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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo explorar alguns dos fatores que se encontram 

associados aos níveis de Qualidade de Vida dos cuidadores formais de pessoas com 

experiência em doença mental em residências comunitárias, bem como ao nível de 

Sobrecarga e Burnout sentidos e às Estratégias de Confronto utilizadas face a situações 

de stresse.  

As variáveis principais em estudo são: Qualidade de Vida (QdV), Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde (QdVRS), nível de Sobrecarga e de Burnout, Estratégias de 

Confronto e características sociodemográficas. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Questionário Sociodemográfico, WHOQOL-Bref, SF-36v.2, Inventário de 

Burnout de Copenhagen, Escala de Sobrecarga do Cuidador e o QMLA. 

A amostra foi constituída por 23 cuidadores formais, maioritariamente do sexo feminino, 

com idades compreendidas entre os 22 e os 50 anos. Os resultados apresentam valores de 

QdV e de QdVRS médios elevados para todas as dimensões, uma ligeira Sobrecarga, um 

baixo nível de Burnout e um maior uso da estratégia “Resolução Planeada de Problema” 

e um menor de “Fuga/Evitamento”.  

É de salientar que valores baixos em algumas das dimensões do Burnout e da Sobrecarga 

estão associados a maiores níveis de QdV e QdVRS na maioria das suas dimensões, uma 

elevada perceção de Sobrecarga está associada a maiores níveis de Burnout na maioria 

das escalas, e uma maior utilização da estratégia “Assumir Responsabilidades” está 

associada a uma maior satisfação de QdV no domínio da “Saúde Geral”. Não se 

encontraram quaisquer relações entre: Estratégias de Confronto e Burnout, Estratégias de 

Confronto e Sobrecarga, “Tempo de serviço” e as restantes variáveis estudadas, e ainda 

estas e “Número de horas do 2º trabalho”. Na comparação de grupos é de salientar que o 

grupo que não tem Psicologia como formação apresenta valores de sobrecarga na 

“Relação Interpessoal” mais elevados do que o grupo com Psicologia como formação. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Cuidadores Formais; Unidade de Vida Protegida; Qualidade de 

Vida; Sobrecarga; Burnout; Estratégias de Confronto 
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Abstract 

The current study aimed to explore some of the factors that are associated with the levels 

of Quality of Life of formal caregivers of people with mental illness in Community 

Residences, as well as with the levels of Burden and Burnout and the Coping Strategies 

used in stressful situations. 

The main variables studied were: Quality of Life (QoL), Health-Related Quality of Life 

(HRQoL), Burden and Burnout levels, Coping Strategies and socio-demographic 

characteristics. The following instruments were used: Socio-Demographic Questionnaire, 

WHOQOL-Bref, SF-36v.2, Copenhagen Burnout Inventory, The Zarit Burden Interview 

and the Ways of Coping Questionnaire. 

The sample consisted of 23 formal caregivers, mostly female, aged between 22 and 50 

years old. The results demonstrate QoL and HRQoL average values are high for all 

dimensions, a slight level of Burden, low levels of Burnout, a higher use of the "Planful 

Problem Solving" strategy and a lower use of the "Escape/Avoidance". 

The results demonstrate that low values in some of the dimensions of Burnout and Burden 

are associated with higher levels of QoL and HRQoL in most dimensions, a high 

perception of Burden is associated with higher levels of Burnout in most scales, and a 

greater use of the "Accepting Responsibility" strategy is associated with higher 

satisfaction of QoL in the "General Health" domain. There were not found relations 

between: Coping Strategies and Burnout, Coping Strategies and Burden, "Length of 

Service" and the other variables analysed, and these variables and "Number of hours of 

the 2nd job". When comparing groups it can be seen that the group without a Psychology 

degree features higher Burden levels in the "Interpersonal Relations" than the group with 

a Psychology degree. 

 

KEY-WORDS: Formal Caregivers; Protected Life Unit; Quality of Life; Burden; 

Burnout; Coping Strategies 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como principal objetivo explorar alguns fatores que estão 

relacionados com a Qualidade de Vida dos cuidadores formais de pessoas com 

experiência em doença mental em residências comunitárias, bem como a Qualidade de 

Vida Relacionada com a Saúde, o nível de Sobrecarga e Burnout sentidos e as Estratégias 

de Confronto utilizadas face a situações de stresse. Para a concretização deste estudo teve-

se em conta que a qualidade dos serviços fornecidos pelos cuidadores está relacionada 

com a forma como os próprios cuidadores se sentem, e que o trabalho de cuidador com 

uma população específica requer cuidados específicos. 

A pertinência deste tema deve-se ao facto de a desinstitucionalização de doentes 

mentais ser algo que se encontra ainda em processo inicial, e por isso existirem poucas 

investigações sobre residências comunitárias para doentes mentais e sobre respetivos 

cuidadores. Desta forma, este estudo pode colmatar algumas lacunas na investigação no 

nosso país sobre a forma como cuidadores formais que trabalham em residências 

comunitárias com doentes mentais sentem, vivenciam e reagem no contexto do exercício 

das suas funções. Os técnicos de cuidados continuados integrados de saúde mental 

trabalham em residências, de forma muito próxima da população em causa e essa função 

de cuidador poderá ser vivenciada de forma diferente ou não em relação a outros 

cuidadores, criando assim interesse em compreender as possíveis diferenças e de que 

forma estes cuidadores lidam com o seu papel e como sentem que interfere na sua saúde 

e Qualidade de Vida.  

Ao aumentar o conhecimento sobre estes cuidadores, poderá perceber-se o que 

está associado a uma maior ou menor Qualidade de Vida, o que está relacionado com um 

maior ou menor nível de Burnout e Sobrecarga, o que está relacionado com utilização das 

Estratégias de Confronto, e quais as variáveis sociodemográficas que também estão 

associadas a estas variáveis anteriores. Poderão assim desenvolver-se estratégias com o 

intuito de potenciar o que influencia os níveis elevados de Qualidade de Vida e minimizar 

o que influencia um elevado nível de Sobrecarga e Burnout. 

Em conclusão, este estudo pretende contribuir para uma melhor compreensão do 

ato de cuidar e das especificidades a que estes cuidadores necessitam de se adaptar para 

melhor desenvolverem as suas competências, de modo a que as pessoas com experiência 
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em doença mental possam vir a ser cuidados de uma forma mais ajustada às suas 

necessidades e particularidades. 

Assim, esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos principais:  

1) Enquadramento Teórico: onde se apresenta uma breve revisão da literatura sobre as 

variáveis a serem analisadas, tal como a questão da investigação e objetivos do estudo; 

 2) Metodologia: onde é apresentada a metodologia do estudo na qual é descrita todo o 

processo e o plano de investigação utilizado, nomeadamente a descrição da amostra, os 

instrumentos utilizados e os procedimentos; 

 3) Apresentação e Análise de Resultados: onde são apresentados os resultados obtidos 

através das análises descritivas, correlacionais e comparações de grupos dos cuidadores, 

referentes às variáveis principais em estudo; 

4) Discussão de Resultados: onde se apresenta a discussão dos resultados obtidos 

relacionando-os com a revisão de literatura apresentada na fundamentação teórica; 

5) Conclusões e Considerações Finais: onde se apresentam as conclusões do estudo, as 

suas limitações, considerações éticas e algumas sugestões para futuras investigações. 

Com este trabalho espera-se poder dar um contributo para um maior e melhor 

conhecimento e sensibilização quanto aos fatores que podem influenciar a saúde dos 

cuidadores formais de pessoas com experiência em doença mental em residências 

comunitárias. 
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1- ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

No enquadramento teórico deste estudo pretende-se caracterizar e explorar o papel do 

cuidador formal na prestação de cuidados à população com experiência de doença mental 

que vivem em residências comunitárias. Assim, serão abordados os conceitos 

relacionados com o ato de cuidar, com as especificidades necessárias no contacto com 

esta população em concreto, como também com a perceção que os cuidadores têm da sua 

Qualidade de Vida (geral e relacionada com a saúde), do nível de Sobrecarga e Burnout 

sentidos e das Estratégias de Confronto utilizadas em situações de stresse. 

1.1- Cuidadores Formais 

Quando se fala em prestação de cuidados, o conceito de cuidador é determinado pela 

capacidade e possibilidade de prestação de cuidados, fornecida por alguém, que pode ser 

um profissional, sendo por isso qualificado para tal, ou um familiar/amigo que se dedique 

a essa função (Gir & Reis, 2001).  

No âmbito da prestação de cuidados, o cuidado formal é uma atividade exercida por 

profissionais devidamente qualificados, que são designados por cuidadores formais. Estes 

cuidadores têm uma preparação específica para o desempenho desse papel e estão 

inseridos no setor de uma atividade profissional, na qual se incluem atividades próprias 

do exercício laboral, de acordo com as competências próprias de cada profissional de 

saúde. O cuidado informal é uma atividade que habitualmente ocorre no domicílio e que 

fica sob a responsabilidade dos elementos da família, dos amigos, vizinhos e outros, sendo 

designados por cuidadores informais. Estes cuidados são executados de forma não 

remunerada, podendo ser exclusivos ou complementares a outro tipo de cuidados 

(Sequeira, 2010a).  

A literatura tem dado importância a um conjunto de características que 

determinam e/ou influenciam a vivência dos cuidadores formais no ato de cuidar, tais 

como os aspetos relacionadas com a organização e ambiente do trabalho, as interações 

entre o cuidador e a pessoa a quem presta cuidados, a sintomatologia comportamental 

e/ou psicológica da doença, e as características do cuidador formal (Canon & Novelli, 

2012; Edberg, Bird, Richards, Woods, Keeley & Davis-Quarrell, 2008; Moos & Schaefer, 

1987). Em relação aos fatores organizacionais/ambientais, são referidos a falta de 

recursos e/ou condições apropriadas, a falta de tempo disponível na prestação dos 

cuidados, a ausência e/ou pouco apoio (a nível instrumental, emocional e de formação), 
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atitudes e comportamentos de outros profissionais, e a interação com os familiares da 

pessoa a quem se presta cuidados (Edberg e col., 2008).  

Existem especificidades para os cuidadores que contactam com a doença mental, tema 

que irá ser abordado na secção seguinte. 

1.2- Cuidadores Formais em Doença Mental 

Para percebermos o próprio ato de cuidar em saúde/doença mental é importante 

compreender que a história recente do campo da saúde é marcada por transformações que 

afetaram as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002).  

1.2.1- Saúde Mental e Desinstitucionalização 

A OMS (2002), entende por perturbações mentais e comportamentais situações 

clinicamente significativas, que se caracterizam por modificações do pensamento e do 

humor ou por comportamentos associados à angústia pessoal e/ou agravamento do 

funcionamento. A mesma OMS define saúde mental como o estado de bem-estar no qual 

o indivíduo realiza as suas atividades, gere o stresse da vida, trabalha de forma produtiva 

e contribui para a comunidade em que se insere. Esta definição determina uma conceção 

sobre a saúde mental, reconhecendo que esta é determinada por um conjunto de fatores 

biológicos, psicológicos e sociais (Fazenda, 2008). Assim, através da OMS, têm sido 

criados nos últimos anos a nível europeu e mundial, documentos relevantes para fortalecer 

uma visão holística da saúde mental, partindo do princípio de que não existe Saúde sem 

Saúde Mental (Comissão das Comunidades Europeias, 2005). Desta forma, foram 

ocorrendo transformações nos objetivos definidos para as instituições de saúde, como 

também as próprias relações entre cuidadores e utentes, tendo em conta o novo lugar que 

o reconhecimento da experiência dos doentes ocupa, sendo tomado em conta o papel da 

cultura, dos conhecimentos profissionais e dos não profissionais, e dos investimentos 

psicológicos dos doentes e das suas famílias na gestão da doença (Jodelet, 2014). 

Ao falar-se de doença mental grave surge como paradigma a esquizofrenia, a 

“loucura” da psiquiatria clássica. Foi relativamente recente a mudança que ocorreu no 

Ocidente, ao dar à loucura o estatuto de doença mental (Foucault, 2008). Esta patologia 

afeta cerca de 1% da população e o destino destas pessoas, até há poucos anos, era 

viverem em asilos ou hospícios custodiais por longos períodos de tempo e muitas vezes 

o resto da vida (Alves, 2001; Oliveira & Filipe, 2009; Pulice & Miccio, 2013). Na segunda 

metade do século XX ocorreu uma evolução na conceção de doença mental por três 



- 3 - 
 

principais fatores: os progressos da psicofarmacologia, a transformação do movimento 

dos direitos do homem num fenómeno internacional, e a consciencialização de que a 

saúde mental é uma componente da condição de saúde e bem-estar dos indivíduos (Alves 

& Afonso, 2006). Dessa forma, vai-se criando uma diminuição do protagonismo do 

hospital psiquiátrico que dá lugar à criação de estruturas de base comunitária baseadas na 

ideia de que o meio hospitalar não satisfazia as necessidades dessa população (Alves, 

2001). 

Bacharach (1976) foi quem definiu pela primeira vez a desinstitucionalização 

como sendo o decrescimento de abordagens institucionais tradicionais, a favor de serviços 

sustentados exclusivamente na comunidade (cit. por Ekdawi & Conning, 1994). De 

acordo com esta definição, são tomados em conta dois elementos básicos: o movimento 

para fora do ambiente institucional e o desenvolvimento de alternativas de vida na 

comunidade (Guterres, 2002). Desta forma, a desinstitucionalização não se limita à 

diminuição estatística dos hospitais psiquiátricos, abrange também a disponibilização de 

serviços alternativos (Bachrach, 2000). A filosofia da desinstitucionalização das pessoas 

com doença mental é neste momento defendida com bons argumentos, quer de princípio, 

quer fundamentados com dados empíricos. O perigo de isolamento e de estigma é mais 

reduzido fora dos hospitais psiquiátricos; as pessoas mantêm-se no seu meio conhecido e 

os familiares não perdem o contacto com elas. Ao mesmo tempo, existem serviços de 

suporte na comunidade e as situações agudas de doença podem ser encaminhadas para os 

hospitais gerais nas melhores condições. (Bond, Salyers, Rollins, Rapp & Zipple, 2004; 

Hespanha, Portugal, Nogueira, Pereira & Hespanha, 2012; Leão & Barros, 2011; Nelson, 

2010). 

Diversas investigações, em vários países, têm indicado que os pacientes 

desinstitucionalizados, ao estarem inseridos na comunidade, demonstram uma evolução 

positiva na aquisição e desenvolvimento de competências da vida diária e na qualidade 

das interações sociais, a nível global de funcionamento e na qualidade de vida. Com um 

acompanhamento numa abordagem comunitária, a autonomia e o desempenho geral dos 

pacientes podem ser melhorados (Bond e col., 2004; Leff, 2000; Trieman, 2000; Vidal, 

Bandeira & Gontijo, 2008). 

Estudos feitos pelo programa global da Associação Mundial de Psiquiatria para 

diminuir o estigma e discriminação em relação à esquizofrenia (Leff, 2008), 

demonstraram que o isolamento e afastamento das pessoas com doença mental do resto 
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da sociedade permite mais facilmente desencadear medos e fantasias sobre a loucura por 

parte da sociedade (Link & Cullen, 1986; Phelan & Link, 2004).  

No entanto, existem algumas questões que dificultam o processo de 

desinstitucionalização, nomeadamente o facto de as comunidades não estarem preparadas 

para a reinserção de pessoas com doenças mentais, a falta de investimentos em 

alternativas de suporte habitacional permanente, pouco envolvimento dos membros da 

comunidade nas tomadas de decisão e a não-resolução de algumas das necessidades 

básicas dos utentes (habitação, fonte de rendimento, alimentação, vestuário, acesso a 

cuidados de saúde) (Ornelas, 1996). 

É um dado consensual que um tratamento com abordagens integradas para a 

pessoa com doença mental grave, que incluam procedimentos biológicos e estratégias 

psicossociais focadas na pessoa e na família, são uma necessidade (Gonçalves-Pereira, 

Xavier, Neves, Barahona-Correa & Fadden, 2006). É da integração das possibilidades de 

intervenção existentes, que envolvem técnicos de saúde (psiquiatras, enfermeiros, 

psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, etc.) e as diversas estruturas de 

suporte disponíveis (familiares, sociais e comunitárias), que surgem as alternativas de 

tratamento acessíveis aos doentes nos contextos em que vivem (Campos, 2009). 

Segundo Jodelet (2014), o cuidador que trabalha em saúde comunitária está ao 

serviço da comunidade e dos seus membros, onde os utentes são corresponsáveis e 

adotam um papel ativo, e os profissionais desempenham um papel de promoção, incentivo 

e organização das atividades de saúde. Este sistema aberto permite, através de programas 

de educação, a aquisição de atitudes para uma gestão autónoma dos cuidados de saúde e 

promove uma verdadeira cultura de saúde, mas não sem dificuldades e conflitos. Este 

modelo requer o desenvolvimento de competências técnicas específicas para orientar os 

profissionais a uma compreensão holística das necessidades diversificadas das pessoas 

com doença mental (Leff, 2000; Ornelas, 2005). Ainda segundo Ornelas, (2008) o desafio 

colocado aos profissionais é o da partilha do poder e que estes devem ser defensores da 

causa da integração social das pessoas com experiência de doença mental a todos os 

níveis. Desta forma, pela sua complexidade e especificidade, o trabalho em saúde mental 

é considerado de acentuada vulnerabilidade à sobrecarga emocional (Burrows & 

McGrath, 2000). O trabalho em saúde mental mobiliza intensamente questões de ordem 

emocional, não podendo ser reduzido ao seu aspeto técnico (Cordo, 2003). 
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Num estudo realizado no Brasil, onde foram analisadas investigações entre 2003 

e 2011 sobre os cuidadores formais de doentes mentais, verificou-se que a reforma 

psiquiátrica (movimento de desinstitucionalização), embora fosse apoiada e defendida 

por uma maioria desses cuidadores, criou algumas dificuldades em superar visões mais 

conservadoras e reducionistas a que os próprios estavam habituados. Nos relatos destes 

profissionais foram descritos a não preparação técnica e o esgotamento físico pelos 

próprios cuidados (Simões, Fernandes & Aiello-Vaisberg, 2013). 

Para se contextualizar o papel de cuidador em saúde mental também é importante 

perceber as políticas de saúde mental em Portugal e na Europa, o que será abordado na 

próxima secção. 

1.2.2- Políticas em Saúde Mental em Portugal 

De forma sucinta e com o intuito de suportar a ideia de que este papel de cuidador 

em doença mental, especificamente em residências comunitárias, é relativamente recente 

(tendo em conta as próprias transformações nas perspetivas de saúde, tal como foram 

abordadas acima), as principais medidas tomadas em saúde mental em Portugal, 

relacionadas com a população com que os cuidadores deste estudo contatam foram: 1) 

Em 1998 (Despacho-Conjunto nº 407/98. Diário da República, 2ª série, nº 138) foi criado 

uma regulação da intervenção em grupos da população com necessidades específicas, 

distinguindo as pessoas com problemas de Saúde Mental, definindo as estruturas de 

fórum sócio- ocupacional e unidades de vida; 2) Em 1999 (Decreto-Lei nº 35/99. Diário 

da República, série 1-A, nº 30) é estabelecido um novo regime em cuidados de Saúde 

Mental, segundo as novas premissas de reabilitação psicossocial e integração 

comunitária; 3) Em 2005, a Comissão das Comunidades Europeias elabora o livro verde 

“Melhorar a saúde mental da população – Rumo a uma estratégia de saúde mental para a 

União Europeia”, onde sugere a criação de uma estratégia comunitária para a área da 

saúde mental (Comissão das Comunidades Europeias, 2005). Ainda em 2005, de acordo 

com a Declaração Europeia de Saúde Mental, mais conhecida por Declaração de 

Helsínquia (Comissão das Comunidades Europeias, 2005), os países subscritores, entre 

os quais Portugal, assumiram o compromisso de respeitar e promover os valores da 

igualdade, justiça e solidariedade nos seus programas de saúde mental, através do 

envolvimento da comunidade, empowerment (capacitação) e advocacy (suporte/apoio 

ativo) das pessoas com doenças mentais e suas famílias, e do acesso a cuidados de saúde 

mental integrados e pluridisciplinares; 4) Em 2008 (Resolução do Conselho de Ministros 
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nº 49/2008, Diário da República, 1ª série, nº 47) é aprovado o Plano Nacional de Saúde 

Mental para o período de 2007 a 2016, delegando para o Alto Comissariado da Saúde a 

coordenação do mesmo, sendo nesse plano que se define os objetivos a alcançar, e a 

Proposta de Plano de Ação para a Reestruturação e Desenvolvimento dos Serviços de 

Saúde Mental em Portugal 2007 – 2016, que procura identificar estratégias para melhorar 

a qualidade dos serviços de saúde mental, promover a saúde mental das populações e 

desenhar um plano estratégico. Assim, em 2008 são legisladas as Unidades de Vida 

(protegida, autónoma e apoiada) e os fóruns sócio-ocupacionais, estruturas 

implementadas por ONG (organizações não governamentais), sobretudo IPSS 

(Instituições Particulares de Solidariedade Social). Contudo, existe ainda uma grande 

carência deste tipo de respostas sociais, especialmente fora dos grandes centros urbanos 

(Coordenação Nacional de Saúde Mental, 2008). A próxima secção abordará mais 

especificamente as Unidades de Vida. 

1.2.3- Unidades de Vida / Residências Comunitárias como Resposta Social 

As residências comunitárias são desenvolvidas segundo o modelo de Saúde 

Mental Comunitária, defendido pela OMS. Este modelo presume a manutenção dos 

doentes na sua comunidade de pertença e para isso implica uma rede de serviços que 

prestem cuidados diferenciados integrados nos Hospitais Gerais e Centros de Saúde, 

continuidade na prestação de cuidados, articulação com as estruturas comunitárias, 

reforço das redes de suporte social e o estabelecimento de parcerias, direcionar a 

intervenção não só para a pessoa mas também para as suas famílias, numa perspetiva da 

reabilitação psicossocial, ativar a participação dos utentes e suas famílias no planeamento 

e avaliação dos serviços (Fazenda, 2008).   

A OMS (2002, p.16) refere que “A prestação de cuidados com base na 

comunidade tem melhor efeito sobre o resultado e a qualidade de vida das pessoas com 

perturbações mentais crónicas do que o tratamento institucional”. Desta forma, espera-se 

que os programas de apoio residencial sejam um conjunto de atividades e recursos criados 

para beneficiar a permanência e participação ativa na vida social das pessoas com 

problemas de saúde mental. Nos EUA, em estudos sobre as preferências que as pessoas 

com doença mental manifestam relativamente ao alojamento, sobressai o forte desejo de 

terem casa própria, onde detêm controlo sobre com quem partilhar a casa e sobre como 

as decisões são tomadas (Ferraz, 2005). 
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Um estudo que examinou os diferentes formatos de residências comunitárias 

concluiu que as pessoas que vivem em pequenas residências semi-independentes ou em 

regime de vida apoiada, na comunidade, apresentam níveis superiores de Qualidade de 

Vida do que as vivem em hospitais psiquiátricos. Nas residências comunitárias, existem 

mais oportunidades para a tomada de decisões, uma maior inserção em redes sociais e 

mais apoio familiar. Também têm mais oportunidades de obter novas competências e 

desenvolver ou manter as competências existentes, sentindo-se mais satisfeitos com a 

vida (Kozma, Mansell, & Beadle-Brown, 2009). 

As residências comunitárias (Unidade de Vida) podem ter diferentes formatos: 1) 

UV Autónoma, que é uma resposta destinada a jovens e adultos com reduzido grau de 

incapacidade psicossocial, clinicamente estabilizados e sem suporte familiar ou social 

adequado, em que a pessoa reside num apartamento e recebe apoio no sentido de se 

integrar em programas de formação profissional, ou em emprego normal ou protegido; 2) 

UV Apoiada é destinada a jovens e adultos com elevado grau de incapacidade 

psicossocial, clinicamente estabilizados sem autonomia suficiente para poderem 

organizar sem apoio as atividades de vida diária, sem suporte familiar ou social adequado 

e não precisem de intervenção médica psiquiátrica a tempo inteiro; 3) UV Protegida é um 

serviço habitacional centrado no treino da autonomia e dirigido a jovens e adultos com 

problemas psiquiátricos crónicos e graves, clinicamente estáveis com potencial para 

integrar um programa de reabilitação psicossocial. Tem uma capacidade média de 5-7 

utentes. Os principais objetivos são: promover a reabilitação, a autonomia e a reintegração 

social; promover uma relação próxima com a comunidade para uma melhor integração e 

evitar os internamentos em instituições (Instituto da Segurança Social, I.P, 2014). 

Segundo Trieman (2000), grande parte do êxito das residências comunitárias é 

atribuído à combinação de diversos fatores, tais como: ambiente idêntico ao do domicílio, 

apoio emocional dispensado pelos técnicos, desenvolvimento das aptidões sociais e 

supervisão no local. 

Tendo em conta o próprio ato de cuidar e as especificidades e exigências do 

trabalho em saúde/doença mental e em contexto comunitário, as próximas secções irão 

focar diversos aspetos relevantes para a compreensão das exigências exercidas sobre estes 

profissionais de saúde. 
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1.3 – O Cuidador, a Qualidade de Vida e a Qualidade de Vida relacionada 

com Saúde 

A Qualidade de Vida (QdV) é definida como a perceção do indivíduo sobre a sua 

posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais ele vive, e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL Group, 

1994). Trata-se de um conceito amplo, que abrange a complexidade do constructo, e 

interrelaciona o meio ambiente com os aspetos físicos e psicológicos, o nível de 

independência, as relações sociais e as crenças pessoais (Canavarro, Pereira, Moreira & 

Paredes, 2010; Fleck e col., 2000). Segundo Beck e col. (1999, cit. por Spiller, Dyniewicz 

& Slomp, 2008) a subjetividade e a multidimensionalidade deste conceito podem ser 

consideradas como dimensões quantitativas e qualitativas da vida, sendo que na dimensão 

quantitativa pode colocar-se a expectativa de vida e os indicadores epidemiológicos, entre 

outros, e na dimensão qualitativa critérios vinculados a valores, crenças e filosofias de 

vida. Nos últimos anos, nas sociedades pós-modernas, tem aumentado a importância 

atribuída à QdV e ao bem-estar subjetivo como valores orientadores dos indivíduos 

(Diener & Ryan, 2009; Inglehart, 1995, cit. por Tavares & Dias, 2014). A QdV constitui 

atualmente uma variável reconhecida como importante na elaboração de políticas de 

cuidados de saúde, na medida da eficácia de intervenções ou em estudos epidemiológicos 

(Simões, Sousa, Vilar & Paredes, 2010). 

Mais especificamente, a Qualidade de Vida relacionada com a saúde (QdVRS) 

traduz a perceção do indivíduo quanto à sua saúde, bem-estar e funcionalidade, incluindo 

as vertentes física, psicológica, social e de autonomia. Ambos os conceitos são de difícil 

definição, mas apresentam como características em comum a subjetividade, o dinamismo 

e a multidimensionalidade (Fleck e col., 2000). Estudos relativos sobre como as pessoas 

fazem uma auto-avaliação sobre o seu estado de Saúde indicam que essas avaliações 

ultrapassam a simples avaliação somática ou psíquica, demonstrando que as avaliações 

pessoais do estado de Saúde representam uma avaliação global da QV e Bem-estar. A 

pessoa não ignora a dimensão física, mas inclui a dimensão psicológica e social na 

avaliação que faz do seu estado de Saúde (Justice, 1998, cit. por Trindade & Teixeira, 

2007). 

Se o conceito de QdV é complexo, medir diretamente a QdV também o é, e são 

muitas vezes utilizados indistintamente questionários para medir a QdV e a QdVRS 

(Castro, Driusso & Oishi, 2014; Huang, Wu & Frangakis, 2006). 
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Diversos estudos (Benyamini, Leventhal & Leventhal, 1999, cit. por Reis, 2005) 

demonstram que as pessoas avaliam o seu estado de saúde e fazem previsões sobre a sua 

evolução a partir do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. As perceções pessoais de 

limitações no funcionamento físico e social, de falta de energia e a presença de altos 

índices de afeto negativo, relacionam-se com auto avaliações de saúde mais pobres. Por 

outro lado, quem avalia a sua saúde de forma otimista tende a basear-se em critérios 

amplos, como características psicológicas, emocionais e espirituais, aspetos do 

funcionamento físico e social, afastando-se de explicações redutoras, baseadas 

exclusivamente em critérios biomédicos. Essas pessoas concebem a sua saúde no 

contexto geral do seu bem-estar e sentido da sua vida. Ryff & Keyes (1995) referem o 

propósito de vida como uma dimensão importante do bem-estar pessoal. Esta dimensão, 

no seu sentido positivo, significa que a pessoa tem objetivos de vida e que esta tem um 

sentido. Segundo Antonovsky (1987, cit. por Reis, 2005), esta dimensão existencial do 

bem-estar parece ser uma componente que pode servir como um fator de defesa 

relativamente à doença. 

Na investigação sobre QdV tem-se verificado que existem variáveis de caráter 

socio-demográfico relevantes que estão associadas à perceção do indivíduo sobre a sua 

QdV, tal como o género, a classe profissional, horas de trabalho, entre outras. 

Relativamente ao género, vários estudos que investigaram a QdV e a QdVRS de vários 

profissionais de saúde demonstraram que os homens apresentam níveis superiores aos das 

mulheres (Ferreira, Ferreira & Pereira, 2012; Ferreira & Santana, 2003; Guler & Kuzu, 

2009; Kheiraoui, Gualano, Mannocci, Boccia & La Torre, 2012). Relativamente às 

classes profissionais, existem investigações que apresentam diferenças na QdV 

percecionada pelos técnicos de classes profissionais diferentes (Paula & Pimenta, 2013). 

Sobre a variável de horas de trabalho semanal, observam-se diferenças estatísticas no 

índice de QdV, em que os profissionais que trabalham menos do que 35 horas por semana 

apresentam um valor mais elevado desse índice (Paula & Pimenta, 2013). 

Devido à natureza, complexidade e especificidade da prestação de cuidados com 

doentes mentais, vários autores identificam estes profissionais como um grupo de risco 

elevado em sofrer desgaste emocional e stresse, que podem afetar a sua QdV (Pelisoli, 

Moreira & Kristensen, 2007). E tendo em conta que esse desgaste emocional e stresse 

podem afetar a QdV do cuidador, torna-se pertinente compreender de que forma o 
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cuidador perceciona a Sobrecarga e o Burnout, e de que forma estes influenciam a sua 

vida, tema este que será abordado na próxima secção. 

1.4- O Cuidador, a Sobrecarga e o Burnout  

A Sobrecarga do cuidador caracteriza-se por uma vivência da sensação de se 

carregar um peso, descrita por mudanças negativas no quotidiano relacionadas com o 

processo de prestação de cuidado, aquisição de novos hábitos e maiores 

responsabilidades. Estas mudanças requerem adaptações que podem interferir nas 

necessidades do cuidador, causar acumulação de responsabilidades, criarem stresse, 

custos e adiamento de planos pessoais (Franco, 2002; Martens & Addington, 2001, 

citados por Cardoso, Vieira, Ricci, & Mazza, 2012).  

A Sobrecarga do cuidador pode ser vista como um conceito multidimensional que 

abrange a esfera biopsicossocial (Westphal e col., 2005), possuindo duas vertentes: a 

sobrecarga objetiva e a sobrecarga subjetiva (Bandeira & Barroso, 2005). A sobrecarga 

objetiva corresponde ao impacto direto das alterações e limitações impostas pela doença 

do indivíduo resultando em alterações das rotinas familiares e individuais, restrição das 

atividades sociais, e das dificuldades laborais e financeiras do agregado familiar. A 

sobrecarga subjetiva pertence a um conjunto de sentimentos ligados à vivência da 

responsabilidade, dos compromissos e das ações desenvolvidas implicados no ato de 

cuidar (perda, culpa, tensão relacional intra-familiar, preocupação com o futuro, etc.) 

(Xavier & Pereira, 2008). Por vezes essa Sobrecarga é tão intensa e árdua, que leva a 

distúrbios emocionais, como a depressão, e também a problemas físicos, alterando a QdV 

de quem cuida e não apenas do membro doente (Sales, 2003; Sequeira, 2010b). A falta 

de suporte social, a baixa escolaridade dos pacientes e familiares, e as estratégias de 

confronto ineficientes são fatores que criam níveis mais elevados de sobrecarga (ST-Onge 

& Lavoie, 1997; Zarit, Reever & Bach-Peterson, 1980). Segundo os estudos de 

Amendola, Oliveira & Alvarenga (2008) e Craiovan (2015) os cuidadores que referem 

maior Sobrecarga avaliam menos satisfatoriamente a sua saúde e a QdV 

Tendencialmente a Sobrecarga (Burden) está associada ao cuidador informal e o 

Burnout (esgotamento/exaustão) associado ao cuidador formal, tal como defendem Melo, 

Maroco & Mendonça (2011). Contudo, esta definição não é consensual, existindo na 

literatura quem utilize o conceito de Sobrecarga para cuidadores formais (Canon & 

Novelli, 2012; Ferreira e col., 2010; Miyamoto, Tachimori & Ito, 2010). 
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Relativamente ao Burnout, de acordo com Maslach e Jackson (1981) é um estado 

de exaustão física, emocional e mental, causado pelo envolvimento duradouro em 

situações de grande exigência emocional no local de trabalho. Estas exigências são 

geralmente causadas pelas expectativas elevadas, juntamente com o stresse situacional 

crónico. Instala-se a partir do stresse no trabalho, quando o indivíduo se confronta com o 

desfasamento entre as expectativas e as motivações pessoais e profissionais, e os recursos 

que o trabalho disponibiliza para as satisfazer. Afeta geralmente os profissionais que 

trabalham em contacto direto com pessoas, sendo predominante nos profissionais de 

saúde. Segundo Paschoa, Sueko & Yamaguchi (2007), um dos fatores de desgaste físico 

e psicológico que afeta diretamente a QdV dos trabalhadores na área da saúde é o 

acumular de dois ou mais vínculos profissionais. 

Segundo Maslach & Jacksons (1982), citado por Reynaert, Libert, Janne & 

Zdanowicz, (2006), o Burnout caracteriza-se por: (1) Exaustão emocional- o sujeito sente 

essa exaustão, física e psíquica, sob a forma de uma fadiga no trabalho, de uma sensação 

de vazio e de uma dificuldade em lidar com as emoções do outro, de tal forma que o 

trabalhar com alguns doentes se torna cada vez mais difícil. Esta fadiga emocional pouco 

ou nada melhora com o repouso. Podem observar-se explosões emocionais como crises 

de fúria, mas também dificuldades de concentração, marcadas por esquecimentos; (2) A 

desumanização da relação com o outro- é uma consequência direta da exaustão, dado que 

quando as emoções se tornam muito intensas e criam desconforto, tenta-se colocá-las de 

parte. É marcado por um desligamento emocional que se assemelha a cinismo. O 

prestador de cuidados faz um uso abusivo e constante do humor irónico e negro, que se 

torna o seu modo de diálogo diário; (3) O sentimento de insucesso profissional- 

consequência dos dois planos anteriores, esta diminuição da realização pessoal é vivida 

dolorosamente. Pode expressar-se em sequência da sensação de não se ser eficaz, de já 

não se fazer um bom trabalho e de se estar frustrado relativamente ao sentido que antes 

se dava à profissão. Surge então a culpabilidade, a desmotivação, a auto-desvalorização. 

