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Resumo 
 

Realizámos um estudo comparativo, com o objectivo de analisar o impacto, respectivamente,  do 

exercício de uma actividade, dos diferentes estados civis, da presença de doença/patologia e do 

nível de escolaridade  no  Bem-Estar Subjectivo (BES) e na Qualidade de Vida (QdV) dos 

indivíduos reformados e pré-reformados da cidade de Lisboa. A amostra  foi constituída por 732  

indivíduos reformados (93%), ou na pré-reforma (7%), com idades compreendidas entre os 50 e 

os 93 anos,  60,7% do género feminino e 39,3% do género masculino, sendo 57,9% casados, 

24,6% viúvos, 9,0% divorciados e 8,5%  solteiros, afirmando-se  56,0% sem patologia e 44,0% 

com doença. O seu nível de escolaridade está distribuído do seguinte modo: 6,6% sem 

escolaridade, 2,7% sabem ler e escrever mas sem escolaridade, 30,2% têm até ao 4º ano de 

escolaridade, 20,2% estudaram até ao 5º e 9º anos, 18,0% têm entre 10 e 12 anos de escolaridade 

e  22,3% tem formação média ou superior. Foram investigadas as seguintes questões: 1. A 

execução de uma  actividade aumenta o BES destes reformados; 2. O BES destes reformados está  

relacionado com o seu estado civil;  3. O comportamento  do BES e das respectivas sub-escalas, é 

distinto face à presença/ausência  de patologia  nestes reformados; 4. O seu nível de escolaridade 

influencia o seu BES; 5. A  execução de uma  actividade aumenta a QdV destes reformados;  6. A  

QdV destes reformados está relacionada com o seu estado civil; 7. O comportamento  da QdV e 

das respectivas componentes/dimensões é distinto face à presença/ausência de doenças nestes 

reformados; 8. O nível de escolaridade destes reformados influencia a sua QdV; 9.  Existem 

contribuições distintas das sub-escalas do  BES para o BES da  população reformada em estudo; 

10. Existem contribuições distintas das componentes e dimensões  da  QdV para a  QdV desta 

população; 11. Existe uma associação entre o BES e a QdV  na população reformada em estudo; 

12. Existem perfis característicos destes reformados para diferentes domínios dos seus  BES e 

QdV. Complementarmente avaliámos a influência do escalão etário dos reformados no BES e na 

QdVe fizemos, ainda, a comparação de médias dos índices do BES e da QdV para apopulação em 

estudo.  Os instrumentos  utilizados foram: um Questionário Sócio-demográfico  elaborado para 

o efeito,  o Well-Being Questionnaire (W-BQ 22)  (Guerra e Ribeiro, 2001) para avaliação do 

Bem-Estar e o Medical Outcomes Study Short Form (MOS SF – 36, versão 2.0) (Ferreira, 2003) 

para avaliação da QdV. Resultados: Analisámos a diferença entre os níveis do BES para os 

sujeitos reformados com e sem actividade (70,07/61,51) e constatámos que os primeiros 

apresentam níveis superiores, sendo a diferença entre eles estatisticamente significativa . Quanto 

à influência  do exercício de uma actividade sobre a sua QdV, encontrámos diferenças 

estatisticamente significativas, quer para esta, quer para as suas  componentes (física e mental). 

Analogamente, investigámos em que medida o estado civil influencia o BES dos sujeitos e 

encontrámos diferenças estatisticamente significativas dos níveis do BES entre os  casados e 
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viúvos (68,46/60,32) e entre os divorciados e viúvos (69,21/60,32). Por sua vez, no que diz 

respeito ao facto do estado civil influenciar a QdV dos sujeitos, constatámos que apenas são 

significativas  as diferenças entre  os seus índices para casados/solteiros (65,33/59,40), 

divorciados/solteiros (67,57/59,40), casados/viúvos (65,33/54,58) e divorciados/viúvos 

(67,57/54,58).  Relativamente aos índices das componentes física e mental da QdV, estes seguem 

um ranking que não se afasta do encontrado para aquela: divorciados (QdV – 67,57,CF – 

66,10;CM 67,30) , casados (QdV - 65,33;CF – 62,63;CM 66,62), solteiros (QdV - 59,40;CF – 

59,78;CM – 58,55)  e viúvos (QdV – 54,58; CF – 53,54; CM – 55,76) . Investigamos ainda se ter 

uma patologia  influencia o BES dos sujeitos e verificámos que os que a têm  apresentam níveis 

de BES inferiores aos que a não têm (59,97/70,62) sendo esta diferença estatisticamente 

significativa. Investigámos também  se a presença de patologia  influência a QdV dos sujeitos e 

confirmámos ser esta influência relevante, quer para a QdV, quer para as componentes desta, 

tendo-se obtido para todas elas uma diferença significativa relativamente aos seus índices (QdV – 

52,83/69,69; CF – 50,60/68,00; CM – 55,44/69,34). Finalmente, no que respeita à influência da 

escolaridade nos níveis do BES e da QdV, confirmámos que a maiores níveis de escolaridade 

correspondem níveis do BES e da QdV também maiores (BES – de 42,37 a 76,23 e  QdV – de 

41,20 a 71,71).  Avaliámos, também, a associação entre as  variáveis BES e QdV e verificámos  

que  apenas cerca de 60% do comportamento do BES é explicado pela variabilidade da QdV. 

Verificamos ainda que  o BES cresce a um ritmo superior ao da  QdV e  que, a variabilidade desta 

tem uma dependência da Componente Mental superior à da Componente Física. Foi-nos ainda 

possível definir um  perfil tipo para os reformados da cidade de Lisboa, em que o BES e a QdV se 

encontram acima das respectivas médias. Trata-se de indivíduos com uma idade média de 68 

anos, sem discriminação de género, na sua maioria casados, que não manifestam qualquer tipo de 

patologia, com um nível de escolaridade médio ou superior e que declaram exercer uma 

actividade com carácter regular. Verificámos, ainda, que a influência do escalão etário nas 

diferença das médias  do BES não é estatisticamente significa sendo-o para a  QdV 

(65,27;66,82;60,44 e 52,12). Por último comparámos as médias do BES (66,01) e da QdV (62,39) 

e verificámos ser  a sua diferença estatisticamente significativa (p < 0,025). 

Palavras-chave: Bem-Estar ; Qualidade de Vida; Envelhecimento; Reforma 
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Introdução 

A transição que a passagem à reforma/aposentação configura é uma situação desafiante que 

exige a mobilização de recursos pessoais, de modo a que a pessoa venha a alcançar um 

ajustamento satisfatório face à sua nova situação,  que lhe permita bem-estar e qualidade de 

vida. 

Quando o reformado/aposentado não mobiliza adequadamente os seus recursos, este período 

de transição torna-se difícil e resulta muitas vezes em estados de inactividade e ansiedade ou 

depressão. Esta situação levanta preocupações relativas à saúde mental, nas chamadas terceira 

e quarta idades, o que nos motivou a querer investigar qual a importância de uma vida activa 

nesta fase da vida no bem-estar e qualidade de vida destas pessoas. 

Procurámos, assim, conhecer os factores socio-demográficos que se relacionam com o bem-

estar e qualidade de vida dos reformados/aposentados e tentar perceber, designadamente,  de 

que modo o estado civil, o nível de  escolaridade, o desenvolvimento de uma vida activa, e o 

estado de saúde se constituem como mediadores, neste processo de adaptação. 

Neste contexto, propomo-nos realizar um estudo, começando por recorrer a  conceitos e 

contextualizações inerentes às problemáticas que pretendemos estudar. Para tal 

referenciaremos um conjunto de estudos realizados nesse âmbito. 

Pretendemos com esta abordagem, explicitar a importância da transição para a 

reforma/aposentação, como fase decisiva para o futuro das pessoas reformadas e determinante 

para a adaptação ao seu novo ciclo de vida, designadamente no que respeita ao seu bem-estar 

e qualidade de vida. 
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Apresentaremos, então, o estudo que iremos realizar, explicitando objectivos, hipóteses de 

investigação, variáveis, participantes da investigação, instrumentos utilizados e metodologia 

adoptada para a recolha de dados. 

Passaremos, em seguida, ao tratamento estatístico dos dados recolhidos, à apresentação e 

discussão dos resultados obtidos e às conclusões.  

Reflectiremos, ainda, sobre as limitações da investigação realizada e faremos propostas para 

outras investigações futuras que possam vir a contribuir para uma melhor adaptação ao 

período de reforma/aposentação, com maior bem-estar e qualidade de vida, das pessoas 

reformadas/aposentadas. 
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I – Enquadramento Teórico 
 

Reflexões Sobre o Bem-Estar  Subjectivo  
 
 
 
 
 

“Você é uma pessoa apenas por causa das outras pessoas” 

Provérbio Zulu 

 

“ A quem reconheceremos os direitos? De quem respeitaremos a dignidade humana? 

Pelo bem-estar de quem assumiremos nós, como povo, a responsabilidade? 

Robert Casey 

 

“A coisa mais natural a fazer é estarmos  envolvidos no bem-estar e avanço da nossa 

comunidade” 

Clarence Clemons 
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Para alguns, a felicidade significa o prazer hedónico, uma só dimensão de se sentir bem. Mas, 

promover este tipo de felicidade pode vir, apenas, a reforçar o individualismo, o egoísmo e o 

imediatismo.  

É preciso distinguir o prazer hedónico das experiências eudaimónicas positivas associadas ao 

funcionamento saudável e ao aproveitamento do potencial pessoal, sendo o viver-se uma vida 

boa e com significado, por vezes, referido como saúde mental fluorescente. No entanto, 

segundo Ashcroft e Caroe (2007), tem que existir algo mais a contribuir para o bem-estar. 

Para estes autores, então, “se o bem-estar reflecte os objectivos para a vida humana, ele deve 

incluir não apenas as dimensões subjectivas de felicidade e de saúde mental fluorescente, mas 

também a motivação objectiva para o social e a capacidade de se darem contributos positivos 

para a vida dos outros.” 

Ashcroft e Caroe (2007) relevam o facto de que, embora o bem-estar subjectivo possa ser 

parcialmente atingido por cada indivíduo, ele está inteiramente dependente, quer das relações 

directas com outras pessoas, quer das ligações indirectas que cada uma delas estabelece com 

os outros, em toda uma série dos mais diversos sistemas sociais; sejam eles, a família, as redes 

de amigos, o local de trabalho, a comunidade local e até a própria nação, como um todo.  

Assim, para termos relações e sistemas sociais saudáveis – e, deste modo, assegurarmos o 

nosso bem-estar subjectivo - todos precisamos de ter a capacidade de fazer escolhas em prole 

dos outros, sem olharmos apenas aos nossos próprios ganhos. 

Estes autores enfatizam ainda o facto de a responsabilidade pelo bem-estar residir em áreas 

muito diversificadas: nos indivíduos, nas comunidades, nas empresas, nas profissões e 

afirmam que “a governação, tanto a nível local, como a nível nacional, tem importantes papéis 

a desempenhar”.  
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Os indivíduos estão, então, interligados nesses sistemas, de tal forma que as acções de 

qualquer indivíduo podem ter múltiplos impactos nos outros. Um bom exemplo é o 

voluntariado que, embora decorra de um custo pessoal, é um input positivo que cria, 

simultaneamente, um sentimento de preenchimento pessoal. De igual modo, um input 

negativo seria o resultado da persecução do preenchimento pessoal com um custo social 

como, por exemplo, escolher trabalhar muitas horas à custa das relações pessoais. 

Ashcroft e Caroe (2007) referem também a visão da psicologia sobre o bem-estar, afirmando 

que “o que os psicólogos dizem é que o que realmente importa não são as condições 

objectivas da nossa vida, mas sim a forma como elas afectam a nossa experiência pessoal de 

vida – o nosso bem-estar subjectivo.” 
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A Felicidade e o Surgimento do Bem-Estar Subjectivo 

 

 

“A nossa maior felicidade não depende da condição de vida em que o acaso nos colocou, mas 

é sempre o resultado de uma boa consciência, boa saúde, ocupação e liberdade em todas as 

nossas justas aspirações. “  

Thomas Jefferson 
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Nos últimos anos, o alicerce de uma abordagem estreita e exclusivamente económica, ao bem-

estar foi seriamente abalado. A ideia de que as pessoas são seres completamente racionais já 

foi ultrapassada e amplamente afastada pela psicologia e a investigação revelou que, de facto, 

os indivíduos tendem a fazer escolhas bastante más quando se lhes pergunta que avaliem 

quais as opções que fariam as suas vidas mais felizes. E, o que ainda é pior, as medidas 

simples de satisfação de vida num conjunto de países de elevado rendimento mostraram que, 

apesar dum crescimento significativo do Produto Interno Bruto, parece não ter havido uma 

melhoria significativa sobre quão bem as pessoas se sentem relativamente às suas vidas. 

Neste contexto, Cameron (2006) frisa que: “o bem-estar não pode ser medido pelo dinheiro 

nem negociado em mercados. Não pode ser exigido por lei ou entregue pela governação. 

Consiste na beleza do que está à nossa volta, na qualidade da nossa cultura e, acima de tudo, 

na força das nossas relações. O que, acima de tudo, nos faz felizes é um sentimento de 

pertença – relações fortes com amigos, família e com o mundo que nos está mais 

próximo”.(cit. in Ashcroft e Caroe, 2007 p.7). 

Layard (2005) afirma que “o aumento dos rendimentos já não nos faz felizes e as sociedades 

mais individualistas e competitivas tornam-nos positivamente infelizes” e releva o facto de 

que as políticas públicas deveriam voltar a inspirar-se no utilitarismo de Bentham (1789). 

A este propósito importa referir que, desde há muito,  os filósofos e psicólogos se têm 

dedicado ao estudo dos princípios da psicologia positiva.  

Barnett (2006) referencia o facto de, na Antiguidade, as virtudes, tais como a honestidade, o 

optimismo e a generosidade, serem consideradas traços humanos admiráveis, que poderiam 

ser cultivados por cada um e, assim, serem utilizados como alicerces das acções de cada 

indivíduo ao longo da sua vida. Para Aristóteles “o caminho para a verdadeira felicidade era o 

cultivar das virtudes” (cit. in Barnett 2006, p.1). Também William James, filósofo e psicólogo 
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do séc. XIX “escreveu sobre os benefícios da caridade, devoção, confiança, paciência, 

coragem” (cit. in Barnett 2006, p.1). 

Jung e Maslow analisaram, também, aspectos do funcionamento saudável e do bem-estar, 

embora, no geral, a psicologia moderna “se tenha concentrado em consertar/reparar os 

problemas dos indivíduos.” (cit. in Barnett 2006, p.1). 

Segundo Seligman (2002),  antes da 2ª Guerra Mundial, a psicologia tinha três objectivos: 

curar a doença mental, tornar mais preenchidas as vidas de todas as pessoas e identificar e 

potenciar os dons pessoais. Nos E.U.A., no pós-guerra, tornou-se necessário apoiar os 

veteranos, tendo sido então  criada a Veterans Administration,  passando os psicólogos a 

concentrarem-se no tratamento da doença mental. Foi também criado, em 1947, o National 

Institute of Mental Health e disponibilizado o financiamento para a investigação em doença 

mental. Então, o enfoque da psicologia passou a ser na cura da doença mental e os outros dois 

objectivos foram esquecidos (Seligman, 2003, cit. in Barnett 2006, p.1). 

 Este enfoque da psicologia clínica foi benéfico a diversos níveis uma vez que a investigação 

trouxe novas formas de aliviar o sofrimento de muitos. 

Nesse contexto, tanto os modelos como as teorias psicológicas passaram a  concentrar-se, na 

sua maioria, nesta perspectiva de reparação da perturbação mental e não em reforçar os traços 

dos indivíduos, nem em aumentar a sua qualidade de vida nem a prevenção da doença. 