As consequências podem ser várias: absentismo com ou sem justificação, fuga ao 

trabalho, projetos de mudar de profissão.  

Kristensen, Borritz, Villadsen & Chistensne (2005) acrescentam ao conceito de 

Burnout três dimensões: Burnout Pessoal, definido como o grau de fadiga, exaustão física 

e psicológica experienciada pela pessoa; Burnout relacionado com o Trabalho, que é o 

grau de exaustão relacionado com o trabalho em si; e o Burnout relacionado com o Utente, 
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caracterizado pelo grau de exaustão especificamente relacionado com o trabalho com o 

cliente. Inúmeros trabalhos expressam o Burnout como um importante problema 

individual, organizacional e social (Maslach & Schaufeli, 1993 cit. por Pinto, Lima & 

Silva, 2008; Borritz & Kristensen, 2004), com impacto negativo ao nível da saúde (ex.: 

ansiedade e depressão) e do desempenho profissional (ex.: absentismo) (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001).  

Os cuidadores não percecionam da mesma forma o stresse nem se confrontam 

com as situações que lhes surgem da mesma forma. Alguns estudos demonstram que 

determinadas características, nomeadamente a idade estão relacionadas com o impacto 

emocional no trabalho (Rebouças, Legay & Abelha, 2007; De Marco, Cítero, Moraes & 

Martins, 2008). Cada indivíduo necessita de adquirir e desenvolver diferentes tipos de 

recursos para se proteger diante das situações de risco (Guido, Linch, Pitthan & Umann, 

2011), tal como será abordado na secção seguinte.  

 1.5- O Cuidador e as Estratégias de Confronto 

Perante uma situação de stresse, o indivíduo mobiliza estratégias para 

reestabelecer o equilíbrio do organismo e este equilíbrio depende das estratégias de 

confronto utilizadas para lidar com as situações stressantes. As Estratégias de Confronto 

referem-se a padrões de comportamento, cognições e perceções utilizadas para manter o 

equilíbrio do organismo mediante as exigências internas e/ou externas (Lazarus & 

Folkman, 1984). De acordo com estes autores, face às exigências do meio, ocorre uma 

avaliação cognitiva do stresse, que acontece em três momentos: avaliação primária, 

avaliação secundária e reavaliação. Na primeira, identifica-se a possível ameaça que a 

situação cria; se esta for considerada ameaçadora, ocorre a segunda avaliação que consiste 

na avaliação dos recursos que o sujeito tem disponíveis para fazer face às exigências 

postas pelo ambiente. A reavaliação é um novo ciclo de avaliação, resultante das respostas 

às questões iniciais do sujeito para o confronto da situação, este refaz as suas avaliações 

anteriores relacionadas com as trocas entre o ambiente e o resultado das suas ações para 

alterar o mesmo em favor do seu bem-estar (Ramos, 2001). O processo de reavaliação é 

dotado de particular importância pois depende deste a conclusão do sujeito sobre o fato 

de estar ou não em stresse. Se considerarmos que a situação é potencialmente ameaçadora 

e que não dispomos de recursos, experienciamos algum grau de stresse e são ativadas as 

estratégias de confronto (Ramos, 2001). O coping (confronto) é definido por Lazarus & 

Folkman (1984) como uma tentativa para lidar com exigências externas (do ambiente) ou 
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internas (do próprio indivíduo) percebidas como sobrecarregando ou excedendo os 

recursos da pessoa.  

Segundo Folkman e Lazarus (1985), as estratégias de coping podem manifestar-

se de duas formas: através do coping centrado no problema, que se refere a fazer algo 

para alterar a fonte de stresse, ou através do coping centrado nas emoções, que se refere 

aos esforços da pessoa para reduzir ou gerir o stresse emocional associado à situação. O 

coping centrado no problema envolve o indivíduo em tentativas ativas para enfrentar a 

fonte de stresse e assim reduzir a perceção da ameaça. O coping centrado nas emoções 

inclui estratégias destinadas a reduzir os níveis de ansiedade e não necessariamente 

estratégias para mudar a situação. Cada categoria inclui um determinado número de 

estratégias ainda mais específicas, nomeadamente evitar pensar sobre a situação, planear 

como enfrentar o problema, e procurar suporte social (Bennett, 2002). Relativamente ao 

apoio social, segundo estudos de Santos & Cardoso (2010), é uma estratégia utilizada 

para lidar com as situações de stresse por parte de profissionais de saúde. 

Contudo, nenhuma estratégia pode ser considerada mais ou menos eficaz. Face a 

situações de stresse duradouras, cada pessoa pode envolver-se de igual forma em 

estratégias de coping centrado no problema e nas emoções (Bennett, 2002). Carver, 

Scheier & Weintraub (1989) demonstraram que o coping focado no problema tende a 

prevalecer quando as pessoas sentem que pode ser feito algo de construtivo para alterar a 

situação stressante, e que o coping focado na emoção tende a predominar quando as 

pessoas sentem que a razão do stresse irá persistir e que nada podem fazer para o 

modificar. A importância do coping focalizado no problema ou focalizado na emoção 

pode variar em resposta a diferentes tipos de stresse ou diferentes momentos no tempo 

(Carver, Scheier & Weintraub, 1989). 

Strelau (1988, cit. por Ribeiro, 2005) refere que há diferenças inter-sujeito e intra-

sujeito na apreciação subjetiva da mesma situação como geradora de stresse. Este autor 

refere uma lista de fontes suscetíveis de influenciar a avaliação e o stresse. Segundo 

Sterlau (1988, cit. por Ribeiro, 2005), os seguintes aspetos devem ser considerados: a 

história individual, o mapa cognitivo individual em desenvolvimento, a experiência com 

situações indutoras de stresse, o sistema de motivação e o sistema de valores, e o estado 

atual, quer físico, quer psíquico, do indivíduo. Nesta perspetiva, as estratégias de 

confronto que o individuo usa são tidas como específicas e situacionais. 
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É importante referir que as estratégias de confronto utilizadas pelos cuidadores 

para lidar com situações de stresse, associadas ao ato de cuidar, cumprem um papel 

determinante nos níveis de saúde física e mental dos mesmos, e que certos processos de 

confronto promovem a saúde e previnem a doença, enquanto outros contribuem para a 

geração de processos de doença ou para o seu agravamento (Reis, 1998; Sequeira, 2013; 

Zarit & Edwards, 2008).  

1.6- Questão da Investigação e Objetivos do Estudo  

A desinstitucionalização de doentes mentais ainda é algo que se encontra em 

processo inicial, existindo poucas investigações sobre residências comunitárias para 

doentes mentais e sobre os respetivos cuidadores. Os técnicos de cuidados continuados 

integrados de saúde mental que desempenham as suas funções em residências trabalham 

na sua grande maioria por turnos e de forma muito próxima da população de quem 

cuidam. Esta função de cuidador poderá ser vivenciada de forma diferente, ou não, em 

relação a outros tipos de cuidadores, criando assim o interesse em compreender as 

possíveis especificidades destes cuidadores, ou seja, de que forma estes cuidadores lidam 

com o seu papel e sentem que a sua atividade interfere na sua saúde e qualidade de vida. 

O trabalho de cuidador com uma população específica requer cuidados específicos, 

podendo ter impactos igualmente específicos sobre o profissional de saúde. Pela sua 

complexidade e especificidade, o trabalho em saúde mental é considerado como podendo 

levar a uma acentuada vulnerabilidade à sobrecarga emocional. 

Assim, este estudo torna-se pertinente pelo facto de poder colmatar algumas 

lacunas na investigação no nosso país sobre a forma como cuidadores formais que 

trabalham em residências comunitárias com doentes mentais sentem, vivenciam e reagem 

no contexto do exercício das suas funções. Desta forma, este estudo pretende conhecer e 

caracterizar alguns dos fatores que se encontram associados aos níveis de qualidade de 

vida dos cuidadores formais de pessoas com experiência em doença mental em 

residências comunitárias, bem como ao nível de Sobrecarga e Burnout sentidos e às 

estratégias de confronto utilizadas face a situações de stresse. 

Apresentam-se, de forma mais detalha, os objetivos do presente estudo: 

1- Avaliar a Qualidade de Vida e a Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde 

A Qualidade de Vida é definida como a perceção do indivíduo sobre a sua posição na 

vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 
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seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Para essa avaliação será utilizado o 

questionário WHOQOL-Bref- “World Health Organization Quality of Life – Bref” 

(World Health Organization Quality of Life Group, 1994.) Versão portuguesa: Canavarro 

e col. (2006a, 2006b) (Vaz Serra e col., 2006a, 2006b). Já a Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde é definida como a perceção do indivíduo quanto à sua saúde, 

bem-estar e funcionalidade, incluindo as vertentes física, psicológica, social e de 

autonomia, em que para essa avaliação será utilizado o questionário SF-36v2- 

"Questionário de estado de saúde" –Ware, J., Gandek, B. & IQOLA Project Group, 1994. 

Versão portuguesa: Pedro Lopes Ferreira, 2000. (Ferreira, 2000a, 2000b, 2003; Severo, 

Santos, Lopes & Barros, 2006)  

2- Avaliar os níveis de Sobrecarga e Burnout sentidos pelos cuidadores 

A Sobrecarga e Burnout afetam os profissionais da saúde e constituem um estado de 

exaustão física, emocional e mental, causado pelo envolvimento duradouro em situações 

de grande exigência emocional no local de trabalho. Para avaliar os níveis de Sobrecarga 

e Burnout será utilizado a escala de Sobrecarga “The Zarit Burden Interview” (Zarit, Orr 

& Zarit, 1985 cit. por Bédard, Molloy, Squire, Dubois, Lever & O'Donnell, 2001). Versão 

Portuguesa: Ferreira e col., 2010) e o Inventário de Burnout de Copenhagen (Kristensen, 

e col., 2005). Versão portuguesa: Fonte, C. (2011). 

3- Identificar as estratégias de confronto utilizadas face a situações de stresse 

Perante uma situação de stresse, o indivíduo deve mobilizar estratégias para reestabelecer 

o equilíbrio do organismo. Este equilíbrio depende da eficácia das estratégias de 

confronto utilizadas para lidar com o stressor. As estratégias de confronto referem-se a 

padrões de comportamento, cognições e perceções utilizadas para manter o equilíbrio do 

organismo mediante as exigências internas e/ou externas. Para esta análise será utilizado 

o QMLA- “Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos” (Folkman & 

Lazarus, 1988. Versão portuguesa: Pais-Ribeiro & Santos, 2001). 

4- Relacionar as características sociodemográficas com os valores obtidos na 

avaliação da qualidade de vida, na identificação das estratégias de confronto e na 

avaliação dos níveis de Sobrecarga e Burnout assim como relacionar estas variáveis entre 

si. 

4.1- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (Whoqol-Bref) e 

Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (SF-36) 
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4.2- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (Whoqol-Bref) e Burnout 

(COPENHAGEN) 

4.3- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde 

(SF-36) e Burnout (COPENHAGEN) 

4.4- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (Whoqol-Bref) e 

Sobrecarga (ESC) 

4.5- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde 

(SF-36) e Sobrecarga (ESC) 

4.6- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (Whoqol-Bref) e 

Estratégias de Confronto (QMLA) 

4.7- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde 

(SF-36) e Estratégias de Confronto (QMLA) 

4.8- Verificar se existe relação entre Sobrecarga (ESC) e Burnout 

(COPENHAGEN) 

4.7- Verificar se existe relação entre Burnout (COPENHAGEN) e Estratégias de 

Confronto (QMLA) 

4.8- Verificar se existe relação entre Sobrecarga (QMLA) e Estratégias de 

Confronto (QMLA) 

4.10- Verificar se existem relações entre algumas variáveis sociodemográficas 

com Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde, 

Sobrecarga, Burnout e Estratégias de confronto. 

Considerando os objetivos aqui propostos foi desenvolvido um plano metodológico que 

será de seguido apresentado.   
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2- METODOLOGIAS   

Neste capítulo é apresentada a metodologia do estudo na qual é descrito todo o 

processo e o plano de investigação utilizado.  

2.1- Amostra    

Antes da recolha dos dados foi pedida autorização à direção/coordenação da 

Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS) e à Associação de 

Reabilitação e Integração Ajuda (ARIA), para que os cuidadores formais que trabalham 

nas Unidades de Vida Protegidas destas instituições pudessem participar neste estudo 

(Anexo I). Após ambas as instituições concordarem, os participantes assinaram o 

protocolo de consentimento informado (Anexo II e III), de forma a terem acesso à 

informação sobre os objetivos do estudo, à confidencialidade das suas respostas e à 

voluntariedade da sua participação. Os dados foram recolhidos entre Janeiro e Abril de 

2015. 

No total, a amostra é constituída por 23 cuidadores, sendo 17 da AEIPS e 6 da 

ARIA. Os resultados do questionário sociodemográfico indicam que relativamente à 

variável “idade”, as idades estão compreendidas entre os 22 e os 50 anos (M=33,69; 

DP=6,73). No que se refere ao género, a amostra é constituída por 9 participantes (39,1%) 

do sexo masculino e 14 (60,9%) do sexo feminino. Sobre o número de filhos: 16 não têm 

filhos (69,6%), 4 têm 1 filho (17,4%) e 3 têm dois filhos (13%). No que se refere à 

categoria profissional, a grande maioria tem formação académica (95,7%), sendo que a 

maioria (56,5%) são de Psicologia, seguido de Serviço Social (13%) e de Reabilitação 

Psicomotora (8,7%), sendo as outras áreas a Enfermagem (4,3%), Política Social (4,3%), 

Psicomotricidade (4,3%) e Psicopedagogia (4,3%). Relativamente ao tempo que 

trabalham na instituição, 7 cuidadores (30,4%) trabalham há menos de 1 ano (M=3,65 e 

DP=4,01). Referente à média de turnos realizados por semanas, temos que considerar que 

existem 2 pessoas que têm sempre o mesmo horário cinco dias na semana, para além 

destes cuidadores, existem 11 que fazem em média 3 turnos por semana, 5 que fazem 2 

turnos e 4 que fazem 4 turnos. Além deste trabalho de cuidadores nas residências 

comunitárias, 17 indivíduos (73,9%) têm um outro trabalho, e desses relativamente ao 

número de horas que trabalham, varia entre as 4 e as 40 horas, sendo que 5 trabalham 40 

horas. Por último, relativamente à questão “Se pudesse, mudaria de profissão?”, 8 

responderam que sim (34,8%) e 15 responderam que não (65,2%). (Ver tabela 1). 
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Tabela1- Características Sociodemográficas dos Cuidadores 

        

N  

       

% 

  Média  

Amplitude 

Desvio- 

Padrão 

Idades  23     ---   33,69    22-50   6,731 

Género Feminino 14 60,9 -- -- -- 

 Masculino 9 39,1 -- -- -- 

Estado Civil Solteiro 12 52,2 -- -- -- 

 Casado 5 21,7 -- -- -- 

 União de fato 6 26,1 -- -- -- 

Número de 

Filhos 

0 16 69,6 -- -- -- 

 1 4 17,4 -- -- -- 

 2 3 13 -- -- -- 

Formação 

Académica 

10º a 12º 1 4,3 -- -- -- 

 Licenciatura 15 65,2 -- -- -- 

 Mestrado 7 30,4 -- -- -- 

Área de 

formação 

(licenciatura e 

mestrado) 

Enfermagem 

 

1 4,3 -- -- -- 

 Política Social 1 4,3 -- -- -- 

 Psicologia 13 56,5 -- -- -- 

 Psicomotricidade 1 4,3 -- -- -- 

 Psicopedagogia 1 4,3 -- -- -- 

 Reabilitação  1 4,3 -- -- -- 

 Psicomotor 2 8,7 -- -- -- 

 Serviço Social 3 13 -- -- -- 

Anos Serviço 

na Instituição 

 23 -- 3,65 0-15 4,018 

Média de 

turnos por 

semana 

 23 -- 3,04 1-5 0,987 

Quem tem um 

2ª trabalho, 

quantas horas 

semanais? 

 17 73,9 23,76 4-40 14,082 
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Tem um 2º 

trabalho por 

turnos? 

Sim 5 21,7 -- -- -- 

 Não 12 52,2 -- -- -- 

Função no 2ª 

trabalho 

Apoio ao domicílio 

 

1 4,3 -- -- -- 

 Assistente backoffice 1 4,3 -- -- -- 

 Assistente social 2 8,7 -- -- -- 

 Delegada informação médica 1 4,3 -- -- -- 

 Empregada balcão 1 4,3 -- -- -- 

 Enfermeiro 1 4,3 -- -- -- 

 Explicador 1 4,3 -- -- -- 

 Psicólogo estagiário e 

administrativo 

1 4,3 -- -- -- 

 Psicóloga/o 6 26,1 -- -- -- 

 Psicomotricista 1 4,3 -- -- -- 

 Apoio serviço cliente 1 4,3 -- -- -- 

Faltas ao 

serviço no 

último ano 

Nunca/Raramente 

 

18 78,3 -- -- -- 

 Algumas vezes 5 21,7 -- -- -- 

Se pudesse 

mudaria de 

profissão 

Sim 8 34,8 -- -- -- 

 Não 15 65,2 -- -- -- 

 

2.2- Instrumentos 

Para a presente investigação, os cuidadores formais responderam a um conjunto 

de instrumentos, que incluíam o Questionário Sociodemográfico, o questionário World 

Health Organization Quality Of Life, na sua versão reduzida (WHOQOL-BREF), o 

Questionário do Estado de Saúde (SF-36v.2), o Inventário de Burnout de Copenhagen, a 

escala de Sobrecarga “The Zarit Burden Interview” e o “Questionário de Modos de Lidar 

com os Acontecimentos”. 

2.2.1- Questionário Sociodemográfico  

Este instrumento permitiu recolher informação para caracterizar a amostra, 

nomeadamente o sexo, a idade, a formação académica, se tem filhos e quantos, o número 

médio de turnos efetuados por semana, o tempo de serviço na instituição, se tem outro 
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trabalho além deste e de quantas horas e saber se se pudesse mudar de profissão o faria 

(Anexo IV). 

2.2.2- WHOQOL-BREF  

Foi escolhido o WHOQOL-Bref (World Health Organization Quality of Life, 

1994, traduzido e adaptado por Canavarro e col., 2007) para a avaliação da QdV geral, 

por ser bastante completo. É composto por 26 questões, duas delas relativas à perceção 

geral da QdV e à perceção geral da saúde e as restantes referentes a cada uma das 24 

facetas específicas do instrumento. Estas facetas encontram-se organizadas em quatro 

domínios distintos: - o físico (dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; 

mobilidade; atividades da vida diária; dependência de medicação ou tratamentos; 

capacidade de trabalho), - o psicológico (sentimentos positivos; pensamento, 

aprendizagem, memória e concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; 

sentimentos negativos; espiritualidade/ religião/ crenças pessoais) - relações sociais 

(relações pessoais; apoio social; atividade sexual) e - ambiente (segurança física; 

ambiente no lar; recursos económicos; cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade; oportunidades para adquirir novas informações e competências; participação 

e/ou oportunidades de recreio e lazer; ambiente físico (poluição/ barulho/ trânsito/ 

clima)). As questões são respondidas através de escalas de tipo Likert de cinco pontos, 

relativas à intensidade, capacidade, frequência ou avaliação, formuladas de forma 

positiva ou negativa (Canavarro e col., 2007). Os resultados dos domínios estão dispostos 

num sentido positivo, onde as pontuações mais altas representam melhor QdV. Contudo 

nem todas as facetas estão formuladas num sentido positivo e por isso são recodificadas 

para que pontuações mais elevadas reflitam uma perceção de QdV igualmente mais 

elevada. Os resultados finais distribuem-se por uma escala de zero a cem, onde um 

resultado elevado indica uma melhor QdV. 

Relativamente às características psicométricas, a consistência interna avaliada 

pelo Alfa de Cronbach apresenta valores aceitáveis quer no conjunto dos quatro domínios, 

para os quatro domínios individualmente considerados, como para os 26 itens do 

WHOQOL-Bref. Variando entre .64 (Domínio das Relações Sociais) e .87 (Domínio 

Físico). Os quatro domínios apresentam-se significativamente correlacionados e o 

Questionário apresenta, na sua totalidade, uma boa estabilidade temporal. (Vaz Serra, 

Canavarro, Simões, Pereira, Gameiro, Quartilho & Parede, 2006; Simões, Sousa, Vilar & 

Paredes, 2010). 
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2.2.3- Questionário do Estado de Saúde (SF-36v2)   

O Questionário do Estado de Saúde (Ware, Gandek & IQOLA Project Group, 

1994) traduzido e adaptado por Ferreira (2003) permite avaliar a QdVRS. Trata-se de um 

instrumento composto por 36 itens, que engloba a saúde tal como a OMS a define, tendo 

em conta o bem-estar físico, mental e social. Divide-se em duas componentes: a 

componente mental e a componente física. Cada uma destas componentes subdivide-se 

em quatro escalas, que avaliam as dimensões do estado de saúde mais importante, as 

questões são formuladas de forma positiva ou negativa. A componente física é constituída 

pelas escalas: (1) função física- pretende medir a limitação para executar atividades 

físicas menores, intermédias até às extenuantes; (2) desempenho físico- mede a limitação 

física da pessoa em termos do tipo e trabalho desempenhado; (3) dor física- representa a 

intensidade e desconforto causados pela dor, bem como a forma como interfere no dia-a-

dia e (4) saúde em geral- que pretende medir o conceito de perceção holística de saúde. 

A componente mental é composto pelas seguintes escalas: (1) saúde mental- refere-se às 

mais importantes dimensões da saúde mental, nomeadamente a ansiedade, depressão, 

perda de controlo em termos emocionais ou comportamentais e bem-estar psicológico; 

(2) desempenho emocional- mede a limitação emocional em termos do tipo e da 

quantidade de trabalho executado, (3) função social- pretende captar a quantidade e 

qualidade das atividades sociais, assim como o impacto dos problemas físicos e 

emocionais nas atividades sociais do indivíduo e (4) vitalidade- inclui níveis de energia e 

de fadiga, permitindo captar melhor as diferenças de bem-estar. Por fim, existe a escala 

de transição ou mudança de saúde, que não constitui uma dimensão ou componente, 

embora informe sobre a mudança em geral na saúde da pessoa (Ferreira, 2003). As 

questões são respondidas através de diferentes escalas de tipo Likert, que podem ser de 1 

a 3 ou de 1 a 5.  

Em termos de resultados, quanto maior o resultado obtido pelo sujeito, melhor o 

estado subjetivo de saúde, sendo que os resultados dentro de cada escala variam de zero 

(0) a cem (100) (Ferreira, 2003).  

Sobre as qualidades psicométricas, as sub-dimensões do instrumento 

apresentaram uma correlação item-total entre 0,61 e 0,78. Os valores alfa de Cronbach 

globais foram de 0,82 para a Dimensão Física e de 0,87 para a Dimensão Mental. As 

comunalidades de cada sub-dimensão variaram entre 0,60 e 0,83, indicando que as duas 
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componentes explicam a maior parte da variância existente em cada sub-dimensão 

(Severo, Santos, Lopes & Barros, 2006). 

2.2.4- Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC)  

A Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC) avalia a Sobrecarga objetiva, que se 

encontra relacionada com as consequências diretas da natureza e da necessidade de 

cuidado, e a Sobrecarga subjetiva, que se relaciona com a perceção que o cuidador tem 

acerca das consequências que decorrem do ato de cuidar (Sequeira, 2010). O ESC é 

constituído por 22 itens, que são respondidos através de uma escala de tipo Likert, que 

varia de “Nunca” (0) a “Quase Sempre” (5). A soma destes itens permite a obtenção de 

um resultado total que determina o nível de Sobrecarga (sem sobrecarga, sobrecarga 

ligeira e sobrecarga intensa) e que pode variar de 22 a 110 pontos. Ao nível da avaliação 

do total da escala de Sobrecarga do cuidador, o resultado é obtido através do somatório 

de todos os itens, que deve variar entre 22 e 110. Quanto maior a pontuação, maior a 

Sobrecarga. Uma pontuação da sobrecarga < 46 indica sem sobrecarga,  entre 46 e 56 

mostra uma sobrecarga ligeira e > 56 aponta para uma sobrecarga intensa. Quanto mais 

elevado o valor, mais elevada a sobrecarga percecionada pelo cuidador. Contudo, os itens 

estão divididos por 4 fatores que explicam 62% da variância total: 1) Impacto da 

Prestação de Cuidados, que se refere à sobrecarga que está diretamente relacionada com 

a prestação de cuidados; 2) Relação Interpessoal, que se refere à sobrecarga que está 

relacionada com a relação que o cuidador tem com a pessoa que recebe os cuidados; 3) 

Expectativas com o Cuidar, que está relacionada com as expectativas que o cuidador tem 

acerca da prestação de cuidados e 4) Perceção de Autoeficácia, que se refere à opinião 

que o cuidador tem acerca do seu desempenho.  

A amostra utilizada para os estudos psicométricos do ESC na população 

portuguesa foi constituída por 184 cuidadores de idosos com dependência física ou mental 

(Sequeira, 2007). Os estudos psicométricos demonstraram uma boa consistência interna, 

que foi avaliada através do Alpha de Cronbach (α=0,93), tanto para os 4 fatores como 

para a escala global, tendo sido encontrado o menor valor para as “Expectativas com o 

Cuidar” (α=0,67) e o maior valor encontrado para o “Impacto da Prestação de Cuidados” 

(α=0,93). As correlações entre os diferentes fatores e a escala global são todas 

estatisticamente significativas com valores a variar entre .20 e .96 (p<0.01) (Sequeira, 

2010). 
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Para este estudo, a Escala de Sobrecarga do Cuidador (ESC) foi adaptada, visto 

ser um instrumento direcionado a cuidadores familiares e neste estudo a amostra ser com 

cuidadores formais. Mantiveram-se as 22 perguntas, adaptando-as ao contexto descrito 

anteriormente e permanecendo cada uma na mesma direção, tendo em conta as escalas 

em que cada questão está integrada. 

2.2.5- Inventário de Burnout de Copenhagen (COPENHAGEN)  

O Inventário de Burnout de Copenhagen (COPENHAGEN) é um instrumento que 

avalia o Burnout e que está divididos em três subescalas: Burnout Pessoal, relacionado 

com o grau de exaustão experienciado pela pessoa, a nível físico e psicológico; Burnout 

Relacionado com o Trabalho, que se refere ao grau de exaustão física e psicológica que é 

experienciado pela pessoa relativamente ao seu trabalho e Burnout ligado ao Utente, que 

se refere ao nível de fadiga física e mental que é experienciado pela pessoa relativamente 

ao trabalho específico com utentes, estando apenas presente em indivíduos que trabalham 

nos serviços humanos. 

O COPENHAGEN é um instrumento construído no âmbito do projecto PUMA 

(sigla dinamarquesa para o Projecto de Burnout, Motivação e Satisfação no Trabalho) 

iniciado em 1997. O estudo PUMA foi desenhado como um estudo de intervenção 

longitudinal e desenvolvido ao longo de cinco anos, tendo como objetivos estudar a 

prevalência e a distribuição do Burnout, as causas e consequências do Burnout e as 

possíveis intervenções para reduzir o desgaste, se necessário. Assim, este questionário foi 

desenvolvido para avaliar o Burnout em trabalhadores dos serviços humanos.  

O COPENHAGEN é constituído por 19 itens que se referem à frequência com que 

cada sentimento ocorre. A frequência com que cada sentimento ocorre no Burnout Pessoal 

é avaliada numa escala com cinco opções que varia entre “Nunca/Quase Nunca” e 

“Sempre”. A frequência com que cada sentimento ocorre no Burnout Relacionado com o 

Trabalho é avaliada numa escala com cinco opções: nas três primeiras questões varia 

entre “Muito Pouco” e “Muito” e nas últimas quatro questões varia entre “Nunca/Quase 

Nunca” e ”Sempre”, sendo que na última esta pontuação é invertida. A frequência com 

que cada sentimento ocorre no Burnout Relacionado com o Utente é avaliada numa escala 

com cinco opções: nas primeiras três questões varia entre “Muito Pouco” e “Muito”; nas 

últimas duas questões varia entre “Nunca/Quase nunca” e “Sempre”.  
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No estudo PUMA considerou-se como um elevado nível de Burnout aos valores 

iguais ou superiores a cinquenta (50) pontos (Borritz e Kristensen, 2004). A amostra 

utilizada para a adaptação e validação do COPENGAHEN para a população portuguesa 

foi constituída por 228 enfermeiros, 171 dos quais eram do sexo feminino e 57 do sexo 

masculino. (Fonte, 2011)  

Relativamente às características psicométricas, segundo o estudo de Fontes 

(2011), os valores do alfa de Cronbach apresentam uma boa consistência interna para as 

três escalas do COPENHAGEN. Assim, as três escalas apresentam os seguintes valores: 

o Burnout  Pessoal apresenta um alfa de Cronbach .845 para o total da escala e .803 é o 

valor mais baixo para os itens; o Burnout Relacionado com o Trabalho apresenta alfa de 

Cronbach .829 como valor mais baixo para os itens e alfa de Cronbach de .866 para o 

total da escala; e por último o Burnout Relacionado com o Utente o alfa de Cronbach é 

de .796, sendo o valor mais baixo para os itens e alfa de Cronbach de .843 para o total da 

escala. Estes valores altos do alfa de Cronbach indicam uma boa consistência interna na 

validação da escala para o português, sendo congruentes com os valores encontrados no 

estudo original (Borritz e Kristensen, 2004). 

2.2.6- Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos (QMLA)  

O QMLA é um questionário de auto-avaliação que surgiu da adaptação e tradução 

do Ways of Coping Questionnaire, desenvolvido por Folkman e Lazarus (1988), e tem 

como objetivo avaliar as estratégias de confronto utilizadas para lidar com situações 

stressantes específicas (Ribeiro & Santos, 2001). Este instrumento pretende caracterizar 

a população relativamente a oito estratégias de confronto distintas: Coping Confrontativo, 

que descreve os esforços agressivos realizados para alterar a situação; Coping de 

Distanciamento, que traça as estratégias cognitivos de desprendimento e afastamento da 

situação; Coping de Autocontrolo, que descreve os esforços realizados pelo indivíduo 

para regular os seus sentimentos e as suas ações; Procura de Suporte Social, que inclui os 

esforços realizados pelo individuo de procura de suporte emocional, informativo e 

tangível; Aceitar a Responsabilidade, que se refere aos esforços realizados no sentido de 

reconhecer o papel desempenhado pelo próprio no problema e a tentativa de recompor as 

coisas; Fuga/Evitamento, que se refere aos esforços comportamentais e cognitivos 

realizados para fugir e evitar o problema; Resolução Planeada do Problema, que inclui os 

esforços realizados, que se focam no problema de forma deliberada e que têm como 

intenção alterar a situação; e Reavaliação Positiva, que se refere aos esforços realizados 
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para criar significados positivos, focados no crescimento pessoal (Pais-Ribeiro & Santos, 

2001). Estas oito estratégias distintas podem ser agrupadas em dois conjuntos: Confronto 

Centrado nas Emoções (Distanciamento, Fuga-Evitamento e Reavaliação Positiva) e; 

Confronto Centrado no Problema (Coping Confrontativo, Coping de Autocontrolo, 

Procura de Suporte Social, Assumir a Responsabilidade e Resolução Planeada do 

Problema). 

O questionário é composto por 48 itens que traduzem as oito dimensões distintas 

de confronto. Os itens são respondidos através de uma escala de tipo Likert, optando-se 

por uma de quatro respostas, indicando com que frequência usa cada uma das estratégias 

que foram utilizadas para lidar com uma situação de stresse especifica e determinada pelo 

individuo antes de responder ao questionário. Desta forma, é medido o que o sujeito 

realmente fez ou pensou, num contexto específico. As pontuações deste questionário são 

realizadas através de pontuações absolutas, que se refere à medida que cada tipo de coping 

foi utilizado pela pessoa numa situação em particular e que descreve os esforços de coping 

realizados pelo individuo; e em pontuações relativas, que descrevem a proporção do 

esforço representado por cada categoria (Pais-Ribeiro & Santos, 2001). 

A amostra utilizada para o estudo de adaptação do QMLA para a população 

portuguesa foi constituída por 98 trabalhadoras por turnos, do sexo feminino.   

Os estudos psicométricos demonstraram que ao nível da consistência interna, este 

instrumento apresentou índices aceitáveis, sendo que o menor valor para o Alpha de 

Cronbach é apresentado no domínio do Coping Confrontativo (.52), e o maior valor 

apresentado no domínio da Reavaliação Positiva (.83). No entanto, os autores 

consideraram a consistência interna do instrumento genericamente baixa, facto que ocorre 

no questionário original e que foi considerado como sendo um problema comum nas 

escalas de coping (Pais-Ribeiro & Santos, 2001). Relativamente às correlações 

encontradas entre as sub-escalas, os autores consideraram-nas “modestas”, sendo a de 

menor valor a correlação encontrada entre as subescalas Fuga/Evitamento e 

Distanciamento (r=.04), e a de maior valor entre as subescalas Distanciamento e 

Autocontrolo (r=.65). No que diz respeito à validade do discriminante, para a maior parte 

dos itens era baixa, resultado que se encontra de acordo com o que foi encontrado pelos 

autores originais (Pais-Ribeiro & Santos, 2001). 
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2.3- Procedimentos  

Tal como explicado acima, para se garantir os princípios éticos neste estudo, foi 

entregue antes da recolha de dados, o consentimento informado a cada cuidador. E antes 

de serem entregues, todos os questionários foram codificados para garantir a 

confidencialidade. No caso da AEIPS, os questionários Sócio-demográficos (Anexo IV), 

WHOQOL-Bref (Anexo V), SF-36 (v2) (Anexo VI), Escala de Sobrecarga do Cuidador 

(Anexo VII), Inventário de Burnout de Copenhagen (Anexo VIII) e Questionário de 

Modos de Lidar com os Acontecimentos (Anexo IX) foram entregues em mão aos 

participantes ou deixados para lhes serem entregues. No caso da ARIA, os 

consentimentos informados e os questionários foram entregues à instituição para entregar 

aos seus colaboradores. Em ambos os casos, foi fornecido o contacto da investigadora 

para o caso de existirem dúvidas no preenchimento dos instrumentos. 

2.4- Procedimentos Estatísticos 

A análise do conjunto de dados recolhidos, foram introduzidos e processados no 

programa de estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0. 

Para os dados omissos nos casos do WHOQOL e do SF-36, foi usada a moda das questões 

que integravam a mesma dimensão. Relativamente ao ESC e ao COPENHAGEN foi 

considerada a resposta menos negativa (como se esse aspeto não interferisse em nada com 

a pessoa). Para o QMLA, para a cotação absoluta, foi considerado que não usava a 

estratégia e para a cotação relativa, foram feitos os cálculos por categoria considerando 

apenas as respondidas (N da categoria menos um item). 

Para analisar as relações entre as variáveis foram utilizados testes de correlação 

paramétricas (Pearson) e não paramétricos (Spearman), adaptando às dimensões dos 

questionários que apresentavam ou não uma distribuição normal. Para verificar se 

apresentava ou não uma distribuição normal foram utilizados testes de normalidade do 

SPSS, onde foi verificado o valor obtido no teste de Shapiro-Wilk e verificado se o valor 

estatístico da assimetria e da curtose eram inferiores a duas vezes o desvio-padrão.  

Foram consideradas correlações fortes as que apresentam índice de ρ ≥ .6, 

moderadas quando o valor varia entre .3 a .6 e  fracas quando o valor varia entre 0 a .3.  

Relativamente às análises realizadas para comparações entre os grupos 

relacionando os resultados sociodemográficos foram utilizados os testes paramétricos (T-
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Student) e foram criados grupos de corte paras as comparações, nomeadamente a mediana 

na idade e a mediana do tempo de serviço. 

Os resultados obtidos a partir das respostas dos cuidadores aos questionários aqui 

referidos serão apresentados no capítulo seguinte, “Análise de Resultados”. 
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3- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através das análises 

descritivas, correlacionais e comparações de grupos dos cuidadores, referentes às 

variáveis principais em estudo: Qualidade de Vida (QdV), Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde (QdVRS), nível de Sobrecarga, de Burnout, Estratégias de 

Confronto utilizadas pelos cuidadores e características sócio-demográficas. 

3.1- Avaliar a Qualidade de Vida e a Qualidade de Vida Relacionada com 

a Saúde 

3.1.1- Avaliar a Qualidade de Vida- WHOQOL-Bref 

Para avaliar a QdV geral percebida pelos cuidadores foi utilizado o WHOQOL-

Bref. Relativamente à avaliação da perceção de QdV dos cuidadores deste estudo, a média 

é 69,02 (DP=14,53) para o “Domínio Geral”, que avalia a perceção de QdV em geral. O 

domínio que apresenta os resultados mais elevados é o domínio “Psicológico” com uma 

média de 76,08 (DP=7,66). O domínio que apresenta resultados mais baixos é o 

“Ambiente” com uma média de 65,89 (DP =13,94). Desta forma, o domínio em que os 

cuidadores percecionam menores níveis de QdV é o “Ambiente”, seguido do “Físico” e 

das “Relações Sociais”. (Ver tabela 2). 

Tabela 2- Valores médios e desvios padrão dos valores obtidos no questionário 

WHOQOL-Bref 

 Domínio Geral Domínio Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Sociais 

Domínio 

Ambiente 

N Válido 23 23 23 23 23 

Ausente 0 0 0 0 0 

Média 69,0217 72,6708 76,0870 74,6377 65,8967 

Desvio Padrão 14,53325 12,53976 7,66417 14,75350 13,94086 

Mínimo 37,50 39,29 62,50 41,67 37,50 

Máximo 100,00 85,71 95,83 100,00 93,75 
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Relativamente à questão de se a pessoa se encontra doente, existem 3 indivíduos 

que responderam que sim, descrevendo essas doenças como “Rutura de ligamentos”, 

“Entorse no pé e joelho” e “Problemas de coluna”, sendo uma problemática nas últimas 

3 semanas, 4 semanas e último ano respetivamente. Destes cuidadores, um não tem 

tratamento para o problema e os outros dois são acompanhados em consulta externa. 

Apenas o “Domínio Geral” não apresenta distribuição normal. Relativamente às 

características psicométricas, a consistência interna avaliada pelo Alfa de Cronbach 

apresenta valores aceitáveis, à exceção do “Domínio Psicológico” que apresenta .415. 

Nos restantes domínios varia entre .754 (Domínio Físico) e .870 (Domínio das Relações 

Sociais). O domínio “Perceção Geral da Saúde” apresenta um alfa de .509. (Ver Anexo 

X- CD) 

 3.1.2- Avaliar a Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde- SF-36 

De seguida, apresentam-se os resultados da perceção que os cuidadores têm acerca 

do seu Estado de Saúde, obtidos através do instrumento Questionário do Estado de Saúde 

(SF-36). 

Através da análise das estatísticas descritivas das pontuações obtidas pelos 

Cuidadores nas várias escalas do SF-36, verifica-se que as médias obtidas pelos sujeitos 

nas várias escalas variam entre 55,43 (Vitalidade) e 90,86 (Função Física), sendo que 

quanto maior a pontuação do sujeito melhor a perceção que o indivíduo tem sobre o seu 

estado de saúde específico. As escalas que se verificam ter uma pontuação média mais 

elevada são: “Função Física” (M=90,87; DP=11,93); “Desempenho Emocional” 

(M=80,43; DP=18,05); “Saúde Geral” (M=75,70; DP=13,49) e “Função Social” 

(M=75,54; DP=20,46). Ao falarmos das duas dimensões (Qualidade de Vida Mental e 

Física), os valores demonstram que os cuidadores apresentam um valor superior na 

Dimensão Física (M=75,44; DP=14,22) comparativamente à Dimensão Mental 

(M=71,44; DP=12,75). (Ver tabela 3).
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Tabela 3- Valores médios e desvios padrão dos valores obtidos no questionário SF-36(v2) 

       

 

Dimensão 

Mental Vitalidade 

Função 

Social 

Desempenho 

Emocional 

Saúde 

Mental 

Dimensão 

Física 

Função 

Física 

Desempenho 

Físico 

Dor 

Corporal 

 

 

Saúde 

Geral 

 

 

Mudança 

de Saúde 

N Válido 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Média 71,4402 55,4348 75,5435 80,4348 74,3478 75,4426 90,8696 73,3696 61,8357 75,6957 43,4783 

Desvio Padrão 12,75458 13,49773 20,46278 18,05028 12,55029 14,22282 11,93278 21,42122 25,69485 13,48546 18,79524 

Mínimo 44,48 25,00 25,00 41,67 40,00 40,90 65,00 18,75 ,00 50,00 ,00 

Máximo 91,25 75,00 100,00 100,00 90,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 
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Os domínios “Função Social”, “Saúde Mental”, “Físico Total” e “Função Física” 

não apresentam uma distribuição normal. 

Relativamente à consistência interna, a “Dimensão Física” apresenta um alfa de 

.814; o “Desempenho físico” de .909; a “Dor Corporal” de .856; a “Saúde geral” de .718, 

a “Vitalidade” de .748; a “Função Social” de .746; o “Desempenho Social” de .881 e a 

“Saúde Mental” de .747. (Ver Anexo X- CD). 

3.2- Avaliar os níveis de Sobrecarga (ESC) e Burnout (COPENHAGEN) 

sentidos pelos cuidadores 

3.2.1- Avaliar os níveis de Sobrecarga- Escala de Sobrecarga do Cuidador 

(ESC) 

Para avaliar o nível de Sobrecarga experienciado pelos cuidadores foi utilizado o 

ESC. Os resultados de seguida apresentados referem-se aos obtidos através desse 

instrumento. Quanto maior a pontuação, maior a sobrecarga. Uma pontuação da 

sobrecarga < 46 indica sem sobrecarga,  entre 46 e 56 mostra uma sobrecarga ligeira e > 

56 aponta para uma sobrecarga intensa. O nível de sobrecarga geral experienciado pelos 

cuidadores apresenta uma média de 48,78 (DP=7,65), o que indica um nível de sobrecarga 

ligeira. Existindo o valor mínimo de 37 e o máximo de 69. Verificou-se que 3 dos 

cuidadores apresentam sobrecarga intensa, 8 não apresentam sobrecarga e 12 apresentam 

sobrecarga ligeira. No que se refere aos domínios, “Relação Interpessoal” (M=1,82; 

DP=0,49) e “Impacto da Prestação de Cuidados” (M= 2,019; DP= 0,383) são os que 

apresentam o nível mais baixo de sobrecarga. O domínio “Expectativas com o Ato de 

Cuidar” é o que apresenta o nível mais elevado com uma média de 3,01 (DP=0,556). (Ver 

tabela 4).  
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Tabela 4- Valores médios e desvios padrão dos valores obtidos na Escala de Sobrecarga 

do Cuidador (ESC) 

 

Sobrecarga 

Geral 

Impacto da 

Prestação de 

Cuidados 

Relação 

Interpessoal 

Expectativas com o 

Ato de Cuidar 

Perceção 

Autoeficácia 

N 

Válido 23 23 23 23 23 

Ausente 0 0 0 0 0 

Média 48,7826 2,0198 1,8261 3,0109 2,6957 

Desvio 

Padrão 
7,65718 ,38370 ,49838 ,55636 ,65260 

Mínimo 37,00 1,55 1,00 1,50 1,50 

Máximo 69,00 2,91 3,00 4,00 4,00 

 

Os resultados obtidos apresentam distribuição normal em todos os domínios. 

Relativamente às características psicométricas, a consistência interna avaliada pelo Alfa 

de Cronbach apresenta o seguinte valor para cada domínio: “Impacto da Prestação de 

Cuidados” apresenta o valor de .70; no domínio “Relação Interpessoal” de .54, nas 

“Expectativas face ao Cuidar” de .42 e na “Perceção da Auto-Eficácia” de .668. (Ver 

Anexo X- CD) 

  3.2.2- Avaliar os níveis de Burnout- COPENHAGEN 

Para avaliar o nível de Burnout experienciado pelos cuidadores foi utilizado o 

Inventário de Burnout de Copenhagen (COPENHAGEN). O nível de “Burnout Pessoal” 

experienciado pelos cuidadores apresenta uma média de 37,318 (DP=9,930). O nível de 

“Burnout Relacionado com o Trabalho” apresenta uma média de 39,596 (DP=10,817). 

Por último, a média do nível de “Burnout Relacionado com o Utente” é 29,891 

(DP=16,411). Desta forma verifica-se que os níveis maiores de Burnout experienciados 

pelos cuidadores desta amostra foram na subescala “Burnout Relacionado com o 

Trabalho”. No estudo inicial do COPENHAGEN considerou-se o nível geral de Burnout, 

aqui definido como “Escala Geral” que apresenta uma média de 35,812 (DP=10,600). 

Como é considerado um elevado nível de Burnout aos valores iguais ou superiores a 
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cinquenta, desta forma, nestes cuidadores existem 2 pessoas com elevado nível de 

Burnout. (Ver tabela 5).  

Tabela 5- Valores médios e desvios padrão dos valores obtidos no questionário 

Inventário de Burnout de Copenhagen (COPENHAGEN) 

 Escala Geral Escala Pessoal Escala Trabalho Escala Utente 

N Válido 23 23 23 23 

Ausente 0 0 0 0 

Média 35,8124 37,3188 39,5963 29,8913 

Mediana 34,210 37,5000 42,8571 25,0000 

Desvio Padrão 10,600 9,93017 10,81731 16,41150 

Mínimo 18,42 16,67 21,43 12,50 

Máximo 56,58 62,50 60,71 66,67 

Os resultados obtidos apresentam distribuição normal em todos os domínios. 

Relativamente às características psicométricas, a consistência interna avaliada pelo Alfa 

de Cronbach apresenta os seguintes valores: na escala “Geral” o alfa é de .870, no domínio 

“Burnout Pessoal” é de .684 no domínio “Burnout Relacionado com o Trabalho” o alfa é 

de .611, no “Burnout Relacionado com o Utente” o alfa tem o valor de .844. (Ver Anexo 

X- CD) 

3.3- Identificar as Estratégias de Confronto utilizadas face a situações de 

stresse (QMLA) 

Para identificar e analisar as estratégias de confronto utilizadas pelos cuidadores 

foi utilizado o Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos (QMLA). Em 

relação às estratégias de confronto utilizadas pelos cuidadores, pode-se afirmar que a mais 

utilizada foi a “Resolução Planeada do Problema” com uma média de 1,86 (DP=0,37), 

seguida da “Assumir Responsabilidade” com uma média de 1,78 (DP=0,48). A estratégia 

menos utilizada foi a “Fuga/Evitamento”, com uma média de 0,61 (DP=0,40), seguida do 

“Distanciamento”, com uma média de 1,07 (DP=0,38). Relativamente aos valores obtidos 

pelos Cuidadores nas Estratégias de Confronto Centrada nas Emoções e Centrado nos 

Problemas, vemos na tabela que os valores das “Estratégias Centradas nas Emoções” 

(M=1,07; DP=0.29) são inferiores quando comparados com os das “Estratégias Centradas 

nos Problemas” (M=1,63; DP=0,33). (Ver tabela 6). 
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Tabela 6- Valores médios e desvios padrão dos valores obtidos no Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos (QMLA) 

 
Autocontrolo- 

Absoluto 

Autocontrolo- 

Relativo 

Procura 

Suporte 

Social- 

Absoluto 

Procura 

Suporte 

Social- 

Relativo 

Fuga/ 

Evitamento- 

Absoluto 

Fuga/ 

Evitamento- 

Relativo 

Resolução 

Planeada 

Problema- 

Absoluto 

Resolução 

Planeada 

Problema- 

Relativo 

Reavaliação 

Positiva- 

Absoluto 

Reavaliação 

Positiva- 

Relativo 

Assumir 

Responsa-

bilidade- 

Absoluto 

Assumir 

Responsa-

bilidade- 

Relativo 

N Válid  
23 23 23 23 23 23 23 

23 

 

   23                           23                   23                              23       23                                    23   23                       23    23   23   23    23 

Média 10,4348 1,4907 10,1739 1,6957 4,2609 ,6087 11,1739 1,8623 10,7391 1,5342 7,1304 1,7826 

DP 2,69387 ,38484 3,68846 ,61474 2,79963 ,39995 2,22899 ,37150 2,89541 ,41363 1,93777 ,48444 

Mínimo 6,00 ,86 5,00 ,83 ,00 ,00 7,00 1,17 5,00 ,71 2,00 ,50 

Máximo 16,00 2,29 16,00 2,67 11,00 1,57 16,00 2,67 16,00 2,29 11,00 2,75 

 
Confrontativo- 

Absoluto 

Confrontativo- 

Relativo 

Distanciamento- 

Absoluto 

Distanciamento- 

Relativo 

Coping centrado 

Emoções- 

Absoluto 

Coping centrado 

Emoções- 

Relativo 

Coping centrado 

Problema- 

Absoluto 

Coping centrado 

Problema- 

Relativo 

N Válido 23 23 23 23 23 23 23 23 

Média 7,8696 1,3174 5,3043 1,0739 3,2168 1,0723 8,1487 1,6297 

Desvio Padrão 2,65097 ,43378 1,86924 ,38402 ,86531 ,28844 1,67044 ,33409 

Mínimo 3,00 ,50 1,00 ,20 1,63 ,54 4,95 ,99 

Máximo 13,00 2,17 9,00 1,80 4,54 1,51 12,14 2,43 
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Os resultados obtidos apresentam distribuição normal em todas as escalas. 

Relativamente às características psicométricas, a consistência interna avaliada pelo Alfa 

de Cronbach apresenta na escala “Autocontrolo” o valor de .406; na “Procura de Suporte 

Social” de .814; na “Fuga” de .641; na “Resolução Planeada do Problema” de .523; na 

“Reavaliação Positiva” de .524; no “Assumir a Responsabilidade” de .577; no “Coping 

Confrontativo” de .604 e no “Distanciamento” de .263. (Ver Anexo X- CD) 

3.4- Relacionar as características sociodemográficas com os valores obtidos 

na avaliação da Qualidade de Vida e da Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde, na identificação das Estratégias de Confronto e na avaliação dos níveis de 

Sobrecarga e Burnout assim como relacionar estas variáveis entre si. (Ver correlações 

completas Anexo XI- CD) 

3.4.1- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (WHOQOL- Bref) e 

Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (SF-36) 

Relativamente às relações entre a perceção de QdV e perceção de QdVRS foram 

encontradas as seguintes correlações positivas e significativas entre o “Domínio Geral” 

do WHOQOL-Bref e a dimensão “Saúde Mental” do SF-36 (ρ= 0,43; p<0,05); entre o 

“Domínio Físico” do WHOQOL-Bref com os seguintes domínios do Sf-36: “Domínio 

Mental”, “Vitalidade”, “Função Social”, “Desempenho Emocional”, “Saúde Mental”, 

“Domínio Físico”, “Função Física”, “Desemprenho Físico” e “Dor Corporal”. Todas as 

correlações são positivas e entre moderadas a fortes. O “Domínio Psicológico” do 

WHOQOL-Bref apresenta correlações positivas com “Saúde Mental”, “Domínio Físico” 

e “Função Física” do SF-36. Entre o “Domínio Ambiente” do WHOQOL-Bref e domínios 

“Função Social” e “Saúde Mental” também ocorre uma correlação significativa positiva 

e moderada. Estes resultados demonstram que estas dimensões apresentam a mesma 

tendência, à medida que a QdV aumenta nesses domínios a QdVRS também aumenta 

nesses domínios ou quando uma delas diminuí a outra igualmente diminui. (Ver tabela 

7). 
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Tabela 7- Correlação de Pearson/Spearman entre Qualidade de Vida (WHOQOL- Bref) e Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (SF-36) 

 

 
Dimensão 

Mental 
Vitalidade 

Função 

Social 

Desempenho 

Emocional 

Saúde 

Mental 

Dimensão 

Física 

Função 

Física 

Desemprenho 

Físico 

Dor 

Corporal 

Saúde 

Geral 

Mudança 

Saúde 

Domínio Geral  ,100 ,214 ,038 -,132 ,430* ,297 ,300 ,210 ,249 ,307 -,171 

Domínio Físico  ,681** ,522* ,527** ,537** ,576** ,671** ,639** ,877** ,652** ,213 -,308 

Domínio Psicológico  ,253 ,272 ,344 ,138 ,508* ,452* ,445* ,307 ,381 ,154 -,014 

Domínio Relações 

Sociais 

 
,000 ,296 -,085 -,289 ,127 -,129 -,007 -,242 ,017 -,094 ,094 

Domínio Ambiente  ,277 ,270 ,428* -,091 ,443* ,312 ,159 ,201 ,207 ,009 -,074 

 
 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Em negrito encontram-se os valores significativos e em itálico encontram-se as dimensões com distribuição não normal para as quais se calculou o índice de correlação de 

Spearman .
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3.4.2- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) e 

Burnout (COPENHAGEN) 

Em relação às relações entre a perceção de QdV e o nível de Burnout sentido 

foram encontradas as seguintes correlações significativas moderadas negativas: entre o 

domínio “Físico” do WHOQOL-Bref e as dimensões “Total”, “Pessoal” e “Trabalho” do 

COPENHAGEN. Assim, verifica-se que os valores destes domínios variam 

inversamente, quanto mais elevado for o valor da QdV do “Domínio Físico”, mais baixo 

será o nível de Burnout dessas três escalas, ou quanto maior for o nível de Burnout menos 

elevada é a QdV percecionada pela pessoa. (Ver tabela 8).  

Tabela 8- Correlações significativas (Pearson) entre Qualidade de Vida (WHOQOL- 

Bref) e Burnout (COPENHAGEN) 

 Domínio Físico 

Burnout Total Correlação de Pearson -,520* 

Escala Burnout Pessoal Correlação de Pearson -,487* 

Escala Burnout Trabalho Correlação de Pearson -,473* 

 

*  A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

3.4.3- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde (SF-36) e Burnout (COPENHAGEN) 

Relativamente às relações entre a perceção de QdVRS e o nível de Burnout sentido 

foram encontradas as seguintes correlações significativas: entre as escalas do 

COPENHAGEN (“Geral”, “Pessoal”, “Trabalho” e “Utente”) e dimensões do SF-36 

marcadas a negrito (Ver tabela 9). É de salientar que todas estas correlações são negativas, 

mostrando uma relação inversa, o que indica que uma perceção de QdVRS mais elevada 

encontra-se associada a uma perceção de Burnout mais reduzido e uma QdVRS mais 

baixa encontra-se associada a uma perceção de Burnout mais elevado (Ver tabela 9). 
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Tabela 9- Correlação de Pearson/Spearman entre Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde (SF-36) e Burnout (COPENHAGEN) 

 

 

 Escala 

Geral 

Escala 

Pessoal 

Escala do 

Trabalho 

Escala do 

Utente 

Dimensão Mental  

 

 

 

Correlação de 

Pearson e 

Spearman 

-,445* -,618** -,409 -,221 

Vitalidade -,066 -,178 -,130  ,072 

Função Social -,261 -,469* -,240  ,001 

Desempenho Emocional -,657** -,681** -,633**  -,445*  

Saúde Mental -,357 -,412 -,259  -,310 

Dimensão Física -,521* -,578** -,491* -,349 

Função Física -,474* -,539**  -,398  -,370 

Desempenho Físico -,488* -,602**  -,519*  -,236 

Dor Corporal -,605** -,556** -,552** -,475* 

Saúde Geral -,234 -,211  -,195 -,200 

Mudança de Saúde ,235 ,095 ,190 ,277 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Em negrito encontram-se os valores significativos e em itálico encontram-se as dimensões com distribuição 

não normal para as quais se calculou o índice de correlação de Spearman. 

3.4.4- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) e 

Sobrecarga (ESC) 

Não se verificou nenhuma correlação significativa entre os valores de QdV com 

o valor de Sobrecarga. (Ver Anexo XI- CD). 

3.4.5- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde (SF-36) e Sobrecarga (ESC) 

Relativamente às relações entre a perceção de QdVRS e o nível de Sobrecarga 

sentido foram encontradas correlações significativas negativas entre as dimensões: 

“Relação Interpessoal” e “Perceção de Autoeficácia” do ESC com dimensões do SF-36 

identificadas a negrito na tabela 10. Verifica-se que quanto mais elevada for a QdVRS 

nessas escalas, menor a Sobrecarga nas dimensões do ESC, ou quanto menor for a 

QdVRS maior a Sobrecarga nessas dimensões. (Ver tabela 10). 
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Tabela 10- Correlações significativas de Pearson/Spearman entre Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde (SF-36) e Sobrecarga (ESC) 

 

Relação 

Interpessoal 

Perceção 

Autoeficácia 

Dimensão Física Coeficiente de Correlação -,512* -,263 

Função Física Coeficiente de Correlação -,372 -,453* 

Dor Corporal Correlação de Pearson -,439* -,046 

Saúde Geral Correlação de Pearson -,568** -,019 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Em negrito encontram-se os valores significativos e em itálico encontram-se as dimensões com distribuição 

não normal para as quais se calculou o índice de correlação de Spearman. 

3.4.6- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) e 

Estratégias de Confronto (QMLA) 

Relativamente às relações entre a perceção de QdV e as Estratégias de Confronto 

utilizadas em situações de stresse foram encontradas as seguintes correlações 

significativas, positivas e moderadas entre o “Domínio Geral” do WHOQOL-Bref e as 

estratégias do QMLA marcadas a negrito na tabela 10. Também se encontram correlações 

significativas entre o “Domínio Físico” do WHOQOL-Bref e as “Estratégias Centradas 

nas Emoções”, e entre as “Relações Sociais” do WHOQOL-Bref e “Resolução Planeada 

de Problemas” Assim, verifica-se que os domínios referidos do WHOQOL-Bref 

encontram-se significativamente e positivamente associados à utilização das Estratégias 

de Coping identificadas, tendo em conta que variam no mesmo sentido. (Ver tabela 11) 
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Tabela 11- Correlação de Pearson/Spearman entre Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) 

e Estratégias de Confronto (Valores Relativos) (QMLA) 

 

Domínio 

Geral 

Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Sociais 

Domínio 

Ambiente 

Autocontrolo Correlação 

de Pearson 

,459* ,070 ,288 ,109 ,035 

Procura suporte social Correlação 

de Pearson 

,447* ,143 ,154 ,266 ,129 

Fuga/Evitamento Correlação 

de Pearson 

-,027 ,157 -,376 -,126 -,158 

Resolução Planeada 

Problema 

Correlação 

de Pearson 

,512* ,091 ,243 ,520* ,145 

Reavaliação 

Positiva 

Correlação 

de Pearson 

,591** ,376 ,184 ,281 ,238 

Assumir Responsabilidade Correlação 

de Pearson 

,581** ,287 ,054 -,065 ,051 

Coping Confrontativo Correlação 

de Pearson 

,411 ,105 ,097 ,216 ,008 

Distanciamento Correlação 

de Pearson 

,554** ,405 -,131 ,246 ,094 

Coping Centrado nas 

Emoções 

Correlação 

de Pearson 

,532** ,432* -,144 ,185 ,082 

Coping Centrado nos 

Problemas 

Correlação 

de Pearson 

,679** ,199 ,218 ,276 ,104 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Em negrito encontram-se os valores significativos e em itálico encontram-se as dimensões com distribuição 

não normal do Whoqol-Bref para as quais se calculou o índice de correlação de Spearman. 

 

3.4.7- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde (SF-36) e Estratégias de Confronto (QMLA) 

Relativamente às relações entre a perceção de qualidade de vida relacionada com 

a saúde e as estratégias de confronto utilizadas em situações de stresse foram encontradas 

correlações significativas entre a dimensão “Saúde Geral” do SF-36 e “Assumir 

Responsabilidades”. A QdVRS percecionada no domínio de “Saúde Geral” encontra-se 

significativamente e positivamente associada à utilização de estratégias “Assumir 

Responsabilidade”. (Ver tabela 12). 
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Tabela 12- Correlações significativas entre Qualidade de Vida Relacionada com 

a Saúde (SF-36) e Estratégias de Confronto (QMLA) 

 Saúde Geral Mudança Saúde 

Assumir 

Responsabilidade 

(valor relativo) QMLA 

Correlação de Pearson 

,478* -,444* 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

3.4.8- Verificar se existe relação entre a Sobrecarga (ESC) e o Burnout 

(COPENHAGEN) 

Relativamente às relações entre a perceção de Sobrecarga e níveis de Burnout 

foram encontradas as seguintes correlações significativas: entre todos os domínios do 

COPENHAGEN e os domínios do ESC (“Sobrecarga Total”, “Impacto da Prestação de 

Cuidados”, “Relação Interpessoal” e “Expectativas com o Cuidar”. Estas correlações são 

positivas e moderadas com nível de significância p<0,05 e p<0,01. Assim, verifica-se que 

os domínios referidos do COPENHAGEN, encontram-se significativamente e 

positivamente associados aos níveis de Sobrecarga dessas escalas, tendo em conta que 

variam no mesmo sentido. (Ver tabela 13). 

Tabela 13- Correlação de Pearson entre Sobrecarga (ESC) e Burnout (COPENHAGEN) 

 

 

Sobrecarga 

Total 

Impacto 

da 

Prestação 

Cuidados 

Relação 

Interpessoal 

Expectativas 

com Cuidar 

Perceção 

Autoeficácia 

Escala Geral Correlação 

de Pearson 
,512** ,636** ,599** ,484* ,151 

Escala Pessoal Correlação 

de Pearson 
,577** ,489* ,529** ,240 ,386 

Escala do Trabalho Correlação 

de Pearson 
,661** ,589** ,434** ,485* ,129 

Escala Utente Correlação 

de Pearson 
,598** ,553** ,493* ,471* -,023 

 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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3.4.9- Verificar se existe relação entre valores de Sobrecarga (ESC) e Estratégias 

de Confronto (QMLA) 

Relativamente às relações entre a perceção de Sobrecarga e Estratégias de 

Confronto foi encontrada correlação significativa entre a escala “Expectativas com o 

Cuidar” e a estratégia “Distanciamento”. Esta correlação é positiva e moderada com nível 

de significância p<0,05. Assim, verifica-se que estas duas escalas encontram-se 

significativamente e positivamente, tendo em conta que variam no mesmo sentido. (Ver 

tabela 14). 

Tabela 14- Correlações significativas de Pearson entre Sobrecarga (ESC) e Estratégias 

de Confronto (QMLA) 

*.Correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

3.4.10- Verificar se existe relação entre Burnout (COPENHAGEN) e Estratégias 

de Confronto (QMLA) 

Não se verificou nenhuma correlação significativa entre os níveis sentidos de 

Burnout e as Estratégias de Confronto utilizadas em situações de stresse. (Ver Anexo XI- 

CD). 

3.4.11- Verificar se existem relações entre a variável “Tempo de Serviço” com 

Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde, Sobrecarga, 

Burnout e Estratégias de Confronto 

Não se verificou nenhuma correlação significativa entre o tempo de serviço e as 

restantes variáveis. (Ver Anexo XI- CD). 

3.4.12- Verificar se existe relação entre a variável “Número médio de turnos por 

semana” com Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde, 

Sobrecarga, Burnout e Estratégias de Confronto 

Verificou-se que existe uma correlação significativa entre “Número médio de 

turnos numa semana” com o nível de “Burnout relacionado com o Cliente (domínio 3 de 

Copenhagen). (r= -0,487; p<0,05). A variável “Número Médio de turnos por semana” 

 Distanciamento valor 

absoluto (QMLA) 

Distanciamento valor 

relativo (QMLA) 

Escala Expectativas com o Cuidar 

(ESC) 

Correlação de 

Pearson 
,423* ,423* 
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encontra-se significativamente e negativamente associada ao “Burnout relacionado com 

o Utente”, demonstrando que variam em sentidos opostos. (Ver tabela 15). 

Tabela 15- Correlações significativas entre “Média de turnos por semana” e “Nível de 

Burnout” (COPENHAGEN) 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

3.4.13- Verificar se existe relação entre a variável “Número de horas do 2º 

trabalho” com Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde, 

Sobrecarga, Burnout e Estratégias de Confronto 

Não se verificou nenhuma correlação significativa entre o “Número de horas do 

2º trabalho” e as restantes variáveis. (Ver Anexo XI- CD). 

3.4.14- Verificar se existem diferenças nos resultados dos questionários entre os 

seguintes grupos (Ver comparações completas em Anexo XII- CD): 

 3.4.14.1- Sexo Feminino vs Sexo Masculino 

Através do Testes T-Student, sobre os diferentes instrumentos verificou-se que 

entre estes dois grupos “Sexo Feminino” e “Sexo Masculino” existe uma diferença 

significativa nos valores do domínio “Relações Sociais” do WHOQOL-Bref 

(t(21)=2,985; p<0,01), apresentando as Mulheres uma perceção de QdV neste domínio 

superior à dos Homens. (Ver tabela 16).  

Tabela 16- Diferenças significativas entre “Mulheres” vs “Homens”, através do Teste de 

T-Student 

N= 23 
Média 

Mulheres 

Média 

Homens 
Valor T DF 

Sig.(2 

extremidades) 

Domínio 

Relações Socias 

(WHOQOL-Bref) 

 80,95 64,81 2,985 21 ,007 

 

 

 

 
Escala do Utente 

(COPENHAGEN) 

Média Turnos Semana Correlação de Pearson -,487* 
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 3.4.14.2- Ter 33 anos ou mais vs Ter menos de 33 anos (mediana da idade dos 

cuidadores) 

Através do Testes T-Student, sobre os diferentes instrumentos verificou-se que 

entre estes dois grupos “Ter menos de 33 anos” e “Ter 33 anos ou mais” existe uma 

diferença significativa nos valores na escala de “Autocontrolo” do QMLA, quer a nível 

de valor absoluto como relativo. (t(21)= -2,438; p<0,05), demonstrando que os mais 

novos apresentam uma maior utilização desta estratégia do que o grupo dos mais velhos. 

(Ver tabela 17). 

Tabela 17- Diferenças significativas entre grupos de “Ter 33 anos ou mais” e “Ter menos 

de 33 anos” através do Teste de T-Student 

N= 23 Média do 

grupo dos 

Mais Velhos 

Média do 

grupo dos 

Mais Novos 

Valor T DF Sig. (2 

extremidades) 

Autocontrolo 

QMLA (Valor 

Absoluto) 

9,25 11,727 -2,438 21 ,024 

Autocontrolo 

QMLA (Valor 

Relativo) 

1,32 1,675 -2,438 21 ,024 

  

3.4.14.3- Ter Psicologia como formação vs Não ter Psicologia como formação 

Através do Testes T-Student, sobre os diferentes instrumentos verificou-se que 

entre estes dois grupos “Ter Psicologia como formação” e “Não ter Psicologia como 

formação” existe uma diferença significativa nos valores das escalas: “Relação 

Interpessoal” do ESC, com o valor de (t(21)= -2,301; p<0,05), demonstrando que o grupo 

que não tem Psicologia como formação apresenta valores de Sobrecarga relacionados 

com a “Relação Interpessoal”  mais elevados. (ver tabela 18). 

Tabela 18- Diferenças significativas entre os grupos “Ter Psicologia como formação” e 

“Não ter psicologia como formação” através do Teste de T-Student 

N= 23 
Média do grupo “Ter 

Psi como formação” 

Média do grupo “Não ter 

Psi como formação” 
Valor T DF 

Sig. (2 

extremidades) 

Relação 

Interpessoal- 

ESC 

1,616 2,054 -2,301 21 ,032 
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3.4.14.4- Não ter filhos vs Ter filhos 

Através do Testes T-Student, sobre os diferentes instrumentos verificou-se que 

entre estes dois grupos “Não Ter filhos” e “Ter filhos” existe uma diferença significativa 

nos valores das escalas “Estratégia Confrontativa” do QMLA a nível absoluto como 

relativo. (t(21)= 2,487; p<0,05 para o valor absoluto , e t(21)= 2,408; p<0,05 para o valor 

relativo), demonstrando que grupo que não tem filhos utiliza mais esta estratégia de 

confronto. (Ver tabela 19). 

Tabela 19- Diferenças significativas entre os grupos “Não ter filhos” e “Ter filhos” 

através do Teste de T-Student 

N= 23  Média “Não 

Ter Filhos” 

Média “Ter 

Filhos” 

Valor T DF Sig. (2 extremidades) 

Coping 

Confrontativo 

QMLA (Valor 

absoluto) 

8,687 

 
6,00 2,487 21 ,021 

Coping 

Confrontativo 

QMLA (Valor 

relativo) 

1,447 1,019 2,408 21 ,025 

 

3.4.14.5- Se pudesse mudaria de profissão vs Se pudesse não mudaria de 

profissão. 