Surgiu, assim,  a psicologia positiva,  a qual  se desenvolveu  para retomar aqueles objectivos 

que haviam sido abandonados, focando-se nos pontos fortes e qualidades positivas dos 

indivíduos, sem deixar de dar a devida importância às emoções negativas, tais como o 

sofrimento, arrependimento e desapontamento, os quais “são parte da vida e podem trazer 

consigo uma perspectiva sobre o que é valorizado e positivo, através da vivência do que é 
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indesejado”, até porque, “frequentemente, o crescimento positivo resulta dos obstáculos que 

surgem ao longo da vida”. (Barnett, 2006, p.2). 

O novo campo da “psicologia positiva” incorporou uma tendência renovada da aplicação de 

uma metodologia empírica  ao estudo de tudo o que é positivo relativamente à vida  e voltou a 

trazer a felicidade para a esfera de investigação experimental, sob o rótulo de bem-estar 

subjectivo. No frenesim de actividade que se seguiu, principalmente nos EUA, foram 

desenvolvidos e testados diversos instrumentos novos para tentarem medir com precisão os 

níveis de bem-estar subjectivo e foi feito um progresso significativo na regulação de alguns 

factores-chave que determinam a felicidade de alguém.  

Ashcroft e Caroe (2007) referem que “a perseguição do bem-estar subjectivo ganhou um tal 

momentum que a palavra ‘subjectivo’ é frequentemente deixada cair” e que “as palavras 

‘bem-estar’ e ‘felicidade’ tornaram-se de tal maneira sinónimos, que os jornais tendem a 

utilizá-las indiferentemente.”  Os autores criticam, ainda, o facto de, na corrida para a 

felicidade, poucas pessoas pararem para pensar se é mesmo aquilo o que querem. 

Ashcroft e Caroe (2007) questionam-se sobre se a sociedade resultante desse enfoque 

exclusivo na felicidade virá mesmo a ser a uma sociedade feliz, ou se o bem-estar requer a 

existência de algo mais que lhe seja intrinsecamente necessário. 
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O Que é a Felicidade? 

 

 

 

“ As nossas atitudes controlam as nossas vidas. As atitudes são um poder secreto a trabalhar 

24 horas por dia, para o bem ou para o mal. O mais importante é sabermos como colher e 

controlar esta força enorme.”  

Tom Blandi 
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A palavra felicidade pode significar duas coisas bastante diferentes, derivadas de duas 

palavras gregas: hedonismos e eudaimonia. 

Felicidade hedónica 

Acredita que a felicidade é, apenas,  a soma total de todos os momentos hedónicos, de 

experienciar  prazer,  de cada um. Para os defensores desta perspectiva, entre os quais se 

encontra o utilitarista Bentham (1789), o prazer seria, simultaneamente, físico e mental 

advindo, por exemplo, do atingir de objectivos ou resultados valorizados, considerando-se 

ainda que prazer ou agradabilidade são, essencialmente, o mesmo, independentemente da sua 

origem, ou seja, são felicidade. 

Bentham (1789) formulou até um algoritmo, o “cálculo da felicidade” para o cálculo do grau 

ou quantidade  de prazer que uma acção específica é susceptível de provocar.  

Para Bentham (1789), um hedonista ético, a rectidão moral ou incorrecção de uma acção era 

função da quantidade de prazer ou dor que produzia. O “cálculo da felicidade” poderia 

determinar o status moral de qualquer acto em apreço.  Este algoritmo é também conhecido 

como cálculo de utilidade e cálculo hedonista. 

Bentham (1789) definiu, assim,  seis variáveis como vectores dos prazeres e dores incluídos 

neste cálculo, que designou como elementos ou dimensões:  

1.  Intensidade: Quão forte é o prazer?  

2.  Duração: Quanto tempo durará o prazer?  

3.  Certeza ou incerteza: Quão provável, ou improvável, é que o prazer vá ocorrer?  

4.  Proximidade ou afastamento: Quão rapidamente irá o prazer ocorrer?  
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5.  Fecundidade: A probabilidade de que a acção será seguida por sensações do mesmo 

tipo.  

6.  Pureza: A probabilidade de, na sequência do prazer, não surgirem sensações de 

natureza contrária.  

 A estes seis vectores, que caracterizam os prazeres e as dores na vida de uma pessoa, John 

Stuart Mill (1863) acrescentou um sétimo elemento:  

 7.  Âmbito: Quantas pessoas serão afectadas? (cit in Wilkipedia.com) 
 

Layard (2005), refere que “o desejo de sermos felizes se encontra no cerne da nossa 

natureza”, afirmando ainda que, seguindo o utilitarismo de Bentham (1789),  quer: “uma 

sociedade em que as pessoas são tão felizes quanto possível e em que a felicidade de cada um 

conta por igual” . Este autor defende, ainda, que deveria ser essa a filosofia para  os nossos 

dias, quer a nível das políticas públicas, quer ao nível individual, a qual viria substituir “ o 

intenso individualismo que fracassou em fazer-nos felizes”. 

Segundo Layard (2005),  a “ciência” da felicidade, que surgiu nos EUA, nos últimos 20 anos, 

vem reforçar  a ideia de que “a felicidade é uma dimensão objectiva da experiência…” e, que,  

“o que realmente importa não são os prazeres passageiros, mas sim a totalidade da nossa 

felicidade ao longo de meses e anos” .  

Segundo este autor, a nova neurociência poderá permitir-nos tentar explicar isso mesmo. 

Layard (2005) refere que a investigação realizada por Richard Davidson na Universidade de 

Wisconsin permitiu a identificação de uma zona no lobo frontal esquerdo do cérebro, na qual 

os sentimentos bons são experienciados e, uma outra, no lobo frontal direito, em que são 

experienciados os maus sentimentos, alterando-se nitidamente a actividade nessas zonas 
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cerebrais consoante as pessoas têm boas ou más experiências. Este autor refere ainda que as 

pessoas que se auto-descrevem como sendo felizes são mais activas do lado esquerdo do que 

as que se descrevem como infelizes, sendo, correspondentemente,  menos activas no lado 

direito.  

Para Layard (2005) o mais importante é começar por definir quais os factores-chave que 

afectam a felicidade de cada um. O autor refere que, em todos os estudos, a família e a vida 

pessoal estão acima de todos os outros factores e que o trabalho e a vida na comunidade 

também se encontram bem cotados. A saúde e a liberdade são também cruciais e o dinheiro 

também conta mas, de uma forma muito específica, pois, uma vez que, como as pessoas estão 

sempre a comparar os seus rendimentos com os dos outros, ou com o que estão habituados a 

terem, só se sentem melhor se forem subindo relativamente à média. 

Então, já que todos fazem o mesmo, isto é, trabalhar mais para melhorar o nível de vida e 

serem mais felizes, o equilíbrio entre tempo de lazer e tempo de trabalho deslocou-se, 

segundo Layard, “ineficazmente” para o trabalho, com o sacrifício e perda da vida familiar e 

da paz de espírito. E o pior é que a investigação mostra que,  ao trabalharmos mais e 

aumentarmos o nosso nível de vida, em breve nos habituamos a ele e não nos damos conta de 

que, após o termos experienciado, sentimos que temos de continuar a subir de nível e tornar-

nos-emos dependentes desse ciclo (Layard, 2005). 

Ashcroft e Caroe ( 2007) referem que, muito do que hoje em dia se afirma sobre o bem-estar  

se baseia em resultados de estudos que tentaram medir a felicidade hedónica através de 

questões relativas à felicidade geral, ou à satisfação de vida. 
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A perspectiva hedónica é, decerto, uma abordagem com valor e a investigação neste campo 

revelou algumas descobertas importantes sobre o que nos faz sentir bem na vida. No entanto, 

se o bem-estar é apenas a experiência do prazer, rapidamente iremos ao encontro de um 

conjunto de problemas. De facto, é preciso algo mais para além da dimensão única do prazer. 

A um nível pessoal, promover a máxima de que o prazer é bom e a dor é má faz correr o risco 

de se encorajar o individualismo, o egoísmo e o enfoque não saudável na experiência 

presente, que pode ser prejudicial a longo prazo.  

Layard (2005) refere, ainda, que o maior problema é que determinar “a maior felicidade” é 

ainda tão impossível como o era para Bentham (1789) pois,  com o nosso moderno inter-

relacionamento global, nós estamos eticamente ligados ao dever de considerarmos o impacto 

de qualquer decisão sobre os níveis de felicidade no mundo, bem como sobre o tempo de vida 

de todas as pessoas actualmente vivas e das gerações futuras. Portanto, precisamos de uma 

forma melhor de decidir a política, para além da felicidade hedónica, por si só. 

Felicidade Eudaimónica 
 

Alguns dos problemas do hedonismo podem ser tratados através de uma definição diferente 

de felicidade. A palavra grega eudaimonia é bastante diferente de edonismos e alguns 

defenderiam até que ela não deveria ser traduzida como felicidade. Em vez de olhar apenas 

para o prazer, a perspectiva eudaimónica centra-se na experiência positiva associada ao 

funcionamento saudável, ao atingir do potencial pessoal e ao viver uma vida boa e com 

significado. A origem de eudaimonia é frequentemente atribuída a Aristóteles (por exemplo, 

Nicomachean Ethics) que reagiu vivamente contra o hedonismo de outros filósofos gregos e 

pensava que a verdadeira felicidade residia na perseguição de uma vida de virtude – fazer o 

que vale a pena fazer. De uma forma semelhante,  Stuart Mill (1863) rejeitou o simples 

hedonismo unidimensional de Bentham (1789), insistindo em que há diferentes tipos de 
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prazer, mais elevados e mais baixos, e que é a qualidade e não apenas a quantidade, o que 

importa. 

Mais recentemente, a perspectiva eudaimónica tem sido expressa de diversas formas: 

• Waterman (1993) vê o bem-estar como um indivíduo vivendo de acordo com a 

sua verdadeira self e desenvolveu o conceito de “expressividade pessoal”; 

• Ryff et al (1995), cunharam a frase “bem-estar psicológico” que cobre seis 

dimensões;  

• Keyes et al (2002) referem a saúde mental positiva e a diferença entre definhar 

e florescer, sendo as componentes essenciais o bem-estar emocional, o 

funcionamento positivo e o bem-estar social;  

• Seligman (2003) fala de “felicidade autêntica” como sendo uma combinação 

da vida agradável, da boa vida e da vida com significado.  

(cit in Ashcroft e Caroe, 2007, p.10) 
 
Diener et al (1998), têm feito críticas relativamente aos critérios utilizados para avaliação do 

bem-estar afirmando que estes se baseiam mais nos valores dos “especialistas” do que naquilo 

que as pessoas referem torná-las felizes.  

Para Diener e Seligman (2004): “a qualidade das relações sociais das pessoas é crucial para o 

seu bem-estar. As pessoas precisam de relações positivas, de suporte e de pertença social, 

como sustentação do bem-estar. A evidência [mostra] que a necessidade de pertença, de ter 

relações sociais próximas e de longa duração é uma necessidade humana fundamental e que o 

bem-estar depende de colmatar bem esta necessidade. As pessoas precisam de ligações sociais 

em relações de compromisso e não de simples interacções com desconhecidos, para 

experimentarem o bem-estar.”(Cit. in Ashcroft e Caroe, 2007, p.14)  
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Granovetter (1978) refere, a este propósito, que para além dos benefícios das relações intimas, 

existem também benefícios no que designa por ligações “fracas” e que “no actual debate 

sobre capital social isso se liga aos benefícios de estabelecer pontos de ligação, 

contrariamente às relações mais estreitas, mais fortes e mais exclusivas, da família próxima e 

de grupo”, referindo ainda que “estas relações de familiaridade podem não ter um carácter 

regular, mas podem ser úteis para a passagem de informação e para colmatar uma necessidade 

(por ex. de um serviço ou de uma pessoa que o possa realizar), com uma pessoa que possa 

solucionar essa necessidade (cit in Aschroft e Caroe, 2007, p.14). 

Ashcroft e Caroe (2007), embora prefiram não criar um modelo seu de bem-estar 

eudaimónico, afirmam que “é evidente serem as componentes eudaimónicas válidas e 

importantes e relacionadas com e necessárias para, uma experiência sustentada e subjectiva de 

bem-estar”, defendendo ainda que “se deve encorajar o debate de políticas direccionadas para 

uma visão da felicidade, para além sua perspectiva hedónica, uma vez que, para além de ter 

uma validade psicológica, o conceito da dimensão eudaimónica ajuda a construir o bem-estar 

na sociedade, justificando a persuasão às pessoas para se afastarem de actividades que lhes 

possam dar um certo grau de prazer, mas que são transitórias e não levam ao crescimento 

pessoal, nem ao seu preenchimento”. Estes autores referem ainda que, a dimensão 

eudaimónica “ajuda também a entender o porquê de algumas pessoas sacrificarem, por 

vontade própria o seu conforto de vida ou o seu prazer, em favor da satisfação que lhes traz o 

facto de se encontrarem envolvidas numa actividade que tenha um propósito e um 

significado.” (cit. in Ashcroft e Caroe (2007), pp. 10 e 11). 

Ashcroft e Caroe (2007), entendem que o termo “florescente” é uma forma útil de referenciar 

a perspectiva eudaimónica 
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Perspectiva Integradora 
 

A perspectiva integradora defendida por Ashcroft e Caroe (2007), considera que tanto as 

dimensões hedónica como eudaimónica, devem ser incluídas na definição e promoção do 

bem-estar e que, “embora os sentimentos de felicidade hedónicos sejam uma parte importante 

da vida, sem a dimensão eudaimónica, a perseguição da felicidade hedónica pode tornar-se 

rapidamente irresponsável e, ironicamente, pode, no limite, minar a felicidade do próprio e 

dos outros”. Neste contexto, estes autores recomendam que “a palavra ‘felicidade’ não seja 

utilizada como substituto de bem-estar pois, embora algumas pessoas a utilizem para 

significar ambas as dimensões em conjunto, é demasiado fácil tomá-la como significando 

apenas a “emoção agradável” e entendem que a abordagem do bem-estar subjectivo se centra 

nas experiências positivas do indivíduo.  

Ashcroft e Caroe (2007) afirmam ainda que “num clima de preocupação com a sociedade, a 

linguagem do bem-estar descreve os objectivos para cada vida humana individual. Mas se 

queremos aumentar o bem-estar, nós precisamos de saber o que ele é”. Para estes autores, “o 

foco principal situa-se actualmente no ‘bem-estar subjectivo’, isto é, o que sentimos acerca do 

nosso bem-estar, ou o quão felizes nós estamos”. Então, o bem-estar é mais do que o prazer 

hedónico, devendo incluir uma dimensão eudaimónica, pelo que a palavra felicidade deve ser 

utilizada cautelosamente para evitar o encorajamento dos comportamentos individualistas de 

busca do prazer, prejudiciais, quer ao indivíduo, quer à sociedade a longo prazo, uma vez que 

o ênfase deve estar na capacidade objectiva de fazermos contribuições sociais positivas sem 

pensar em ganhos pessoais. 

Assim, cabe a cada indivíduo fazer escolhas de estilo de vida, afirmando estes autores: 

“Escolhas que não beneficiem a experiência subjectiva de cada indivíduo, seja a curto ou a 
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longo prazo, são implicitamente consideradas como menos valiosas” (Ashcroft e Caroe (2007, 

p.11). 

Como não existimos como indivíduos isolados, as nossas relações com outras pessoas 

influenciam profundamente, quer directa quer indirectamente, a nossa experiência de bem-

estar pois existimos, não apenas nas relações directas com os outro mas, também, como parte 

de sistemas sociais de dimensão e complexidade variáveis, e que se sobrepõem uns aos 

outros. 

Neste contexto,  segundo Ashcroft e Caroe (2007), ao olharmos para o bem-estar ao nível 

social, veremos como o nosso bem-estar colectivo depende de escolhas não feitas para 

obtenção de ganhos pessoais, mas sim através da motivação genuína de dar sem procurar 

obter esses ganhos, sendo desta forma que as relações florescem. Estes autores afirmam ainda 

que “esse mesmo princípio é verdade quando os efeitos das escolhas pessoais são indirectos e 

menos óbvios” (Ashcroft e Caroe 2007, p.12). 

Então, se pretendermos assegurar a sustentabilidade social do bem-estar, é vital que sejamos 

capazes de agir de formas que dêem um contributo positivo para a sociedade, quer seja, ou 

não, através de acções que nos criem uma sensação de bem-estar pessoal, imediata ou a longo 

prazo,  o que  implica que, segundo Ashcroft e Caroe (2007) “tanto na dimensão hedónica 

como na dimensão eudaimónica, terá que existir uma terceira dimensão pró-social que abranja 

valores tais como a compaixão, a justiça e moralidade, e capacidades tais como a inteligência 

emocional e social que nos permitam fazer uma contribuição social positiva” (Ashcroft e 

Caroe,  2007, p.13). 
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Aschroft e Caroe (2007) tomando estas três dimensões (subjectivas e objectivas) no seu 

conjunto definem o bem-estar como thriving lifes1 - “as vidas que são boas quer para o 

indivíduo que para a sociedade”.  

Para Layard (2005),  “para nos tornarmos mais felizes temos de mudar tanto  as nossas 

atitudes internas, como as nossas circunstâncias externas”. Este autor refere-se à “filosofia 

perene que nos permite encontrar a nossa força positiva e ver o lado positivo dos outros”. Essa 

compaixão, para connosco próprios e para com os outros, que “pode ser aprendida”,  foi bem 

descrita, segundo este autor, no livro de Daniel Goleman “Inteligência Emocional” (1995) e 

“deveria ser ensinada nas escolas”. Layard afirma ainda que, “ cada cidade deveria ter uma 

política de promoção de uma filosofia de vida mais saudável para os seus jovens e de os 

ajudar a distinguir, a dependência hedonista dos prazeres superficiais, da verdadeira 

felicidade”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 A palavra thiriving é utilizada, porque nesta concepção o bem-estar  não tem somente a ver com a felicidade, mas sim com 

a condição de as vidas serem boas tanto para o indivíduo como para a sociedade; trata-se do bem-estar considerado a um 

nível social e não apenas a um nível individual. 
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O Bem-Estar – Outras Perspectivas e Contributos 

 

 

“O conceito de Bem-Estar (…), tem merecido a atenção de várias áreas da Psicologia, como a 

Psicologia clínica, a transcultural, a social, a organizacional e a da personalidade, entre 

outras.”  

(Strack, Argyle & Schwarz, 1991 cit. in Galinha & Ribeiro, 2005, p.208). 
 
 

“O conceito de Bem-Estar permitiu construir medidas que possibilitam uma avaliação mais 

fina dos indicadores da Saúde Mental, através de variáveis como a Satisfação com a Vida, a 

Felicidade, o Afecto Positivo e o Afecto Negativo (Lucas, Diener, & Suh, 1996). Com esta 

viragem do foco da investigação para a dimensão positiva da Saúde Mental, o Bem-Estar 

Subjectivo assume-se como o conceito chave de um campo de investigação emergente 

designado Psicologia Positiva.”  

(cit. in Galinha & Ribeiro, 2005, p.208). 
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“Wilson (1967)  propôs-se estudar duas hipóteses do Bem-Estar, onde relacionou os conceitos 

de Satisfação e de Felicidade numa perspectiva Base-Topo (Bottom Up) – a Satisfação 

imediata de necessidades produz Felicidade, enquanto a persistência de necessidades por 

satisfazer causa Infelicidade – e Topo-Base (Top Down) – o grau de Satisfação necessário 

para produzir Felicidade depende da adaptação ou nível de aspiração, que é influenciado pelas 

experiências do passado, pelas comparações com outros, pelos valores pessoais e por outros 

factores.” (cit. in Galinha & Ribeiro, 2005, p.204). 

De acordo com a Rede de Investigação do Estatuto Socioeconómico e Saúde John D. e 

Catherine T. MacArthur, existem factores subjacentes ao bem-estar, e à durabilidade do 

mesmo: 

• Valores e significado – grande parte das pessoas felizes têm crenças e valores 

importantes que orientam as suas escolhas de vida, bem como hábitos de 

reflexão, pensamentos e maneiras de se auto-acalmarem. 

• Ligações sociais – é das nossas relações que provém grande parte do nosso 

significado e valor próprio. 

• Altruísmo – de acordo com a máxima “pensar global, agir localmente” existem 

certamente algumas iniciativas ou papéis que possamos adoptar para criar uma 

melhor vizinhança, local de trabalho ou Universidade. Isso levar-nos-á a propagar 

a boa vontade e ao encorajamento de  nos tornarmos mais abertos em relação à 

diferença. A empatia e o saber ouvir cuidadosamente tornam as pessoas mais 

abertas e reduzem a solidão e o isolamento. 

• Criatividade – fazer algo espontaneamente: cantar, pintar, dançar, tocar um 

instrumento, fazer teatro, contar histórias, contar anedotas, bordar, cozinhar ou 

fazer qualquer coisa com prazer e juntarmo-nos com outras pessoas para ensaiar, 

debater, questionar, pensar ou criar algo juntos. 
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• Cuidar da mente e do corpo – é muito importante para a vida em geral dormir o 

suficiente, fazer exercício e ter uma boa alimentação. Tempos de lazer 

moderados, relaxação regular e sonhar alto de forma positiva, podem também 

aumentar os sentimentos de bem-estar.  

• Fazer um balanço temporal - analisar o equilíbrio entre o estudo, o emprego 

remunerado, os amigos, a família e o tempo pessoal, bem como a gestão do 

tempo e a carga de trabalho, para que não haja descontrolo.  

• Fazer um levantamento dos pontos fortes – o que conseguimos realizar bem. 

• Evitar os excessos - pois o perfeccionismo, o duvidarmos de nós próprios e as 

expectativas irrealistas podem azedar a vida, se o permitirmos.  

• Não esquecermos - o que nos faz rir, o que nos delicia ou o que nos faz sonhar.  

• Desligarmos e divertirmo-nos. 

Albuquerque & Lima (2007), relevam a importância, para o bem-estar da existência de 

projectos pessoais, propondo dividi-los em sete categorias das quais apresentam exemplos: 

• Académico – projectos relacionados com a escola/universidade; por exemplo, 

conseguir o meu diploma de pós-graduação em Educação de Adultos. 

• Ocupacional – projectos relacionados com o trabalho, tais como tarefas ou 

cursos relativas ao mesmo; por exemplo, melhorar a produção da empresa. 

 
• Saúde/corpo – actividades ligadas à aparência, saúde, exercício, nas quais o 

objectivo é o exercício e não a recreação; por exemplo, andar 30 minutos a pé 

durante o intervalo do almoço. 

• Interpessoal – projectos relativos aos outros a um nível pessoal, incluindo 

família, amigos e outras pessoas íntimas; por exemplo, visitar a minha avó. 
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• Intrapessoal – projectos ligados ao olhar e às atitudes sobre a self incluindo o 

auto-aprefeiçoamento, projectos filosóficos e espirituais e projectos de 

adaptação e coping; por exemplo, desenvolver a minha auto-estima. 

• Lazer – actividades recreativas realizadas a nível individual ou com outros; por 

exemplo, ler mais por prazer. 

 
• Manutenção – projectos relativos à organização e administração que incluem a 

gestão financeira e doméstica; por exemplo, pagar a factura da electricidade. 

(Little e Chambers, 2004, p.7). 
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A  Questão da Mudança e os Mecanismos de Adaptação da População Idosa 

à Reforma 

 

 

“Cada homem ocupa um só espaço, e o tempo vivido permite o acúmulo de experiências. Isso 

representa a possibilidade do homem como ser histórico e de marcar sua passagem no 

mundo” 

(Casara, 2007 cit. in Osório & Pinto, 2007, p.268). 
 
 

“A idade que marca a proximidade da velhice marca também a chegada da aposentadoria e 

representa um período de mudanças concretas e reais na vida dos indivíduos, geralmente 

ligadas à passagem do tempo. É o início de uma nova etapa que poderá estender-se por 30 

anos ou mais”  

(Casara, 2007 cit. in Osório & Pinto, 2007, p.253). 
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Transição implica mudança e a passagem à reforma/aposentação é uma transição que exige 

mudanças dos papéis, das rotinas, das relações interpessoais e do modo como o 

reformado/aposentado se percepciona e percepciona o mundo. A adaptação que esta transição 

implica processa-se num clima de influência recíproca entre o meio e o indivíduo. 

Para Freitas, Ferreira & Mota (2002 cit.in. Santana e Maia, 2009, p.2) “cada sociedade, de 

acordo com o tempo, num ciclo de valorização e desvalorização, atribui valores, interesses 

diferentes à pessoa idosa, à temática velhice e, consequentemente ao envelhecer. 

Cuello (1998), ao falar da velhice, refere-se às numerosas perdas por que passam os sujeitos 

nesta fase da vida, designadamente, perda dos pais, ou seja, perda do papel de filho; perda do 

corpo da meia-idade, ou seja, encontro com uma nova representação de si próprio e perda 

relativa ao papel de trabalhador, para ingressar na categoria de passivo, a qual pode facilitar o 

surgimento de aspectos depressivos. 

Então, a reforma é um facto crucial na vida das pessoas e, segundo o sentido subjectivo que 

cada um atribui ao trabalho, a perda do vínculo laboral  traz consigo diversos significados. A 

autora releva a importância de que se revestem os recursos psíquicos na metabolização da 

mudança para uma vivência menos traumática desta etapa, através da criatividade para uma 

transformação activa desta nova realidade. 

Fonseca (1999-2004) realça as seguintes categorias de boa adaptação à condição de 

reformado:  

• Vida conjugal e familiar; 

• Ocupação gratificante do tempo livre; 

• (Re) definição de objectivos; 

• Envolvimento em actividades de cultura e lazer; 
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• Enriquecimento da rede social (amigos).  

(cit. in I Congresso Internacional Envelhecimento e Qualidade de Vida, 2007) 
 

A aposentação “pode representar um momento de conquistas ou de perdas. Transformada 

num símbolo de ritual de passagem, é, certamente, um período de mudanças” (Casara, 2007, 

cit. in Osório & Pinto, 2007, p.261). 

Neste contexto, nesta nova fase da vida, o desenvolvimento de projectos pessoais torna-se um 

factor ainda mais importante pois permite às pessoas, por um lado, darem sentido às suas 

vidas, capturando pensamentos, crenças e valores e, por outro, fornece-lhes energia para 

agirem e perseguirem os objectivos e metas desejados, enquadrando um comportamento 

intencional (Cantor & Zirkel, 1990; McAdams, 1994 cit in Albuquerque & Lima, 2007, p.5) 

que poderá, em muito, contribuir para o seu bem-estar e qualidade de vida. 

Segundo Casara, (2007) “A busca do equilíbrio entre as limitações e as possibilidades que 

essa fase traz consigo, sem fomentar falsas ilusões ou ausência de esperanças, é uma 

orientação segura na possibilidade da conquista de um bem viver e de um envelhecimento 

com melhor qualidade” (cit. in Osório & Pinto, 2007, p.253). 

Esta autora referencia os diversos significados do termo aposentadoria segundo a língua em 

que este é expresso, afirmando: “Em espanhol a palavra júbilacion tem uma conotação 

positiva, de júbilo. Em português, etimologicamente, tem o sentido de retirada, saída, 

afastamento (da vida activa, do trabalho), com uma conotação negativa, de menos valor, 

assim como em francês retrait e em inglês retirement” (cit. in Osório & Pinto, 2007, p. 254). 

A autora refere-se ainda aos dois sentidos distintos em que o termo aposentadoria é utilizado: 

“ (…) um direito conquistado pelo trabalhador que atendeu a determinadas exigências legais 

relacionadas normalmente à idade e ao tempo de contribuição a uma determinada instituição: 
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o próprio valor pecuniário (vencimento) relativo a esse direito, ou, ainda, serve para referir o 

estado de inactividade profissional” (cit. in Osório & Pinto, 2007, p. 255). 

“Se o trabalho é motivo de segurança, ascensão, projecção, reconhecimento, recompensa, 

dinheiro, a aposentadoria pode ser indesejada. Será desejada se ela representar a possibilidade 

de ruptura com uma fase pouco compensadora ou ainda como oportunidade de realização de 

escolhas pessoais, de renovação, de novas experiências até então impossibilitadas pelas 

necessidades impostas pela vida e pelo próprio trabalho” (Mota, 1998, cit. in Osório & Pinto, 

2007, pp.260-261). 

A este propósito, Lazarus e Launier (1978, cit. por Ribeiro, 1998) defendem a ideia de que um 

acontecimento só é considerado stressor nas situações em que o indivíduo o percepciona 

como tal. Os mesmos autores identificaram e definiram diversas formas de apreciação dos 

acontecimentos stressores, tais como acontecimentos irrelevantes – que não afectam o 

indivíduo; acontecimentos benignos – que são positivos e, acontecimentos ameaçadores ou 

perigosos – que causam o stress. 

Um acontecimento stressor  pode, por sua vez, ser organizado nas seguintes categorias de 

acontecimentos: (a) de perda, referentes aos danos que já ocorreram; (b) ameaçadores, que 

constituem perigos futuros; (c) desafiantes em que o indivíduo coloca em primeiro lugar a 

possibilidade de os ultrapassar. Para certos indivíduos, alguns stressores ultrapassam as 

possibilidades de coping, enquanto que outros os levam a confiar nos seus recursos para os 

ultrapassar com sucesso. O estilo de coping com o stress, a intensidade do stressor, a 

avaliação da capacidade para o ultrapassar e a capacidade de utilizar novos recursos 

disponíveis, vão determinar se o stressor é desafiante ou ameaçador (Ribeiro, 1998). 

Segundo Lazarus (cit. por Ribeiro, 1998), perante o stress, ou o indivíduo manipula a 

resposta, ou não reage (acomodação). No caso em que a resposta é manipulativa, o indivíduo 
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tem uma acção directa, ou seja, tenta modificar a sua relação com o acontecimento stressante 

(e.g. alterar o contexto, afastar-se, ou permanecer na situação). O indivíduo pode ainda obter 

informação sobre a situação, de modo a compreender e a prever acontecimentos associados à 

mesma. Por outro lado, quando o indivíduo não toma nenhuma atitude (inibição da acção) ou 

quando reavalia a situação, modificando o seu meio interno (e.g. medicação, álcool, técnicas 

de relaxamento, entre outros), reflecte uma resposta acomodativa. 

Daí que seja crucial, para um envelhecimento bem sucedido, que a transição de cada pessoa 

para a reforma/aposentação seja um processo activo de empowerment através da adequada 

mobilização de recursos e da rentabilização e aquisição de competências (adquiridas ao longo 

da vida ou de novo),  por forma a que consiga um equilíbrio e ajustamento gratificantes que 

lhe permitam o bem-estar e qualidade de vida, neste novo ciclo e não se limite a vivê-lo como  

um processo passivo que a possa levar a cair em estados de inactividade, ansiedade e 

depressão.  

Martín (2002) enfatiza o facto de a população idosa espanhola ter vindo a aumentar 

progressivamente, à semelhança do que vem acontecendo noutros países da U.E. Para além 

desta alteração quantitativa também têm vindo a produzir-se alterações qualitativas 

importantes. Neste contexto, o autor afirma que “numa sociedade com avanços tecnológicos, 

os idosos perderam o seu papel, a sociedade actual não reconhece aos idosos um papel 

específico, prima o modelo juvenil e tudo o que tenha a ver com a terceira idade é posto de 

lado,” afirmando ainda que … “A situação pode ser especialmente problemática na altura da 

reforma, já  que (no idoso)  ao abandonar o trabalho, se gera um vazio que deve ser 

preenchido e adaptar-se a uma série de rotinas que em parte desconhece e que, muitas vezes, 

produz problemas psicológicos importantes que afectam a saúde e qualidade de vida” do 

idoso (Ramos, 1995, cit in Martín 2002, p.8). 
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Estas pessoas, socialmente marginalizada, com muito tempo livre e dispondo de amplos 

conhecimentos e experiência podem ser muito úteis à sociedade na sua participação como 

voluntários. Assim, podem tornar-se protagonistas activos do seu próprio desenvolvimento, 

empregando o seu tempo de lazer de forma adequada, existindo diversas investigações cujos 

resultados parecem demonstrar uma forte relação entre voluntariado e satisfação com a vida. 