Através do Testes T-Student, sobre os diferentes instrumentos verificou-se que 

entre estes dois grupos “Se pudesse mudaria de profissão” e “Se pudesse não mudaria de 

profissão” existe uma diferença significativa nos valores das escalas “Burnout 

relacionado com Utente” do COPENHAGEN, (t(21)=2,252; p<0,05); “Fuga/evitamento” 

do QMLA (a nível absoluto e relativo (t(21)= -2,222; p<0,05), demonstrando que o grupo 

que caso pudesse mudaria de profissão apresenta níveis mais elevados de “Burnout 

relacionado com o Utente” e os que não mudariam de profissão utilizam mais vezes a 

estratégia de “Fuga/Evitamento” comparativamente com o outro grupo que apresenta 

níveis mais baixos. (Ver tabela 20). 
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Tabela 20- Diferenças significativas entre os grupos “Se pudesse mudaria de profissão” 

e “Se pudesse não mudaria de profissão” através do Teste de T-Student 

N=23 Média do grupo “Se 

pudesse mudaria de 

Profissão” 

Média do grupo “Se 

pudesse Não mudaria de 

Profissão” 

Valor T DF Sig. (2 

extremidades) 

Escala Utente 

(Copenhagen) 
39,58 24,72 2,252 21 0,35 

Escala Fuga/ 

Evitação –

QMLA (Valor 

Absoluto) 

2,625 5,133 -2,222 21 0,37 

Escala Fuga/ 
Evitação – 

QMLA (Valor 

Relativo) 

0,375 0,733 -2,222 21 0,37 

 

3.4.14.6- Ter 3 anos ou mais de serviço vs Ter menos de 3 anos de serviço 

(mediana) 

Através do Testes T-Student, sobre os diferentes instrumentos verificou-se que 

entre estes dois grupos “Ter 3 ou mais anos de trabalho na instituição” e “Ter menos do 

que 3 anos na instituição” existe uma diferença significativa nos valores da escala: “Saúde 

Geral” do SF-36, (t(21)=-2,282; p<0,05), demonstrando que o grupo que trabalha há 

menos do que 3 anos apresenta um valor de QdVRS do domínio da Saúde Geral” superior 

ao do grupo que trabalha há mais tempo. (Ver tabela 21). 

Tabela 21- Diferenças significativas entre os grupos “Ter 3 anos ou mais de serviço” e 

“Ter menos de 3 anos de serviço” através do Teste de T-Student 

N=23 Média do grupo “Ter 

3 ou mais anos de 

serviço” 

Média do grupo “Ter 

menos de 3 anos de 

serviço” 

Valor T DF Sig. (2 

extremidades) 

Saúde Geral 

(SF-36) 
70,538 82,400 -2,282 21 ,033 

 

Após a análise e apresentação dos resultados, no próximo capítulo apresenta-se a 

discussão dos resultados obtidos relacionando-os com a revisão de literatura apresentada 

na fundamentação teórica. 
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4- DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os objetivos desta investigação centraram-se na avaliação das variáveis Qualidade 

de Vida e Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde, nível de Sobrecarga e de Burnout 

sentidos e Estratégias de Confronto utilizadas em situações de stresse dos cuidadores 

formais, que trabalham em Residências Comunitárias com pessoas com experiência de 

doença mental. Para além do referido, foram verificadas as relações entre as variáveis 

indicadas, como também entre as variáveis sociodemográficas. Por último, foram 

realizadas comparações dentro do grupo de cuidadores a partir da verificação de 

diferenças com base nos dados sociodemográficos. 

De seguida é apresentada a discussão dos resultados a partir dos objetivos definidos.   

4.1- Avaliar a Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) e a Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde (SF-36) (Objetivo 1)   

4.1.1- Avaliar a Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) 

Quando se avalia a perceção da QdV destes cuidadores através do WHOQOL-

Bref verificamos que, em média, esta é percebida pelos mesmos como sendo 

relativamente boa em todas as dimensões. Estes valores obtidos vão ao encontro dos 

estudos de aferição deste questionário para a população portuguesa, mais especificamente 

para o grupo não clínico (Vaz Serra e col., 2006a). Contudo, os valores obtidos neste 

estudo são superiores aos obtidos na maioria das investigações com cuidadores (Paschoa 

e col., 2007; Santos & Cardoso, 2010; Spiller e col., 2008), o que provavelmente poderá 

ser justificado por a maioria destes estudos serem realizados com enfermeiros e esta classe 

de profissionais apresentar em comparação a outras profissões igualmente relacionadas 

com a saúde, valores de QdV inferiores (Spiller e col., 2008). Relativamente aos 

resultados obtidos no “Domínio Ambiente”, que aqui obteve o valor mais baixo, vão ao 

encontro dos resultados de diversos estudos aqui já enunciados, com cuidadores (Paschoa 

e col., 2007; Santos & Cardoso, 2010; Spiller e col., 2008) e com a população em geral 

(Vaz Serra e col., 2006a). Spiller e col. (2006) explicam que se obtêm valores mais baixos 

de uma forma geral no “Domínio Ambiente” por estarem nele inseridos os aspetos da 

remuneração, das condições de trabalho e do ambiente de trabalho.4.1.2- Avaliar a 

Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (SF-36) 
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Na avaliação da QdVRS, tal como medido pelo SF-36, os cuidadores 

apresentaram um valor médio elevado para todas as dimensões. De uma forma geral, os 

valores médios de todas as dimensões são os esperados, tendo em conta a população 

portuguesa (Ferreira & Santana, 2003; Ferreira e col. 2012). Os valores obtidos neste 

trabalho referentes ao perfil de saúde seguem o mesmo padrão dos outros países (Estados 

Unidos da América, França e Itália) (Ferreira & Santana, 2003). 

Os valores mais elevados são obtidos nas escalas “Função Física”, “Desempenho 

Emocional”, “Saúde Geral” e “Função Social”. Ao falarmos das duas dimensões (Mental 

e Física), os valores demonstram que os cuidadores apresentam um valor superior na 

Dimensão Física comparativamente à Dimensão Mental. As escalas “Vitalidade” e “Dor 

Corporal” são as que apresentam valores mais baixos, o que segundo Lancman (2004, cit. 

por De Marco e col., 2008) alerta para consequências muitas vezes não associadas ao 

trabalho, mas que podem estar relacionadas com a ergonomia e com a dinâmica do 

trabalho. Ainda sobre a “Vitalidade”, no estudo de Kheiraoui e col. (2012) foi igualmente 

a escala que obteve valores mais baixos, com uma amostra de 324 profissionais de saúde, 

em que o autor defende que este valor poderá estar relacionado com as restrições que as 

horas de trabalho criaram nas suas vidas pessoais, assim como uma sensação de falhanço 

em relação aos seus objetivos e expectativas no trabalho. 

4.2- Avaliar os níveis de Sobrecarga (ESC) e Burnout (COPENHGEN) 

sentidos pelos cuidadores (Objetivo 2) 

 4.2.1- Avaliar os níveis de Sobrecarga (ESC) 

Ao avaliar os níveis de Sobrecarga nos cuidadores verifica-se a presença de 

Sobrecarga ligeira, o que vai ao encontro dos resultados obtidos por Sequeira (2013) e 

Canon & Novelli (2012). Vários estudos evidenciam um valor médio alto na Sobrecarga 

do cuidador, relacionada com o cuidado em saúde mental (Cardoso e col., 2012). Alguns 

fatores relacionados com a sobrecarga apresentados em estudos que podem estar 

presentes nestes cuidadores são: aflição psicológica do cuidador, e comprometimento 

funcional, convivência com os sintomas depressivos, comportamentos problemáticos e 

ameaças por parte dos utentes (Cardoso e col., 2012).  

As duas primeiras escalas (1- Impacto da Prestação de Cuidados e 2- Relação 

Interpessoal) estão direcionadas para a Sobrecarga objetiva e as duas últimas (3- 

Expectativas com o Ato de Cuidar e 4- Perceção de Autoeficácia) para a Sobrecarga 
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subjetiva, e com os resultados obtidos verificamos que são as escalas 3 e 4 que apresentam 

valores mais elevados. A escala das “Expectativas com o Ato de Cuidar” está relacionada 

com a incerteza relativamente ao futuro e centra-se essencialmente nos medos e 

preocupações (Sequeira, 2010). A “Perceção de Autoeficácia”, que foi a segunda escala 

que apresentou níveis de Sobrecarga mais altos, pode estar relacionada com o facto de 

mais de metade da amostra (56,5%) prestar cuidados há menos de quatro anos e 7 

cuidadores (30,4%) prestarem cuidados há menos de um ano, e por esse facto, poderem 

ainda não ter adquirido as competências necessárias para a prestação de cuidados, de 

forma a sentirem-se eficazes. 

  4.2.2- Avaliar os níveis de Burnout (COPENHAGEN) 

Ao avaliar-se os níveis de Burnout nestes cuidadores fomais, verifica-se que, em 

média, apresentam um baixo nível de Burnout no valor total e nas escalas específicas. 

Valores estes inferiores aos obtidos na Adaptação e Validação para português do 

questionário em questão, em que a amostra foram 228 enfermeiros (Fontes, 2011). O 

valor mais baixo obtido no presente estudo foi o do “Burnout Relacionado com o Utente”, 

que sugere que apesar de se estar a lidar com doentes mentais, e da fadiga física e 

psicológica que isso acarreta, os cuidadores podem ir desenvolvendo mecanismos 

positivos para esse efeito. Os valores mais elevados foram obtidos no domínio do 

“Burnout relacionado com o Trabalho”, que diz respeito aos sintomas de exaustão que 

estão relacionados com o trabalho do cuidador, podendo aqui ser tido em conta um 

cansaço acumulado relacionado com um 2º trabalho que a maioria (73,9%) dos 

cuidadores possui. 

4.3- Identificar as Estratégias de Confronto utilizadas face a situações de 

stresse (QMLA) (Objetivo 3) 

Ao serem identificadas as estratégias de confronto mais utilizadas (“Resolução 

Planeada de Problema”, “Assumir Responsabilidades” e “Procura de Suporte Social”) 

verifica-se que estas três estratégias fazem parte do “Coping Centrado nos Problemas”, 

em que os cuidadores pensam nos problemas e têm a intenção de os alterar, envolvendo-

se em tentativas ativas para enfrentar a fonte de stresse e assim reduzir a perceção de 

ameaça (Lazarus & Folkman, 1984). Na utilização específica da “Resolução Planeada de 

Problemas” é necessário definir o problema, pensar em alternativas, compará-las em 

relação aos resultados desejados, selecionar e implementar um plano de ação apropriado 
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(Lazarus & Folkman, 1984). Verifica-se que a “Procura de Suporte Social”, é uma 

estratégia utilizada pela maioria dos cuidadores, para lidar com as situações de stresse e 

que pode funcionar como fator protetor (Santos & Cardoso, 2010). Maslach e col. (2001, 

cit. por Santos & Cardoso, 2010) afirmam que a falta de suporte social constitui um 

preditor para o Burnout. As estratégias menos utilizadas pelos cuidadores deste estudo 

são a “Fuga/Evitamento”, o “Distanciamento” e a estratégia “Confrontativa”, o que 

demonstra que a procura pelo distanciamento da situação fonte de stresse, a sua não-

resolução (fuga) ou o lidar com esforços agressivos (confronto), aparentam ser as 

estratégias menos adaptativas à situação que vivenciam (Santos & Cardoso, 2010). 

4.4- Relacionar as características sociodemográficas com os valores obtidos 

na avaliação da Qualidade de Vida e da Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde, na identificação das Estratégias de Confronto e na avaliação dos níveis de 

Sobrecarga e Burnout assim como relacionar estas variáveis entre si (Objetivo 4) 

4.4.1- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (WHOQOL-

Bref) e Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (SF-36)  

De um modo geral, os resultados de dois instrumentos que medem constructos 

similares devem estar fortemente correlacionados entre si (Simões e col., 2010), o que vai 

ao encontro dos resultados obtidos neste estudo. Tendo em conta que o WHOQOL-Bref 

constitui uma medida global da QdV e que o SF-36 é essencialmente uma medida da QdV 

relativa à saúde, seria de esperar que o “Domínio Físico” do WHOQOL-Bref se 

relacionasse de forma positiva com os vários domínios do SF-36, o que aconteceu. Além 

disso, em diversos estudos (Bonomi e col., 2000; Castro e col., citados por Simões e col., 

2010) onde foram utilizados estes dois instrumentos, verificou-se que foi no “Domínio 

das Relações Sociais” que se verificaram coeficientes de correlação mais baixos, ou 

mesmo não significativos. De igual forma, no presente estudo não foram encontradas 

correlações significativas nesse domínio. 

4.4.2- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (WHOQOL-

Bref) e Burnout (COPENHAGEN) 

Os resultados obtidos neste estudo permitem afirmar que uma perceção elevada 

de QdV no “Domínio Físico” está associada a menores níveis de Burnout (valor total, 

pessoal e relacionado com o trabalho), não havendo outras correlações significativas entre 

os restantes domínios. Resultados estes que vão parcialmente ao encontro do estudo de 
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Craiovan (2015), em que ao correlacionar QdV e Burnout obteve valores significativos 

negativos nos domínios “Físico” e “Psicológico” do WHOQOL-Bref, não encontrando 

correlações significativas com os domínios “Relações Sociais e “Ambiente”. A principal 

diferença entre estes dois estudos é sobretudo o tamanho da amostra, visto que Craiovan 

estudou 60 cuidadores e o estudo presente apenas 23, o que pode ter influenciado a não 

ocorrência de mais correlações significativas.  

4.4.3- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com 

a Saúde (SF-36) e Burnout (COPENHAGEN) 

Os resultados obtidos ao avaliar-se a QdVRS, utilizando o SF-36, e o nível de 

Burnout, utilizando o COPENHAGEN, demonstram que existem correlações 

significativas negativas entre as escalas do COPENHAGEN com as dimensões “Mental” 

e “Física” do SF-36 e com cinco das suas oito dimensões. É de considerar que os domínios 

“Dor Corporal” e “Desempenho Emocional” correlacionam-se significativamente e 

negativamente com todas as escalas de Burnout. Desta forma, os resultados obtidos neste 

estudo permitem afirmar que uma perceção elevada de Burnout (valor total, pessoal, 

profissional e relacionado com o cliente) está associada a menores níveis de QdVRS 

nessas dimensões. 

4.4.4- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (WHOQOL-

Bref) e Sobrecarga (ESC) 

Com os resultados obtidos, verifica-se que não existe correlação significativa 

entre os valores de QdV e de Sobrecarga. Estes resultados não vão ao encontro dos 

resultados obtidos por Amendola e col. (2008), que ao correlacionarem estas mesmas 

variáveis destacam a correlação negativa estatisticamente significativa entre todos os 

domínios do WHOQOL-Bref e a escala ESC (valor total de Sobrecarga), indicando que 

quanto maior a Sobrecarga, menor a QdV percecionada. Porém, existe uma diferença 

relativamente à amostra entre o estudo de Amendola e col. (2008) e o presente, dado que 

o primeiro utiliza uma amostra de cuidadores informais. A diferença de resultados pode 

ser explicada, tendo em conta que o cuidador informal faz parte da família, dos amigos 

ou vizinhos da pessoa a ser cuidada e a sua grande maioria não tem preparação específica 

para o desempenho (Sequeira, 2010). Assim, pode-se dar um maior envolvimento 

emocional do cuidador com a pessoa a ser cuidada de forma que a Sobrecarga seja mais 

sentida, permitindo, que a QdV percecionada seja diminuída. 
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4.4.5- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com 

a Saúde (SF-36) e Sobrecarga (ESC) 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a Sobrecarga que o cuidador 

sente em resultado do seu fraco desempenho (Perceção de Autoeficácia) está associada a 

maiores limitações físicas, e que a Sobrecarga percecionada relacionada com a relação 

que o cuidador tem com a pessoa que recebe os cuidados está associada a maior 

insatisfação na “Dimensão Física”, na “Dor Corporal” e na “Saúde Geral”. Apesar de no 

estudo de Westphal e col. (2005) não serem utilizadas as sub-escalas do ESC mas apenas 

a escala do valor total, obtiveram-se correlações estatisticamente significativas negativas 

entre os domínios “Saúde Geral”, “Desempenho Emocional” e “Saúde Mental” e 

Sobrecarga (valor total), o que em parte vai ao encontro dos resultados deste presente 

estudo. 

4.4.6- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida (WHOQOL-

Bref) e Estratégias de Confronto (QMLA) 

Obtiveram-se correlações significativas positivas entre a maioria das estratégias 

de confronto (à exceção da “Fuga/Evitamento” e do “Coping de Confronto”) e o 

“Domínio Geral” do WHOQOL-Bref. Com estes resultados podemos dizer que uma 

maior utilização destas estratégias de confronto está associada a uma perceção geral da 

QdV como sendo mais elevada para estes cuidadores. Desta forma, estes resultados 

mostram concordância com a ideia de Guido e col. (2011) de que cada indivíduo necessita 

de ir adquirindo e desenvolvendo recursos para se proteger diante das situações de risco 

e de que nenhuma estratégia pode ser considerada mais ou menos eficaz (Bennett, 2002). 

Os resultados obtidos neste estudo permitem ainda afirmar que uma maior utilização da 

estratégia de “Resolução Planeada de Problemas” está associada a uma maior satisfação 

de QdV no domínio das “Relações Sociais”, e que uma maior utilização da estratégia de 

“Coping Centrado nas Emoções” está associada a valores mais elevados de QdV no 

“Domínio Físico”. 

4.4.7- Verificar se existe relação entre Qualidade de Vida Relacionada com 

a Saúde (SF-36) e Estratégias de Confronto (QMLA) 

Os resultados obtidos neste estudo permitem afirmar que uma maior utilização da 

estratégia “Assumir Responsabilidades” está associada a uma maior satisfação com a 

QdV no domínio da “Saúde Geral”, permitindo dizer que os esforços realizados no 
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sentido do cuidador reconhecer o papel desempenhado pelo próprio no problema e a 

tentativa de recompor a situação, estão associados a uma maior perceção holística de 

saúde.  

4.4.8- Verificar se existe relação entre Sobrecarga (ESC) e Burnout 

(COPENHAGEN) 

Tendo em conta que a Sobrecarga do cuidador pode ser vista como um conceito 

multidimensional que abrange a esfera biopsicossocial (Westphal e col., 2005) e apesar 

das diferenças entre Sobrecarga e Burnout, estes questionários (ESC e COPENHAGEN) 

medem constructos similares. Dessa forma, seria de esperar encontrar valores 

significativamente correlacionados positivamente, tal como os obtidos. Resultados estes 

que sugerem uma perceção elevada de Sobrecarga está associada a maiores níveis de 

Burnout. Apenas a escala de “Perceção de Autoeficácia” não se correlaciona com 

qualquer dimensão do COPENHAGEN. Na tentativa de explicar esse resultado, pode-se 

dizer que talvez os cuidadores possam justificar a sua pouca eficácia/desempenho pelas 

condições existentes, fora do seu controlo, podendo dessa forma a Sobrecarga sentida ser 

diminuída, sem se associar ao Burnout. 

4.4.9- Verificar se existe relação entre Burnout (COPENHAGEN) e 

Estratégias de Confronto (QMLA) 

Neste estudo não se verificou qualquer correlação significativa entre os níveis 

sentidos de Burnout e as Estratégias de Confronto utilizadas em situações de stresse. 

Resultados estes que vão ao encontro do estudo de Guido e col. (2011), com uma amostra 

de 143 enfermeiros, no qual também não se verificaram quaisquer correlações 

significativas. Ou seja, pode assim considerar-se que não há uma Estratégia de Confronto 

mais ou menos eficaz. Face a situações de stresse duradouras, cada pessoa pode envolver-

se de igual forma em estratégias de Coping Centrado no Problema e nas Emoções 

(Bennett, 2002). Strelau (1988, cit. por Ribeiro, 2005) refere que há diferenças inter-

sujeito e intra-sujeito na apreciação subjetiva da mesma situação como geradora de 

stresse. Segundo Sterlau (1988, cit. por Ribeiro, 2005), a história individual, o mapa 

cognitivo individual em desenvolvimento, a experiência com situações indutoras de 

stresse, o sistema de motivação e o sistema de valores, e o estado atual, quer físico, quer 

psíquico, do indivíduo devem ser considerados. Nesta perspetiva, as estratégias de 

confronto que o individuo usa são tidas como específicas e situacionais. 
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4.4.10- Verificar se existe relação entre Sobrecarga (ESC) e Estratégias de 

Confronto (QMLA) 

Neste estudo não se verificou nenhuma correlação significativa entre os níveis 

sentidos de Sobrecarga e as Estratégias de Confronto utilizadas em situações de stresse. 

Com estes resultados, sabendo que nenhuma estratégia pode ser considerada mais ou 

menos eficaz (Bennett, 2002) e de que na literatura se encontra informação de que as 

estratégias de confronto ineficientes são fatores que criam níveis mais elevados de 

Sobrecarga (ST-Onge & Lavoie, 1997; Zarit, Reever & Bach-Peterson, 1980), pode dizer-

se que os cuidadores vão utilizando as estratégias de confronto mais eficazes em cada 

situação, adaptando-as a esta. Estes cuidadores podem assim utilizar a mesma estratégia 

e essa ser mais eficiente num determinado momento e menos num outro momento, o que 

explica a não existência de correlações significativas. 

4.4.11- Verificar se existem relações entre algumas variáveis 

sociodemográficas e Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde, Sobrecarga, Burnout e Estratégias de Confronto. 

4.4.11.1- Verificar se existem relações entre a variável “Tempo de 

Serviço” e Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde, Sobrecarga, Burnout e Estratégias de Confronto 

Neste estudo não se verificou qualquer correlação significativa entre o “Tempo de 

Serviço” e as restantes variáveis, resultados estes que vão ao encontro do estudo de Paula 

& Pimenta (2013), com uma amostra de 201 cuidadores em saúde mental. Contudo, no 

estudo de Santos & Cardoso (2010) encontra-se correlação negativa entre o “Tempo de 

Serviço” e a escala de QMLA “Reavaliação Positiva”, indicando que a um maior tempo 

de serviço, corresponde a uma diminuição do uso dessa estratégia. Resultados esses que 

são explicados pela influência do trabalho, especificamente no que se refere ao ambiente, 

como fator que tende a levar os profissionais a envolverem menos esforços na procura de 

novas significações da situação e de busca por sua mudança (Santos & Cardoso, 2010). 

4.4.11.2- Verificar se existe relação entre a variável “Número 

médio de turnos por semana” e Qualidade de Vida, Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde, Sobrecarga, Burnout e Estratégias de Confronto 



- 55 - 
 

Os resultados obtidos apresentam uma correlação negativa entre o “Número 

médio de turnos por semana” e o nível de Burnout relacionado com o utente, indicando 

que um maior contacto do cuidador com os utentes é acompanhado por uma diminuição 

nos níveis de Burnout, podendo-se colocar explicações tais como, que um nível baixo de 

Burnout leve com que o cuidador faça mais turnos ou que com um maior número de 

turnos, o cuidador possa desenvolver formas mais positivas para si de ir diminuindo o 

impacto que o trabalho tem sobre si. 

4.4.11.3- Verificar se existe relação entre a variável “Número de 

horas do 2º trabalho” com Qualidade de Vida, Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde, Sobrecarga, Burnout e Estratégias de Confronto 

Não se verificou nenhuma correlação significativa entre o “Número de horas do 

2º trabalho” e as restantes variáveis. No entanto este resultado não vai ao encontro dos 

estudos de Paula & Pimenta (2013) em que se obteve uma correlação significativa 

negativa entre o número de horas de trabalho semanal e a QdVRS, que demonstra que 

quantas mais horas de trabalho semanal mais baixo é o valor de QdVRS. Também no 

estudo de Paschoa e col. (2007) os resultados apresentam uma correlação significativa 

negativa entre “número de empregos” e os vários domínios da QdV do WHOQOL-Bref. 

Os resultados do estudo de Santos & Cardoso (2010) demonstram ainda que os 

profissionais que passam não mais de seis horas em contato diário com os utentes 

apresentaram significativamente maior satisfação nos domínios “Relações Sociais” e 

“Ambiente”, que pode sugerir que os profissionais com menor carga de serviço em saúde 

mental possuem maior disponibilidade para momentos de socialização e de 

relacionamentos interpessoais extratrabalho. Por esses resultados de vários estudos 

apresentarem resultados opostos dos obtidos no presente estudo, e por se estranhar estes 

mesmos resultados, sugere-se mais investigações com estas variáveis e uma avaliação 

mais qualitativa, que possa permitir esclarecer esta não relação. 

4.4.12- Verificar se existem diferenças nos resultados dos questionários 

entre os seguintes grupos: 

 4.4.12.1- Sexo Feminino vs Sexo Masculino 

Os resultados demonstram que as Mulheres têm uma perceção de QdV no domínio 

das “Relações Sociais” superior à dos Homens. Resultados que vão ao encontro de alguns 

estudos (Izutsu e col., 2005; Masthoff e col., 2005; citados por Simões e col., 2010), mas 
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opostos aos resultados de outros estudos que apresentam esse domínio com valores 

superiores nos Homens (Balaias, 2008; Ferreira, 2008; citados por Simões e col., 2010; 

Ferreira, Ferreira & Pereira, 2012; Ferreira & Santana, 2003; Guler & Kuzu, 2009; 

Kheiraoui, Gualano, Mannocci, Boccia & La Torre, 2012). Também não se verificou uma 

diferença significativa relativamente ao nível de Sobrecarga sentida entre estes dois 

grupos, tal como sucedeu no estudo de Miyamoto e col. (2010). 

 4.4.12.2- Ter 33 anos ou mais vs Ter menos de 33 anos  

Os resultados obtidos permitem dizer que os mais novos apresentam uma maior 

utilização da estratégia “Autocontrolo” do QMLA do que o grupo dos mais velhos, tendo 

sido esta a única diferença significativa encontrada entre estes dois grupos. Uma 

explicação para este facto pode estar relacionada com a necessidade dos mais novos 

ultrapassarem a situação de stresse de uma forma mais segura para eles, tendo em conta 

que é uma estratégia de regulação emocional e comportamental. Em contrapartida, os 

mais velhos, podem não sentir essa necessidade e com uma maior experiência de vida, 

terem adotado uma maior diversidade de estratégias. Relativamente a outros estudos que 

procuram verificar se existem diferenças entres estes dois grupos, no estudo de Amendola 

e col. (2008) destaca-se a correlação negativa estatisticamente significativa no domínio 

“Físico” do WHOQOL-Bref, com a idade do cuidador, que demonstra que quanto maior 

a idade, mais baixo o valor de QdVRS nesse domínio.  

4.4.12.3- Ter Psicologia como formação vs Não ter Psicologia 

como formação 

Os resultados obtidos demonstram que o grupo que não tem Psicologia como 

formação apresenta valores de Sobrecarga relacionados com a “Relação Interpessoal” 

mais elevados. Contudo, os estudos existentes que comparam classes profissionais 

demonstram que em relação ao “Domínio Físico” do WHOQOL-Bref existe uma 

diferença significativa no valor do grupo de enfermeiros comparativamente às outras 

categorias (nutricionistas e fisioterapeutas), sendo os enfermeiros os que apresentam 

valores mais baixos (Spiller e col., 2008). Também no estudo de Paula & Pimenta (2013) 

obtém-se resultados idênticos, em que entre classes profissionais, o índice de QdV é mais 

baixo no grupo de enfermeiros e mais alto entre os psicólogos, contudo sem serem 

observadas diferenças estatísticas significativas entre os diferentes grupos de classes 

profissionais. 
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4.4.12.4- Não ter filhos vs Ter filhos 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que o grupo que não tem filhos 

utiliza mais a estratégia “Confronto” do QMLA do que o grupo com filhos. Apesar de 

não ter encontrado estudos que suportam estes resultados, pode-se tentar explicar esta 

diferença significativa pela experiência que enquanto pais poderá ter ensinado a este 

grupo de cuidadores que a estratégia em que se utilizam esforços agressivos para alterar 

a situação não é eficaz na maior parte dos casos, fazendo com que estes cuidadores 

utilizem outras estratégias (mais de negociação). 

4.4.12.5- Se pudesse desejaria mudar de profissão vs Se pudesse 

não desejaria mudar de profissão. 

Os resultados deste estudo demonstram que o grupo que caso pudesse mudaria de 

profissão apresenta níveis mais elevados de “Burnout relacionado com o Utente”. 

Resultados estes que embora não sejam apoiados por outros estudos, considero naturais, 

visto que um cuidador ao sentir-se em Burnout (e este seja relacionado com as pessoas 

que cuida especificamente) pense mais vezes em mudar de profissão. Um outro resultado 

significativo na diferença entre estes dois grupos é que o grupo que não mudaria de 

profissão utiliza mais vezes a estratégia de “Fuga/Evitamento”, o que me leva a dizer que 

este grupo por ter conseguido desenvolver esforços comportamentais e cognitivos para 

fugir e evitar o problema de forma eficaz, sente-se mais conformado e cómodo no seu 

trabalho e como tal não pense em mudar de profissão. 

4.4.12.6- Ter 3 anos ou mais de serviço vs Ter menos de 3 anos de 

serviço 

Os resultados neste estudo demonstram que o grupo que trabalha há menos de 3 

anos apresenta um valor de QdVRS no domínio da “Saúde Geral” superior ao do grupo 

que trabalha há mais tempo. O que me levaria a dizer que o aumento do tempo de serviço 

pode aumentar a sensação de cansaço e por isso uma diminuição na perceção da QdVRS 

desse domínio. Estes resultados vão ao encontro do estudo de Kheiraoui e col. (2012) em 

que se demonstra que os profissionais com mais de 15 anos de serviço têm menores 

valores na QdVRS na “Saúde Geral”. Nos restantes estudos não se encontraram 

diferenças estatísticas significativas nas dimensões do SF-36 para estes grupos (Paula e 

Pimenta, 2013), e verificou-se maiores níveis de perceção de QdV no “Domínio 

Ambiente” (WHOQOL-Bref) para um maior tempo de serviço (Amendola e col., 2008). 
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Após a discussão dos resultados obtidos, o próximo capítulo irá apresentar as 

conclusões do estudo, as suas limitações, considerações éticas e algumas sugestões para 

futuras investigações. 
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5- CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos desta investigação centraram-se na avaliação e na verificação de 

relações das variáveis Qualidade de Vida e Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde, 

nível de Sobrecarga e de Burnout sentidos e Estratégias de Confronto utilizadas em 

situações de stresse dos cuidadores formais, que trabalham em Residências Comunitárias 

com pessoas com experiência de doença mental. Foram também realizadas comparações 

dentro do grupo de cuidadores a partir de diferenças nos dados sociodemográficos. 

A amostra foi constituída por 23 cuidadores, maioritariamente do sexo feminino, 

com idades compreendidas entre os 22 e os 50 anos. A amostra apresenta um valor da 

Qualidade de Vida percebida pelos cuidadores como sendo relativamente boa em todos 

os domínios, tendo sido no “Psicológico” que os valores foram mais elevados e no 

“Ambiente” os mais baixos. Relativamente à Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde, estes cuidadores apresentaram um valor médio elevado para todas as dimensões, 

tendo sido a “Função Física” que apresentou melhores resultados e a “Vitalidade” os 

piores. Os cuidadores do estudo apresentam um valor de Sobrecarga ligeira, sendo a 

escala “Expectativas com o Ato de Cuidar” a que obteve valor mais elevado e a “Relação 

Interpessoal” a que obteve valor mais baixo. Relativamente ao Burnout, a amostra 

apresenta um baixo nível no valor total e nas escalas específicas, sendo na escala 

“Relacionada com o trabalho” que o valor foi mais elevado, e na “Relacionada com o 

Utente” que foi mais baixo. Ao identificar-se as estratégias de confronto, obteve-se a 

“Resolução Planeada de Problema” como a mais utilizada e a “Fuga/Evitamento” como 

a menos utilizada.  

Quando se relacionou QdV com QdVRS, os resultados demonstraram que as 

várias dimensões destes dois constructos apresentam a mesma tendência: à medida que a 

QdV aumenta em determinados domínios, a QdVRS também aumenta na maioria dos 

seus domínios, ou quando uma delas diminui, a outra igualmente diminui. Obteve-se uma 

correlação significativa no “Domínio Físico” do WHOQOL-Bref de forma positiva com 

todos os domínios do SF-36, não acontecendo o mesmo no “Domínio das Relações 

Sociais” onde não se verificaram coeficientes de correlação significativos. Ao relacionar-

se QdV com Burnout verificou-se que uma perceção elevada de QdV no “Domínio 

Físico” está associada a menores níveis de Burnout (valor total, pessoal e relacionado 

com o trabalho). Quando se relaciona QdV com Estratégias de Confronto obtêm-se 

correlações significativas positivas entre todas as estratégias de confronto (à exceção da 
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“Fuga/Evitamento” e do “Coping de Confronto”) e o “Domínio Geral” do WHOQOL-

Bref. Com estes resultados podemos dizer que uma maior utilização dessas estratégias de 

confronto está associada a um aumento na perceção geral da QdV para estes cuidadores.  

Os resultados obtidos neste estudo permitem ainda afirmar que uma maior utilização da 

estratégia de “Resolução Planeada de Problemas” está associada a uma maior satisfação 

de QdV no domínio das “Relações Sociais”, e que uma maior utilização da estratégia de 

“Coping Centrado nas Emoções” está associada a valores mais elevados de QdV no 

“Domínio Físico”.  

Relativamente às relações entre QdVRS e Burnout, os resultados obtidos 

permitem afirmar que uma perceção elevada de Burnout (valor total, pessoal, profissional 

e relacionado com o utente) está associada a menores níveis de QdVRS na maioria das 

suas dimensões. É de considerar que os domínios “Dor Corporal” e “Desempenho 

Emocional” correlacionam-se significativamente e negativamente com todas as escalas 

de Burnout. Relativamente às relações entre QdVRS e Sobrecarga os resultados obtidos 

demonstram que a escala “Perceção de Autoeficácia” está associada a menores valores 

no domínio “Função Física”, e que a Sobrecarga na escala “Utente” está associada a maior 

insatisfação na “Dimensão Física”, na “Dor Corporal” e na “Saúde Geral”. Relacionando 

QdVRS com as Estratégias de Confronto, verifica-se que uma maior utilização da 

estratégia “Assumir Responsabilidades” está associada a uma maior satisfação de QdV 

no domínio da “Saúde Geral”. Ao relacionar-se Sobrecarga com Burnout obteve-se 

valores significativamente correlacionados positivamente em todas as escalas, 

demonstrando que uma perceção elevada de Sobrecarga está associada a maiores níveis 

de Burnout. Apenas a escala de “Perceção de Autoeficácia” não se correlaciona com 

qualquer dimensão do COPENHAGEN. Não se encontraram quaisquer correlações 

significativas entre Estratégias de Confronto e Burnout, nem entre Estratégias de 

Confronto e Sobrecarga. Não se verificaram também quaisquer correlações significativas 

entre o “Tempo de serviço” e as restantes variáveis, assim como entre estas e o “Número 

de horas do 2º trabalho”. No entanto o “Número Médio de turnos por semana” encontra-

se significativamente e negativamente associado ao “Burnout relacionado com o Utente”.  

Realizando comparações dentro do grupo de cuidadores a partir de diferenças nos 

dados sociodemográficos, os resultados demonstram que as Mulheres têm uma perceção 

de QdV no domínio das “Relações Sociais” superior à dos Homens; que os cuidadores 

com menos de 33 anos apresentam uma maior utilização da estratégia “Autocontrolo” do 
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QMLA do que o grupo com 33 anos ou mais; que o grupo que não tem Psicologia como 

formação apresenta valores de Sobrecarga relacionados com a “Relação Interpessoal” 

mais elevados do que o grupo com Psicologia como formação; o grupo que não tem filhos 

utiliza mais a estratégia “Confronto” do QMLA do que o grupo com filhos; o grupo que 

caso pudesse mudaria de profissão apresenta níveis mais elevados de “Burnout 

relacionado com o Utente” do que o grupo que não mudaria de profissão, que por sua vez 

utiliza mais vezes a estratégia de “Fuga/Evitamento”, e o grupo que trabalha há menos de 

3 anos apresenta um valor de QdVRS no domínio da “Saúde Geral” superior ao do grupo 

que trabalha há mais tempo.  