De igual modo,  “a relação intergeracional, além de melhorar a auto-imagem dos idosos, 

aumentar o número e qualidade das suas relações sociais e melhorar a sua imagem na 

sociedade, ajuda os mais jovens a pensar sobre a sua futura velhice” (Arajol, 1987 cit.in 

Martín, 2002, p.8). 

A Cruz Vermelha Espanhola (1999) incorpora, já, idosos como voluntários, elencando as 

importantes vantagens desta integração, para todos os sectores, organizações, sociedade, 

voluntários  e idosos.  

Varios (1995, cit.por. Martin, 2002 p.11) afirma que o “projecto + 60 Prosperidade e seus 

idosos” desenvolvido no Bairro de Prosperidad em Madrid é “  um exemplo concreto e bem 

documentado sobre a promoção de voluntariado de pessoas idosas”, tendo sido um dos seus 

objectivos principais “Procurar canais de participação e auto-organização das próprias pessoas 

idosas, com o propósito de responder às suas próprias necessidades, apresentar as suas 

solicitações às instituições competentes e criar, com esta dinâmica, a oportunidade de novas 

possibilidades para incrementar a sua qualidade de vida e o seu protagonismo na vida do 

bairro”. 

Segundo Rowe e Kahn (1987) “desvalorizar a heterogeneidade individual e cultural implica 

reduzir a importância da interacção dos factores biopsicossociais no envelhecimento (…)”, 

propondo estes autores que “as condições de envelhecimento saudável, patológico e bem 
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sucedido sejam consideradas trajectórias num continuum que pode tender para o declínio ou 

para a reversão e minimização de perdas por meio de intervenções”. 

Paul e Margaret Baltes (1990) conceptualizaram o envelhecimento bem sucedido (EBS) como 

um processo, com a mesma duração da vida, de maximização de ganhos e minimização de 

perdas, através de três processos: selecção, optimização, e compensação (SOC). Estes autores 

fizeram a revisão dos estudos empíricos que investigaram a utilização do SOC durante a idade 

adulta, com diversas abordagens metodológicas e verificaram a importância do SOC na 

gestão, com sucesso, dos recursos, por parte das próprias pessoas. 

A teoria do envelhecimento bem sucedido (EBS) desenvolvida por aqueles autores, assenta 

nas seguintes proposições essenciais: “As premissas basilares desta teoria são a 

heterogeneidade do processo de envelhecimento e a existência de capacidades de reserva, que 

podem ser utilizadas perante o declínio de determinadas competências”; e “ (…) a 

recuperação de conhecimentos prévios e a utilização de tecnologias e recursos externos 

podem minimizar o impacto do processo de envelhecimento sobre o sujeito”. 

De acordo com Baltes, Staundinger, & Lindenberger (1999), a compreensão do 

envelhecimento pode ser feita através desse “modelo de selecção, optimização e 

compensação”, que são “mecanismos de adaptação interactivos que procuram sempre a 

maximização dos ganhos e a minimização das perdas”. 

Segundo Baltes e Smith (2003) “SOC é um constructo psicossocial dinâmico cuja expressão 

atinge o pico na idade adulta, acentuando-se no envelhecimento como um plano de selecção e 

compensação com características pessoais e contextuais específicas. O foco é a busca 

contínua de uma maneira efectiva de lidar com as perdas por meio de estratégias psicológicas, 

alocando-se recursos internos e concretos e aproximando-se de uma teoria de 

desenvolvimento adaptativo”  
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Segundo Fonseca (2005), a selecção pode ser definida “como sendo a delineação de 

objectivos por parte dos idosos, face aos condicionamentos surgidos pelo envelhecimento; 

optimização descreve o processo de procura e maximização das condições necessárias; e, por 

compensação, entendemos a aquisição de meios, tangíveis ou simbólicos, para alcançar os 

objectivos” (cit. in Gonçalves, Martín, Guedes, Cabral-Pinto & Fonseca, 2006, p.138). 

Baltes e Smith (2003) “(…) ressaltam que indivíduos muito idosos se encontram no limite da 

capacidade funcional, havendo necessidade de planeamento e implementação de medidas que 

tornem efectivas as intervenções para a  redução da prevalência da fragilidade e da 

mortalidade psicológica, caracterizada por perdas da identidade, autonomia e sensação de 

controlo”. 

Lupien e Wan (2004) criticam o modelo SOC por entenderem que “a não inclusão das 

variáveis biológicas limita a aplicação desse modelo porque os atributos resiliência e 

enfrentamento variam também em função da saúde física e cognitiva”, objectando que 

“alguns problemas de alta complexidade não poderiam ser solucionados na sequência 

selecção, optimização e compensação” e que “a implementação desse modelo 

responsabilizaria excessivamente o indivíduo pelo bem-estar próprio”.  

Kahn (2002) aborda a complementaridade dos modelos de Rowe e Kahn (1987), Baltes e 

Baltes (1990) e Riley e Riley (1994), uma vez que “o primeiro enfatiza a possibilidade de os 

indivíduos manterem e melhorarem a capacidade física e mental, enquanto o segundo 

considera a importância da satisfação com a vida, a participação social e os recursos 

psicológicos. O terceiro estabelece que as sociedades podem proporcionar oportunidades de 

envelhecimento bem sucedido ao implementarem recursos externos por meio de políticas 

públicas”.  
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Moraes e Souza (2005) investigaram os factores associados ao envelhecimento bem sucedido, 

num estudo realizado com 400 idosos de Porto Alegre, RS, tendo sido verificada uma 

correlação significativa das “relações familiares e de amizade, saúde e bem-estar percebido, 

capacidade funcional e suporte psicossocial”, com o EBS. 

Também o apoio social se revela como um factor importante do EBS. Neste contexto,  Unger 

et al. (1999) “investigaram os efeitos do apoio social nas mudanças da função física, em 

indivíduos de 70 a 79 anos por um período de sete anos. Os resultados indicaram que os 

participantes que mantinham mais laços sociais demonstraram menos declínio da capacidade 

funcional” (cit. in Teixeira & Neri, 2008). 

Strawbridge et al. (2002)  compararam o modelo de Rowe e Kahn (1987) e uma definição 

própria de envelhecimento bem sucedido, em resposta à questão: “Eu estou envelhecendo 

com sucesso (ou envelhecendo bem)?”, num estudo que realizaram com uma amostra  de 867 

participantes com idade entre 65 e 99 anos, tendo os resultados obtidos demonstrado 

“diferenças nos percentuais de idosos considerados bem sucedidos segundo avaliação própria 

(50,3%) e com base nos critérios de Rowe e Kahn (18,8%). As variáveis ausência de doenças 

crónicas e manutenção da capacidade funcional foram associadas com o envelhecimento bem 

sucedido nas duas definições. Porém, muitos indivíduos consideraram-se bem sucedidos 

mesmo tendo uma doença crónica (42,7%) e comorbilidades (35% com duas e 16,7% com 

três ou mais)”; também os dados relacionados “às funções física e cognitiva foram similares 

pois,  35,5% dos participantes que apresentavam problemas físicos e cognitivos avaliaram-se 

como bem sucedidos”. 

Ainda, segundo Teixeira & Neri (2008) “parece não haver concordância sobre as informações 

necessárias para a definição de envelhecimento bem sucedido. Os pesquisadores questionam 
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se os dados mais significativos seriam os resultados de medidas objectivas, auto-avaliações 

subjectivas, ou ambas” (Depp & Jeste, 2006). 

Teixeira & Neri (2008) referem-se ao facto de  alguns autores “ Para ampliar o conhecimento 

dos critérios de auto-avaliação do envelhecimento bem sucedido,  recomendarem a realização 

de entrevistas com os idosos (Glass, 2003; Depp & Jeste, 2006; Phelan & Larson, 2002; 

Phelan et al., 2004)”. As autoras acrescentam que, de acordo com Kahn (2002), “embora as 

propriedades psicométricas dos estudos qualitativos sejam limitadas, há evidências de que, 

associadas aos dados objectivos, as informações subjectivas têm valores preditivos 

significativos” 

Neste contexto, Von Faber et al. (2001), realizaram um estudo, tendo entrevistado 27 

indivíduos com 85 anos. Os resultados desse estudo indicam que “o sucesso é um processo de 

adaptação que inclui marcadores psicológicos, tais como: capacidade de ajustar-se às 

circunstâncias, valorização dos ganhos e apreciação das qualidades pessoais.  Bem-estar e 

actividades sociais foram factores valorizados em comparação com as funções física e 

psicocognitiva, sendo a dimensão social uma condição essencial para o bem-estar.” 

Phelan e Larson (2002) reforçam a importância das pesquisas qualitativas. Segundo esses 

investigadores, poucos estudos investigam as opiniões dos idosos sobre o significado do 

envelhecimento bem sucedido, mas as informações obtidas por entrevistas podem contribuir 

para uma validação das definições teóricas e para a relevância de estudos empíricos sobre o 

tema. Num estudo posterior, Phelan et al. (2004) explicam que “os instrumentos para 

conhecer as crenças sobre o envelhecimento ainda não conseguiram expandir os conceitos de 

envelhecimento bem sucedido. Por essa razão, as percepções dos idosos podem contribuir 

para a elaboração das definições propostas pelos pesquisadores” (cit inTeixeira & Neri, 2008). 
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Os factores que aparentemente influenciaram a condição de envelhecer bem, foram: a 

percepção de que as crenças pessoais proporcionam significado para a vida e a percepção do 

status de saúde em diferentes graus (cit. in Teixeira, & Neri, 2008). 

Também a fragilidade e o envelhecimento bem sucedido dos idosos são “condições multifato-

riais, multidimensionais e opostas que interferem nas actividades de lazer”, como se revelou 

pelos resultados obtidos através do estudo realizado por Puts et al. (2006). Então 

“envelhecimento bem sucedido seria o processo de estar saudável e activo, considerando-se as 

dimensões, física, cognitiva e social; porém, fragilidade seria um estado caracterizado por 

problemas psicossociais e diminuição da saúde” (cit. in Teixeira & Neri, 2008). 

Ao falarmos de EBS é incontornável referirmos a qualidade de vida, conceito 

multidimensional que engloba critérios objectivos e mensuráveis, como  o funcionamento 

fisiológico ou a manutenção das actividades de vida diária (Paúl, Fonseca, Martin, & Amado, 

2005), bem como componentes subjectivos, comummente designados por satisfação de vida, 

que traduzem o balanço entre as expectativas e os objectivos alcançados (Aberg, Sidenvall, 

Hepworth, O’Reilly, & Lithell, 2005). 

Assim, releva-se um conceito, o de envelhecimento produtivo, como processo essencial de 

preparação e adaptação à nova etapa de vida que a reforma/aposentação reveste.  

Subjacente ao conceito de Envelhecimento Produtivo (EP) está o entendimento da existência 

como “uma actividade significativa e satisfatória, em que o idoso está envolvido de forma 

estruturada e continuada e que tem um impacto positivo na sua vida”. 

Este conceito referido por Kaye, Butter, & Webster (2003) tem duas dimensões paralelas que 

lhe são inerentes: “uma objectiva, que enfatiza os contributos realizados pelo idoso para com 

os seus familiares, grupo social ou comunidade, e uma visão subjectiva, que privilegia a 
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componente afectiva do processo, no sentido das suas consequências positivas em termos de 

bem-estar e qualidade de vida do idoso.”  

Neste contexto, não é de estranhar que Helliwell e Putman (2005) afirmem: “as evidências 

que temos sugerem que as ligações sociais, incluindo, claro, o casamento, mas não limitadas a 

ele, estão entre os correlacionados mais fortes do bem-estar subjectivo. As pessoas que têm 

amigos íntimos e confidentes, vizinhos, amigos e colegas de trabalho que os apoiam, têm 

menos probabilidade de sentir tristeza, solidão, baixa auto-estima e problemas com a 

alimentação e com o sono. De facto, uma conclusão comum da investigação sobre os 

correlacionados da satisfação de vida é que o bem-estar subjectivo é melhor previsto pelo 

arejamento e profundidade das relações sociais de alguém.”(Cit. in Ashcroft e Caroe (2007), 

p.14) 

Segundo Rozario et al (2004) “À incapacidade e dependência, o EP opõe uma imagem de 

saúde e bem-estar, onde a autonomia não só é possível como também desejável; o idoso não é 

mais um personagem vulnerável e passivo, mas antes um agente activo no seu 

envelhecimento, podendo continuar a tomada de decisão de modo significativo.” (cit. in 

Gonçalves, Martín, Guedes, Cabral-Pinto & Fonseca, 2006, p.139). 
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Qualidade de Vida – Uma Dimensão da Vida Humana 
 
 
 
 

“A qualidade de vida é uma das dimensões da vida humana, desejada e perseguida por 

todos os indivíduos desde a infância até a velhice”  

cit in Barbosa & Ribeiro, 2000, p.149. 

 

 

“ A prosperidade de uma nação e a qualidade de vida dos seus habitantes são aspectos 

indissoluvelmente ligados. O problema é complexo e necessitamos saber, por exemplo 

qual esperança de vida à nascença, quais os  cuidados de saúde, os serviços médicos e a 

educação – tanto a sua disponibilidade como a sua qualidade – as possibilidades de 

emprego, os direitos laborais e as relações de trabalho. 

Necessitamos conhecer as formas como a cidadania exerce os seus direitos, como se 

estruturam as relações entre mulheres e homens e com essas estruturas facilitam ou 

impedem outros aspectos da actividade humana. Necessitamos saber, sendo isso talvez o 

mais importante, como a sociedade torna possível que as pessoas tenham imaginação, 

possam maravilhar-se e sentir emoções, tais como o amor e a gratidão”  

Nussbaum e Sen   “A Qualidade de Vida”, 1993 
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Cuello (1998), ao referir-se à qualidade de vida, alerta-nos para o mito da eterna juventude 

que impede a aceitação do passar do tempo e com ela, a própria vida, referenciando que o 

ideal de  perfeição estética – sermos belos, sempre jovens e termos êxito na nossa vida 

quotidiana  -  fez relegar para um plano muito inferior  a importância de outros valores. Esta 

autora acentua a distinção entre a esperança de vida – aumentada pelos avanços da ciência e 

da técnica -  e qualidade de vida, relativamente à qual é necessário identificar as suas diversas 

dimensões e sentidos. 

Verdugo Alonso (1996) refere como indicadores da qualidade de vida “o bem-estar 

emocional. as relações interpessoais, o bem-estar material, o desenvolvimento pessoal, a 

autodeterminação, a inclusão social e os direitos” (cit.in. Cuello, 1998, p.1).   

Segundo Fonseca (2007),  “ O factor individual surge como determinante para se afirmar a 

inexistência de um caminho único de envelhecimento, podendo diferentes pessoas 

percorrerem diferentes percursos de envelhecimento com uma idêntica «qualidade de vida»”  

Este autor afirma que “O conceito de envelhecimento «com qualidade de vida» só faz sentido 

numa perspectiva ecológica, visando o indivíduo no seu contexto sócio-cultural, integrando a 

sua vida actual e passada, ponderando uma dinâmica de forças entre as pressões ambientais e 

as suas capacidades adaptativas” (cit. in I Congresso Internacional Envelhecimento e 

Qualidade de Vida, 2007). 

 “Cramer (1993, 1994), define qualidade de vida como bem-estar físico, mental e social, 

completo e não, apenas, a ausência de doença. Esta definição é, exactamente, a mesma que a 

definição da Organização Mundial de Saúde, produzida aquando da sua constituição (OMS, 

1948)” (cit. in Ribeiro, 1994, p.183). 
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A concepção que fazemos da qualidade de vida abrange, simultaneamente, um aspecto 

objectivo e subjectivo na sua definição. Ela difere de indivíduo para indivíduo, embora a 

Organização Mundial de Saúde a tenha definido como: “trata-se da percepção, por parte de 

indivíduos ou grupos, da satisfação das suas necessidades e daquilo que não lhes é recusado 

nas ocasiões propícias à sua realização e à sua felicidade” (Couvreur, 1999, p.42). 

“A qualidade de vida está também ligada ao nosso humor, à nossa psicologia. Um problema 

físico, quer se trate de uma doença ou de uma deficiência, pode alterar a Qualidade de Vida. 

Mas a qualidade de vida de certos doentes é, por vezes, superior à de pessoas que se 

encontram em plena saúde física, que, por procurarem o impossível ou por estarem mal 

consigo próprias não podem aproveitar a vida” (Couvreur, 1999, pp.12-13). 

Segundo Couvreur, (1999) “Duas pessoas que se encontrem numa situação idêntica podem 

perfeitamente viver algo de totalmente diferente. Além disso, encontramos pessoas que 

deveriam ter uma qualidade de vida semelhante e que, contudo, não a têm” (Couvreur, 1999, 

p.13). 

Segundo Barbosa & Ribeiro (2000), a qualidade de vida tem sido objecto de investigação, em 

diversas áreas de estudo, durante as ultimas décadas, na tentativa de se ultrapassar a 

subjectividade que lhe está associada, definindo-a, o mais possível, e forma concreta, geral e 

válida para todos os indivíduos e sociedades. 

“Desde o início do século até aos nossos dias a esperança média de vida aumentou de 49 anos 

para mais de 70 anos, com o que adquiriu especial interesse não o ‘quanto’ se vive, mas 

‘como’ se vive” (Goldberg & Huxley, 1996 cit. in Barbosa & Ribeiro, 2000, p.149). 

Segundo Barbosa & Ribeiro (2000), a Qualidade de Vida abrange muitos domínios mas, em 

relação ao sistema de saúde, Cramer (1994, cit. in Ribeiro, 1994) diz que na avaliação da 

Qualidade de Vida são considerados cinco componentes: 
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• Saúde física; 

• Saúde psicológica; 

• Nível de independência; 

• Relações pessoais; 

• Ambiente. 

Ou seja, na qualidade de vida, a saúde é frequentemente considerada como um dos domínios 

mais importantes. 

Neste âmbito, Patrick e Deyo (1989, cit. por Ribeiro, 1998), referem que QDV relacionada 

com a saúde é um termo que integra cinco categorias de conceitos:  

(a) duração de vida;  

(b) invalidez;  

(c) estados funcionais;  

(d) percepções ; e 

(e) oportunidades sociais.  

Para estes autores, todas estas categorias estão associadas à saúde, na medida em que são 

influenciadas pelas doenças, lesões, tratamentos e políticas de saúde.  

Schipper, Chinch e Powel (1990, cit. por Ribeiro, 1998) enquadram-se naquela perspectiva, 

entendendo que a QdV é um conceito pragmático que representa o nível funcional individual, 

medido a partir da percepção do doente, e não da do clínico. Segundo estes autores, a 

definição de QdV, baseada na definição proposta pela OMS, engloba quatro grandes 

domínios; sendo eles:  

• o funcionamento ocupacional e físico; 

• o estado psicológico;  

• a interacção social; e  
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• as sensações somáticas.  

 

A definição acima descrita incentivou a identificação de dimensões positivas associadas ao 

conceito de Qualidade de Vida, tais como: bem-estar psicológico, felicidade e satisfação com 

a vida (Fagulha, Duarte & Miranda, 2000),  termos estes correspondentes aos vários domínios 

da actividade humana (Gorbatenko-Roth, Levin, Altmaier & Doebbeling, 2001).  

“Qualidade de vida pode relacionar-se com saúde e estado subjectivo de saúde, considerados 

como conceitos afins, centrados na avaliação subjectiva do paciente mas, necessariamente, 

ligados ao impacto do estado de saúde sobre a capacidade do indivíduo viver plenamente. De 

acordo com a conceptualização de Gill e Feinstein (1994), qualidade de vida não inclui 

somente factores relacionados à  saúde, tais como bem-estar físico, funcional, emocional e 

mental, mas também elementos não relacionados à saúde, como trabalho, família, amigos e 

circunstâncias de vida.” (cit. in Albuquerque & Tróccoli, 2004, p.154). 

Nussbaum e Sen (1988), defendem que se devem considerar “os aspectos sociais ou humanos 

para definir e medir a qualidade de vida das pessoas, tais com a expectativa de vida, a 

educação, a saúde, a satisfação no trabalho, a dignidade, as relações laborais, familiares e 

entre os géneros, bem como os valores que permitem pressupor que a vida é mais que um 

conjunto de relações comerciais”    

Também Netuveli e Blane (2008)  ao referirem-se à relevância da qualidade de vida das 

pessoas idosas, face ao aumento de idades das mesmas, na actualidade, relevam o facto de a 

qualidade de vida ser frequentemente descrita tanto com dimensões objectivas, como com 

dimensões subjectivas. Estes autores  afirmam que  “a maioria das pessoas idosas avaliam 

positivamente a sua qualidade de vida com base nos contactos sociais, dependência, saúde, 

circunstâncias materiais e comparações sociais”( Netuveli e Blane, 2008,p.113). 
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Segundo estes autores, a adaptação e a resiliência podem desempenhar um papel importante 

na manutenção de uma boa qualidade de vida.  

De facto, a definição de QdV tem vindo a englobar, nos últimos 20 anos, pontos de vista 

subjectivos na avaliação psiquiátrica dos pacientes (Priebe et al., 1995). 

Netuveli e Blane (2008)  defendem ainda que, uma vez  controladas todos as outras 

influências, tais como a demência e a depressão, o envelhecimento não influencia, por si 

próprio, negativamente,  a qualidade de vida e que é possível mantê-la boa por um longo 

período. Assim sendo, os autores recomendam que “a manutenção e melhoria da qualidade de 

vida deveriam ser incluídas nos objectivos da gestão clínica” (Netuveli e Blane, 2008, p.113).  

Também Cheng et al, (2003) enfatizam “ a importância da compreensão da qualidade de vida 

relacionada com a saúde (HRQOL2) para o desenvolvimento de cuidados de saúde mais 

direccionados e mais eficientes”. (Cheng et al,2003, p.63). Estes autores referem que a 

avaliação da HRQOL deveria ser considerada tão essencial como as consultas e análises 

clínicas, no âmbito de os cuidadores de saúde poderem, assim, obter informação útil sobre os 

seus pacientes e sobre os riscos que eles corram, uma vez que as percepções, por parte dos 

pacientes, sobre a sua saúde física, podem servir como indicadores do seu sofrimento 

emocional subjacente e, mesmo, como preditores independentes da perda de funcionamento, 

mortalidade e utilização dos cuidados de saúde (Cheng et al,2003, p.70). 

Assim, “a qualidade de vida envolve, para além dos aspectos ambientais, aspectos internos 

relativos a cada pessoa, que correspondem ao bem-estar psicológico e ao bem-estar 

subjectivo” (Veenhoven, 2005, cit. in Albuquerque & Lima, 2007, p.2). 

De acordo com uma revisão bibliográfica realizada por Diener et al, tem sido realizada 

extensa investigação sobre o Bem-estar Subjectivo, centrada fundamentalmente em como  as 

                                                
2 Health Related Quality of Life 
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pessoas sentem (p.ex: afecto positivo, afecto negativo e satisfação de vida). Esta começou a 

ser complementada por um elevado interesse sobre quão bem as pessoas se apercebem de 

aspectos do seu funcionamento (p.ex: até que ponto sentem ter controlo sobre as suas vidas, 

sentem que o que fazem tem sentido e vale a pena e sentem que têm boas relações com os 

outros).  Esta perspectiva é frequentemente designada por Bem-estar Psicológico (BEP) e 

baseia-se na, já referida, dimensão eudaimónica do Bem-estar. 

Ryff e Keyes (1995), distinguem  seis factores do bem-estar (constructos de base teórica 

motivacional do bem-estar psicológico – BEP): 

• Autonomia - independência e auto-determinação;  

• Mestria ambiental – capacidade de gestão da própria vida sensação de 

se ter controlo sobre o ambiente;  

• Crescimento pessoal - estar aberto a novas experiências sensação de se 

viver uma vida cheia de sentido;  

• Relações positivas com os outros - ter relações satisfatórias e de 

elevada qualidade;  

• Propósito de vida – acreditar que a própria vida tem significado  

• Auto-aceitação – atitude positiva em relação a si próprio e à sua vida 

passada. 

 

Borthwyck – Duffy (et al 1992) definem a qualidade de vida como sendo a combinação entre 

as condições objectivas de vida e a satisfação das pessoas com as suas condições de vida, 

sugerindo quatro dimensões essenciais para a qualidade de vida: 
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• Ambiente; 

• Relações interpessoais; 

• Envolvimento com a comunidade; 

• Estabilidade. 
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Qualidade de Vida versus Bem-Estar - Enquadramento 

 

 

“ A única pergunta que vale a pena fazer hoje é se os humanos vão ter algumas emoções 

amanhã e qual será a qualidade de vida se a resposta for não” 

Lester Banks  
 
 

“É através das respostas às outras pessoas, que nos tornamos pessoas. São os outros quem 

nos desafia, esclarece e enriquece. Não existe essa coisa do indivíduo isolado. Toda a vida é 

encontro.” 

Relationships Foundation, 2002 

 
“Na viagem existencial a bússola orienta-nos para aquilo que nos faz sentir que a nossa vida 

tem sentido. Esta finalidade surge quando a nossa existência se enlaça a outras através do 

amor, da solidariedade, da empatia, da criatividade …”  

José Luis Villagrana Zúñiga  
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“Em 1960, com a generalização dos Estados Providência, o novo tema de limites para o 

crescimento económico surgiu na agenda política e verificou-se uma mudança para valores 

pós-materialistas. Estes apelaram a uma conceptualização mais abrangente de Bem-Estar e da 

sua medição. O termo Qualidade de Vida foi introduzido, procurando-se sublinhar que existe 

mais na condição humana do que o Bem-Estar Material (Veenhoven, 1996). 

Como já referimos, Cramer (1994, cit. por Ribeiro, 2001, p. 79) apresenta como definição de 

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

incapacidade”.  

Segundo Ribeiro (1998) a qualidade de vida “tem algum parentesco com o conceito de 

saúde”, enquanto que o conceito de bem-estar é um dos conceitos “que estão implicados nela” 

(Ribeiro, 1998, p. 172).  

“Para além dos recursos materiais, outros aspectos determinam o nosso Bem-Estar ou a nossa 

Qualidade de Vida – a nossa saúde, as relações, a satisfação com o trabalho, a liberdade 

política, entre outros. Com a emergência do conceito de Bem-Estar, como o conhecemos hoje, 

foi necessário proceder a uma distinção operacional e terminológica entre o Bem-Estar 

Material e o Bem-Estar Global (Van Praag & Frijters, 1999). 

Segundo Victor et al (2000) “a qualidade de vida inclui um alargado espectro de áreas da 

vida.  Os modelos relativos à qualidade de vida vão desde a «satisfação com a vida» ou «bem-

estar social» a modelos baseados em conceitos de independência, controle, competências 

sociais e cognitivas.  

Smith (2001) considera que o conceito de bem-estar mudou a partir de meados do século XX. 

Até aí significava, apenas, disponibilidade de bens materiais (comida, casa de banho, casa 

aceitável, acesso a serviços de saúde e de acção social, dinheiro suficiente). Actualmente 

relaciona-se, também, com dimensões menos tangíveis (sentido de segurança, dignidade 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

46 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

pessoal, oportunidades de atingir objectivos pessoais, satisfação com a vida, alegria, sentido 

positivo de si). A noção de qualidade de vida também passa pela mesma alteração, engloba os 

recursos e o direito a ‘gozar’ a vida” (cit. in Sousa, Galante & Figueiredo, 2003, p.365). 

Felce y Perry (1996) incluem a intermediação dos valores e aspirações das pessoas como 

sendo um factor a ponderar entre a qualidade das condições objectivas de vida e a satisfação 

pessoal. 

Schalock y Verdugo (2002), referenciados por Pichard (2006),  em vez de definirem 

qualidade de vida, optaram por propor um modelo composto por dimensões e indicadores 

centrais de uma vida de qualidade, estabelecendo princípios para entender a qualidade de vida 

e sugerindo três níveis que a afectam: microsistema (crescimento pessoal e desenvolvimento 

de oportunidades), mesosistema (técnicas de melhorias e da sua envolvência) e macrosistema 

(políticas sociais). 

Verdugo (2010) enfatiza a importância da avaliação da QdV nas suas três vertentes: 

individual (microsistema), organizacional (mesosistema) e social (macrosistema), para que 

possa ter lugar, respectivamente uma planificação centrada na pessoa, a avaliação de 

programas e a assessoria e formação. Esta avaliação implica: estratégias de medição, 

indicadores a nível de sistemas, directrizes para a medição e directrizes para a interpretação.  

Verdugo y Vicent (2004) enfatizam o facto de a qualidade de vida ser interpretada de formas 

diferentes por diversos autores, subjacendo a discussão, não resolvida, àcerca da natureza das 

relações entre os factores objectivos e os factores subjectivos do bem-estar das pessoas. 

 
 

 
 

 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

47 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

Segundo Pichard (2006):  

• “O conceito de Qualidade de Vida tem também estado sempre presente nas 

preocupações sobre o desenvolvimento e liga-se com a busca de excelência nos 

aspectos essenciais da existência humana, particularmente no campo da saúde, 

no qual adquire a sua maior operacionalidade 

• Neste contexto, embora algumas definições sejam parciais e inconclusivas e 

nem sempre tenha emergido com a força requerida, a Qualidade de Vida como 

categoria de análise, está chamada a converter-se num poderoso instrumento de 

análise e acção das políticas públicas, tanto pela sua capacidade de interpolação 

relativamente aos diferentes sectores sociais – independente da sua classe 

social, etnia e outras considerações – como pelas possibilidades que oferece 

para superar as limitações conceptuais dos estudos de pobreza e articular, a 

partir de uma perspectiva integral, os enfoques de inclusão social e equidade, 

desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável. 

• Adicionalmente, poderia orientar a prestação de serviços para práticas mais 

centradas nas pessoas. Isto, no marco de uma cidadania cada vez mais 

informada e com capacidades de procura e de gestão orientadas pelos seus 

valores positivos e aspirações sociais legítimas, para fazer valer o seu direito a 

uma melhor Qualidade de Vida. 

Para Galinha & Ribeiro (2005), O Bem-Estar e a Qualidade de Vida assumem uma posição 

central na Saúde em geral, quer de per si quer conjuntamente e até usados como  sinónimos. 

 A esse propósito, “Veenhoven (2000) refere que os conceitos de qualidade de vida, bem-

estar, felicidade, são utilizados como sinónimos, enquanto Sirgy (2002) inclui a satisfação 

com a vida, o afecto positivo e negativo, o bem-estar subjectivo, a felicidade, a percepção de 
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qualidade de vida, como aspectos subjectivos da qualidade de vida.” (cit. in Galinha & 

Ribeiro, 2005, p.208). 
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Importância do Estado de Saúde e Capacidade Funcional para o Bem-Estar 

e Qualidade de Vida na População Idosa/ Reformada 

 

 

“Na realidade não existem ‘doentes’, mas sim pessoas que necessitam de conhecimento para 

se equilibrarem nas suas dimensões física, emocional, mental, espiritual e social. Quando se 

equilibram e harmonizam, estes diferentes planos reflectem a saúde, a boa forma, a 

integridade e o bem-estar. 

Série verde nº 1. Fundamentos de la Salud y del Bienestar - La Página de la Vida 

www.proyectopv.org , p.6 

 

 

“O que está em jogo na velhice é a autonomia, ou seja, a capacidade de determinar e executar 

os seus próprios desígnios. Qualquer pessoa que chegue aos oitenta anos capaz de gerir a sua 

própria vida e determinar quando, onde e como se darão as suas actividades de lazer, convívio 

social e trabalho (produção em algum nível) certamente será considerada uma pessoa 

saudável”  

Ramos 2003 cit. in Soares, 2006, p.4 
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Segundo Paúl & Fonseca (2001) “falar de idosos obriga” (…) “a que se atenda sempre à sua 

condição de saúde, um dos aspectos chave do seu bem-estar geral” (Paúl & Fonseca 2001, 

p.113). 