De uma forma resumida, salienta-se que esta amostra apresenta valores de QdV e 

de QdVRS médios elevados para todas as dimensões, uma ligeira Sobrecarga, um baixo 

nível de Burnout e uma maior utilização da estratégia “Resolução Planeada de Problema” 

e um menor uso de “Fuga/Evitamento”. É de evidenciar que valores baixos em algumas 

das dimensões do Burnout e da Sobrecarga estão associados a maiores níveis de QdV e 

QdVRS na maioria das suas dimensões, uma elevada perceção de Sobrecarga está 

associada a maiores níveis de Burnout na maioria das escalas e uma maior utilização da 

estratégia “Assumir Responsabilidades” está associada a uma maior satisfação de QdV 

no domínio da “Saúde Geral”. Resultados estes que sugerem um interesse em 

desenvolver, em investigações futuras, estratégias para que a Sobrecarga nestes 

cuidadores pudesse diminuir, e formas para que um cuidador de UV Protegida em doença 

mental possa desenvolver e utilizar mais a estratégia de “Assumir Responsabilidades”. 

Nos restantes resultados não se encontraram quaisquer relações entre: Estratégias de 

Confronto e Burnout, Estratégias de Confronto e Sobrecarga, “Tempo de serviço” e as 

restantes variáveis estudadas, e ainda estas e “Número de horas do 2º trabalho”. Na 

comparação de grupos é de salientar que o grupo que não tem Psicologia como formação 

apresenta valores de Sobrecarga na “Relação Interpessoal” mais elevados do que o grupo 

com Psicologia como formação. 

Na presente investigação, foram respeitados os princípios éticos através do 

preenchimento do protocolo de consentimento informado, onde foram explicados os 

objetivos do estudo, o anonimato e confidencialidade nas respostas e a participação 

voluntária, podendo o participante desistir sem prejuízo para o próprio.  

Uma limitação deste estudo relaciona-se com a pequena dimensão da amostra, de 

23 cuidadores, como também o facto de pertencerem a apenas duas instituições, o que 
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não permite a generalização dos resultados para este tipo de cuidadores. Existem, ainda, 

limitações no estudo referentes à literatura, dado que esta é pouco existente tanto sobre 

os cuidadores formais, como sobre cuidadores em residências comunitárias com doentes 

mentais, e também sobre a realidade portuguesa, que permitam outras comparações de 

resultados. Uma outra limitação que considero importante é que a própria investigadora 

deste estudo faz parte da equipa de cuidadores de uma das instituições, podendo este facto 

ter influenciado de alguma forma as respostas dos colegas. 

Uma das inovações deste estudo é a utilização de uma amostra composta por 

cuidadores que trabalham em residências comunitárias com doentes mentais, dado que 

não foi encontrado relativamente à população portuguesa, nenhum outro estudo com esta 

população e a medir estas variáveis. No entanto, fica a sugestão para que trabalhos futuros 

considerem estudar as mesmas variáveis de forma a aprofundar-se as possíveis diferenças. 

Este estudo utiliza a Escala de Sobrecarga do Cuidador que está associada à medição de 

Sobrecarga dos cuidadores informais, tendo sido adaptada para ser aplicada a cuidadores 

formais. Esta utilização permitiu aumentar os estudos sobre a Sobrecarga com cuidadores 

formais que é bastante escassa. Desta forma fica também a sugestão para que trabalhos 

futuros possam utilizar estas alterações e até que essa alteração possa ser tomada em conta 

para uma possível aferição. 

Apesar de os resultados encontrados não poderem ser generalizados para os 

cuidadores formais que trabalham em residências comunitárias com doentes mentais, 

considera-se que a presente investigação permite uma melhor compreensão da Qualidade 

de Vida e com que tipo de variáveis pode estar relacionada. 
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Para: Teresa Duarte 
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 Mestrado 

joana rodrigues 

 11/02/2015 

  

Para: aria.direccao@gmail.com 

 

 

Muito Boa tarde. 

O meu nome é Joana Rodrigues, sou licenciada em Psicologia Clínica da Saúde, 

pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Lisboa e terminei o curso em 2006.  

Neste momento estou a frequentar o seminário de mestrado e pretendo este ano 

lectivo fazer a minha dissertação de mestrado, tendo como orientador o 

professorFernando Carlos Sepúlveda Afonso Fradique. 

O tema da minha dissertação é: "Avaliação da Qualidade de Vida, da Sobrecarga 

e Burnout sentidos e das Estratégias de Confronto em Cuidadores Formais de 

Pessoas com experiência de doença mental que vivem em residências 

comunitárias". 

Tendo conhecimento da vossa entidade e sabendo que disponibilizam de 

residências comunitárias, venho desta forma apresentar o meu projeto e saber se 

seria possível que os técnicos que trabalham nas residências pudessem responder 

aos questionários (apresentados de seguida). 

De seguida apresento objectivos da dissertação e instrumentos (juntamente com 

as suas referências). 

https://dub127.mail.live.com/ol/
https://dub127.mail.live.com/ol/
https://dub127.mail.live.com/ol/
https://dub127.mail.live.com/ol/
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Agradeço desde já a disponibilidade e interesse para a análise deste meu 

pedido. 

Objectivos da Dissertação: 

- Avaliar a qualidade de vida dos cuidadores a nível físico e mental. 
- Analisar as estratégias de confronto utilizadas face a situações de stresse. 
- Avaliar os níveis de sobrecarga/burnout sentidos. 
- Relacionar as características sociodemográficas com os valores obtidos na 
avaliação da qualidade de vida, na análise das estratégias de confronto e na 
avaliação dos níveis de sobrecarga/burnout. 

Instrumentos: 

- QSD- Questionário sócio-demográfico 

- WHOQOL-Bref- “World Health Organization Quality of Life – Bref” 

- SF-36v2- Questionário de estado de saúde 

- Inventário de Burnout de Copenhagen 

- A escala de sobrecarga “The Zarit Burden Interview” 

- QMLA- “Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos 

  

QSD- Questionário sócio-demográfico a ser desenvolvidos pela própria 

investigadora. 

WHOQOL-Bref- “World Health Organization Quality of Life – Bref”, World Health 

Organization Quality of Life Group, 1994. Versão portuguesa: Maria Cristina 

Canavarro, Adriano Vaz Serra, Mário Rodrigues Simões, Marco Pereira, Sofia 

Gameiro, Manuel João Quartilho, Daniel Rijo, Carlos Carona, & Tiago Paredes, 

2006. 

         Canavarro, M. C., Simões, M. R., Vaz Serra, A., Pereira, M., Rijo, D., Quartilho, M. 
J., ... Carona, C. (2007). Instrumento de avaliação da qualidade de vida da 
Organização Mundial de Saúde: WHOQOL-Bref. In M. Simões, C. Machado, M. 
Gonçalves, & L. Almeida (Eds.), Avaliação psicológica: Instrumentos validados 
para a população portuguesa (Vol. III, pp. 77-100). Coimbra: Quarteto Editora. 
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         Canavarro, M. C., Vaz Serra, A., Pereira, M., Simões, M. R., Quartilho, M. J., Rijo, 
D., ... Paredes, T. (2010). WHOQOL disponível para Portugal: Desenvolvimento 
dos instrumentos de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial de 
Saúde (WHOQOL-100 e WHOQOL-BREF). In M. C. Canavarro,& A. Vaz Serra 
(Eds.), Qualidade de vida e saúde: Uma abordagem na perspectiva da 
Organização Mundial de Saúde (pp. 171-190). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

  

         Vaz Serra, A., Canavarro, M. C., Simões, M. R., Pereira, M., Gameiro, S., 
Quartilho, M. J., ... Paredes, T. (2006). Estudos psicométricos do instrumento de 
avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-
Bref) para Português de Portugal. Psiquiatria Clínica, 27(1), 41-49. 

SF-36- “MOS Short Form Health Survey – 36 Item (version 2)”, Jonh Ware Jr, 

Cathy Sherbourne, 1994. Versão portuguesa: Questionário de estado de saúde 

(SF-36v2), Pedro Lopes Ferreira, 2000. 

  

          Ferreira PL. Criação da versão portuguesa do MOS SF-36. Parte I – Adaptação 
cultural e linguística. Acta Med Port. 2000 Jan-Abr; 13(1-2): 55-66. 

  

         Ferreira PL. Criação da versão portuguesa do MOS SF-36. Parte II – Testes de 
validação.Acta Med Port. 2000 Mai-Jun; 13(3): 119-27. 

         Ferreira PL, Ferreira LN, Pereira LN. Medidas sumário física e mental de estado 
de saúde para a população portuguesa. Revista Portuguesa de Saúde Pública. 
2012; 30(2): 163-171. 

QMLA- “Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos”, Folkman & 

Lazarus, 1988. Versão portuguesa: Pais-Ribeiro & Santos, 2001. 

         Pais-Ribeiro, J. & Santos, C. (2001). Estudo conservador de adaptação do Ways 
of Coping Questionnaire a uma amostra e contexto portugueses. Análise 
Psicológica, XIX (4), 491-502. 

“Copenhagen Burnout Inventory”, Kristensen, et al., 2005. Versão portuguesa: 
Inventário de Burnout de Copenhagen, Cesaltino Manuel Silveira da Fonte, 2011. 

Referência retirada em: 
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https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/18118/1/Adapta%C3%A7%C3%A

3o%20e%20Valida%C3%A7%C3%A3o%20para%20Portugu%C3%AAs%20do

%20Questin%C3%A1rio%20de%20Copen.PDF 

http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/20/6/649.short 

http://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/510

7/3948 

- Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: 

Correlates of feelings of burden. Gerontologist. 1980;20:649-55. 

- Ferreira F, Pinto A, Laranjeira A, Pinto AC, Lopes A, Viana A, et al. 

Validação da escala de Zarit: sobrecarga do cuidador em cuidados 

paliativos domiciliários para população portuguesa. Cad Saúde. 

2010;3:13-9. 

Uma vez mais obrigada pela disponibilidade. 

Aguardarei um feedback vosso. 

Os meus melhores cumprimentos 

Joana Rodrigues  

Resposta da AEIPS 

RE: Dissertação de Joana Rodrigues 

Teresa Duarte 

22/12/2014 

 Para: 'joana rodrigues' 

 

Olá Joana 

A resposta é positiva. Pode avançar com a recolha de dados junto dos técnicos das 

residências. 

Boas festas 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/18118/1/Adapta%C3%A7%C3%A3o%20e%20Valida%C3%A7%C3%A3o%20para%20Portugu%C3%AAs%20do%20Questin%C3%A1rio%20de%20Copen.PDF
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/18118/1/Adapta%C3%A7%C3%A3o%20e%20Valida%C3%A7%C3%A3o%20para%20Portugu%C3%AAs%20do%20Questin%C3%A1rio%20de%20Copen.PDF
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/18118/1/Adapta%C3%A7%C3%A3o%20e%20Valida%C3%A7%C3%A3o%20para%20Portugu%C3%AAs%20do%20Questin%C3%A1rio%20de%20Copen.PDF
http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/20/6/649.short
http://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/5107/3948
http://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/5107/3948
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Teresa Duarte 

Direcção 

 

  

Av. António José de Almeida, 26 

1000-043 Lisboa 

Tel.: 218 453 580 

Fax: 218 498 129 

www.aeips.pt 

 

 

------------------------------------------------------- 

 Resposta da ARIA 

Autorização para recolha de dados 

ARIA Residencias  

27/03/2015 
Para: joana rodrigues 

 

Cara Dra. Joana Rodrigues, 

No seguimento da reunião efectuada acerca possibilidade de colaboração no 

estudo   "Avaliação da Qualidade de Vida, da Sobrecarga / Burnout sentidos e das Estratégias de 

Confronto em Cuidadores Formais de Pessoas com experiência de doença mental que vivem em 

residências comunitárias" vimos confirmar que autorizamos a recolha de dados  aos colaboradores da 

equipa das Unidades de Vida Protegida. 

--  

Com os melhores cumprimentos, 

 

Sílvia M. Almeida 

Diretora Técnica 

Unidades de Vida Protegida 

ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda 

Praça de Goa, 4 (Bairro do Restelo), 1400-184 Lisboa 

Tlf. - 21 366 03 79/80 / Fax - 21 366 03 81 

http://www.aria.com.pt 

 

 

 

 

 

http://www.aeips.pt/
http://www.aria.com.pt/
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Anexo II  

 
Protocolo de Consentimento Informado 

  

Eu, ____________________________________________ aceito participar de livre vontade no 

estudo da autoria de Joana de São João Rodrigues
1
 (Aluna da Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa), orientado pelo Professor Doutor Fernando Fradique (Professor 

Associado da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa), no âmbito da dissertação de 

Mestrado Integrado em Psicologia, na área de Psicologia da Saúde e da Doença.   

Foram-me explicados e compreendo os objetivos principais deste estudo:  

1. Avaliar a minha qualidade de vida a nível físico e mental, enquanto técnico de 

cuidados continuados integrados de saúde mental nas residências comunitárias da 

AEIPS, 

2. Avaliar a sobrecarga e Burnout sentidos, 

3. Entender o tipo de estratégias de confronto utilizadas face a situações de stresse. 

Também entendi os procedimentos que tenho de realizar:  

1. Responder a um questionário sócio demográfico e a cinco questionários, que 

exploram a minha Qualidade de Vida, a Sobrecarga e Burnout sentidos e o tipo de 

Estratégias de Confronto que utilizo face a situações de stresse. 

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer 

momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo para mim.   

Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da investigação nesta área, 

não sendo, contudo, acordado qualquer benefício direto ou indireto pela minha colaboração.   

Entendo, ainda, que toda a informação obtida neste estudo será estritamente confidencial e que a 

minha identidade nunca será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa 

não relacionada diretamente com este estudo, a menos que eu o autorize por escrito.  

 

Nome__________________________________________________________ 

Assinatura______________________________________________________  

Data  ___/___/______  

 

Assinatura do investigador: _______________________________________ 

 

 
Após a conclusão do estudo será enviada uma síntese dos resultados encontrados, aos participantes que tenham 

demonstrado esse interesse. 

 
1- Contatos da investigadora: joana_s.j_rodrigues@hotmail.com e 966377027 

mailto:joana_s.j_rodrigues@hotmail.com
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Anexo III  

Protocolo de Consentimento Informado 

  

Eu, ____________________________________________ aceito participar de livre vontade no 

estudo da autoria de Joana de São João Rodrigues
1
 (Aluna da Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa), orientado pelo Professor Doutor Fernando Fradique (Professor 

Associado da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa), no âmbito da dissertação de 

Mestrado Integrado em Psicologia, na área de Psicologia da Saúde e da Doença.   

Foram-me explicados e compreendo os objetivos principais deste estudo:  

1. Avaliar a minha qualidade de vida a nível físico e mental, enquanto 

técnico de cuidados continuados integrados de saúde mental nas residências 

comunitárias da ARIA, 

2. Avaliar a sobrecarga e Burnout sentidos, 

3. Entender o tipo de estratégias de confronto utilizadas face a situações de stresse. 

Também entendi os procedimentos que tenho de realizar:  

1. Responder a um questionário sócio demográfico e a cinco questionários, que 

exploram a minha Qualidade de Vida, a Sobrecarga e Burnout sentidos e o tipo de 

Estratégias de Confronto que utilizo face a situações de stresse. 

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer 

momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo para mim.   

Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da investigação nesta área, 

não sendo, contudo, acordado qualquer benefício direto ou indireto pela minha colaboração.   

Entendo, ainda, que toda a informação obtida neste estudo será estritamente confidencial e que a 

minha identidade nunca será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa 

não relacionada diretamente com este estudo, a menos que eu o autorize por escrito.  

 

Nome__________________________________________________________  

Assinatura______________________________________________________  

Data ___/___/______  

 

Assinatura do investigador: _______________________________________ 

 
 

Após a conclusão do estudo será enviada uma síntese dos resultados encontrados, aos participantes que tenham 

demonstrado esse interesse. 

 
2- Contatos da investigadora: joana_s.j_rodrigues@hotmail.com e 966377027 

 

mailto:joana_s.j_rodrigues@hotmail.com
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Anexo IV  

QSD- Cuidador Formal                                                   CÓDIGO___________ 

Segue-se um conjunto de questões, às quais lhe solicito que responda com 

a maior precisão possível. 

 

1) Sexo: M___ F___ 

2) Idade: ___ 

3) Estado civil: 

a) Solteiro(a)___ 

b) Casado(a)___ 

c) União de facto___ 

d) Divorciado(a)___ 

e) Separado(a)___ 

f) Viúvo(a)___ 

4) Escolaridade: 

a) Sem qualquer formação formal __ 

b) 1º- 4º Ano__ 

c) 5ª- 6º Ano __ 

d) 7º- 9º Ano __ 

e) 10º- 12º Ano __ 

f) Ensino superior __       Curso: ____________________________ 

g) Mestrado: __ 

h) Doutoramento: __ 

5) Tem filhos? 

a) Não___ 

b) Sim___  Quantos?___ 



- 83 - 
 

 

6) Tem outros dependentes? 

a) Não___ 

b) Sim___ Quantos? ___  Quem? __________________________ 

7) Local de residência: 

a) Rural___ 

b) Urbano___  

8) Em média quantos turnos faz por semana nas residências (tendo em conta 

os últimos 3 meses)___ 

9) Anos de serviço nesta instituição (ou meses caso tenha menos de 1 ano): 

___ 

10) Tem outro trabalho além deste? 

a) Não___ 

b) Sim___  

b1) Se tem outro trabalho além deste, quantas horas em média por 

semana trabalha no outro trabalho?___ 

b2) Que funções exerce? ______________________________________ 

b3) Esse outro trabalho é por turnos? Sim___ Não___ 

11) No último ano faltou ao serviço? 

a) Nunca/Raramente___ 

b) Algumas vezes___ 

c) Bastantes vezes___ 

12) Se pudesse mudaria de profissão? 

a) Sim___ 

b) Não___ 
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Anexo V  

Instrumento de avaliação World Health Organization for Quality of Life (WHOQOL- 

BREF)  

Instrumento sujeito a direitos de autor, pelo que não pode aqui ser reproduzido. 
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Anexo VI  

Instrumento de avaliação SF-36v2  

Instrumento sujeito a direitos de autor, pelo que não pode ser aqui reproduzido. 
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Anexo VII 

Escala de sobrecarga do cuidador (Adaptada)      CÓDIGO__________     

A ESC é uma escala que avalia a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador.  

  
Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modo se aplica ao seu caso, 

colocando o sinal X no espaço que melhor corresponder à sua opinião.  

  

   N.º  Item  
Nunca  Quase  

nunca  
Às  

vezes  
Muitas  
vezes  

Quase  
sempre  

 
1  

Sente que as pessoas de quem cuida solicitam mais ajuda do que aquela 

que realmente necessitam?  
          

 
2  

Considera que devido ao tempo que dedica às pessoas de quem cuida já 
não dispõe de tempo suficiente para realizar outras tarefas da sua função 
na instituição?  

          

 
3  

Sente-se tenso/a quando tem de cuidar e ainda tem outras tarefas por 

fazer?  
          

      4 
Sente-se envergonhado(a) pelo comportamento das pessoas de quem 

cuida?  
          

5  Sente-se irritado/a quando está junto às pessoas de quem cuida?            

 
6  

Considera que as pessoas de quem cuida afetam negativamente o seu 
relacionamento com os outros membros da equipa? 

          

7  Tem receio pelo futuro destinado às pessoas de quem cuida?            

8  Considera que as pessoas de quem cuida estão dependentes de si?            

9  
Sente-se esgotado quando tem de estar junto às pessoas de quem 
cuida?  

          

10  Vê a sua saúde ser afetada por ter de cuidar das pessoas em causa?            

 
11  

Considera que não tem uma vida privada como desejaria devido às 

pessoas que tem de cuidar?  
          

 
12  

Pensa que as suas relações sociais são afetadas negativamente por 

desempenhar este trabalho de cuidador?  
          

 
13  

Sente-se pouco à vontade em estabelecer relações sociais devido às 

pessoas que tem de cuidar?  
          

 
14  

Acredita que as pessoas de quem cuida esperam que cuide delas como se 

fosse a única pessoa com quem elas pudessem contar?  
          

 
15  

Considera que o seu salário não equivale à sua dedicação neste trabalho?            

16  
Sente-se incapaz de cuidar das pessoas de quem cuida por muito mais 

tempo?  
          

 
17  

Considera que deixou de realizar muitas atividades de lazer desde que 

iniciou este trabalho?  
          

 
18  

Desejaria poder entregar as pessoas de quem cuida aos cuidados de 

outra pessoa?  
          

19  Sente-se inseguro acerca do que deve fazer às pessoas de quem cuida?            

20  Sente que poderia fazer mais pelas pessoas de quem cuida?            

21  Considera que poderia cuidar melhor das pessoas?            

 
22  

Em geral sente-se muito sobrecarregado por ser cuidador?            
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Anexo VIII  

CÓDIGO_________ 

  
II – INVENTÁRIO DE BURNOUT DE COPENHAGEN  

Este questionário destina-se à avaliação psicométrica das dimensões do 

Burnout. Não há respostas melhores ou piores, a resposta correta é aquela que 

exprime com veracidade a sua própria experiência. A cada uma das frases 

deve responder consoante a frequência com que tem o sentimento, 

assinalando com uma cruz.  

  

Com que frequência se 

sente cansado(a)?  

Sempre Frequentemente Às vezes Raramente Nunca/quase 

nunca 

O seu trabalho é 

emocionalmente 

desgastante? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Acha difícil trabalhar 

com idosos/doentes 

crónicos? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Com que frequência se 

sente fisicamente 

exausto(a)? 

Sempre Frequentemente Às vezes Raramente Nunca/quase 

nunca 

Sente-se esgotado por 

causa do seu trabalho? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Acha frustrante trabalhar 

com idosos/doentes 

crónicos? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Com que frequência se 

sente emocionalmente 

exausto(a)? 

Sempre Frequentemente Às vezes Raramente Nunca/quase 

nunca 

O seu trabalho deixa o(a) 

frustrado(a)? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Trabalhar com 

idosos/doentes crónicos 

deixa-o(a) sem energia? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Com que frequência 

pensa: “Eu não aguento 

mais isto”? 

Sempre Frequentemente Às vezes Raramente Nunca/quase 

nunca 
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Sente-se esgotado(a) no 

final de um dia de 

trabalho? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Sente que dá mais do 

que recebe quando 

trabalha com 

idosos/doentes 

crónicos? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Com que frequência se 

sente fatigado(a)? 

Sempre Frequentemente Às vezes Raramente Nunca/quase 

nunca 

Sente-se exausto(a), de 

manhã, ao pensar em 

mais um dia de trabalho? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Está cansado(a) de 

trabalhar com 

idosos/doentes 

crónicos? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Com que frequência se 

sente frágil e suscetível a 

ficar doente? 

Sempre Frequentemente Às vezes Raramente Nunca/quase 

nunca 

Sente que cada hora de 

trabalho é cansativa para 

si? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Alguma vez se questiona 

Quanto tempo 

conseguirá continuar a 

trabalhar com 

idosos/doentes 

crónicos? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

Tem energia suficiente 

para a família e os 

amigos durante o tempo 

de lazer? 

Imenso Muito Nem muito, nem 

pouco 

Pouco Muito pouco 

 

 

Obrigada pela colaboração! 
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Anexo IX  

 

 

Questionário de Estratégias de Coping 

Instruções: 

 Por uns momentos concentre-se e pense na situação de maior stress que 

experienciou recentemente no decorrer do processo de vivência de doença. Por situação 

«stressantes» entendemos qualquer situação que foi difícil ou problemática para si, quer 

porque se sentiu angustiada pelo facto daquela situação ter acontecido, quer porque se 

esforçou para lidar com a mesma.       

 A seguir vai encontrar um conjunto de afirmações que se referem a várias 

estratégias utilizadas para lidar com situações de stress. Pensando na forma como lidou 

com a situação de stress que viveu, assinale a frequência com que utilizou cada uma das 

estratégias indicadas, de acordo com a seguinte escala: 

                                           0 – Nunca usei 

                                           1 – Usei de alguma forma 

                                           2 – Usei algumas vezes 

                                           3 – Usei muitas vezes     

1. Concentrei-me apenas naquilo que ia fazer a seguir – no próximo 

passo 

0 1 2 3 

2. 2. Fiz algo que pensei que não iria resultar, mas pelo menos fiz 

alguma coisa 

0 1 2 3 

3. Tentei encontrar a pessoa responsável para mudar a sua opinião 0 1 2 3 

4. Falei com alguém para saber mais sobre a situação 0 1 2 3 

5. Critiquei-me ou analisei-me a mim próprio(a) 0 1 2 3 

6. Tentei não me fechar sobre o problema, mas deixar as coisas abertas 

de alguma forma 

0 1 2 3 

7. Esperei que acontecesse um milagre 0 1 2 3 

8. Deixei-me andar como se nada tivesse acontecido 0 1 2 3 

9. Tentei guardar para mim própria(o) o que estava a sentir 0 1 2 3 

10.Tentei olhar para os pontos mais favoráveis do problema 0 1 2 3 

Questionário de modos de lidar com os Acontecimentos 
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11.Expremi a minha zanga à(s) pessoa(s) que me causou(aram) o 

Problema 

0 1 2 3 

12. Aceitei que fossem simpáticos e compreensivos comigo 0 1 2 3 

13. Eu estava inspirada(o) em fazer algo criativo 0 1 2 3 

14. Tentei esquecer tudo 0 1 2 3 

15. Procurei ajuda de um profissional 0 1 2 3 

16. Mudei ou cresci como pessoa de forma positiva 0 1 2 3 

17. Pedi desculpa ou fiz algo para compor a situação 0 1 2 3 

18. Construí um plano de acção e segui-o  0 1 2 3 

19. Consegui mostrar o que sentia 0 1 2 3 

20. Percebi que o problema estava agora nas minhas mãos 0 1 2 3 

21. Saí desta experiência melhor do que estava antes 0 1 2 3 

22. Falei com alguém que poderia fazer alguma coisa concreta em 

relação ao problema 

0 1 2 3 

23. Tentei sentir-me melhor comendo, bebendo, fumando, usando 

drogas ou medicamentos, etc 

0 1 2 3 

24. Fiz algo muito arriscado 0 1 2 3 

25.Tentei não agir depressa demais nem seguir o meu primeiro impulso 0 1 2 3 

26. Encontrei nova esperança 0 1 2 3 

27. Redescobri o que é importante na vida 0 1 2 3 

28. Mudei algo para que as coisas corressem bem 0 1 2 3 

29. Evitei estar com as pessoas em geral 0 1 2 3 

30. Não deixei que a situação me afectasse; Recusei-me pensar 

demasiado sobre o problema 

0 1 2 3 

31. Pedi conselhos a um familiar ou amigo(a) que respeito 0 1 2 3 

32. Evitei que os outros se apercebessem da gravidade da situação 0 1 2 3 

33. Tornei a situação leve, recusando-me a levar as coisas muito a sério 0 1 2 3 

34. Falei com alguém sobre o que estava a sentir 0 1 2 3 

35. Mantive a minha posição e lutei pelo que queria 0 1 2 3 

36. Passei o problema para os outros 0 1 2 3 
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37. Aproveitei as minhas experiências passadas; já estive envolvida(o) 

em situações semelhantes 

0 1 2 3 

38. Eu sabia o que devia ser feito, por isso redobrei os meus esforços 

para que as coisas corressem bem 

0 1 2 3 

39. Recusei acreditar que a situação tinha acontecido 0 1 2 3 

40. Prometi a mim própria(o) que as coisas para a próxima seriam 

diferentes 

0 1 2 3 

41. Criei várias soluções diferentes para o problema 0 1 2 3 

42. Tentei evitar que os meus sentimentos interferissem demasiado 

noutras coisas 

0 1 2 3 

43. Mudei alguma coisa em mim própria(o) 0 1 2 3 

44. Desejei que a situação desaparecesse ou que de alguma forma 

terminasse 

0 1 2 3 

45. Desejei que as coisas voltassem atrás 0 1 2 3 

46. Rezei 0 1 2 3 

47. Pensei para mim própria naquilo que iria dizer ou fazer 0 1 2 3 

48. Pensei na forma como uma pessoa que eu admiro iria lidar com a 

situação e usei-a como modelo 

0 1 2 3 

 

Descreva brevemente, a situação stressante em que pensou ao responder a este 

questionário, quem estava envolvido, o que é que aconteceu e o que é que tornou a 

situação stressante. Esta descrição será útil para a interpretação do questionário 
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Anexo X  

 Valores do Alfa de Cronbach obtidos nos questionários 

utilizados neste estudo 
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Confiabilidade WHOQOL- Bref: Domínio 1- Físico 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 17:53:16 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Inversao3 Inversao4 

WHOQOL10 WHOQOL15 WHOQOL16 

WHOQOL17 WHOQOL18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,09 
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Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,754 7 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

27,3478 12,328 3,51113 7 

 

Confiabilidade WHOQOL- Bref: Domínio 2- Psicológico 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 17:59:02 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  
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Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=WHOQOL5 WHOQOL6 

WHOQOL7 WHOQOL11 WHOQOL19 

Inversao26 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,415 6 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

24,2609 3,383 1,83940 6 
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Confiabilidade WHOQOL- Bref: Domínio 3- Relações Sociais 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:00:32 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=WHOQOL20 WHOQOL21 

WHOQOL22 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 
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Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,870 3 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

11,9565 3,134 1,77042 3 

 

Confiabilidade WHOQOL- Bref: Domínio 4- Ambiente 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:01:31 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 
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Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=WHOQOL8 WHOQOL9 

WHOQOL12 WHOQOL13 WHOQOL14 

WHOQOL23 WHOQOL24 WHOQOL25 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,859 8 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

29,0870 19,901 4,46107 8 
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Confiabilidade WHOQOL- Bref: Domínio Perceção Geral da Saúde 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:02:10 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=WHOQOL1 WHOQOL2 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 
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a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,509 2 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

7,5217 1,352 1,16266 2 

 

Confiabilidade SF-36- Escala Função Física 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:26:44 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 
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Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=SF36_3a SF36_3b SF36_3c 

SF36_3d SF36_3e SF36_3f SF36_3g 

SF36_3h SF36_3i SF36_3j 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,814 10 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

28,1739 5,696 2,38656 10 
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Confiabilidade SF-36- Escala Desempenho Físico 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:27:41 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=SF36_4a SF36_4b SF36_4c 

SF36_4d 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,02 

Tempo decorrido 00:00:00,02 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 
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Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,909 4 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

15,7391 11,747 3,42739 4 

Confiabilidade SF-36- Escala Dor Corporal 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:29:03 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 
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Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=SF36_7 SF36_8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,856 2 

 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

4,6087 4,249 2,06131 2 
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Confiabilidade SF-36- Escala Saúde Geral 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:29:52 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Adaptacao1 SF36_11a 

Adaptacao11b SF36_11c Adaptacao11d 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 
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Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,718 5 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

20,1391 7,274 2,69709 5 

 

Confiabilidade SF-36- Escala Vitalidade 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:34:06 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 
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Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Adaptacao9a Adaptacao9e 

SF36_9g SF36_9i 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,748 4 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

12,8696 4,664 2,15964 4 

Confiabilidade SF-36- Função Social 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:31:15 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 
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Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Adaptacao6 SF36_10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,746 2 
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Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

8,0435 2,680 1,63702 2 

Confiabilidade SF-36- Escala Desempenho Emocional 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:31:51 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=SF36_5a SF36_5b SF36_5c 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,02 

Tempo decorrido 00:00:00,02 

Resumo de processamento do caso 

 N % 
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Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,881 3 

 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

12,6522 4,692 2,16603 3 

 

Confiabilidade SF-36- Escala Saúde Mental 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 18:34:48 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 
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Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=SF36_9b SF36_9c 

Adaptacao9d SF36_9f Adaptacao9h 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,747 5 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

19,8696 6,300 2,51006 5 

Confiabilidade Escala Sobrecarga do Cuidador- Escala Impacto Prestação 

Cuidados 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 19:09:55 

Comentários  
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Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Zarit1 Zarit2 Zarit3 Zarit6 

Zarit9 Zarit10 Zarit11 Zarit12 Zarit13 

Zarit17 Zarit22 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 
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Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,706 11 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

22,2174 17,814 4,22069 11 

 

Confiabilidade Escala Sobrecarga do Cuidador- Escala Relação Interpessoal 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 19:10:37 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 
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Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Zarit4 Zarit5 Zarit16 Zarit18 

Zarit19 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,542 5 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

9,1304 6,209 2,49188 5 

Confiabilidade Escala Sobrecarga do Cuidador- Escala Expectativas com o 

Cuidar 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 19:11:08 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 
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Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Zarit7 Zarit8 Zarit14 Zarit15 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,421 4 
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Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

12,0435 4,953 2,22544 4 

 

Confiabilidade Escala Sobrecarga do Cuidador- Escala Perceção da Auto-

Eficácia 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 19:11:50 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos os 

casos com dados válidos para todas as 

variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Zarit20 Zarit21 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,02 

Tempo decorrido 00:00:00,02 
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Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do 

procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,668 2 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

5,3913 1,704 1,30520 2 

Confiabilidade COPENHAGEN- Escala Burnout Pessoal 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 19:37:17 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sa

v.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para 

todas as variáveis no procedimento. 
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Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Copenhagen1 

Copenhagen4 Copenhagen7 

Copenhagen10 Copenhagen13 

Copenhagen16 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,684 6 

 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

223,9130 3549,901 59,58105 6 

 
Confiabilidade COPENHAGEN- Escala Burnout do Trabalho 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 19:38:22 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sa

v.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  
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Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para 

todas as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Copenhagen2 

Copenhagen5 Copenhagen8 

Copenhagen11 Copenhagen14 

Copenhagen17 Cope19_Invertido 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,611 7 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

277,1739 5733,696 75,72117 7 

 
Confiabilidade COPENHAGEN- Escala Burnout Utente 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 19:39:20 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sa

v.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 
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Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para 

todas as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Copenhagen3 

Copenhagen6 Copenhagen9 

Copenhagen12 Copenhagen15 

Copenhagen18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,844 6 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

179,3478 9696,146 98,46901 6 

 

Confiabilidade COPENHAGEN- Escala Burnout Total 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 19:40:06 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sa

v.08Junho.sav 
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Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para 

todas as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=Copenhagen1 

Copenhagen2 Copenhagen3 

Copenhagen4 Copenhagen5 

Copenhagen6 Copenhagen7 

Copenhagen8 Copenhagen9 

Copenhagen10 Copenhagen11 

Copenhagen12 Copenhagen13 

Copenhagen14 Copenhagen15 

Copenhagen16 Copenhagen17 

Copenhagen18 Cope19_Invertido 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,870 19 
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Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

680,4348 40565,711 201,40931 19 

 
Confiabilidade QMLA- Escala Coping Confrontativo 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 20:03:01 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav

.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para todas 

as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=QMLA2 QMLA3 

QMLA11 QMLA19 QMLA24 QMLA35 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,604 6 
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Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

7,8696 7,028 2,65097 6 

 
Confiabilidade QMLA- Escala Auto-Controlo 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 20:04:24 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav

.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para todas 

as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=QMLA6 QMLA9 

QMLA25 QMLA32 QMLA42 QMLA47 

QMLA48 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,406 7 
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Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

10,4348 7,257 2,69387 7 

 

Confiabilidade QMLA- Escala Procura de Suporte Social 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 20:05:31 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav

.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para todas 

as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=QMLA4 QMLA12 

QMLA15 QMLA22 QMLA31 QMLA34 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,814 6 
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Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

10,1739 13,605 3,68846 6 

 

 
Confiabilidade QMLA- Escala Assumir Responsabilidade 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 20:06:23 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav

.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para todas 

as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=QMLA5 QMLA17 

QMLA40 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,02 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 
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,577 3 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

5,2174 3,360 1,83294 3 

 
 

 
Confiabilidade QMLA- Escala Resolução Planeada de Problemas 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 20:07:22 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav

.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para todas 

as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=QMLA1 QMLA18 

QMLA28 QMLA37 QMLA38 QMLA41 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 
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Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,523 6 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

11,1739 4,968 2,22899 6 

 
Confiabilidade QMLA- Escala Distanciamento 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 20:08:15 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav

.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para todas 

as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=QMLA8 QMLA10 

QMLA14 QMLA30 QMLA33 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,03 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 
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a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,263 5 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

5,3043 3,494 1,86924 5 

 
 
Confiabilidade QMLA- Escala Fuga/Evitamento 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 20:09:56 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav

.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para todas 

as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=QMLA7 QMLA23 

QMLA29 QMLA36 QMLA39 QMLA44 

QMLA45 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 
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a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,641 7 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

4,2609 7,838 2,79963 7 

 

Confiabilidade QMLA- Escala Reavaliação Positiva 

Observações 

Saída criada 03-JUL-2015 20:11:14 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav

.08Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Entrada de matriz  

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo 

usuário são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas são baseadas em todos 

os casos com dados válidos para todas 

as variáveis no procedimento. 

Sintaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=QMLA13 QMLA16 

QMLA21 QMLA26 QMLA27 QMLA43 

QMLA46 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=SCALE. 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,01 

Resumo de processamento do caso 

 N % 

Casos Válido 23 100,0 

Excluídosa 0 ,0 

Total 23 100,0 
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a. Exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach N de itens 

,524 7 

Estatísticas de escala 

Média Variância Desvio Padrão N de itens 

10,7391 8,383 2,89541 7 
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Anexo XI  

Tabelas completas de correlações 
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Correlações entre Whoqol-Bref e SF-36 (Sperman e Pearson) 

 

SF36_me

ntal_total 

SF36_ment

al_1_Vitalid

ade 

SF36_me

ntal_2_Fu

ncao_Soci

al 

SF36_ment

al_3_Dese

mpenho_E

mocional 

SF36_me

ntal_4_Sa

úde_Ment

al 

 

SF36 

físico 

total 

 

SF36- 

físico 

Funcao 

Fisica 

 

SF36-

físico 

Desempre

nho Fisico 

 

SF36-

físico Dor 

Corporal 

 

SF36-

físico 

Saude 

Geral 

 

SF36 

Mudanca 

Saude 

Resultado_Geral Coeficiente de 

Correlação 
,100 ,214 ,038 -,132 ,430* ,297 ,300 ,210 ,249 ,307 -,171 

Sig. (2 

extremidades) 
,649 ,326 ,862 ,549 ,040 ,168 ,164 ,336 ,251 ,154 ,435 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Domínio Físico Correlação de 

Pearson 
,681** ,522* ,527** ,537** ,576** ,671** ,639** ,877** ,652** ,213 -,308 

Sig. (2 

extremidades) 
,000 ,011 ,010 ,008 ,004 ,000 ,001 ,000 ,001 ,330 ,152 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Domínio Psicológico Correlação de 

Pearson 
,253 ,272 ,344 ,138 ,508* ,452* ,445* ,307 ,381 ,154 -,014 

Sig. (2 

extremidades) 
,244 ,209 ,107 ,530 ,013 ,030 ,033 ,154 ,073 ,484 ,948 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Domínio Relações 

Sociais 

Correlação de 

Pearson 
,000 ,296 -,085 -,289 ,127 -,129 -,007 -,242 ,017 -,094 ,094 

Sig. (2 

extremidades) 
1,000 ,171 ,699 ,182 ,564 ,557 ,975 ,267 ,937 ,670 ,671 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Domínio Ambiente Correlação de 

Pearson 
,277 ,270 ,428* -,091 ,443* ,312 ,159 ,201 ,207 ,009 -,074 

Sig. (2 

extremidades) 
,201 ,213 ,042 ,680 ,034 ,147 ,470 ,358 ,344 ,968 ,736 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 
 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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Correlação entre WHOQOL-Bref e Copenhagen (Spearman) 

 

WHOQOL-

BrefGeral 

 
Copenhagen Total  

 

 

 

Coeficiente de Correlação 

Sig. (2 extremidades) 

N 

,025 

,910 

23 

 
Copenhagen 

Escala 1-Pessoal 

Coeficiente de Correlação ,109 

Sig. (2 extremidades) ,621 

N 23 

Copenhagen 

Escala 2-Trabalho 

Coeficiente de Correlação ,201 

Sig. (2 extremidades) ,357 

N 23 

Copenhagen 

Escala 3-Cliente 

Coeficiente de Correlação -,101 

Sig. (2 extremidades) ,647 

N 23 

 
 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

 Correlação de Pearson – Copenhagen e Whoqol-Bref 

 

Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Sociais 

 

Domínio 

Ambiente 

Burnout Total                        Correlação de                                                                   

Pearson 

Sig. (2  

                                                  extremidades) 

N 

-,520* 

 

,011 

 

23 

-,314 

 

,145 

 

23 

,109 

 

,620 

 

23 

,026 

 

,906 

 

23 

Burnout Pessoal Correlação de 

Pearson 
-,487* -,236 ,193 ,060 

Sig. (2 

extremidades) 
,018 ,279 ,376 ,785 

N 23 23 23 23 

Burnout Trabalho Correlação de 

Pearson 
-,498* -,231 ,240 ,187 

Sig. (2 

extremidades) 
,016 ,290 ,269 ,393 

N 23 23 23 23 
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Burnout Utente Correlação de 

Pearson 
-,406 -,320 ,027 -,003 

Sig. (2 

extremidades) 
,055 ,136 ,902 ,987 

N 23 23 23 23 

 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

SF-36 com Copenhagen 

Correlações Spearman e Pearson   

 

SF36 

mental 

total 

SF36-

mental 

Vitalidade 

SF36-

mental 

Funcao 

Social 

SF36 

mental 

Desempe

nho 

Emocional 

SF36-

mental 

Saúde 

Mental 

SF36 

físico 

total 

Burnout Total                         Correlação                

de Pearson 

Sig.  

(2  

Extremida 

des) 

N 

-,445* 

 

 

,034 

 

 

23 

-,066 

 

 

,764 

 

 

23 

-,261 

 

 

,228 

 

 

23 

-,657** 

 

 

,001 

 

 

23 

-,357 

 

 

,094 

 

 

23 

-,521* 

 

 

,011 

 

 

 

23 

Burnout Pessoal Correlaç

ão de 

Pearson 

-,618** -,178 -,469* -,681** -,412 -,578** 

Sig. (2 

extremid

ades) 

,002 ,417 ,024 ,000 ,050 ,004 

N 23 23 23 23 23 23 

Burnout Trabalho Correlaç

ão de 

Pearson 

-,376 -,128 -,160 -,667** -,183 -,481* 

Sig. (2 

extremid

ades) 

,077 ,561 ,467 ,001 ,404 ,020 

N 23 23 23 23 23 23 

Burnout Utente Correlaç

ão de 

Pearson 

-,221 ,072 ,001 -,445* -,310 -,349 
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Sig. (2 

extremid

ades) 

,311 ,743 ,995 ,033 ,150 ,102 

N 23 23 23 23 23 23 

 

 

SF36_físico_

1_Funcao_Fi

sica 

SF36_físico_

2_Desempre

nho_Fisico 

SF36_físi

co_3_Dor

_Corporal 

SF36_físi

co_4_Sau

de_Geral 

SF36_Mu

danca_Sa

ude 

Burnout Total  Correlação 

de 

Pearson 

Sig. (2 

extremida

des) 

N 

-,474* 

 

,022 

 

23 

-,488* 

 

,018 

 

23 

-,605** 

 

,002 

 

23 

-,234 

 

,283 

 

23 

,235 

 

,281 

 

23 

Burnout Pessoal Correlação 

de 

Pearson 

-,539** -,602** -,556** -,211 ,095 

Sig. (2 

extremida

des) 

,008 ,002 ,006 ,333 ,667 

N 23 23 23 23 23 

Burnout Trabalho Correlação 

de 

Pearson 

-,374 -,510* -,564** -,194 ,191 

Sig. (2 

extremida

des) 

,079 ,013 ,005 ,376 ,383 

N 23 23 23 23 23 

Burnout Utente Correlação 

de 

Pearson 

-,370 -,236 -,475* -,200 ,277 

Sig. (2 

extremida

des) 

,083 ,279 ,022 ,360 ,201 

N 23 23 23 23 23 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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Correlação de Spearman – Whoqol-Bref e ESC 

 

WHOQOL-

BrefGeral 

 
Sobrecarga_total Coeficiente de Correlação ,015 

Sig. (2 extremidades) ,947 

N 23 

Impacto 

PrestacaoCuidados 

Coeficiente de Correlação ,039 

Sig. (2 extremidades) ,859 

N 23 

Relacao Interpessoal Coeficiente de Correlação -,149 

Sig. (2 extremidades) ,498 

N 23 

Expectativas com Cuidar Coeficiente de Correlação ,115 

Sig. (2 extremidades) ,602 

N 23 

Percecao Autoeficacia Coeficiente de Correlação ,125 

Sig. (2 extremidades) ,571 

N 23 

*A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Correlações Pearson Whoqol-Bref e Sobrecarga (ESC)   

 

Sobrecarg

a total 

Impacto da 

Prestacao 

Cuidados 

Relacao 

Interpesso

al 

Expectativ

as Com 

Cuidar 

Perceção 

Autoefica

cia 

Domínio Físico Correlação 

de Pearson 
-,224 -,116 -,302 -,043 -,289 

Sig. (2 

extremidad

es) 

,305 ,599 ,162 ,846 ,181 

N 23 23 23 23 23 

Domínio Psicológico Correlação 

de Pearson 
-,277 -,148 -,276 -,369 ,012 

Sig. (2 

extremidad

es) 

,201 ,500 ,203 ,083 ,955 

N 23 23 23 23 23 

Domínio Relações Sociais Correlação 

de Pearson 
,197 ,178 -,009 ,116 ,401 
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Sig. (2 

extremidad

es) 

,367 ,417 ,968 ,599 ,058 

N 23 23 23 23 23 

Domínio Ambiente Correlação 

de Pearson 
,126 ,286 -,120 -,156 ,306 

Sig. (2 

extremidad

es) 

,568 ,185 ,587 ,477 ,155 

N 23 23 23 23 23 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
 

 

Correlações SF-36 com ESC (Spearman e Pearson) 

 

Sobreca

rga total 

Impacto da 

Prestação 

Cuidados 

Relação 

Interpessoal 

Expectativa

s com 

Cuidar 

Perceção 

Autoeficacia 

SF36_mental_total Correlação de 

Pearson 
-,174 ,000 -,269 -,269 -,220 

Sig. (2 

extremidades) 
,428 ,999 ,215 ,215 ,313 

N 23 23 23 23 23 

SF36_mental_1_Vital

idade 

Correlação de 

Pearson 
,059 ,193 -,140 -,140 ,003 

Sig. (2 

extremidades) 
,790 ,378 ,523 ,523 ,990 

N 23 23 23 23 23 

SF36_mental_2_Fun

cao_Social 

Coeficiente de 

Correlação 
-,139 ,100 -,156 -,205 -,255 

Sig. (2 

extremidades) 
,528 ,650 ,477 ,349 ,240 

N 23 23 23 23 23 

SF36_mental_3_Des

empenho_Emocional 

Correlação de 

Pearson 
-,290 -,205 -,193 -,193 -,352 

Sig. (2 

extremidades) 
,180 ,348 ,377 ,377 ,100 

N 23 23 23 23 23 

SF36_mental_4_Saú

de_Mental 

Coeficiente de 

Correlação 
-,248 -,021 -,403 -,278 -,002 

Sig. (2 

extremidades) 
,255 ,923 ,057 ,199 ,994 

N 23 23 23 23 23 
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SF36_físico_total Coeficiente de 

Correlação 
-,349 -,086 -,512* -,381 -,263 

Sig. (2 

extremidades) 
,102 ,696 ,013 ,073 ,225 

N 23 23 23 23 23 

SF36_físico_1_Funca

o_Fisica 

Coeficiente de 

Correlação 
-,412 -,133 -,372 -,409 -,453* 

Sig. (2 

extremidades) 
,051 ,546 ,080 ,052 ,030 

N 23 23 23 23 23 

SF36_físico_2_Dese

mprenho_Fisico 

Correlação de 

Pearson 
-,279 -,184 -,273 -,136 -,291 

Sig. (2 

extremidades) 
,197 ,400 ,208 ,538 ,178 

N 23 23 23 23 23 

SF36_físico_3_Dor_

Corporal 

Correlação de 

Pearson 
-,326 -,185 -,439* -,252 -,046 

Sig. (2 

extremidades) 
,128 ,397 ,036 ,245 ,833 

N 23 23 23 23 23 

SF36_físico_4_Saud

e_Geral 

Correlação de 

Pearson 
-,265 -,138 -,568** -,004 -,019 

Sig. (2 

extremidades) 
,221 ,531 ,005 ,985 ,932 

N 23 23 23 23 23 

SF36_Mudanca_Sau

de 

Correlação de 

Pearson 
,179 ,133 ,407 -,047 -,077 

Sig. (2 

extremidades) 
,413 ,544 ,054 ,830 ,729 

N 23 23 23 23 23 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 
 

Correlação entre WHOQOL-Bref e QMLA (Spearman) 

 

WHOQOL-Bref 

Geral 

 
QMLA- 

Autocontrolo 

Coeficiente de Correlação ,459* 

Sig. (2 extremidades) ,028 

N 23 
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QMLA- Suporte 

social 

Coeficiente de Correlação ,447* 

Sig. (2 extremidades) ,032 

N 23 

QMLA- 

Fuga/evitamento 

Coeficiente de Correlação -,027 

Sig. (2 extremidades) ,902 

N 23 

QMLA- 

Resolução 

Planeada 

Problema 

Coeficiente de Correlação ,512* 

Sig. (2 extremidades) ,013 

N 
23 

QMLA- 

Reavaliação 

Positiva 

Coeficiente de Correlação ,591** 

Sig. (2 extremidades) ,003 

N 23 

QMLA- Assumir 

Responsabilidade 

Coeficiente de Correlação ,581** 

Sig. (2 extremidades) ,004 

N 23 

QMLA- 

Confrontativo 

Coeficiente de Correlação ,411 

Sig. (2 extremidades) ,051 

N 23 

QMLA- 

Distanciamento 

Coeficiente de Correlação ,554** 

Sig. (2 extremidades) ,006 

N 23 

QMLA- Centrado 

Emoções 

Coeficiente de Correlação ,532** 

Sig. (2 extremidades) ,009 

N 23 

QMLA- Centrado 

Problema 

Coeficiente de Correlação ,679** 

Sig. (2 extremidades) ,000 

N 23 

 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Correlação Pearson entre QMLA e WHOQOl-Bref 

 

Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Sociais 

Domínio 

Ambiente 

QMLA_escala1_Aut

ocontrolo 

Correlação de 

Pearson 
,070 ,288 ,109 ,035 
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Sig. (2 

extremidades) 
,752 ,183 ,621 ,876 

N 23 23 23 23 

QMLA_escala2_Pro

cura_suporte_social 

Correlação de 

Pearson 
,143 ,154 ,266 ,129 

Sig. (2 

extremidades) 
,516 ,484 ,220 ,558 

N 23 23 23 23 

QMLA_escala3_Fug

a_evitamento 

Correlação de 

Pearson 
,157 -,376 -,126 -,158 

Sig. (2 

extremidades) 
,475 ,077 ,567 ,470 

N 23 23 23 23 

QMLA_escala4_Res

olucao_Planeada_Pr

oblema 

Correlação de 

Pearson 
,091 ,243 ,520* ,145 

Sig. (2 

extremidades) 
,681 ,263 ,011 ,510 

N 23 23 23 23 

QMLA_escala5_Rea

valiacao_Positiva 

Correlação de 

Pearson 
,376 ,184 ,281 ,238 

Sig. (2 

extremidades) 
,077 ,401 ,193 ,275 

N 23 23 23 23 

QMLA_escala6_Ass

umir_Responsabilida

de 

Correlação de 

Pearson 
,287 ,054 -,065 ,051 

Sig. (2 

extremidades) 
,184 ,807 ,770 ,816 

N 23 23 23 23 

QMLA_escala7_Cop

ing_Confrontativo 

Correlação de 

Pearson 
,105 ,097 ,216 ,008 

Sig. (2 

extremidades) 
,633 ,661 ,322 ,972 

N 23 23 23 23 

QMLA_escala8_Dist

anciamento 

Correlação de 

Pearson 
,405 -,131 ,246 ,094 

Sig. (2 

extremidades) 
,055 ,550 ,259 ,669 

N 23 23 23 23 

QMLA_centrado_em

oções 

Correlação de 

Pearson 
,432* -,144 ,185 ,082 

Sig. (2 

extremidades) 
,040 ,512 ,397 ,709 
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N 23 23 23 23 

QMLA_centrado_pro

blema 

Correlação de 

Pearson 
,199 ,218 ,276 ,104 

Sig. (2 

extremidades) 
,362 ,318 ,202 ,635 

N 23 23 23 23 

 
 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

SF-36 com QMLA 
 

Correlações Pearson e Spearman 

 

SF36_

mental_

total 

SF36_

mental_

1_Vitali

dade 

SF36_

mental_

2_Func

ao_Soci

al 

SF36_

mental_

3_Dese

mpenho

_Emoci

onal 

SF36_

mental_

4_Saúd

e_Ment

al 

SF36_fí

sico_tot

al 

SF36_fí

sico_1_

Funcao

_Fisica 

SF36_fí

sico_2_

Desem

prenho

_Fisico 

QMLA_escala

Autocontrolo 

Correlação 

de Pearson 
-,225 -,123 -,190 -,175 -,038 ,137 ,125 -,076 

Sig. (2 

extremidades

) 

,302 ,577 ,386 ,423 ,864 ,534 ,570 ,731 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA_escala

Procura_supor

te_social 

Correlação 

de Pearson 
,069 ,254 ,158 -,066 ,165 ,208 ,132 ,108 

Sig. (2 

extremidades

) 

,753 ,242 ,472 ,765 ,451 ,340 ,547 ,624 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA_escala

Fuga/Evitame

nto 

Correlação 

de Pearson 
-,098 -,107 -,024 ,008 -,375 -,112 -,108 ,150 

Sig. (2 

extremidades

) 

,655 ,627 ,913 ,971 ,078 ,612 ,625 ,496 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA_escala

Resolucao_Pl

Correlação 

de Pearson 
-,011 ,203 -,111 -,138 ,136 ,026 ,143 -,012 
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aneada_Probl

ema 

Sig. (2 

extremidades

) 

,961 ,352 ,615 ,531 ,536 ,907 ,515 ,958 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA_escala 

Reavaliacao_

Positiva 

Correlação 

de Pearson 
,033 ,227 -,070 -,080 ,234 ,207 ,211 ,217 

Sig. (2 

extremidades

) 

,881 ,298 ,752 ,716 ,282 ,342 ,334 ,319 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA_escala

Assumir 

Responsabilid

ade 

Correlação 

de Pearson 
,003 -,213 -,122 ,239 ,145 ,172 ,026 ,067 

Sig. (2 

extremidades

) 

,989 ,329 ,579 ,273 ,509 ,431 ,906 ,761 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA_escala

Coping 

Confrontativo 

Correlação 

de Pearson 
-,168 ,336 -,085 -,332 -,082 ,024 ,084 -,046 

Sig. (2 

extremidades

) 

,443 ,117 ,701 ,122 ,710 ,912 ,705 ,836 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA_escala

Distanciament

o 

Correlação 

de Pearson 
,130 ,390 ,189 -,028 ,099 ,069 -,028 ,330 

Sig. (2 

extremidades

) 

,555 ,066 ,387 ,900 ,653 ,755 ,898 ,125 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA 

centrado 

emoções 

Correlação 

de Pearson 
,028 ,232 ,029 -,047 ,061 ,009 ,035 ,319 

Sig. (2 

extremidades

) 

,899 ,286 ,894 ,831 ,783 ,966 ,873 ,138 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

QMLA 

centrado 

problema 

Correlação 

de Pearson 
-,071 ,136 -,034 -,112 ,169 ,221 ,220 ,027 

Sig. (2 

extremidades

) 

,746 ,537 ,876 ,610 ,440 ,310 ,313 ,902 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 
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SF36_fí

sico_3_

Dor_Co

rporal 

SF36_fí

sico_4_

Saude_

Geral 

SF36_

Mudanc

a_Saud

e 

QMLA_escala

Autocontrolo 

Correlação 

de Pearson 
,068 ,217 -,301 

Sig. (2 

extremidades

) 

,757 ,321 ,163 

N 23 23 23 

QMLA escala 

Procura 

suporte social 

Correlação 

de Pearson 
,148 ,249 ,132 

Sig. (2 

extremidades

) 

,501 ,252 ,549 

N 23 23 23 

QMLA escala 

Fuga/evitamen

to 

Correlação 

de Pearson 
-,066 -,335 -,269 

Sig. (2 

extremidades

) 

,765 ,118 ,215 

N 23 23 23 

QMLA escala 

Resolução 

Planeada 

Problema 

Correlação 

de Pearson 
,059 -,030 ,028 

Sig. (2 

extremidades

) 

,788 ,892 ,898 

N 23 23 23 

QMLA escala 

Reavaliação 

Positiva 

Correlação 

de Pearson 
,132 ,113 -,221 

Sig. (2 

extremidades

) 

,549 ,607 ,312 

N 23 23 23 

QMLA escala 

Assumir 

Responsabilid

ade 

Correlação 

de Pearson 
,328 ,478* -,444* 

Sig. (2 

extremidades

) 

,127 ,021 ,034 

N 23 23 23 

QMLA escala 

Coping 

Correlação 

de Pearson 
-,130 ,276 ,126 
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Confrontativo Sig. (2 

extremidades

) 

,556 ,202 ,567 

N 23 23 23 

QMLA escala 

Distanciament

o 

Correlação 

de Pearson 
,007 ,020 -,119 

Sig. (2 

extremidades

) 

,974 ,927 ,588 

N 23 23 23 

QMLA 

centrado 

emoções 

Correlação 

de Pearson 
,036 -,092 -,282 

Sig. (2 

extremidades

) 

,872 ,677 ,192 

N 23 23 23 

QMLA 

centrado 

problema 

Correlação 

de Pearson 
,145 ,345 -,110 

Sig. (2 

extremidades

) 

,510 ,107 ,616 

N 23 23 23 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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Correlações (ESC e Copenhagen)   

 

Sobrecarga 

total 

Impacto da 

Prestacao 

Cuidados 

Relacao 

Interpessoal 

Expectativas 

com Cuidar 

Percecao 

Autoeficacia 

Burnout Total                             Correlação de Pearson 

                                                   Sig. (2 extremidades) 

                                                   N 

,712** 

,000 

23 

,636** 

,001 

23 

,599** 

,003 

23 

                 ,484* 

                 ,019 

                     23 

,151 

,490 

23 

Burnout Pessoal Correlação de Pearson ,577** ,489* ,529** ,240 ,386 

Sig. (2 extremidades) ,004 ,018 ,009 ,269 ,069 

N 23 23 23 23 23 

Burnout Trabalho Correlação de Pearson ,535** ,463* ,431* ,485* ,147 

Sig. (2 extremidades) ,009 ,026 ,040 ,019 ,504 

N 23 23 23 23 23 

Burnout Utente Correlação de Pearson ,598** ,553** ,493* ,471* -,023 

Sig. (2 extremidades) ,003 ,006 ,017 ,023 ,918 

N 23 23 23 23 23 

 
 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Correlações- ESC com QMLA 

 

Sobrecraga 

total 

Impacto da 

Prestacao Cuidados 

Relacao 

Interpessoal 

Expectativas com 

Cuidar 

Percecao 

Autoeficacia 

QMLA_escala1_Auto

controlo 

Correlação de 

Pearson 
,111 ,039 ,025 ,239 ,066 
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Sig. (2 

extremidades) 
,616 ,859 ,910 ,271 ,766 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_escala2_Proc

ura_suporte_social_d

ivisao 

Correlação de 

Pearson 
-,190 -,151 -,151 -,200 ,004 

Sig. (2 

extremidades) 
,385 ,490 ,492 ,359 ,985 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_escala3_Fuga

_evitamento_divisao 

Correlação de 

Pearson 
,071 ,053 ,203 ,100 -,315 

Sig. (2 

extremidades) 
,749 ,811 ,352 ,649 ,143 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_escala4_Res

olucao_Planeada_Pr

oblema_divisao 

Correlação de 

Pearson 
-,160 -,255 -,102 -,029 ,132 

Sig. (2 

extremidades) 
,465 ,239 ,642 ,895 ,549 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_escala5_Rea

valiacao_Positiva_div

isao 

Correlação de 

Pearson 
-,025 -,047 -,146 ,150 ,028 

Sig. (2 

extremidades) 
,909 ,831 ,505 ,495 ,898 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_escala6_Assu

mir_Responsabilidad

Correlação de 

Pearson 
-,062 -,037 -,154 ,072 -,075 
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e_divisao Sig. (2 

extremidades) 
,778 ,867 ,482 ,743 ,734 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_escala7_Copi

ng_Confrontativo_divi

sao 

Correlação de 

Pearson 
,170 ,188 ,113 ,134 -,055 

Sig. (2 

extremidades) 
,438 ,390 ,609 ,542 ,802 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_escala8_Dista

nciamento_divisao 

Correlação de 

Pearson 
,262 ,141 ,236 ,427* -,097 

Sig. (2 

extremidades) 
,227 ,521 ,277 ,042 ,661 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_centrado_em

oções_soma_divisão 

Correlação de 

Pearson 
,137 ,064 ,129 ,307 -,175 

Sig. (2 

extremidades) 
,533 ,770 ,557 ,154 ,424 

N 23 23 23 23 23 

QMLA_centrado_pro

blema_soma_divisão 

Correlação de 

Pearson 
-,054 -,065 -,088 ,031 ,010 

Sig. (2 

extremidades) 
,807 ,767 ,690 ,889 ,964 

N 23 23 23 23 23 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
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Correlações (Copenhagen e QMLA)       

 

QMLA 

Autocontrolo 

QMLA 

Procura 

suporte social  

QMLA 

Fuga/ 

evitamento 

QMLA 

Resolucao 

Planeada 

Problema 

QMLA 

Reavaliaca

o Positiva 

QMLA 

Assumir 

Responsabili

dade 

QMLA 

Coping 

Confrontativo 

QMLA 

Distancia

mento 

QMLA 

centrado 

emoções 

QMLA 

centrado 

problema 

Burnout Total           Correlação de 

Pearson 

                      Sig. (2  

extremidades) 

             N 

-,049 

 

,826 

 

23 

-,271 

 

,212 

 

23 

-,039 

 

,860 

 

23 

-,268 

 

,216 

 

23 

-,235 

 

,280 

 

23 

-,223 

 

,306 

 

23 

,170 

 

,438 

 

23 

,106 

 

,630 

 

23 

-,083 

 

,706 

 

23 

-,191 

 

,383 

 

23 

Burnout Pessoal Correlação de 

Pearson 
-,061 -,128 -,053 -,110 -,226 -,028 ,285 ,133 -,073 -,020 

Sig. (2 

extremidades) 
,783 ,559 ,811 ,618 ,300 ,898 ,187 ,546 ,740 ,929 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Burnout Trabalho Correlação de 

Pearson 
,149 -,197 -,067 -,001 -,134 -,163 ,188 ,080 -,060 -,037 

Sig. (2 

extremidades) 
,497 ,368 ,761 ,997 ,541 ,458 ,390 ,718 ,786 ,868 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Burnout Utente Correlação de 

Pearson 
-,175 -,218 -,046 -,382 -,175 -,289 ,027 ,123 -,050 -,282 

Sig. (2 

extremidades) 
,426 ,318 ,837 ,072 ,424 ,181 ,904 ,575 ,821 ,192 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Correlações entre “Anos de Serviço na Instituição” e restantes 

variáveis- Spearman 

 

Anos_Serviço 

Instituição 

Rô de Spearman 
Resultado_Geral_1e2_transf

ormado 

Coeficiente de Correlação -,105 

Sig. (2 extremidades) ,632 

N 23 

SF36_mental_2_Funcao_So

cial 

Coeficiente de Correlação ,060 

Sig. (2 extremidades) ,785 

N 23 

SF36_mental_4_Saúde_Me

ntal 

Coeficiente de Correlação ,127 

Sig. (2 extremidades) ,565 

N 23 

SF36_físico_total Coeficiente de Correlação -,239 

Sig. (2 extremidades) ,273 

N 23 

SF36_físico_1_Funcao_Fisic

a 

Coeficiente de Correlação ,058 

Sig. (2 extremidades) ,794 

N 23 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

 

 

 

 

Correlações entre “Anos de Serviço na Instituição” e restantes 

variáveis- Pearson 
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Domi

nio 

Físic

o 

Domi

nio 

Psic

ológi

co 

Domi

nio 

relaç

ões 

Soci

ais 

Domini

o 

Ambei

nte 

SF36_

mental

_total 

SF36_

mental

_1_Vit

alidad

e 

SF36_m

ental_3_

Desemp

enho_E

mociona

l 

SF36_

físico_

2_Des

empre

nho_Fi

sico 

SF36_fí

sico_3_

Dor_Cor

poral 

SF36_fí

sico_4_

Saude_

Geral 

SF36_

Mudan

ca_Sa

ude 

Zarit

_tota

l 

Zarit_fat

or1_Imp

acto_da

_Prestac

ao_Cuid

ados 

Zarit_fat

or2_Rel

acao_Int

erpesso

al 

Zarit_fat

or3_Exp

ectativas

_com_C

uidar 

Zarit_fat

or4_Per

cecao_A

utoefica

cia 

Copen

hagen

Total 

Anos_

Serviç

o_Insti

tuição 

Correl

ação 

de 

Pears

on 

,064 ,062 -,066 ,030 ,134 -,084 ,262 ,000 -,105 -,355 -,031 ,073 ,101 ,073 ,093 -,198 -,023 

Sig. (2 

extre

midad

es) 

,773 ,779 ,764 ,893 ,544 ,703 ,227 ,999 ,633 ,096 ,887 ,741 ,646 ,741 ,672 ,365 ,918 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Burn

out 

Pess

oal 

Burno

ut 

Trabal

ho 

Burn

out 

Uten

te 

QMLA 

Autoco

ntrolo 

valor 

absolu

to 

QMLA 

Autoco

ntrolo 

valor 

relativ

o 

QMLA 

Procur

a 

suport

e 

social 

valor 

absolu

to 

QMLA 

Procur

a 

suport

e 

social 

valor 

relativo 

QMLA 

Fuga 

evitam

ento 

valor 

absolu

to 

QMLA 

Fuga 

evitam

ento 

valor 

relativ

o 

QMLA 

Resoluc

ao 

Planead

a 

Problem

a valor 

absoluto 

QMLA 

Resolucao 

Planeada 

Problema 

valor 

relativo 

QMLA 

Reavalia

cao 

Positiva 

valor 

absoluto 

QMLA 

Reavalia

cao 

Positiva 

valor 

relativo 

QMLA 

Assumir 

Respon

sabilida

de valor 

absoluto 

QMLA 

Assumir 

Respon

sabilida

de valor 

relativo 

QMLA 

Coping 

Confront

ativo 

valor 

absoluto 

QMLA 

Coping

Confront

ativo 

valor 

relativo 

Anos_

Serviço

_Institu

ição 

Corr

elaç

ão 

de 

Pear

son 

,046 ,047 -,111 -,149 -,149 -,401 -,401 ,182 ,182 ,058 ,058 -,250 -,250 -,017 -,017 -,248 -,220 

Sig. 

(2 

extr

emid

ades

) 

,836 ,830 ,614 ,497 ,497 ,058 ,058 ,405 ,405 ,793 ,793 ,249 ,249 ,938 ,938 ,255 ,314 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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QMLA_escala8_

Distanciamento_

soma 

QMLA_escala8_

Distanciamento_

divisao 

QMLA_centrado_

emoções_soma 

QMLA_centrado_

emoções_soma_

divisão 

QMLA_centrado_

problema_soma 

QMLA_centrado

_problema_soma

_divisão 

Anos_Serviço_Instituição Correlação de Pearson -,028 -,041 -,054 -,054 -,231 -,231 

Sig. (2 extremidades) ,900 ,851 ,807 ,807 ,289 ,289 

N 23 23 23 23 23 23 

 

Correlações entre “Número médio de turnos” e restantes 

variáveis- Spearman 

 

 

Média_Turnos_

Semanas 

rô de Spearman Média_Turnos_Semanas Coeficiente de Correlação 1,000 

Sig. (2 extremidades) . 