Para Pais Ribeiro (1998), “A Saúde é vista como um recurso para a vida de todos os dias, uma 

dimensão da nossa Qualidade de Vida e não o objectivo de vida” (Pais Ribeiro, 1998, p.86).  

É neste contexto , que o conceito de Bem-Estar surge consistentemente associado ao conceito 

de Saúde e que se generalizou à Saúde Mental (Terris, 1975; O’Donnel, 1986). 

Já nos finais da década de setenta, Noviteoff e Olié (1978) se reportam à abordagem  

biológica e psicológica da saúde mental. 

Saraceno (1995) defende que o modelo biopsicosocial, aplicado à Saúde Mental e à Saúde em 

geral, veio ultrapassar  o reducionismo da perspectiva biomédica na promoção da saúde. Este 

modelo é reconhecidamente uma abordagem integral holística, tendo levado muitos  autores a  

falaram da multicausalidade da doença. 

Este autor contextualiza esta questão referindo que:  “Os factores macrossociais como são as 

diferenças culturais, os eventos extremos das guerras e dos grandes desastres, as condições 

socio-económicas deficitárias, o suporte social insuficiente e os ambientes psicológicos 

adversos, são todos eles factores independentes das características biológicas e individuais 

mas, que provam o papel determinante dos contextos na evolução de muitas doenças 

incluindo as doenças psiquiátricas” (cit. in Galinha & Ribeiro, 2005, p.207).  

O bem-estar é frequentemente utilizado para significar saúde física, mas Ashcroft e Caroe 

(2007) defendem que a saúde física deveria ser considerada como um factor que pode 

influenciar a nossa sensação de bem-estar. A boa saúde parece ampliar os sentimentos de 

felicidade, mas também é comum que as pessoas se adaptem à má saúde ou à incapacidade e 

relatem ter tanta satisfação de vida como antes.  
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Também Soares (2006) enfatiza o facto de nem sempre a adaptação dos idosos se encontrar 

comprometida face à  existência de patologias afirmando que “embora a maioria dos idosos 

sejam portadores de, pelo menos, uma doença crónica, sabemos que nem todos ficam 

limitados por essas doenças, e muitos levam uma vida relativamente normal (…) a ausência 

de doença é privilégio de poucos, e o completo bem-estar pode ser atingido por muitos, 

independentemente da presença ou não de doenças.” 

Por vezes, o reformado/aposentado não consegue mobilizar as respostas adequadas para 

ultrapassar as dificuldades com que vai ter de se confrontar e a reforma/aposentação passa a 

ser uma etapa difícil e desencadeadora de mal-estar, ou seja,  não é bem sucedido no seu 

processo de  coping   - um conjunto de recursos que o sujeito utiliza para lidar com as várias 

solicitações externas ou internas, avaliadas como constrangedoras e cujo objectivo é 

restabelecer o controlo da situação ameaçadora, utilizando estratégias, quer do foro cognitivo, 

quer comportamental ou,  ambos, simultaneamente (Anaut , 2005 ; Moser, 2001).  

Segundo Ashcroff e Caroe (2007), o facto de  a adaptação não acontecer  pode dever-se ao 

impacto da fraca saúde nos aspectos eudaimónicos do bem-estar, tais como uma sensação de  

pouca disposição para a vida ou para as relações.  

De igual modo, Ashcroff e Caroe (2007), referem que o facto de um parceiro se encontrar de 

fraca saúde pode prejudicar significativamente o bem-estar dos cuidadores da família, 

especialmente se requerer  apoio ou cuidados específicos.  

A exaustão física, o isolamento social e o baixo rendimento são também referidos por  esses 

autores como obstáculos a uma boa adaptação.  

Vaillant (1993) defende que se deve distinguir o conceito de coping do conceito de 

mecanismos de defesa,  estando estes últimos ligados a conflitos intrapsíquicos, enquanto que 
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as estratégias de coping se caracterizam por serem conscientes, suscitadas por um 

acontecimento e orientadas para a realidade exterior. 

Teixeira & Neri (2008), afirmam que: “para Glass (2003), as doenças e limitações não 

impossibilitam a experiência pessoal de velhice bem-sucedida. Muitos idosos relatam estar 

envelhecendo bem, embora os resultados de testes clinicamente objectivos demonstrem uma 

condição desfavorável de saúde”. 

Nesse sentido Winter (1983), refere não ser de espantar que o coping se tenha vindo a tornar 

num conceito central em psicologia, representando uma descrição do que deverá ser feito para 

manter a vida do indivíduo num grau elevado de satisfação. Esta descrição pode envolver  

uma vasta gama  de pensamentos, emoções e acções, na qual, os factores, quer situacionais, 

quer psicológicos, interagem com o coping, reflectindo o pensamento, o sentimento ou a 

acção,  garantes de um estado psicológico satisfatório.  

Paúl & Fonseca (2001), referindo-se  à avaliação da qualidade de vida e envelhecimento 

óptimo das populações idosas, afirmam que aquela “ (…) implica a consideração de medidas 

materiais, emocionais, sociais e da saúde, sendo que  frequentemente se estabelece uma 

confusão entre o estado de saúde físico e a qualidade de vida” e  que  “(…) a doença é 

influenciada pelas características psicológicas do idoso, pelo seu estilo de vida e pelo contexto 

que o rodeia, interferindo de forma mais ou menos negativa com o estado de ânimo do idoso” 

(p.128). 

Assim, “numa perspectiva preventiva de envelhecimento óptimo, revela-se importante actuar 

sobre o estilo de vida das pessoas (educação para a saúde) e sobre o contexto de vida do idoso 

(optimizando o seu ambiente residencial, seja na comunidade seja na instituição). A nível da 

intervenção secundária, esta deve visar sobre tudo o reforço da capacidade de coping, tendo 
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em vista amortecer ao máximo o impacto da doença no ânimo e na funcionalidade da pessoa” 

(cit. in Paúl & Fonseca, 2001, p.123).  

Ainda relativamente à capacidade de coping, Coe, Romeis & Hall (1998), entendem que  

“(…) a chave para um coping bem sucedido passará, finalmente, pela compreensão das fontes 

de stress e pelo uso eficaz dos recursos disponíveis para lidar com problemas significativos” 

(cit. in Paúl & Fonseca, 2001, p.123). 

O processo de coping não consiste em lidar  apenas com um evento particular, uma vez que o 

que está em causa são  transacções relacionadas com o ambiente, através de uma série de 

interacções dinâmicas (Lazarus & Folkman, 1984). 

Segundo Moos, Schaefer (1987, cit. por Ribeiro, 1998) e Anaut (2005), a capacidade de 

coping engloba os seguintes domínios: (a) significado – ajuda a dar um sentido para 

compreender a crise. Trata-se de um processo de apreciação e reapreciação que inclui a 

análise mental e preparação lógica (divide o problema em unidades facilitadoras da gestão da 

mesma); (b) redefinição cognitiva (aceitação da realidade, implicando uma reestruturação 

cognitiva favorável) e evitação ou negação (tentativa de negar ou diminuir a gravidade da 

crise); (c) problema - confronto com a crise, gerindo as suas consequências sob uma forma 

mais favorável. Este domínio integra a procura de informação ou suporte, visando a obtenção 

de informação acerca da situação e previsão do seu resultado, bem como a resolução de 

problemas e procura de recompensas alternativas; (d) emoções – para gerir os sentimentos e 

manter o equilíbrio afectivo. Subdivide-se em três categorias: regulação afectiva, descarga 

emocional e aceitação resignada.  

De acordo com Caparrós (2000), os estudos realizados evidenciam o facto do stress 

manifestar um impacto negativo sobre a saúde e o bem-estar físico, uma vez que as 

capacidades imunológicas do indivíduo submetido a situações stressants diminuem. 
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Para a Psicologia, o termo stress é utilizado para retratar as múltiplas dificuldades que o 

indivíduo tem face aos acontecimentos vitais, bem como os meios de que dispõe para a gestão 

destes. Os aspectos psicológicos e fisiológicos do stress complementam-se, uma vez que as 

reacções hormonais às agressões dependem de factores psíquicos (Dantzer, 2001). 

Alguns autores defendem que os estilos de coping não são inerentemente adaptativos ou mal-

adaptativos, causando um impacto na saúde, de acordo com o agente stressor experienciado 

(Cutrona & Russell, 1990; Folkman & Lazarus, 1980).  

Park e Adler (2003) afirmam que uma grande quantidade de estudos estabeleceram uma 

relação entre a forma de lidar com o stress e a sua influência no bem-estar e na saúde física. 

Estes pressupostos remetem para que as estratégias de coping adoptadas influenciem a QdV 

dos indivíduos. 

Também Sidelski (2004) refere a influência do chamado “stress quotidiano” que se traduz 

numa série de manifestações, (fisiológicas, emocionais, mentais e comportamentais) não 

danosas no curto prazo mas, que alteram a qualidade de vida quando esse stress se  apresenta 

de forma continuada. Estas activações quando se prolongam no tempo facilitam o 

aparecimento de diversos tipos de patologias. O autor alerta ainda para as consequências do 

stress sobre a saúde do organismo, o bem-estar psicológico e o funcionamento social. 

De igual modo, a auto-aceitação e a autonomia - duas das componentes do bem-estar 

psicológico de Ryff (1995) -  estão relacionadas com a saúde, uma vez que na sua origem 

(relacional) está o facto de as crenças acerca do valor e da capacidade da self serem moldadas 

pelo que as outras pessoas dizem ( o conceito da self está em formação ao longo do 

desenvolvimento da criança), e, potencialmente, através das experiências relacionais fortes 

que decorrem ao longo da vida, sejam elas positivas ou negativas. Então, se a base para a 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

55 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

auto-estima ou autonomia se tornar demasiado centrada na self , isso pode resultar em grandes 

níveis de narcisismo e ansiedade e, assim reduzir os níveis de bem-estar Twenge (2006).  

De facto, o desenvolvimento da self prossegue ao longo da vida e está intimamente ligado ao 

crescimento pessoal, outra componente chave do bem-estar subjectivo. Então, as relações são 

um factor importante para o crescimento pessoal pois é com elas que aprendemos, 

desenvolvemos interesses que inspiram o crescimento e criamos as oportunidades que o 

permitem. Isto é particularmente relevante na fase de transição que a pré-reforma e a reforma 

representam, em que os mecanismos de coping com novas condições e ritmos de vida, se não 

forem bem utilizados, podem conduzir a patologias diversas a nível da saúde mental, 

designadamente ansiedade, depressão e outros quadros de natureza psicossomática.  

Testal et al (1999) enfatizam, num estudo realizado com idosos com 60 ou mais anos, que a 

principal variável preditora relativamente à medida da depressão é o stress em vez da 

quantidade de doenças ou complicações médicas, como se tem postulado em investigações 

anteriores. Ainda relativamente a este estudo e no tocante aos idosos portadores da diabetes os 

autores referem que o BES é mais baixo para estes do que para os não diabéticos.  

Para Strawbridge et al. (2002), a integridade da saúde física e a capacidade funcional são 

componentes importantes do envelhecimento bem sucedido, mas uma definição não pode 

limitar-se a esses factores. Exceptuando-se os estudos com ênfase biológica, nos quais o 

conceito de sucesso na senescência está restrito à longevidade ou ausência de incapacidade, o 

componente bem-estar subjectivo é essencial para que uma definição de envelhecimento bem 

sucedido seja válida. 

Segundo Paúl & Fonseca (2001) “ (…) se a saúde física não é por si só condição de 

felicidade, a sua ausência provoca sofrimento físico e psicológico e quebra no bem-estar, 
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através de interacções complexas – directas e indirectas – com outros factores da qualidade de 

vida.” (p.112). 

Segundo Ryff (2001)  as relações interagem com a saúde de diversas formas. As relações de 

má qualidade podem levar a comportamentos doentios e podem também resultar em falta de 

apoio. As relações positivas estão ligadas à melhoria das respostas imunitárias, a uma melhor 

protecção em relação ao stress e a uma recuperação mais rápida de AVC e de cancro (Ryff , 

2001). 

Este autor,  ao fazer a revisão da ligação entre relações e “carga halostática” (o efeito 

cumulativo a longo prazo das acomodações fisiológicas ao stress) concluiu que “a 

importância da nutrição de ligações sociais e da maximização de oportunidades de relações 

valorizadas, emocionalmente compensadoras e significativas, com outros significativos, pode 

ter tantas consequências para a saúde e bem-estar a longo prazo como as tão promulgadas 

mensagens respeitantes a uma nutrição e exercícios adequados” (Ryff, Singer, Wing, & Love 

(2001), cit. in Ashcroft e Caroe (2007), p. 16) 

As relações positivas são tão fundamentais para o bem-estar, que o aspecto do tipo “em 

relação com” é uma componente distinta do bem-estar. Como afirmam Diener e Seligman 

(2004) “a experiência de ter relações pessoais próximas pode ser considerada uma 

necessidade humana fundamental, que providencia sentimentos de ligação e pertença, 

intimidade e apoio. O sentimento de os dar, numa relação, pode ser tão importante como o de 

os receber”. 

A experiência das relações também é importante ao nível social. Por exemplo Keyes (2002) 

desenvolveu um modelo do bem-estar social como componente nuclear da saúde mental 

positiva. Para este autor os indivíduos funcionam bem quando “vêem a sociedade como tendo 

um significado e sendo compreensível, quando vêem a sociedade como possuindo potencial 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

57 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

para crescimento, quando sentem que pertencem às e são aceites pelas, suas comunidades, 

quando aceitam a maioria das partes da sociedade, e quando se vêem a si próprios a contribuir 

para a sociedade”. (cit. in Ashcroft e Caroe (2007 p. 15). 

Neste contexto, e ainda segundo Soares (2006) a “ (…) capacidade funcional surge como um 

paradigma de saúde, particularmente relevante para o idoso.” 

Ramos (2003) afirma que “o envelhecimento saudável é resultante da interacção 

multidimensional entre saúde física, saúde mental, independência na vida diária, integração 

social, suporte familiar e independência económica.” (cit. in Soares, 2006, p.4). 

Como tal,  Soares (2006) afirma que  “ (…) a manutenção da capacidade funcional deve ser 

uma actividade multi-profissional para a qual concorrem profissionais de diversas áreas” 

(Soares 2006, p.4). 
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Importância da Actividade para o Bem-Estar e Qualidade de Vida: Vida 

Activa versus Vida não Activa na População Idosa/ Reformada 

 
 
 

“A qualidade de vida é determinada pelas suas actividades.” 

Aristóteles   384 AC-322 AC 

 

 

“Sem serviço comunitário, não teríamos uma qualidade de vida fortalecida . Ele é importante 

tanto para quem o pratica como para quem o recebe. Ele é o caminho em que nós próprios 

crescemos e nos desenvolvemos.” 

Dr. Dorothy I. Height, presidente e CEO do NCNW 

 

“ Nunca duvides que um pequeno grupo de cidadãos sensatos e comprometidos, pode mudar o 

mundo; de facto é a única coisa que alguma vez o conseguiu fazer” 

Margaret Mead 
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Um grande número de autores tem vindo a acentuar a relevância que a prática de Actividades 

tem na preservação do Bem-estar e da Qualidade de Vida dos idosos. 

Denney (1982) entende que as capacidades cognitivas devidamente exercitadas sofrem um 

declínio menos acentuado e mais tardio, do que as não exercitadas.  

Barreto (1988) afirma que “ (…) a insuficiência de estimulação parece, assim, poder 

desencadear um declínio da eficiência mental, o que leva a supor que um determinado nível 

de solicitações é indispensável para a manutenção de estratégias de resposta. O exercício da 

inteligência será, pois, indispensável para a sua perseveração”. Este autor reforça a afirmação 

de Kuhl (1986) de que “a deterioração de algumas capacidades mentais se deve mais à falta 

de uso do que à doença.” 

Já Guerreiro (1988) releva a adopção de medidas ambientais compensatórias como sendo   

“(…) um factor imprescindível para combater a concepção fatalista de que o idoso não é 

capaz de perceber, de fazer, de aprender”. 

Donskoi (cit. in. Garcia et al. 2005) , estudou o efeito do exercício físico regrado sobre as 

actividades dos membros inferiores durante oito semanas, em indivíduos com idades acima 

dos 90 anos, com mobilidade e uma boa compreensão de instruções simples.  

O autor entende não existirem contra-indicações especiais à aprendizagem de novas 

competências motrizes, devendo atender-se ao facto de se dar tempo suficiente aos idosos 

para que a informação que recebem seja processada e para que seja elaborada a resposta, para 

que se favoreça o estabelecimento dos traços de memoria.  

Consequentemente, ao adequar-se a informação à capacidade de compreensão do idoso, dá-

se-lhe, muitas vezes, uma informação detalhada para lhe permitir que auto-regule 

adequadamente a sua resposta. 
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De igual modo, Clarkson-Smith & Hartley (1989) realizaram um estudo sobre a relação entre 

o exercício físico/capacidades cognitivas dos idosos, tendo verificado que aqueles que 

praticavam exercício físico tinham obtido melhores resultados nas medidas relativas ao 

raciocínio, memória activa e tempo de reacção.  

Garcia et al. (2005) realizaram um estudo no Complexo Gerontológico do Hospital 

Universitário Dr. Salvador Allende, em Havana o objectivo de analisar os benefícios da 

prática sistemática de exercício no bem-estar e qualidade de vida das pessoas idosas. 

Segundo estes autores, a prática continua de exercício físico desde muito cedo, desenvolverá 

cada vez mais a capacidade física e, paralelamente, melhorará as capacidades das funções 

cardíacas, mentais e motivacionais que, não só permitirão a melhor qualidade de vida na 

velhice, como também favorecerão maior longevidade funcional. 

Essa prática deve ser realizada em função do estado físico em que cada um se encontre e, 

consequentemente, os idosos com muitos anos de vida sedentária devem ter treinos 

personalizados, tendo-se em conta as patologias de que padeçam. 

Entre as várias modalidades mais adequadas a pessoas com mais de 60 anos, encontram-se a 

marcha, corrida, corridas de distâncias não muito longas, natação, ciclismo, golfe, etc, sempre 

com controlo médico. 

De acordo com estes autores tem se verificado, através de diversos estudos, que a prática 

sistemática de exercício físico, melhora a resistência periférica nos vasos sanguíneos com uma 

correspondente maior qualidade do fluxo sanguíneo, diminuição da taxa de colesterol, alcance 

de maior peso corporal e influência positiva no estado anímico e na auto-estima.  

Através do exercício físico, procura-se conseguir uma melhor postura prevenindo dores 

lombares e melhoria do funcionamento de órgãos internos, entre outras vantagens 

biopsicofuncionais, que tornam o homem cada vez mais capacitado para desempenhar as suas 

actividades quotidianas.  
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Os autores definem o sistema de cultura física como o conjunto de elementos de cultura física 

e desportos que, integradamente, contribuem de forma organizada e estruturada para o bem-

estar físico e moral, para a prevenção e promoção da saúde, para a elevação da mestria 

desportiva, aproveitamento do tempo livre e, atingidos estes objectivos, aumento da qualidade 

de vida da população, através da conservação de maior força vital e física e contribuem para a 

manutenção e recuperação do equilíbrio físico e psíquico. 

Riley e Riley (2000), defendem a integração de idades, afirmando que esta  tem muitas faces, 

envolvendo assuntos complexos relacionados com a ausência de barreiras estruturais de idade 

e com as interacções de pessoas de idades diferentes, complexidade esta ilustrada por Peter 

Uhlenberg (2000).  

Os autores interrogam-se sobre o aumento das tendências para a integração de idades e suas 

possíveis consequências para o futuro, contextualizando essas questões já nos anos 70, altura 

dos alertas para as pressões para a mudança estrutural através dos números sempre crescentes 

de pessoas do extracto de idade mais elevada, coincidentes com o fenómeno dos baby-

boomers, no extracto das idades mais novas.  

Referenciando Vaupel e Jeune (1994),  Riley e Riley  alertam para o facto  de o aumento 

destas pressões  fazer cada vez mais sentido, dado que existe a previsibilidade de que, de 

forma crescente, os idosos mais velhos, possam viver até aos 100 anos ou mesmo ultrapassar 

esta idade.  

Neste contexto, Riley e Riley (2000) têm a expectativa de que um crescente número de 

pessoas mais idosas venha a resistir aos constrangimentos da idade e aos preconceitos que lhe 

estão associados, contra a sua participação activa na sociedade, frisando que essas fronteiras 

rígidas poderão também querer ser esbatidas por pessoas de outros extractos etários, como, 
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por exemplo, os jovens que poderão querer, cada vez mais cedo, o acesso a papéis “adultos” 

no trabalho, família e lazer, ou a pessoas de meia-idade a quem, do ponto de vista laboral, 

poderão ser atribuídos papeis classificados para idosos, inversamente ao que suceda na sua 

vida doméstica e familiar.  

De acordo com Riley e Riley (2000), existem três aspectos da integração de idades que 

contribuíram para a sua compreensão:  

• desenvolvimento conceptual continuado;  

• relevância da investigação passada;  

• algumas implicações para o futuro. 

Para a conceptualização relativa ao  desenvolvimento da integração de idades, contribuem 

dois “tipos ideais” de estrutura social, esquematizados na Fig.1 (Riley, M. W., Foner, & 

Riley, J. W., 1999; Riley, M. W., Foner, & Riley, J. W., 1994). No lado esquerdo da figura 

encontram-se as “estruturas de idade diferenciada”, que se dividem por idades nas “três 

caixas”, de educação para os jovens, responsabilidades de trabalho e familiares para os de 

meia-idade e lazer na reforma, para os idosos. As “estruturas de idade integrada” do lado 

direito, são as em que os limites de idade foram removidos ou tornados flexíveis. As 

tendências em direcção a ambos os tipos vão acontecendo em todas as sociedades, em graus 

diferentes. E, hoje em dia, podem ser detectadas diversas tendências direccionadas para a 

integração de idade em instituições educativas, organizações de trabalho, famílias e outras 

estruturas. 
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Figura 1 – Tipos ideais de estruturas sociais3 

A integração de idade foi definida de forma ampla como tendo duas componentes:  

• Deitar abaixo as barreiras estruturais de idade (tais como oportunidades no 

trabalho, educação e outras estruturas que estão cada vez mais abertas a 

pessoas de todas as idades);   

• Juntar pessoas que diferem em idade (por exemplo, a educação durante 

toda a vida significaria que os velhos e os novos seriam, conjuntamente, 

estudantes). 

Portanto, uma formulação mais completa da integração de idades, seria:              

A. Critérios de idade flexível  - “vidas flexíveis” 

B. Heterogeneidade de idade - “interacção de idades cruzadas” 

                                                
3 Figura adaptada de Riley, M. W., Foner, & Riley, J. W., 1999; Riley, M. W., Foner, & Riley, J. W., 1994 
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A componente A (deitar abaixo as barreiras estruturais de idade) desde há muito que é 

conhecida: 

 Para estruturas particulares “critérios de idade flexível” significa que a 

entrada, saída e desempenho não são constrangidos pela idade. Ou seja, 

a idade já não é uma barreira rígida ao acesso. 

 Para os indivíduos, a implicação destes critérios flexíveis é que são 

possíveis “vidas flexíveis”. Ou seja, os indivíduos têm oportunidades, 

ao longo das suas longas vidas, de intercalar períodos de educação, 

trabalho, tempo para a família, lazer e outras opções. 

Menos familiar é a componente B (juntar pessoas de todas as idades): 

• Para as estruturas “a heterogeneidade de idades” significa que o 

agregado (ou o cruzamento) de pessoas em determinadas estruturas, 

difere em idade, adesão em grupo e acompanhamentos. 

• Para os indivíduos, a implicação da heterogeneidade de idades é 

“interacção de idades cruzadas”. Ou seja, os indivíduos têm 

oportunidades acrescidas para interagir com outros que diferem em 

idade. 

Segundo Riley & Riley (2000), estas duas componentes, embora distintas, são 

interdependentes:  

Começando com a componente A, sempre que as estruturas específicas (tais como 

organizações de trabalho ou sistemas educativos) abrem as portas às pessoas, 

independentemente da idade destas, a consequência provável (B) é que pessoas de diversas 

idades serão incluídas em cada estrutura.  
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Ou, inversamente, começando com B, quando velhos e novos se confrontam uns aos outros na 

mesma organização de trabalho, ou sistema educativo, é provável que as fronteiras de idade 

dessas estruturas se tornem,  institucionalmente, mais flexíveis (A). 

O “ponto importante” (Riley & Riley 2000, p.3) é que ambas as componentes, com as suas 

distintas implicações, são essenciais para a compreensão da integração de idade. 

Estes autores relevam a importância, para a investigação da componente A, de um número 

impressionante de bolsas de estudo que foi dedicado a essa investigação, nos EUA.  

Relativamente às mudanças sociais, Riley & Riley (2000),  referem que, à data, nos  EUA, a 

educação estava cada vez mais ‘idade-integrada’, sendo definida como “ao longo da vida” e 

que, existiam tendências dispersas para que as barreiras de idade se flexibilizassem  em 

estruturas, como o trabalho (onde, nos Estados Unidos, muitos  estudantes liceais trabalham), 

e na família (onde os parentescos actualmente abrangem os bisavós e até os trisavós). Já no 

tocante à medicina e segurança social, verifica-se existirem contra-tendências uma vez que os 

programas são definidos por idades. 

A componente B teve muito menos atenção conceptual e da investigação. Embora os efeitos 

totais desta crescente heterogeneidade de idades não sejam ainda conhecidos, o seu 

significado está gradualmente a tornar-se mais claro, traduzindo-se  no aumento de 

oportunidades para “interacção de idades cruzadas” – uma vez que nos Estados Unidos têm 

vindo gradualmente a formar-se novas formas de mentorização e aprendizagem têm vindo 

gradualmente a formar-se4.  

                                                
4 Estudantes universitários ensinam estudantes do quinto ano, ou pessoas de idade isoladas; pessoas em casas de saúde 

ensinam alunos da pré-primária;  jovens trabalhadores aprendem  com pessoas mais velhas com experiência ou, por sua vez, 
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Riley & Riley (2000), enfatizam a importância dos contributos da investigação sobre ambas  

as componentes, para o entendimento comum da integração de idades. 

De facto, constata-se que nos EUA: 

• As fronteiras entre infância e adultícia estão a tornar-se esbatidas; 

• Com a investigação sobre a maleabilidade relativa aos cérebros das crianças, 

estão a surgir novos tipos de comunicação entre mãe e bébé; 

• A comunidade gerontológica está também a requerer relações mais activas 

entre  os pais idosos e os seus filhos adultos;  

• As comunidades estão a desenvolver-se com o propósito objectivo da 

integração de gerações;  

• As universidades  estão associadas a comunidades vizinhas de reformados;  

• Milhares de executivos reformados fazem consultoria a pequenos negócios; 

• O Departamento de Saúde e Serviços Humanos encoraja os seus  empregados a 

passarem uma hora por semana, de leitura, com um estudante do primeiro ao 

sexto ano de escolaridade.  

Riley & Riley (2000) entendem que a interacção de idades cruzadas poderá levar à 

solidariedade de grupo e a um sentido de comunidade, através de todos os estratos etários, 

reduzindo as ameaças da incompreensão, tensão e conflito intergeracional. Um bom exemplo 

disso seria a  leitura, por parte das pessoas de idade,  a crianças, de histórias infantis, da Bíblia 

ou de Shakespeare.  

                                                                                                                                                   
ensinam competências de novas tecnologias aos seus mais velhos; avós e netos socializam-se uns aos outros,  ou  surgem 

“parcerias inter-geracionais” nas quais as crianças da escola e as pessoas mais velhas interagem em ambientes institucionais. 
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Far-se-ia, assim, uma transmissão de herança  que poderia providenciar imagens e figuras de 

estilo como contributos positivos à comunicação entre gerações.  

Um outro exemplo seria a partilha dos idosos com os de meia-idade, de algumas das 

responsabilidades de trabalho e família, a troco de tempo de lazer com objectivos culturais, 

aventura e recreação.  

A influência de Riley ultrapassou a sociologia e adquiriu novas dimensões quando esta 

decidiu organizar um programa de investigação comportamental e social, em 1979. Riley 

coordenou toda uma visão multidisciplinar de investigação do processo de envelhecimento, 

integrando-o em estruturas sociais. 

Esse programa de investigação veio mostrar a importância da influência das estruturas sociais 

nas vidas das pessoas e destas nas estruturas sociais.  

A compreensão biopsicosocial levou Riley a desenvolver um segundo programa, “Saúde e 

Funcionamento Eficiente  na Meia Idade e Anos Posteriores”, tendo subjacente o conceito de 

funcionamento eficiente e as suas implicações, quer para a investigação, quer para a definição 

de políticas, atentos o funcionamento social e psicológico (exemplo: desempenho de papeis 

sociais e manutenção ou, até, melhoria de capacidades cognitivas). Riley (1999) defende ser  

o objectivo principal o prolongamento dos anos saudáveis e produtivos da meia idade, tanto 

quanto possível, para os anos mais tardios da vida. 

Assim, esta autora utilizou a investigação sobre intervenções para melhorar o desempenho 

cognitivo em pessoas idosas, influenciando diversos investigadores cognitivos, entre eles 

Willis (1979) e Baltes e Willis (1979; 1982) no sentido do reconhecimento do contexto social 

em que eram realizadas as suas investigações e, na interpretação dos resultados desses 

estudos, como suporte do conceito de funcionamento efectivo e demonstração de que a 
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provisão de circunstâncias sociais adequadas (por exemplo, feedback e reforço positivo ao 

desempenho e um ambiente social encorajador e de suporte) poderiam alterar a trajectória do 

desempenho humano em relação à idade. (Riley,1999).  

Também Schaie (1989) foi influenciado por Riley, tendo as suas séries de conferências na 

Penn State University incidido sobre estrutura social e envelhecimento, e originado um livro 

com a mesma designação, em que este autor analisa detalhadamente as diversas formas de 

relação recíproca das estruturas sociais e processos psicológicos do envelhecimento, bem 

como a evidência da interface das estruturas sociais e comportamento, apresentando propostas 

que o autor espera que possam vir a elucidar a relação recíproca entre desenvolvimento social 

e desenvolvimento individual, com a realização de novas investigações.  

Schaie (1989), refere ainda que os resultados da investigação sugerem que as alterações a 

nível da estrutura social, que acontecem ao longo do tempo, têm, também, um impacto nas 

consequências comportamentais do indivíduo, no seu processo de envelhecimento. 

Segundo Martín e colaboradores (2006), podemos estruturar as actividades desempenhadas 

pelos idosos em torno de quatro eixos essenciais:  

I. Meio familiar, onde os papéis são desempenhados através da 

transferência de tempo (Cardia & Ng, 2003), da translação de dinheiro 

(Bromer & Henly, 2004) e da função educativa dos netos (Edwards, 

1998);  

II. Promoção social, maioritariamente nos programas de voluntariado 

sénior (Bullock & Osborne, 1999) e nos programas intergeracionais 

(Dorfman et al., 2004ª);  
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III. Trabalho sénior, no âmbito rural (Dorfman e tal, 2004b) e nos serviços 

(Yeatts, Folts, & Knapp, 2000); e  

IV. Meio político (Burr, Caro, & Moorhead, 2002) (cit. in Gonçalves, 

Martín, Guedes, Cabral-Pinto & Fonseca, 2006, p.139). 