N 23 

Resultado_Geral_1e2_transf

ormado 

Coeficiente de Correlação ,135 

Sig. (2 extremidades) ,540 

N 23 

SF36_mental_2_Funcao_So

cial 

Coeficiente de Correlação ,102 

Sig. (2 extremidades) ,642 

N 23 

SF36_mental_4_Saúde_Me Coeficiente de Correlação ,116 
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ntal Sig. (2 extremidades) ,597 

N 23 

SF36_físico_total Coeficiente de Correlação ,148 

Sig. (2 extremidades) ,499 

N 23 

SF36_físico_1_Funcao_Fisic

a 

Coeficiente de Correlação ,149 

Sig. (2 extremidades) ,497 

N 23 

 

Correlações entre “Número médio de turnos” e restantes variáveis- Pearson 

 

Dominio 

Físico 

Domini

o 

Psicol

ógico 

Domi

nio 

Rela

ções 

Soci

ais 

Domini

o 

Ambie

nte 

SF36- 

mental 

total 

SF36- 

mental 

Vitalid

ade 

SF36- 

mental 

Desempe

nho 

Emocional 

SF36- 

físico 

Dese

mpren

ho 

Fisico 

SF36- 

físico 

Dor 

Corporal 

SF36-

físico 

Saude 

Geral 

SF36 

Mudan

ça 

Saude 

Sobre

carga 

total 

ESC- 

Impacto 

da 

Prestaca

o 

Cuidado

s 

ESC 

Rela

cao 

Inter

pess

oal 

ESC- 

Expect

ativas 

com 

Cuidar 

ESC- 

Percec

ao 

Autoefi

cacia 

Burn

out 

Total 

Média

_Turno

s_Sem

anas 

Correl

ação 

de 

Pears

on 

,354 -,007 -,209 ,072 ,186 -,062 ,351 ,221 ,230 -,033 -,170 -,187 -,146 -,077 -,273 -,014 -,308 
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Sig. (2 

extre

midad

es) 

,098 ,976 ,338 ,743 ,396 ,779 ,100 ,311 ,290 ,879 ,439 ,392 ,507 ,726 ,208 ,950 ,153 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

 

Burno

ut 

Pesso

al 

Burno

ut 

Trabal

ho 

Burno

ut 

utente 

QMLA 

Autoco

ntrolo 

absolu

to 

QMLA 

Autoco

ntrolo 

relativ

o 

QMLA 

Procur

a 

suport

e 

social 

absolu

to 

QMLA 

Procur

a 

suport

e 

social 

relativ

o 

QMLA 

Fuga 

evitam

ento 

absolu

to 

QMLA 

Fuga 

evitame

nto 

relativo 

QMLA 

Resoluc

ao 

Planead

a 

Problem

a 

absoluto 

QMLA 

Resoluc

ao 

Planead

a 

Problem

a 

relativo 

QMLA 

Reaval

iacao 

Positiv

a 

absolu

to 

QMLA 

Reaval

iacao 

Positiv

a 

relativ

o 

QMLA 

Assumir 

Respon

sabilida

de 

absoluto 

QMLA 

Assum

ir 

Respo

nsabili

dade 

relativ

o 

QMLA 

Copin

g 

Confro

ntativo 

absolu

to 

QMLA 

Copin

g 

Confro

ntativo 

relativ

o 

Média_

Turnos

_Sema

nas 

Correl

ação 

de 

Pears

on 

,138 -,293 -,487* -,267 -,267 -,166 -,166 ,162 ,162 -,025 -,025 -,318 -,318 ,261 ,261 -,050 -,023 

Sig. (2 

extre

midad

es) 

,531 ,174 ,018 ,218 ,218 ,448 ,448 ,460 ,460 ,912 ,912 ,140 ,140 ,229 ,229 ,819 ,916 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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QMLA_es

cala8_Dis

tanciamen

to_soma 

QMLA_es

cala8_Dist

anciament

o_divisao 

QMLA_ce

ntrado_e

moções_s

oma 

QMLA_ce

ntrado_e

moções_s

oma_divis

ão 

QMLA_ce

ntrado_pr

oblema_s

oma 

QMLA_ce

ntrado_pr

oblema_s

oma_divis

ão 

Média_Turnos_Se

manas 

Correlação de 

Pearson 
,067 ,100 -,032 -,032 -,058 -,058 

Sig. (2 

extremidades) 
,761 ,649 ,883 ,883 ,791 ,791 

N 23 23 23 23 23 23 

QMLA_centrado_

problema_soma_d

ivisão 

Correlação de 

Pearson 
,638** ,613** ,617** ,617** 1,000** 1 

Sig. (2 

extremidades) 
,001 ,002 ,002 ,002 ,000  

N 23 23 23 23 23 23 

 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Correlações entre “Número de horas do 2º trabalho” e 

restantes variáveis- Spearman 

Correlações 

 Quantas_horas 

rô de Spearman 
Resultado_Geral_1e2_transf

ormado 

Coeficiente de Correlação ,308 

Sig. (2 extremidades) ,228 

N 17 

SF36_mental_2_Funcao_So

cial 

Coeficiente de Correlação ,059 

Sig. (2 extremidades) ,823 

N 17 

SF36_mental_4_Saúde_Me

ntal 

Coeficiente de Correlação ,312 

Sig. (2 extremidades) ,222 

N 17 

SF36_físico_total Coeficiente de Correlação ,283 

Sig. (2 extremidades) ,272 

N 17 

SF36_físico_1_Funcao_Fisic

a 

Coeficiente de Correlação ,200 

Sig. (2 extremidades) ,441 

N 17 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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Correlações entre “Número de horas do 2º trabalho” e restantes variáveis- Spearman 

 

Dominio 

Físico 

Dominio 

Psicológ

ico 

Dominio 

Relaçõe

s 

Sociais 

Domini

o 

Ambie

nte 

SF36- 

mental 

total 

SF36- 

mental 

Vitalid

ade 

SF36- 

mental 

Desempe

nho 

Emocional 

SF36- 

físico 

Desemp

renho 

Fisico 

SF36- 

físico 

Dor 

Corporal 

SF36-

físico 

Saude 

Geral 

SF36 

Mudan

ca 

Saude 

Sobre

carga 

total 

ESC 

Impact

o da 

Presta

cao 

Cuida

dos 

ESC 

Relaca

o 

Interpe

ssoal 

ESC 

Expect

ativas 

com 

Cuidar 

ESC 

Perc

ecao 

Auto

efica

cia 

Burno

utTotal 

Quanta

s horas 

Correl

ação 

de 

Pears

on 

,048 ,199 ,353 ,103 ,050 -,021 -,144 -,102 ,343 ,195 -,247 ,284 ,375 -,057 ,307 ,119 ,089 

Sig. (2 

extrem

idades

) 

,854 ,443 ,165 ,693 ,850 ,937 ,582 ,697 ,177 ,454 ,340 ,270 ,139 ,829 ,230 ,650 ,734 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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Burnout 

Pessoal 

Burno

ut 

Trabal

ho 

Burno

ut 

Utente 

QMLA 

Autocon

trolo 

absoluto 

QMLA 

Autoco

ntrolo 

relativ

o 

QMLA 

Procura 

suportes

ocial 

absoluto 

QMLA 

Procura 

suporte 

social 

relativo 

QMLA 

Fuga 

evitam

ento 

absolu

to 

QMLA 

Fuga 

evitame

nto 

relativo 

QMLA 

Resoluc

ao 

Planead

a 

Problem

a 

absoluto 

QMLA 

Resoluc

ao 

Planead

a 

Problem

a 

relativo 

QMLA 

Reaval

iacao 

Positiv

a 

absolu

to 

QMLA 

Reaval

iacao 

Positiv

a 

relativ

o 

QMLA 

Assum

ir 

Respo

nsabili

dade 

absolu

to 

QMLA 

Assum

ir 

Respo

nsabili

dade 

relativ

o 

QMLA 

Copin

g 

Confro

ntativo 

absolu

to 

QMLA 

Copin

g 

Confro

ntativo 

relativ

o 

Se_te

m_qua

ntas_h

oras 

Correl

ação 

de 

Pears

on 

-,064 ,244 ,041 ,563* ,563* ,147 ,147 -,048 -,048 ,237 ,237 ,273 ,273 ,171 ,171 -,018 -,018 

Sig. (2 

extre

midad

es) 

,807 ,346 ,875 ,019 ,019 ,574 ,574 ,856 ,856 ,359 ,359 ,289 ,289 ,512 ,512 ,944 ,944 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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QMLA 

Distancia

mento 

absoluto 

QMLA 

Distancia

mento 

relativo 

QMLA 

centrado 

emoções 

absoluto 

QMLA 

centrado 

emoções 

relativo 

QMLA 

centrado 

problema 

absoluto 

QMLA 

centrado 

problema 

relativo 

Se_tem_quantas_

horas 

Correlação de 

Pearson 
-,009 -,053 ,073 ,073 ,265 ,265 

Sig. (2 

extremidades) 
,971 ,838 ,782 ,782 ,303 ,303 

N 17 17 17 17 17 17 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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Anexo XII  

 Tabelas completas de comparações de grupos 
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Teste-T 

Observações 

Saída criada 26-JUN-2015 12:28:31 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas para cada análise são 

baseadas nos casos sem dados ausentes 

ou fora do intervalo para qualquer variável 

da análise. 

Sintaxe T-TEST GROUPS=Sexo(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=CopenhagenTotal 

Copenhagen_escala1Pessoal_media 

Copenhagen_escala2Trabalho_media 

Copenhagen_escala3Cliente_media 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,02 

Tempo decorrido 00:00:00,09 

Estatísticas de grupo 

 
Sexo N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 
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CopenhagenTotal F 14 36,4662 10,50642 2,80796 

M 9 34,7953 11,30184 3,76728 

Copenhagen_escala1Pessoal_

media 

F 14 39,2857 8,90871 2,38095 

M 9 34,2593 11,17603 3,72534 

Copenhagen_escala2Trabalho_

media 

F 14 39,2857 9,90536 2,64732 

M 9 40,0794 12,72474 4,24158 

Copenhagen_escala3Cliente_m

edia 

F 14 30,3571 17,32888 4,63134 

M 9 29,1667 15,86619 5,28873 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para igualdade de 

variâncias 

teste-t para 

Igualdade 

de Médias 

Z Sig. t 

CopenhagenTotal Variâncias iguais assumidas ,008 ,931 ,362 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,356 

Copenhagen_escala1Pessoal_

media 

Variâncias iguais assumidas ,043 ,838 1,196 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  1,137 

Copenhagen_escala2Trabalho_

media 

Variâncias iguais assumidas ,872 ,361 -,168 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,159 

Copenhagen_escala3Cliente_m

edia 

Variâncias iguais assumidas ,226 ,640 ,166 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,169 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

df 

Sig. (2 

extremidades) Diferença média 
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CopenhagenTotal Variâncias iguais assumidas 21 ,721 1,67084 

Variâncias iguais não assumidas 16,268 ,727 1,67084 

Copenhagen_escala1Pessoal_m

edia 

Variâncias iguais assumidas 21 ,245 5,02646 

Variâncias iguais não assumidas 14,393 ,274 5,02646 

Copenhagen_escala2Trabalho_

media 

Variâncias iguais assumidas 21 ,868 -,79365 

Variâncias iguais não assumidas 14,127 ,876 -,79365 

Copenhagen_escala3Cliente_m

edia 

Variâncias iguais assumidas 21 ,870 1,19048 

Variâncias iguais não assumidas 18,338 ,867 1,19048 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

Erro padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Inferior 

CopenhagenTotal Variâncias iguais assumidas 4,62124 -7,93956 

Variâncias iguais não assumidas 4,69862 -8,27646 

Copenhagen_escala1Pessoal_media Variâncias iguais assumidas 4,20166 -3,71138 

Variâncias iguais não assumidas 4,42121 -4,43189 

Copenhagen_escala2Trabalho_medi

a 

Variâncias iguais assumidas 4,72725 -10,62450 

Variâncias iguais não assumidas 4,99993 -11,50836 

Copenhagen_escala3Cliente_media Variâncias iguais assumidas 7,17206 -13,72464 

Variâncias iguais não assumidas 7,02993 -13,55938 

 Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de 

Médias 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Superior 
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CopenhagenTotal Variâncias iguais assumidas 11,28124 

Variâncias iguais não assumidas 11,61815 

Copenhagen_escala1Pessoal_media Variâncias iguais assumidas 13,76429 

Variâncias iguais não assumidas 14,48480 

Copenhagen_escala2Trabalho_media Variâncias iguais assumidas 9,03720 

Variâncias iguais não assumidas 9,92106 

Copenhagen_escala3Cliente_media Variâncias iguais assumidas 16,10559 

Variâncias iguais não assumidas 15,94034 

T-TEST GROUPS=Psi_versus_resto(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=CopenhagenTotal Copenhagen_escala1Pessoal_media 

Copenhagen_escala2Trabalho_media Copenhagen_escala3Cliente_media 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Teste-T 

Observações 

Saída criada 26-JUN-2015 12:32:42 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 
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Casos utilizados As estatísticas para cada análise são 

baseadas nos casos sem dados ausentes 

ou fora do intervalo para qualquer variável 

da análise. 

Sintaxe T-TEST GROUPS=Psi_versus_resto(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=CopenhagenTotal 

Copenhagen_escala1Pessoal_media 

Copenhagen_escala2Trabalho_media 

Copenhagen_escala3Cliente_media 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

Estatísticas de grupo 

 Psi_versus_resto N Média Desvio Padrão 

CopenhagenTotal 1,00 12 36,0746 12,94637 

2,00 11 35,5263 7,91664 

Copenhagen_escala1Pessoal_

media 

1,00 12 35,4167 11,71796 

2,00 11 39,3939 7,53778 

Copenhagen_escala2Trabalho_

media 

1,00 12 39,5833 12,96298 

2,00 11 39,6104 8,51987 

Copenhagen_escala3Cliente_m

edia 

1,00 12 32,6389 18,78854 

2,00 11 26,8939 13,61214 

Estatísticas de grupo 

 Psi_versus_resto Erro padrão da média 

CopenhagenTotal 1,00 3,73729 

2,00 2,38696 

Copenhagen_escala1Pessoal_media 1,00 3,38268 

2,00 2,27273 
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Copenhagen_escala2Trabalho_media 1,00 3,74209 

2,00 2,56884 

Copenhagen_escala3Cliente_media 1,00 5,42378 

2,00 4,10422 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para igualdade de 

variâncias 

teste-t para 

Igualdade 

de Médias 

Z Sig. t 

CopenhagenTotal Variâncias iguais assumidas 3,079 ,094 ,121 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,124 

Copenhagen_escala1Pessoal_

media 

Variâncias iguais assumidas 1,162 ,293 -,958 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,976 

Copenhagen_escala2Trabalho_

media 

Variâncias iguais assumidas 1,611 ,218 -,006 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,006 

Copenhagen_escala3Cliente_m

edia 

Variâncias iguais assumidas 3,248 ,086 ,833 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,845 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

df 

Sig. (2 

extremidades) Diferença média 

CopenhagenTotal Variâncias iguais assumidas 21 ,905 ,54825 

Variâncias iguais não assumidas 18,431 ,903 ,54825 

Copenhagen_escala1Pessoal_m

edia 

Variâncias iguais assumidas 21 ,349 -3,97727 

Variâncias iguais não assumidas 18,929 ,341 -3,97727 
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Copenhagen_escala2Trabalho_

media 

Variâncias iguais assumidas 21 ,995 -,02706 

Variâncias iguais não assumidas 19,136 ,995 -,02706 

Copenhagen_escala3Cliente_m

edia 

Variâncias iguais assumidas 21 ,414 5,74495 

Variâncias iguais não assumidas 19,993 ,408 5,74495 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

Erro padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Inferior 

CopenhagenTotal Variâncias iguais assumidas 4,52744 -8,86709 

Variâncias iguais não assumidas 4,43451 -8,75273 

Copenhagen_escala1Pessoal_media Variâncias iguais assumidas 4,15291 -12,61372 

Variâncias iguais não assumidas 4,07527 -12,50907 

Copenhagen_escala2Trabalho_medi

a 

Variâncias iguais assumidas 4,62166 -9,63832 

Variâncias iguais não assumidas 4,53896 -9,52265 

Copenhagen_escala3Cliente_media Variâncias iguais assumidas 6,89878 -8,60184 

Variâncias iguais não assumidas 6,80162 -8,44329 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de 

Médias 

95% Intervalo de 

Confiança da Diferença 

Superior 

CopenhagenTotal Variâncias iguais assumidas 9,96358 

Variâncias iguais não assumidas 9,84922 

Copenhagen_escala1Pessoal_media Variâncias iguais assumidas 4,65918 

Variâncias iguais não assumidas 4,55452 



- 168 - 
 

Copenhagen_escala2Trabalho_media Variâncias iguais assumidas 9,58420 

Variâncias iguais não assumidas 9,46854 

Copenhagen_escala3Cliente_media Variâncias iguais assumidas 20,09174 

Variâncias iguais não assumidas 19,93319 

 

T-TEST GROUPS=Ter_filhos_versus_nao_ter(2 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=CopenhagenTotal Copenhagen_escala1Pessoal_media 

Copenhagen_escala2Trabalho_media Copenhagen_escala3Cliente_media 

Resultado_Geral_1e2_transformado Result_Transf_Dominio1 Result_Transf_Dominio2 

Result_Transf_Dominio3 Result_Transf_Dominio4 SF36_mental_total 

SF36_mental_1_Vitalidade SF36_mental_2_Funcao_Social 

SF36_mental_3_Desempenho_Emocional SF36_mental_4_Saúde_Mental SF36_físico_total 

SF36_físico_1_Funcao_Fisica SF36_físico_2_Desemprenho_Fisico SF36_físico_3_Dor_Corporal 

SF36_físico_4_Saude_Geral SF36_Mudanca_Saude Zarit_total 

Zarit_fator1_Impacto_da_Prestacao_Cuidados Zarit_fator2_Relacao_Interpessoal 

Zarit_fator3_Expectativas_com_Cuidar Zarit_fator4_Percecao_Autoeficacia 

QMLA_escala1_Autocontrolo_Soma QMLA_escala1_Autocontrolo_Divisao 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_soma QMLA_escala2_Procura_suporte_social_divisao 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_soma QMLA_escala3_Fuga_evitamento_divisao 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Problema_soma 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Problema_divisao 

QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_soma QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_divisao 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade_soma 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade_divisao 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_soma QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_divisao 

QMLA_escala8_Distanciamento_soma QMLA_escala8_Distanciamento_divisao 

QMLA_centrado_emoções_soma QMLA_centrado_emoções_soma_divisão 

QMLA_centrado_problema_soma QMLA_centrado_problema_soma_divisão 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Teste-T 

Observações 

Saída criada 26-JUN-2015 12:37:57 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 
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Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas para cada análise são 

baseadas nos casos sem dados ausentes 

ou fora do intervalo para qualquer variável 

da análise. 
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Sintaxe T-TEST 

GROUPS=Ter_filhos_versus_nao_ter(2 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=CopenhagenTotal 

Copenhagen_escala1Pessoal_media 

Copenhagen_escala2Trabalho_media 

Copenhagen_escala3Cliente_media 

Resultado_Geral_1e2_transformado 

Result_Transf_Dominio1 

Result_Transf_Dominio2 

Result_Transf_Dominio3 

Result_Transf_Dominio4 

SF36_mental_total 

SF36_mental_1_Vitalidade 

SF36_mental_2_Funcao_Social 

SF36_mental_3_Desempenho_Emocional 

SF36_mental_4_Saúde_Mental 

SF36_físico_total 

SF36_físico_1_Funcao_Fisica 

SF36_físico_2_Desemprenho_Fisico 

SF36_físico_3_Dor_Corporal 

SF36_físico_4_Saude_Geral 

SF36_Mudanca_Saude Zarit_total 

Zarit_fator1_Impacto_da_Prestacao_Cuida

dos Zarit_fator2_Relacao_Interpessoal 

Zarit_fator3_Expectativas_com_Cuidar 

Zarit_fator4_Percecao_Autoeficacia 

QMLA_escala1_Autocontrolo_Soma 

QMLA_escala1_Autocontrolo_Divisao 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_s

oma 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_di

visao 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_soma 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_divisao 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Prob

lema_soma 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Prob

lema_divisao 

QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_som

a 
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QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_divis

ao 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade

_soma 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade

_divisao 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_so

ma 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_divi

sao QMLA_escala8_Distanciamento_soma 

QMLA_escala8_Distanciamento_divisao 

QMLA_centrado_emoções_soma 

QMLA_centrado_emoções_soma_divisão 

QMLA_centrado_problema_soma 

QMLA_centrado_problema_soma_divisão 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,03 

Tempo decorrido 00:00:00,03 

Estatísticas de grupo 

 
Ter_filhos_versus_nao_ter N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

CopenhagenTotal 2,00 7 35,7143 11,77928 4,45215 

1,00 16 35,8553 10,45480 2,61370 

Copenhagen_escala1Pessoal

_media 

2,00 7 37,5000 6,36469 2,40563 

1,00 16 37,2396 11,33137 2,83284 

Copenhagen_escala2Trabal

ho_media 

2,00 7 39,2857 11,10402 4,19693 

1,00 16 39,7321 11,05606 2,76401 

Copenhagen_escala3Cliente

_media 

2,00 7 29,7619 20,47308 7,73810 

1,00 16 29,9479 15,07840 3,76960 

Resultado_Geral_1e2_transf

ormado 

2,00 7 71,4286 11,88987 4,49395 

1,00 16 67,9688 15,79079 3,94770 

Result_Transf_Dominio1 2,00 7 70,9184 15,89568 6,00800 

1,00 16 73,4375 11,29150 2,82287 
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Result_Transf_Dominio2 2,00 7 76,7857 12,46689 4,71204 

1,00 16 75,7813 4,86359 1,21590 

Result_Transf_Dominio3 2,00 7 75,0000 12,72938 4,81125 

1,00 16 74,4792 15,94805 3,98701 

Result_Transf_Dominio4 2,00 7 69,1964 10,43154 3,94275 

1,00 16 64,4531 15,30399 3,82600 

SF36_mental_total 2,00 7 70,2976 13,24821 5,00735 

1,00 16 71,9401 12,94273 3,23568 

SF36_mental_1_Vitalidade 2,00 7 50,0000 10,82532 4,09159 

1,00 16 57,8125 14,16054 3,54013 

SF36_mental_2_Funcao_Soc

ial 

2,00 7 78,5714 18,70033 7,06806 

1,00 16 74,2188 21,63559 5,40890 

SF36_mental_3_Desempenh

o_Emocional 

2,00 7 79,7619 21,43959 8,10340 

1,00 16 80,7292 17,13745 4,28436 

SF36_mental_4_Saúde_Men

tal 

2,00 7 72,8571 16,54719 6,25425 

1,00 16 75,0000 10,95445 2,73861 

SF36_físico_total 2,00 7 71,8304 16,76171 6,33533 

1,00 16 77,0230 13,24970 3,31242 

SF36_físico_1_Funcao_Fisic

a 

2,00 7 87,8571 16,03567 6,06092 

1,00 16 92,1875 9,99479 2,49870 

SF36_físico_2_Desemprenh

o_Fisico 

2,00 7 72,3214 22,20206 8,39159 

1,00 16 73,8281 21,79673 5,44918 

SF36_físico_3_Dor_Corporal 2,00 7 57,1429 27,53865 10,40863 

1,00 16 63,8889 25,49913 6,37478 

SF36_físico_4_Saude_Geral 2,00 7 70,0000 18,21172 6,88338 

1,00 16 78,1875 10,59697 2,64924 

SF36_Mudanca_Saude 2,00 7 39,2857 28,34734 10,71429 

1,00 16 45,3125 13,59764 3,39941 
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Zarit_total 2,00 7 45,5714 6,10620 2,30793 

1,00 16 50,1875 8,01015 2,00254 

Zarit_fator1_Impacto_da_Pr

estacao_Cuidados 

2,00 7 1,8182 ,24052 ,09091 

1,00 16 2,1080 ,40685 ,10171 

Zarit_fator2_Relacao_Interp

essoal 

2,00 7 1,6857 ,55205 ,20866 

1,00 16 1,8875 ,47871 ,11968 

Zarit_fator3_Expectativas_c

om_Cuidar 

2,00 7 1,6857 ,55205 ,20866 

1,00 16 1,8875 ,47871 ,11968 

Zarit_fator4_Percecao_Auto

eficacia 

2,00 7 2,7857 ,39340 ,14869 

1,00 16 2,6563 ,74652 ,18663 

QMLA_escala1_Autocontrol

o_Soma 

2,00 7 9,8571 3,23669 1,22336 

1,00 16 10,6875 2,49583 ,62396 

QMLA_escala1_Autocontrol

o_Divisao 

2,00 7 1,4082 ,46238 ,17477 

1,00 16 1,5268 ,35655 ,08914 

QMLA_escala2_Procura_sup

orte_social_soma 

2,00 7 9,4286 3,50510 1,32480 

1,00 16 10,5000 3,82971 ,95743 

QMLA_escala2_Procura_sup

orte_social_divisao 

2,00 7 1,5714 ,58418 ,22080 

1,00 16 1,7500 ,63828 ,15957 

QMLA_escala3_Fuga_evita

mento_soma 

2,00 7 4,0000 2,70801 1,02353 

1,00 16 4,3750 2,91833 ,72958 

QMLA_escala3_Fuga_evita

mento_divisao 

2,00 7 ,5714 ,38686 ,14622 

1,00 16 ,6250 ,41690 ,10423 

QMLA_escala4_Resolucao_

Planeada_Problema_soma 

2,00 7 11,4286 ,97590 ,36886 

1,00 16 11,0625 2,61964 ,65491 

QMLA_escala4_Resolucao_

Planeada_Problema_divisao 

2,00 7 1,9048 ,16265 ,06148 

1,00 16 1,8437 ,43661 ,10915 

QMLA_escala5_Reavaliacao

_Positiva_soma 

2,00 7 10,5714 3,15474 1,19238 

1,00 16 10,8125 2,88025 ,72006 
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QMLA_escala5_Reavaliacao

_Positiva_divisao 

2,00 7 1,5102 ,45068 ,17034 

1,00 16 1,5446 ,41146 ,10287 

QMLA_escala6_Assumir_Re

sponsabilidade_soma 

2,00 7 7,0000 2,88675 1,09109 

1,00 16 7,1875 1,47054 ,36764 

QMLA_escala6_Assumir_Re

sponsabilidade_divisao 

2,00 7 1,7500 ,72169 ,27277 

1,00 16 1,7969 ,36764 ,09191 

QMLA_escala7_Coping_Con

frontativo_soma 

2,00 7 6,0000 2,38048 ,89974 

1,00 16 8,6875 2,38659 ,59665 

QMLA_escala7_Coping_Con

frontativo_divisao 

2,00 7 1,0190 ,38096 ,14399 

1,00 16 1,4479 ,39777 ,09944 

QMLA_escala8_Distanciame

nto_soma 

2,00 7 5,0000 1,63299 ,61721 

1,00 16 5,4375 1,99896 ,49974 

QMLA_escala8_Distanciame

nto_divisao 

2,00 7 1,0000 ,32660 ,12344 

1,00 16 1,1063 ,41226 ,10307 

QMLA_centrado_emoções_

soma 

2,00 7 3,0816 ,86637 ,32746 

1,00 16 3,2759 ,88640 ,22160 

QMLA_centrado_emoções_

soma_divisão 

2,00 7 1,0272 ,28879 ,10915 

1,00 16 1,0920 ,29547 ,07387 

QMLA_centrado_problema_

soma 

2,00 7 7,6534 1,55249 ,58679 

1,00 16 8,3653 1,72160 ,43040 

QMLA_centrado_problema_

soma_divisão 

2,00 7 1,5307 ,31050 ,11736 

1,00 16 1,6731 ,34432 ,08608 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 

extremi

dades) 

Diferenç

a média 

Erro 

padrão 

de 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 
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diferenç

a Inferior 

Superio

r 

CopenhagenTo

tal 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,049 ,826 -,029 21 ,977 -,14098 4,91670 

-

10,3658

2 

10,0838

7 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,027 
10,3

56 
,979 -,14098 5,16266 

-

11,5906

7 

11,3087

2 

Copenhagen_e

scala1Pessoal_

media 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,844 ,106 ,057 21 ,955 ,26042 4,60554 
-

9,31733 
9,83816 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,070 
19,3

19 
,945 ,26042 3,71645 

-

7,50953 
8,03037 

Copenhagen_e

scala2Trabalho

_media 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,214 ,648 -,089 21 ,930 -,44643 5,01642 

-

10,8786

5 

9,98579 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,089 
11,4

70 
,931 -,44643 5,02533 

-

11,4520

3 

10,5591

7 

Copenhagen_e

scala3Cliente_

media 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,846 ,368 -,024 21 ,981 -,18601 7,61200 

-

16,0160

3 

15,6440

1 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,022 
8,98

3 
,983 -,18601 8,60744 

-

19,6629

1 

19,2908

9 

Resultado_Ger

al_1e2_transfo

rmado 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,509 ,484 ,517 21 ,611 3,45982 6,69851 

-

10,4704

9 

17,3901

4 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,578 
15,2

10 
,571 3,45982 5,98163 

-

9,27440 

16,1940

5 

Result_Transf_

Dominio1 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,975 ,335 -,435 21 ,668 
-

2,51913 
5,79025 

-

14,5606

2 

9,52236 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,379 
8,77

1 
,713 

-

2,51913 
6,63812 

-

17,5957

0 

12,5574

4 

Result_Transf_

Dominio2 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

14,440 ,001 ,283 21 ,780 1,00446 3,54809 
-

6,37420 
8,38312 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,206 
6,81

4 
,843 1,00446 4,86639 

-

10,5668

6 

12,5757

9 

Result_Transf_

Dominio3 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,694 ,414 ,076 21 ,940 ,52083 6,84214 

-

13,7081

7 

14,7498

4 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,083 
14,3

61 
,935 ,52083 6,24855 

-

12,8494

3 

13,8911

0 

Result_Transf_

Dominio4 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,141 ,158 ,743 21 ,466 4,74330 6,38277 
-

8,53040 

18,0170

0 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,863 
16,6

98 
,400 4,74330 5,49396 

-

6,86394 

16,3505

4 

SF36_mental_t

otal 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,148 ,705 -,278 21 ,784 
-

1,64249 
5,90506 

-

13,9227

2 

10,6377

5 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,276 
11,2

71 
,788 

-

1,64249 
5,96181 

-

14,7259

9 

11,4410

2 

SF36_mental_1

_Vitalidade 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,333 ,570 

-

1,29

7 

21 ,209 
-

7,81250 
6,02403 

-

20,3401

5 

4,71515 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,44

4 

14,9

86 
,169 

-

7,81250 
5,41051 

-

19,3456

4 

3,72064 

SF36_mental_2

_Funcao_Social 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,008 ,931 ,461 21 ,650 4,35268 9,44355 

-

15,2862

7 

23,9916

3 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,489 
13,2

65 
,633 4,35268 8,90021 

-

14,8360

1 

23,5413

7 

SF36_mental_3

_Desempenho

_Emocional 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,449 ,510 -,116 21 ,909 -,96726 8,36956 

-

18,3727

1 

16,4381

8 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,106 
9,52

6 
,918 -,96726 9,16629 

-

21,5297

7 

19,5952

5 

SF36_mental_4

_Saúde_Menta

l 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,469 ,239 -,369 21 ,716 
-

2,14286 
5,80236 

-

14,2095

3 

9,92381 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,314 
8,39

8 
,761 

-

2,14286 
6,82757 

-

17,7583

3 

13,4726

1 

SF36_físico_tot

al 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,177 ,678 -,799 21 ,433 
-

5,19265 
6,49889 

-

18,7078

3 

8,32254 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,726 
9,44

6 
,485 

-

5,19265 
7,14903 

-

21,2491

0 

10,8638

0 

SF36_físico_1_

Funcao_Fisica 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

3,299 ,084 -,794 21 ,436 
-

4,33036 
5,45349 

-

15,6715

1 

7,01080 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,661 
8,11

9 
,527 

-

4,33036 
6,55577 

-

19,4095

0 

10,7487

9 

SF36_físico_2_

Desemprenho_

Fisico 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,047 ,831 -,152 21 ,881 
-

1,50670 
9,93031 

-

22,1579

1 

19,1445

2 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,151 
11,3

22 
,883 

-

1,50670 

10,0056

2 

-

23,4528

1 

20,4394

2 

SF36_físico_3_

Dor_Corporal 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,001 ,974 -,570 21 ,574 
-

6,74603 

11,8267

2 

-

31,3410

3 

17,8489

7 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,553 
10,7

41 
,592 

-

6,74603 

12,2056

3 

-

33,6897

4 

20,1976

8 

SF36_físico_4_

Saude_Geral 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,604 ,122 

-

1,36

6 

21 ,186 
-

8,18750 
5,99433 

-

20,6533

9 

4,27839 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,11

0 

7,84

0 
,300 

-

8,18750 
7,37560 

-

25,2561

2 

8,88112 

SF36_Mudanca

_Saude 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

6,394 ,020 -,699 21 ,492 
-

6,02679 
8,61798 

-

23,9488

5 

11,8952

8 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,536 
7,23

9 
,608 

-

6,02679 

11,2406

4 

-

32,4294

9 

20,3759

2 

Zarit_total Variâncias 

iguais 

assumidas 

,130 ,722 

-

1,35

5 

21 ,190 
-

4,61607 
3,40577 

-

11,6987

6 

2,46662 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,51

1 

15,0

28 
,152 

-

4,61607 
3,05560 

-

11,1278

7 

1,89573 

Zarit_fator1_I

mpacto_da_Pr

estacao_Cuida

dos 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,622 ,217 

-

1,74

2 

21 ,096 -,28977 ,16636 -,63573 ,05619 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,12

4 

18,7

02 
,047 -,28977 ,13642 -,57561 -,00394 

Zarit_fator2_R

elacao_Interpe

ssoal 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,277 ,604 -,889 21 ,384 -,20179 ,22693 -,67371 ,27014 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,839 
10,1

57 
,421 -,20179 ,24054 -,73662 ,33305 

Zarit_fator3_Ex

pectativas_co

m_Cuidar 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,277 ,604 -,889 21 ,384 -,20179 ,22693 -,67371 ,27014 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,839 
10,1

57 
,421 -,20179 ,24054 -,73662 ,33305 

Zarit_fator4_P

ercecao_Autoe

ficacia 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

3,691 ,068 ,430 21 ,672 ,12946 ,30137 -,49728 ,75620 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,543 
19,9

70 
,593 ,12946 ,23862 -,36834 ,62726 

QMLA_escala1

_Autocontrolo

_Soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,009 ,924 -,672 21 ,509 -,83036 1,23628 
-

3,40134 
1,74063 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,605 
9,27

7 
,560 -,83036 1,37329 

-

3,92289 
2,26218 

QMLA_escala1

_Autocontrolo

_Divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,009 ,924 -,672 21 ,509 -,11862 ,17661 -,48591 ,24866 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,605 
9,27

7 
,560 -,11862 ,19618 -,56041 ,32317 

QMLA_escala2

_Procura_supo

rte_social_som

a 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,150 ,703 -,632 21 ,534 
-

1,07143 
1,69476 

-

4,59587 
2,45301 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,655 
12,5

36 
,524 

-

1,07143 
1,63455 

-

4,61599 
2,47314 

QMLA_escala2

_Procura_supo

rte_social_divis

ao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,150 ,703 -,632 21 ,534 -,17857 ,28246 -,76598 ,40884 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,655 
12,5

36 
,524 -,17857 ,27243 -,76933 ,41219 

QMLA_escala3

_Fuga_evitame

nto_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,008 ,929 -,289 21 ,775 -,37500 1,29597 
-

3,07011 
2,32011 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,298 
12,3

69 
,770 -,37500 1,25694 

-

3,10462 
2,35462 

QMLA_escala3

_Fuga_evitame

nto_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,008 ,929 -,289 21 ,775 -,05357 ,18514 -,43859 ,33144 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,298 
12,3

69 
,770 -,05357 ,17956 -,44352 ,33637 

QMLA_escala4

_Resolucao_Pl

aneada_Proble

ma_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,331 ,142 ,355 21 ,726 ,36607 1,03077 
-

1,77754 
2,50968 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,487 
20,7

95 
,631 ,36607 ,75164 

-

1,19799 
1,93013 

QMLA_escala4

_Resolucao_Pl

aneada_Proble

ma_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,331 ,142 ,355 21 ,726 ,06101 ,17180 -,29626 ,41828 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,487 
20,7

95 
,631 ,06101 ,12527 -,19966 ,32169 

QMLA_escala5

_Reavaliacao_P

ositiva_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,019 ,893 -,180 21 ,859 -,24107 1,34194 
-

3,03179 
2,54965 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,173 
10,6

10 
,866 -,24107 1,39293 

-

3,32071 
2,83857 

QMLA_escala5

_Reavaliacao_P

ositiva_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,019 ,893 -,180 21 ,859 -,03444 ,19171 -,43311 ,36424 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,173 
10,6

10 
,866 -,03444 ,19899 -,47439 ,40551 

QMLA_escala6

_Assumir_Resp

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,055 ,166 -,209 21 ,837 -,18750 ,89786 
-

2,05470 
1,67970 
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onsabilidade_s

oma 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,163 
7,40

2 
,875 -,18750 1,15136 

-

2,88038 
2,50538 

QMLA_escala6

_Assumir_Resp

onsabilidade_d

ivisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,055 ,166 -,209 21 ,837 -,04688 ,22446 -,51367 ,41992 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,163 
7,40

2 
,875 -,04688 ,28784 -,72009 ,62634 

QMLA_escala7

_Coping_Confr

ontativo_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,062 ,806 

-

2,48

7 

21 ,021 
-

2,68750 
1,08073 

-

4,93499 
-,44001 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,48

9 

11,5

44 
,029 

-

2,68750 
1,07959 

-

5,05006 
-,32494 

QMLA_escala7

_Coping_Confr

ontativo_divisa

o 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,007 ,934 

-

2,40

8 

21 ,025 -,42887 ,17811 -,79927 -,05847 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,45

1 

11,9

97 
,031 -,42887 ,17499 -,81015 -,04758 

QMLA_escala8

_Distanciamen

to_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,448 ,511 -,508 21 ,617 -,43750 ,86173 
-

2,22957 
1,35457 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,551 
14,0

33 
,590 -,43750 ,79416 

-

2,14043 
1,26543 

QMLA_escala8

_Distanciamen

to_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,678 ,420 -,602 21 ,554 -,10625 ,17660 -,47352 ,26102 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,661 
14,4

68 
,519 -,10625 ,16081 -,45011 ,23761 

QMLA_centrad

o_emoções_so

ma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,040 ,843 -,487 21 ,631 -,19426 ,39911 
-

1,02426 
,63574 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,491 
11,7

67 
,632 -,19426 ,39539 

-

1,05764 
,66912 

QMLA_centrad

o_emoções_so

ma_divisão 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,040 ,843 -,487 21 ,631 -,06475 ,13304 -,34142 ,21191 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,491 
11,7

67 
,632 -,06475 ,13180 -,35255 ,22304 

QMLA_centrad

o_problema_s

oma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,275 ,606 -,938 21 ,359 -,71193 ,75906 
-

2,29048 
,86663 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,978 
12,7

20 
,346 -,71193 ,72771 

-

2,28757 
,86372 

QMLA_centrad

o_problema_s

oma_divisão 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,275 ,606 -,938 21 ,359 -,14239 ,15181 -,45810 ,17333 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,978 
12,7

20 
,346 -,14239 ,14554 -,45751 ,17274 

 

T-TEST GROUPS=Idade(33) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=QMLA_escala1_Autocontrolo_Soma QMLA_escala1_Autocontrolo_Divisao 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_soma QMLA_escala2_Procura_suporte_social_divisao 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_soma QMLA_escala3_Fuga_evitamento_divisao 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Problema_soma 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Problema_divisao 

QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_soma QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_divisao 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade_soma 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade_divisao 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_soma QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_divisao 

QMLA_escala8_Distanciamento_soma QMLA_escala8_Distanciamento_divisao 

QMLA_centrado_emoções_soma QMLA_centrado_emoções_soma_divisão 

QMLA_centrado_problema_soma QMLA_centrado_problema_soma_divisão 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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Teste-T 

Observações 

Saída criada 26-JUN-2015 12:54:28 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas para cada análise são 

baseadas nos casos sem dados ausentes 

ou fora do intervalo para qualquer variável 

da análise. 
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Sintaxe T-TEST GROUPS=Idade(33) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  

/VARIABLES=QMLA_escala1_Autocontrolo

_Soma 

QMLA_escala1_Autocontrolo_Divisao 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_s

oma 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_di

visao 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_soma 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_divisao 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Prob

lema_soma 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Prob

lema_divisao 

QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_som

a 

QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_divis

ao 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade

_soma 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade

_divisao 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_so

ma 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_divi

sao QMLA_escala8_Distanciamento_soma 

QMLA_escala8_Distanciamento_divisao 

QMLA_centrado_emoções_soma 

QMLA_centrado_emoções_soma_divisão 

QMLA_centrado_problema_soma 

QMLA_centrado_problema_soma_divisão 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 
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Estatísticas de grupo 

 
Idade N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

QMLA_escala1_Autocontrolo_

Soma 

>= 33,00 12 9,2500 2,22077 ,64108 

< 33,00 11 11,7273 2,64919 ,79876 

QMLA_escala1_Autocontrolo_

Divisao 

>= 33,00 12 1,3214 ,31725 ,09158 

< 33,00 11 1,6753 ,37846 ,11411 

QMLA_escala2_Procura_supor

te_social_soma 

>= 33,00 12 9,7500 3,64629 1,05259 

< 33,00 11 10,6364 3,85416 1,16207 

QMLA_escala2_Procura_supor

te_social_divisao 

>= 33,00 12 1,6250 ,60772 ,17543 

< 33,00 11 1,7727 ,64236 ,19368 

QMLA_escala3_Fuga_evitamen

to_soma 

>= 33,00 12 4,0000 2,44949 ,70711 

< 33,00 11 4,5455 3,23616 ,97574 

QMLA_escala3_Fuga_evitamen

to_divisao 

>= 33,00 12 ,5714 ,34993 ,10102 

< 33,00 11 ,6494 ,46231 ,13939 

QMLA_escala4_Resolucao_Pla

neada_Problema_soma 

>= 33,00 12 10,6667 2,10339 ,60720 

< 33,00 11 11,7273 2,32770 ,70183 

QMLA_escala4_Resolucao_Pla

neada_Problema_divisao 

>= 33,00 12 1,7778 ,35056 ,10120 

< 33,00 11 1,9545 ,38795 ,11697 

QMLA_escala5_Reavaliacao_P

ositiva_soma 

>= 33,00 12 10,5833 2,67848 ,77321 

< 33,00 11 10,9091 3,23897 ,97659 

QMLA_escala5_Reavaliacao_P

ositiva_divisao 

>= 33,00 12 1,5119 ,38264 ,11046 

< 33,00 11 1,5584 ,46271 ,13951 

QMLA_escala6_Assumir_Respo

nsabilidade_soma 

>= 33,00 12 6,5000 2,11058 ,60927 

< 33,00 11 7,8182 1,53741 ,46355 

QMLA_escala6_Assumir_Respo

nsabilidade_divisao 

>= 33,00 12 1,6250 ,52764 ,15232 

< 33,00 11 1,9545 ,38435 ,11589 

>= 33,00 12 7,2500 2,45412 ,70844 
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QMLA_escala7_Coping_Confro

ntativo_soma 

< 33,00 
11 8,5455 2,80584 ,84599 

QMLA_escala7_Coping_Confro

ntativo_divisao 

>= 33,00 12 1,2194 ,39452 ,11389 

< 33,00 11 1,4242 ,46764 ,14100 

QMLA_escala8_Distanciament

o_soma 

>= 33,00 12 5,5833 1,78164 ,51432 

< 33,00 11 5,0000 2,00000 ,60302 

QMLA_escala8_Distanciament

o_divisao 

>= 33,00 12 1,1167 ,35633 ,10286 

< 33,00 11 1,0273 ,42448 ,12799 

QMLA_centrado_emoções_so

ma 

>= 33,00 12 3,2000 ,87801 ,25346 

< 33,00 11 3,2351 ,89364 ,26944 

QMLA_centrado_emoções_so

ma_divisão 

>= 33,00 12 1,0667 ,29267 ,08449 

< 33,00 11 1,0784 ,29788 ,08981 

QMLA_centrado_problema_so

ma 

>= 33,00 12 7,5687 1,44750 ,41786 

< 33,00 11 8,7814 1,72915 ,52136 

QMLA_centrado_problema_so

ma_divisão 

>= 33,00 12 1,5137 ,28950 ,08357 

< 33,00 11 1,7563 ,34583 ,10427 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 

extremi

dades) 

Diferenç

a média 

Erro 

padrão 

de 

diferenç

a 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Inferior 

Superio

r 

QMLA_escala1

_Autocontrolo

_Soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,104 ,750 

-

2,43

8 

21 ,024 
-

2,47727 
1,01609 

-

4,59035 
-,36419 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,41

9 

19,6

28 
,025 

-

2,47727 
1,02421 

-

4,61633 
-,33822 
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QMLA_escala1

_Autocontrolo

_Divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,104 ,750 

-

2,43

8 

21 ,024 -,35390 ,14516 -,65576 -,05203 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,41

9 

19,6

28 
,025 -,35390 ,14632 -,65948 -,04832 

QMLA_escala2

_Procura_supo

rte_social_som

a 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,061 ,808 -,567 21 ,577 -,88636 1,56397 
-

4,13881 
2,36608 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,565 
20,5

59 
,578 -,88636 1,56792 

-

4,15129 
2,37856 

QMLA_escala2

_Procura_supo

rte_social_divis

ao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,061 ,808 -,567 21 ,577 -,14773 ,26066 -,68980 ,39435 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,565 
20,5

59 
,578 -,14773 ,26132 -,69188 ,39643 

QMLA_escala3

_Fuga_evitame

nto_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,242 ,278 -,458 21 ,651 -,54545 1,19020 
-

3,02060 
1,92970 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,453 
18,5

98 
,656 -,54545 1,20502 

-

3,07128 
1,98037 

QMLA_escala3

_Fuga_evitame

nto_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,242 ,278 -,458 21 ,651 -,07792 ,17003 -,43151 ,27567 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,453 
18,5

98 
,656 -,07792 ,17215 -,43875 ,28291 

QMLA_escala4

_Resolucao_Pl

aneada_Proble

ma_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,331 ,571 

-

1,14

8 

21 ,264 
-

1,06061 
,92378 

-

2,98170 
,86049 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,14

3 

20,2

56 
,266 

-

1,06061 
,92803 

-

2,99489 
,87367 
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QMLA_escala4

_Resolucao_Pl

aneada_Proble

ma_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,331 ,571 

-

1,14

8 

21 ,264 -,17677 ,15396 -,49695 ,14341 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,14

3 

20,2

56 
,266 -,17677 ,15467 -,49915 ,14561 

QMLA_escala5

_Reavaliacao_P

ositiva_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,517 ,232 -,264 21 ,795 -,32576 1,23501 
-

2,89410 
2,24259 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,262 
19,5

01 
,796 -,32576 1,24562 

-

2,92835 
2,27684 

QMLA_escala5

_Reavaliacao_P

ositiva_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,517 ,232 -,264 21 ,795 -,04654 ,17643 -,41344 ,32037 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,262 
19,5

01 
,796 -,04654 ,17795 -,41834 ,32526 

QMLA_escala6

_Assumir_Resp

onsabilidade_s

oma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,460 ,240 

-

1,69

8 

21 ,104 
-

1,31818 
,77633 

-

2,93264 
,29628 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,72

2 

20,0

36 
,101 

-

1,31818 
,76556 

-

2,91494 
,27857 

QMLA_escala6

_Assumir_Resp

onsabilidade_d

ivisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,460 ,240 

-

1,69

8 

21 ,104 -,32955 ,19408 -,73316 ,07407 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,72

2 

20,0

36 
,101 -,32955 ,19139 -,72873 ,06964 

QMLA_escala7

_Coping_Confr

ontativo_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,285 ,599 

-

1,18

1 

21 ,251 
-

1,29545 
1,09677 

-

3,57632 
,98541 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,17

4 

20,0

01 
,254 

-

1,29545 
1,10345 

-

3,59720 
1,00629 
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QMLA_escala7

_Coping_Confr

ontativo_divisa

o 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,441 ,514 

-

1,13

9 

21 ,268 -,20480 ,17986 -,57885 ,16925 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,13

0 

19,6

87 
,272 -,20480 ,18125 -,58326 ,17367 

QMLA_escala8

_Distanciamen

to_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,048 ,829 ,740 21 ,468 ,58333 ,78842 
-

1,05627 
2,22294 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,736 
20,1

48 
,470 ,58333 ,79256 

-

1,06915 
2,23581 

QMLA_escala8

_Distanciamen

to_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,012 ,915 ,549 21 ,589 ,08939 ,16291 -,24939 ,42818 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  ,544 
19,6

41 
,592 ,08939 ,16420 -,25352 ,43231 

QMLA_centrad

o_emoções_so

ma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,000 ,984 -,095 21 ,925 -,03506 ,36962 -,80374 ,73361 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,095 
20,7

54 
,925 -,03506 ,36992 -,80491 ,73478 

QMLA_centrad

o_emoções_so

ma_divisão 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,000 ,984 -,095 21 ,925 -,01169 ,12321 -,26791 ,24454 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,095 
20,7

54 
,925 -,01169 ,12331 -,26830 ,24493 

QMLA_centrad

o_problema_s

oma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,154 ,698 

-

1,83

0 

21 ,082 
-

1,21273 
,66281 

-

2,59112 
,16565 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,81

5 

19,6

16 
,085 

-

1,21273 
,66815 

-

2,60821 
,18275 
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QMLA_centrad

o_problema_s

oma_divisão 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,154 ,698 

-

1,83

0 

21 ,082 -,24255 ,13256 -,51822 ,03313 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,81

5 

19,6

16 
,085 -,24255 ,13363 -,52164 ,03655 

 

T-TEST GROUPS=Se_pudesse_mudaria_profissão(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Copenhagen_escala3Cliente_media QMLA_escala1_Autocontrolo_Soma 

QMLA_escala1_Autocontrolo_Divisao QMLA_escala2_Procura_suporte_social_soma 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_divisao QMLA_escala3_Fuga_evitamento_soma 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_divisao 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Problema_soma 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Problema_divisao 

QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_soma QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_divisao 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade_soma 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade_divisao 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_soma QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_divisao 

QMLA_escala8_Distanciamento_soma QMLA_escala8_Distanciamento_divisao 

QMLA_centrado_emoções_soma QMLA_centrado_emoções_soma_divisão 

QMLA_centrado_problema_soma QMLA_centrado_problema_soma_divisão 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Teste-T 

Observações 

Saída criada 26-JUN-2015 13:09:35 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 
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Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas para cada análise são 

baseadas nos casos sem dados ausentes 

ou fora do intervalo para qualquer variável 

da análise. 
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Sintaxe T-TEST 

GROUPS=Se_pudesse_mudaria_profissão(

1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  

/VARIABLES=Copenhagen_escala3Cliente_

media QMLA_escala1_Autocontrolo_Soma 

QMLA_escala1_Autocontrolo_Divisao 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_s

oma 

QMLA_escala2_Procura_suporte_social_di

visao 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_soma 

QMLA_escala3_Fuga_evitamento_divisao 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Prob

lema_soma 

QMLA_escala4_Resolucao_Planeada_Prob

lema_divisao 

QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_som

a 

QMLA_escala5_Reavaliacao_Positiva_divis

ao 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade

_soma 

QMLA_escala6_Assumir_Responsabilidade

_divisao 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_so

ma 

QMLA_escala7_Coping_Confrontativo_divi

sao QMLA_escala8_Distanciamento_soma 

QMLA_escala8_Distanciamento_divisao 

QMLA_centrado_emoções_soma 

QMLA_centrado_emoções_soma_divisão 

QMLA_centrado_problema_soma 

QMLA_centrado_problema_soma_divisão 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 
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Estatísticas de grupo 

 
Se_pudesse_mudaria_profis

são N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Copenhagen_escala3Cliente

_media 

SIM 8 39,5833 19,15890 6,77369 

NÃO 15 24,7222 12,54621 3,23942 

QMLA_escala1_Autocontrol

o_Soma 

SIM 8 9,5000 3,07060 1,08562 

NÃO 15 10,9333 2,43389 ,62843 

QMLA_escala1_Autocontrol

o_Divisao 

SIM 8 1,3571 ,43866 ,15509 

NÃO 15 1,5619 ,34770 ,08978 

QMLA_escala2_Procura_sup

orte_social_soma 

SIM 8 8,8750 3,18198 1,12500 

NÃO 15 10,8667 3,85202 ,99459 

QMLA_escala2_Procura_sup

orte_social_divisao 

SIM 8 1,4792 ,53033 ,18750 

NÃO 15 1,8111 ,64200 ,16576 

QMLA_escala3_Fuga_evita

mento_soma 

SIM 8 2,6250 1,76777 ,62500 

NÃO 15 5,1333 2,89992 ,74876 

QMLA_escala3_Fuga_evita

mento_divisao 

SIM 8 ,3750 ,25254 ,08929 

NÃO 15 ,7333 ,41427 ,10697 

QMLA_escala4_Resolucao_

Planeada_Problema_soma 

SIM 8 10,0000 1,51186 ,53452 

NÃO 15 11,8000 2,33605 ,60317 

QMLA_escala4_Resolucao_

Planeada_Problema_divisao 

SIM 8 1,6667 ,25198 ,08909 

NÃO 15 1,9667 ,38934 ,10053 

QMLA_escala5_Reavaliacao

_Positiva_soma 

SIM 8 10,6250 2,06588 ,73040 

NÃO 15 10,8000 3,32093 ,85746 

QMLA_escala5_Reavaliacao

_Positiva_divisao 

SIM 8 1,5179 ,29513 ,10434 

NÃO 15 1,5429 ,47442 ,12249 

QMLA_escala6_Assumir_Re

sponsabilidade_soma 

SIM 8 6,6250 2,66927 ,94373 

NÃO 15 7,4000 1,45406 ,37544 
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QMLA_escala6_Assumir_Re

sponsabilidade_divisao 

SIM 8 1,6563 ,66732 ,23593 

NÃO 15 1,8500 ,36351 ,09386 

QMLA_escala7_Coping_Con

frontativo_soma 

SIM 8 7,5000 2,32993 ,82375 

NÃO 15 8,0667 2,86523 ,73980 

QMLA_escala7_Coping_Con

frontativo_divisao 

SIM 8 1,2500 ,38832 ,13729 

NÃO 15 1,3533 ,46510 ,12009 

QMLA_escala8_Distanciame

nto_soma 

SIM 8 5,0000 2,07020 ,73193 

NÃO 15 5,4667 1,80739 ,46667 

QMLA_escala8_Distanciame

nto_divisao 

SIM 8 1,0000 ,41404 ,14639 

NÃO 15 1,1133 ,37582 ,09704 

QMLA_centrado_emoções_

soma 

SIM 8 2,8929 ,68106 ,24079 

NÃO 15 3,3895 ,92346 ,23844 

QMLA_centrado_emoções_

soma_divisão 

SIM 8 ,9643 ,22702 ,08026 

NÃO 15 1,1298 ,30782 ,07948 

QMLA_centrado_problema_

soma 

SIM 8 7,4092 1,51162 ,53444 

NÃO 15 8,5430 1,66232 ,42921 

QMLA_centrado_problema_

soma_divisão 

SIM 8 1,4818 ,30232 ,10689 

NÃO 15 1,7086 ,33246 ,08584 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 

extremi

dades) 

Diferenç

a média 

Erro 

padrão 

de 

diferenç

a 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Diferença 

Inferior 

Superio

r 

Copenhagen_e

scala3Cliente_

media 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,095 ,163 
2,25

2 
21 ,035 

14,8611

1 
6,60034 1,13496 

28,5872

6 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  
1,97

9 

10,2

99 
,075 

14,8611

1 
7,50845 

-

1,80321 

31,5254

3 

QMLA_escala1

_Autocontrolo

_Soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,195 ,663 

-

1,22

9 

21 ,233 
-

1,43333 
1,16590 

-

3,85795 
,99128 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,14

3 

11,8

14 
,276 

-

1,43333 
1,25439 

-

4,17119 
1,30453 

QMLA_escala1

_Autocontrolo

_Divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,195 ,663 

-

1,22

9 

21 ,233 -,20476 ,16656 -,55114 ,14161 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,14

3 

11,8

14 
,276 -,20476 ,17920 -,59588 ,18636 

QMLA_escala2

_Procura_supo

rte_social_som

a 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,629 ,437 

-

1,24

9 

21 ,225 
-

1,99167 
1,59463 

-

5,30789 
1,32455 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,32

6 

17,0

20 
,202 

-

1,99167 
1,50161 

-

5,15950 
1,17617 

QMLA_escala2

_Procura_supo

rte_social_divis

ao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,629 ,437 

-

1,24

9 

21 ,225 -,33194 ,26577 -,88465 ,22076 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,32

6 

17,0

20 
,202 -,33194 ,25027 -,85992 ,19603 

QMLA_escala3

_Fuga_evitame

nto_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,743 ,113 

-

2,22

2 

21 ,037 
-

2,50833 
1,12881 

-

4,85581 
-,16085 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,57

2 

20,4

50 
,018 

-

2,50833 
,97533 

-

4,53996 
-,47671 

QMLA_escala3

_Fuga_evitame

nto_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

2,743 ,113 

-

2,22

2 

21 ,037 -,35833 ,16126 -,69369 -,02298 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,57

2 

20,4

50 
,018 -,35833 ,13933 -,64857 -,06810 

QMLA_escala4

_Resolucao_Pl

aneada_Proble

ma_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,668 ,211 

-

1,96

0 

21 ,063 
-

1,80000 
,91833 

-

3,70978 
,10978 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,23

3 

19,9

79 
,037 

-

1,80000 
,80593 

-

3,48125 
-,11875 

QMLA_escala4

_Resolucao_Pl

aneada_Proble

ma_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,668 ,211 

-

1,96

0 

21 ,063 -,30000 ,15306 -,61830 ,01830 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

2,23

3 

19,9

79 
,037 -,30000 ,13432 -,58021 -,01979 

QMLA_escala5

_Reavaliacao_P

ositiva_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

4,455 ,047 -,135 21 ,894 -,17500 1,29687 
-

2,87199 
2,52199 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,155 
20,3

06 
,878 -,17500 1,12637 

-

2,52231 
2,17231 

QMLA_escala5

_Reavaliacao_P

ositiva_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

4,455 ,047 -,135 21 ,894 -,02500 ,18527 -,41028 ,36028 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,155 
20,3

06 
,878 -,02500 ,16091 -,36033 ,31033 

QMLA_escala6

_Assumir_Resp

onsabilidade_s

oma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,757 ,199 -,910 21 ,373 -,77500 ,85168 
-

2,54618 
,99618 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,763 
9,27

5 
,464 -,77500 1,01567 

-

3,06226 
1,51226 

QMLA_escala6

_Assumir_Resp

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,757 ,199 -,910 21 ,373 -,19375 ,21292 -,63654 ,24904 
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onsabilidade_d

ivisao 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,763 
9,27

5 
,464 -,19375 ,25392 -,76556 ,37806 

QMLA_escala7

_Coping_Confr

ontativo_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,076 ,311 -,480 21 ,636 -,56667 1,18145 
-

3,02362 
1,89029 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,512 
17,2

38 
,615 -,56667 1,10719 

-

2,90018 
1,76684 

QMLA_escala7

_Coping_Confr

ontativo_divisa

o 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,946 ,342 -,535 21 ,598 -,10333 ,19307 -,50484 ,29817 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,567 
16,8

71 
,579 -,10333 ,18240 -,48839 ,28173 

QMLA_escala8

_Distanciamen

to_soma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

1,023 ,323 -,561 21 ,581 -,46667 ,83139 
-

2,19565 
1,26231 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,538 
12,7

91 
,600 -,46667 ,86804 

-

2,34507 
1,41174 

QMLA_escala8

_Distanciamen

to_divisao 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,683 ,418 -,666 21 ,513 -,11333 ,17029 -,46748 ,24081 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  -,645 
13,2

26 
,530 -,11333 ,17563 -,49209 ,26542 

QMLA_centrad

o_emoções_so

ma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,841 ,369 

-

1,33

4 

21 ,196 -,49667 ,37229 
-

1,27089 
,27756 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,46

6 

18,5

43 
,159 -,49667 ,33887 

-

1,20711 
,21378 

QMLA_centrad

o_emoções_so

ma_divisão 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,841 ,369 

-

1,33

4 

21 ,196 -,16556 ,12410 -,42363 ,09252 
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Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,46

6 

18,5

43 
,159 -,16556 ,11296 -,40237 ,07126 

QMLA_centrad

o_problema_s

oma 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,012 ,913 

-

1,60

5 

21 ,123 
-

1,13379 
,70645 

-

2,60294 
,33536 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,65

4 

15,6

80 
,118 

-

1,13379 
,68545 

-

2,58929 
,32171 

QMLA_centrad

o_problema_s

oma_divisão 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

,012 ,913 

-

1,60

5 

21 ,123 -,22676 ,14129 -,52059 ,06707 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  

-

1,65

4 

15,6

80 
,118 -,22676 ,13709 -,51786 ,06434 

 

T-TEST GROUPS=Anos_Serviço_Instituição(3) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=SF36_mental_total SF36_mental_1_Vitalidade SF36_mental_2_Funcao_Social 

SF36_mental_3_Desempenho_Emocional SF36_mental_4_Saúde_Mental SF36_físico_total 

SF36_físico_1_Funcao_Fisica SF36_físico_2_Desemprenho_Fisico SF36_físico_3_Dor_Corporal 

SF36_físico_4_Saude_Geral SF36_Mudanca_Saude 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Teste-T 

Observações 

Saída criada 26-JUN-2015 13:16:48 

Comentários  

Entrada Dados C:\Users\joana_000\Desktop\saída3sav.08

Junho.sav 

Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 

Filtro <none> 

Ponderação <none> 

Arquivo Dividido <none> 
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N de linhas em arquivo de 

dados de trabalho 
23 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário 

são tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas para cada análise são 

baseadas nos casos sem dados ausentes 

ou fora do intervalo para qualquer variável 

da análise. 

Sintaxe T-TEST 

GROUPS=Anos_Serviço_Instituição(3) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=SF36_mental_total 

SF36_mental_1_Vitalidade 

SF36_mental_2_Funcao_Social 

SF36_mental_3_Desempenho_Emocional 

SF36_mental_4_Saúde_Mental 

SF36_físico_total 

SF36_físico_1_Funcao_Fisica 

SF36_físico_2_Desemprenho_Fisico 

SF36_físico_3_Dor_Corporal 

SF36_físico_4_Saude_Geral 

SF36_Mudanca_Saude 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:00,00 

Tempo decorrido 00:00:00,00 

 

Estatísticas de grupo 

 Anos_Serviço_Instituição N Média Desvio Padrão 

SF36_mental_total >= 3,00 13 72,2676 14,65478 

< 3,00 10 70,3646 10,44201 

SF36_mental_1_Vitalidade >= 3,00 13 55,2885 12,71844 

< 3,00 10 55,6250 15,15258 

SF36_mental_2_Funcao_Social >= 3,00 13 75,9615 21,92645 
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< 3,00 10 75,0000 19,54340 

SF36_mental_3_Desempenho_

Emocional 

>= 3,00 13 83,9744 19,38330 

< 3,00 10 75,8333 15,93292 

SF36_mental_4_Saúde_Mental >= 3,00 13 73,8462 14,74136 

< 3,00 10 75,0000 9,71825 

SF36_físico_total >= 3,00 13 72,7949 16,95950 

< 3,00 10 78,8847 9,36444 

SF36_físico_1_Funcao_Fisica >= 3,00 13 91,1538 12,44217 

< 3,00 10 90,5000 11,89071 

SF36_físico_2_Desemprenho_F

isico 

>= 3,00 13 73,0769 24,39164 

< 3,00 10 73,7500 18,11422 

SF36_físico_3_Dor_Corporal >= 3,00 13 56,4103 29,20819 

< 3,00 10 68,8889 19,45767 

SF36_físico_4_Saude_Geral >= 3,00 13 70,5385 15,04225 

< 3,00 10 82,4000 7,38166 

SF36_Mudanca_Saude >= 3,00 13 42,3077 23,68327 

< 3,00 10 45,0000 10,54093 

Estatísticas de grupo 

 Anos_Serviço_Instituição Erro padrão da média 

SF36_mental_total >= 3,00 4,06451 

< 3,00 3,30205 

SF36_mental_1_Vitalidade >= 3,00 3,52746 

< 3,00 4,79167 

SF36_mental_2_Funcao_Social >= 3,00 6,08130 

< 3,00 6,18017 

SF36_mental_3_Desempenho_Emocional >= 3,00 5,37596 

< 3,00 5,03843 
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SF36_mental_4_Saúde_Mental >= 3,00 4,08852 

< 3,00 3,07318 

SF36_físico_total >= 3,00 4,70372 

< 3,00 2,96130 

SF36_físico_1_Funcao_Fisica >= 3,00 3,45084 

< 3,00 3,76017 

SF36_físico_2_Desemprenho_Fisico >= 3,00 6,76502 

< 3,00 5,72822 

SF36_físico_3_Dor_Corporal >= 3,00 8,10089 

< 3,00 6,15305 

SF36_físico_4_Saude_Geral >= 3,00 4,17197 

< 3,00 2,33429 

SF36_Mudanca_Saude >= 3,00 6,56856 

< 3,00 3,33333 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para igualdade de 

variâncias 

teste-t para Igualdade 

de Médias 

Z Sig. t df 

SF36_mental_total Variâncias iguais assumidas 2,727 ,114 ,348 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,363 20,918 

SF36_mental_1_Vitalidade Variâncias iguais assumidas ,004 ,948 -,058 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,057 17,536 

SF36_mental_2_Funcao_Soc

ial 

Variâncias iguais assumidas ,441 ,514 ,109 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,111 20,472 

Variâncias iguais assumidas ,205 ,655 1,076 21 
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SF36_mental_3_Desempenh

o_Emocional 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  1,105 20,870 

SF36_mental_4_Saúde_Men

tal 

Variâncias iguais assumidas 2,058 ,166 -,214 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,226 20,616 

SF36_físico_total Variâncias iguais assumidas 1,110 ,304 -1,019 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -1,096 19,345 

SF36_físico_1_Funcao_Fisic

a 

Variâncias iguais assumidas ,005 ,942 ,127 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,128 19,937 

SF36_físico_2_Desemprenh

o_Fisico 

Variâncias iguais assumidas ,280 ,602 -,073 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,076 20,990 

SF36_físico_3_Dor_Corporal Variâncias iguais assumidas ,614 ,442 -1,164 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -1,227 20,668 

SF36_físico_4_Saude_Geral Variâncias iguais assumidas 4,061 ,057 -2,282 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -2,481 18,298 

SF36_Mudanca_Saude Variâncias iguais assumidas 4,674 ,042 -,334 21 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,366 17,435 

Teste de amostras independentes 

 

teste-t para Igualdade de Médias 

Sig. (2 

extremidades) Diferença média 

Erro padrão de 

diferença 

SF36_mental_total Variâncias iguais assumidas ,732 1,90304 5,47538 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,720 1,90304 5,23677 

SF36_mental_1_Vitalidade Variâncias iguais assumidas ,954 -,33654 5,81059 
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Variâncias iguais não 

assumidas 
,956 -,33654 5,95005 

SF36_mental_2_Funcao_Socia

l 

Variâncias iguais assumidas ,914 ,96154 8,80715 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,913 ,96154 8,67045 

SF36_mental_3_Desempenho

_Emocional 

Variâncias iguais assumidas ,294 8,14103 7,56523 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,282 8,14103 7,36795 

SF36_mental_4_Saúde_Ment

al 

Variâncias iguais assumidas ,833 -1,15385 5,39729 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,824 -1,15385 5,11473 

SF36_físico_total Variâncias iguais assumidas ,320 -6,08985 5,97727 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,287 -6,08985 5,55826 

SF36_físico_1_Funcao_Fisica Variâncias iguais assumidas ,900 ,65385 5,13533 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,899 ,65385 5,10364 

SF36_físico_2_Desemprenho_

Fisico 

Variâncias iguais assumidas ,943 -,67308 9,22111 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,940 -,67308 8,86443 

SF36_físico_3_Dor_Corporal Variâncias iguais assumidas ,258 -12,47863 10,72177 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,234 -12,47863 10,17274 

SF36_físico_4_Saude_Geral Variâncias iguais assumidas ,033 -11,86154 5,19684 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,023 -11,86154 4,78061 

SF36_Mudanca_Saude Variâncias iguais assumidas ,742 -2,69231 8,07038 

Variâncias iguais não 

assumidas 
,719 -2,69231 7,36594 

Teste de amostras independentes 

 teste-t para Igualdade de Médias 
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95% Intervalo de Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

SF36_mental_total Variâncias iguais assumidas -9,48363 13,28972 

Variâncias iguais não assumidas -8,99001 12,79610 

SF36_mental_1_Vitalidade Variâncias iguais assumidas -12,42032 11,74724 

Variâncias iguais não assumidas -12,86090 12,18782 

SF36_mental_2_Funcao_Social Variâncias iguais assumidas -17,35393 19,27701 

Variâncias iguais não assumidas -17,09802 19,02110 

SF36_mental_3_Desempenho_Emo

cional 

Variâncias iguais assumidas -7,59173 23,87378 

Variâncias iguais não assumidas -7,18729 23,46934 

SF36_mental_4_Saúde_Mental Variâncias iguais assumidas -12,37813 10,07043 

Variâncias iguais não assumidas -11,80258 9,49489 

SF36_físico_total Variâncias iguais assumidas -18,52026 6,34056 

Variâncias iguais não assumidas -17,70937 5,52967 

SF36_físico_1_Funcao_Fisica Variâncias iguais assumidas -10,02565 11,33334 

Variâncias iguais não assumidas -9,99431 11,30200 

SF36_físico_2_Desemprenho_Fisico Variâncias iguais assumidas -19,84942 18,50326 

Variâncias iguais não assumidas -19,10821 17,76206 

SF36_físico_3_Dor_Corporal Variâncias iguais assumidas -34,77578 9,81851 

Variâncias iguais não assumidas -33,65470 8,69744 

SF36_físico_4_Saude_Geral Variâncias iguais assumidas -22,66896 -1,05412 

Variâncias iguais não assumidas -21,89350 -1,82958 

SF36_Mudanca_Saude Variâncias iguais assumidas -19,47558 14,09096 

Variâncias iguais não assumidas -18,20362 12,81900 
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