 

Segundo Ashcroft e Caroe (2007), cada indivíduo é pessoalmente responsável pelo seu bem-

estar e pelo dos outros, sendo frequentemente através da procura do bem-estar destes últimos 

que construímos os tipos de relações  que são mais benéficos para o nosso próprio bem-estar. 

É, também, importante que estejamos disponíveis para cuidar dos outros, mesmo que 

pensemos que eles têm pouco a oferecer-nos, pois o bem-estar social depende das acções 

colectivas dos indivíduos.  

Gonzalez (2000), refere a importância que tem   integração de um idoso numa estrutura de 

voluntariado formal, diminuindo o seu isolamento, ao permitir-lhe  a manutenção de relações 

interpessoais.  

Também, segundo Hertzog & Morgan (1993), “ (…) o estabelecimento de novas relações e a 

aquisição de novos papéis tem um impacto positivo na sua saúde e no seu bem-estar, 

prevenindo a perda de identidade e a doença mental (…)” (cit. in Gonçalves, Martín, Guedes, 

Cabral-Pinto & Fonseca, 2006, p.140). 

Segundo Ashcroft e Caroe (2007), embora fazer voluntariado numa comunidade local possa, 

por vezes, ser duro, pode ajudar a construir um sentimento de espírito de comunidade, ou um 

capital social que, a seu  tempo, resulte em melhores cuidados para o ambiente local e em 

menor criminalidade. 

Importa, ainda, referir que cada indivíduo não é exclusivamente responsável pelo seu bem-

estar. Existe toda uma gama de outros factores que influenciam a sua capacidade de fazer 
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boas escolhas e  todos aqueles que se relacionam com ele devem assumir a sua quota parte de 

responsabilidade. (Ashcroft e Caroe, 2007). 

Neste contexto, Peterson & Tompkins (2004) relevam a importância das universidades ou 

academias sénior que “podem ser apontadas como um veículo eficaz de manutenção de 

actividade e interacção para os idosos” (…)” (cit. in Gonçalves, Martín, Guedes, Cabral-Pinto 

& Fonseca, 2006, p.142). 
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Importância da Família e das Relações Afectivas e Sociais no Bem-Estar e 

Qualidade de Vida da População Idosa/ Reformada 

 
 
 

 
“Viver á a arte de amar. Amar é a arte de cuidar. Cuidar é a arte de partilhar. Partilhar é a arte 

de viver. Se tu te queres levantar, levanta alguém.” 

Booker T.Washington  

 

“É vital que os ajudemos a começar bem, que nutramos o seu desenvolvimento e que 

asseguremos o seu bem-estar” 

Cristopher Dodd 

“Até aonde chegas na vida depende de seres terno com os novos, compassivo com os idosos, 

teres simpatia para com os que lutam e tolerante em relação aos fracos e aos fortes” 

George Washington Carver  

 

“É através das nossas relações que descobrimos quem somos. É nas nossas relações com os 

outros que se forma o nosso sentido de identidade. Aprendemos a cooperar. Aprendemos a 

competir. Aprendemos um sentimento de autonomia e a conhecermos a nossa mente. 

Aprendemos a interdependência e aprendemos a resolver o conflito inevitável.” 

(in Rede de Investigação do Estatuto Sócio-Económico e Saúde John D. e  Katryn T. 

McArthur) 
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“ A melhor parte da vida de cada pessoa consiste nas suas amizades” 

Abraham Lincoln 

 

 

“Cada amigo representa um mundo em nós, um mundo possivelmente não nascido até eles 

chegarem e é apenas através deste encontro que nasce um novo mundo” 

Anaïs Nim 

 

 

“No limite, é a forma como comunicamos com os outros e com nós próprios que determina  a 

qualidade das nossas vidas”  

Anthony  Robins 
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As famílias envolvem muitos tipos de relações: fraternais, de casal, paternais e de avós.  

Segundo Ashcroft e Caroe (2007), as relações familiares são as primeiras a fornecer  

oportunidade de vivências de relações íntimas, de modelagem de competências relacionais, e 

de, através das recompensas e sanções adequadas se  moldar uma contextualização moral e 

reforçada.  

Aqui, o papel do idoso, no modelo inter-geracional, assume particular relevância para o 

desenvolvimento das competências sociais e compreensão do comportamento moral e 

adequado em relação aos outros. Estas competências são cruciais tanto para o acesso pessoal 

aos benefícios do bem-estar das relações, como para o contributo para o bem-estar dos outros, 

uma vez  que o idoso/reformado pode, não só, ter um papel didáctico junto das crianças e 

jovens, como também propiciar o seu melhor desenvolvimento, através daquelas 

competências e compreensão. 

Compass (2006)  afirma que : “as nossas relações com os outros são cruciais para o nosso 

bem-estar. A geração baby-boomer  tem níveis mais baixos de capital social do que as 

gerações anteriores devido a níveis mais elevados de divórcio e separação e à não pertença a 

estruturas da comunidade local. As ligações sociais, interacções e níveis de participação e 

confiança necessitam de ser fortalecidas.”(cit. in Ashcroft e Caroe 2007, p.14). 

A investigação   realizada    pela    Young    Foundation (2002),   aponta  para  a   resiliência  

continuada   da família alargada e para o seu papel importante de apoio a outras relações 

familiares. No entanto,  alerta para o perigo relativo a toda uma gama de políticas, entre as 

quais a de atribuição de alojamentos e/ou o acesso restrito dos avós às crianças, uma vez que 

as políticas centradas em unidades familiares cada vez mais pequenas correm o risco de 

enfraquecer o contexto protector dessas unidades. 
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Como já foi referido (Riley 2000), nos EUA existem já muitos serviços e actividades que 

promovem integração de idosos e crianças e/ou idosos e jovens. Assim, denota-se a 

revalorização do papel do idoso/reformado na família alargada e uma tendência para a 

reabilitação da sua imagem e capacidades, isto é, para a sua (re)integração na família, 

constatando-se um “regresso”ao modelo inter-geracional, defendido por Riley &e Riley 

(Riley 2000).  

Segundo Ashcroft e Caroe (2007), a forma como as relações contribuem para o bem-estar 

repercutem-se em benefícios para as relações pessoais próximas, tanto para adultos como para 

crianças.  

A investigação sobre o bem-estar revela benefícios claros do casamento, em especial, e das 

relações adultas de apoio,  em geral.  

Cummins (2008) analisou a contribuição,  para o bem-estar ,do rendimento e de uma relação 

com outro adulto que envolva a partilha mútua de intimidade e apoio. Concluiu que um 

agregado familiar de três pessoas (pais mais criança), com um baixo rendimento económico 

tem um bem-estar subjectivo mais elevado do que um agregado familiar de duas pessoas (um 

progenitor mais criança) que tenha o mesmo rendimento. O consumo aumentado de bens pelo 

adulto adicional é mais do que compensado pelo apoio instrumental e emocional que 

conseguem dar um ao outro. 

Segundo Bazo (1998) “As actuais políticas sociais, que dão ênfase ao cuidado comunitário, 

assentam, implicitamente, no modelo do ‘familismo’, que considera a família como o lugar 

idóneo para envelhecer.” Segundo Arca (2007) “Na época em que predominava o modelo de 

família tradicional extensa e em que o envelhecimento populacional não era tão acentuado, a 

velhice surgia associada à sabedoria, à experiência e a um elevado reconhecimento social. 
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Todavia, no contexto sóciocultural moderno existe uma grande indefinição em relação a esta 

etapa da vida.” (cit. in Osório & Pinto, 2007, pp. 271). 

Arca (2007) afirma ainda que “o rápido processo de urbanização, a redução da extensão da 

família e da área das habitações, o surgimento de novos modelos familiares, a baixa da 

natalidade, a entrada da mulher no mercado de trabalho e a elevação dos níveis culturais das 

populações vão repercutir-se na capacidade da família para desempenhar o seu papel 

tradicional como única e imprescindível prestadora de cuidados.” 

Segundo esta autora, a tarefa de cuidador, mais de que sobre a família, recai sobre um dos 

seus membros: a mulher. (cit. in Osório & Pinto, 2007, pp. 271-274). 

Neste contexto, Paúl & Fonseca (2001) referem que (…) “as famílias portuguesas, de acordo 

com um estudo de opinião de 1993 do “Eurobarómetro Idosos”, mostram pouca 

disponibilidade para acolher os seus idosos” (p.115). 

Schroots, Ballesteros & Rudinger (1999) mencionam que em relação à afirmação “‘As 

famílias estão cada vez menos dispostas a cuidar dos idosos que anteriormente (…),  a 

maioria dos portugueses está de pleno acordo”, pois  “a percentagem dos que se mostram de 

acordo com esta afirmação é uma das mais elevadas da União Europeia” (cit. in Paúl & 

Fonseca, 2001, p.115). 

As famílias não são, contudo, a única fonte de relações de suporte. Os estudos qualitativos 

realizados por Pahl (2006) sobre a amizade revelaram que as amizades adultas são formas 

vitais de apoio para muitas pessoas.  

No entanto, segundo os resultados do módulo relativo ao capital social da General Household 

Survey 2000,  20% das pessoas não possuem nem “uma rede de amizades satisfatória” nem 

“uma rede satisfatória de familiares”, sendo estas definidas, respectivamente, como o 

encontro ou a conversa com amigos pelo menos uma vez por semana e ter-se pelo menos um 
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amigo íntimo a viver na vizinhança  e como   o encontro ou a conversa com familiares pelo 

menos uma vez por semana e ter-se pelo menos um familiar íntimo a viver perto.  

Segundo Demakakos (2006), os dados, obtidos a partir do ‘Estudo Longitudinal Inglês Sobre 

o Envelhecimento’, indicam que a solidão é o preditor mais significativo relativamente à  

satisfação de vida, com 50% das pessoas idosas sem amigos a relatarem que se sentem 

isoladas, quer frequentemente, quer por vezes, enquanto que apenas 20% das pessoas idosas 

com sete a dez amigos íntimos, se sentem assim. 

As relações com a vizinhança e com a comunidade são a terceira área da experiência directa 

de relações, tendo-se constatado, a partir dos resultados do módulo relativo ao capital social 

da General Household Survey 2000, que um em cada quatro adultos fala diariamente com os 

seus vizinhos, enquanto que apenas um em cinco fala com eles menos de uma vez por 

semana, e que apenas  três quartos das pessoas receberam um favor de um vizinho nos últimos 

seis meses. 

Pela positiva, as boas relações comunitárias  podem resultar em melhores cuidados para o 

ambiente local ou em boas relações comerciais, que poderão levar a uma produtividade 

aumentada, e a um maior e mais significativo envolvimento no trabalho. Nestes casos, o efeito 

imediato no bem-estar pode não parecer ser um assunto pertinente numa relação mas pode ter 

as suas origens nos resultados de uma ou mais relações, verificando-se que as acções 

individuais podem ter ‘efeitos dominó’ nos sistemas sociais. Isto pode suceder através de uma 

cadeia de efeitos, tais como a relação entre consumidores e produtores, ou pode ter um efeito 

mais distribuído em todo um sistema social.  

Ashcroft e Caroe (2007), referem que os níveis de confiança, medo do crime e do 

comportamento anti-social são também mecanismos importantes, através dos quais as 

relações com os vizinhos e com a comunidade têm impacto no bem-estar (Ashcroft e Caroe 
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2007) e relevam ainda a importância das relações entre grupos étnicos e entre gerações, uma 

vez que as relações de grupo podem influenciar os sentimentos de pertença ou de exclusão. 

Também, segundo estes autores, a promoção do bem-estar dos grupos mais vulneráveis e 

difíceis de atingir, requer relações estáveis, de confiança, com a flexibilidade de se inovar na 

prestação de serviços. Para tal, é necessário um planeamento e uma visão a longo prazo, 

independente dos objectivos e prioridades iniciais, para imaginar e trabalhar diferenças, o que 

poderá levar vinte anos a acontecer. É este o papel extremamente relevante das organizações 

do sector do voluntariado, que tendem a estar enraizadas na história e nos compromissos a 

nível local. 

Ashcroft e Caroe (2007), referem ainda a importância do papel que os prestadores de serviços 

têm, quer na saúde, quer na integração social do idoso/reformado:  

• Os serviços públicos envolvem um conjunto complexo de relações: entre os 

utilizadores e os prestadores de serviços; no  seu seio e entre fornecedores 

(quer privados, voluntários ou do sector público); e, entre profissões. Cada uma 

dessas relações é importante para o bem-estar e qualidade de vida, como se 

verifica quando os serviços falham.  

• É através da clarificação dos contributos das várias instituições e profissionais 

que se torna, de facto,  possível fazer uma diferença positiva nas vidas das 

pessoas, definido  as respectivas responsabilidade pelos resultados, fazendo o 

empowering dos utilizadores de serviços, a formação interprofissional e 

melhorando a atribuição de tarefas, aumentando, assim, o potencial de apoio à 

melhoria dessas relações, a qual pode aumentar a sua capacidade de promover 

o bem-estar.  
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Já em 2005, Meads e Ashcroft enfatizavam a ideia de que,  embora a responsabilidade local 

pelo bem-estar e pela qualidade de vida possa ser expressa através das diversas organizações 

de voluntariado e das empresas sociais, ela é também uma responsabilidade política colectiva. 

De facto, os serviços públicos e os seus profissionais influenciam directamente o bem-estar 

dos outros, através do seu trabalho em áreas como a saúde, a educação, a justiça e a 

assistência social.  

Segundo estes autores, a responsabilidade profissional vai para além das interacções directas 

com os utilizadores do serviço. Cada vez mais, ser um profissional é visto, não só em termos 

de conhecimento ou da competência, mas, como tendo por base a condução de relações-

chave. 

 Meads e Ashcroft (2005) tomam como exemplo a saúde e a assistência social, considerando 

seis relações-chave profissionais significativas para a promoção do bem-estar: 

• Com a própria profissão; 

• Com outras profissões; 

• Com os utilizadores individuais; 

• Com o público em geral; 

• Com instituições parceiras e prestadoras de serviços (publicas, 

privadas e sector de voluntariado); e 

• Com os definidores de políticas e os corpos reguladores.  

Para estes autores, é a condução destas relações, a chave para a promoção do bem-estar, quer 

positiva quer negativamente.  

Assim, a responsabilidade pelo bem-estar reside em todos os níveis da sociedade, quer através 

dos indivíduos na gestão das suas relações, quer com aqueles cujas acções afectam o ambiente 

em que as relações são geridas.  
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Ashcroft e Caroe (2007) sugerem três áreas em que a política pode ajudar a construir relações: 

encorajando a motivação para que existam, encorajando a sua oportunidade  e viabilizando o 

apoio aos que dele necessitam. 

Os autores entendem que o  Estado tem um papel importante a desempenhar na criação do 

ambiente que modela as relações e em assegurar que não existam lacunas na provisão de 

serviços que aumentem o bem-estar, pelo que este deve estar no cerne da política do Estado. É 

o Estado que vai influenciar todas as áreas de responsabilidade: 

• Pode promover, recompensar e sancionar os modos do comportamento 

individual; 

• Pode encorajar as boas práticas e restringir as práticas danosas;  

• Define as prioridades e valores dos serviços públicos; e  

• Define os parâmetros de responsabilidade  a nível local.  

Neste contexto, construir relações para o bem-estar requer, quer a intervenção directa para 

suporte específico, quer um enfoque mais amplo para a criação de um ambiente social que 

permita o florescimento dessas relações, abrangendo toda a população. 

A esperança de Layard (2005) é que, no séc. XXI, possamos finalmente adoptar como 

conceito do bem comum, o mais elevado nível de felicidade da Humanidade, o que nos 

inspiraria, no nosso dia a dia, a ter-mos mais prazer com a felicidade dos outros e a promovê-

la, tornando-nos menos preocupados connosco próprios e mais felizes. 

Na Constituição da República Portuguesa , no seu artigo 9º,  está expressa a promoção do 

bem-estar do povo português, como tarefa fundamental do Estado. 

De acordo com os direitos das pessoas idosas consagrados na Assembleia-Geral das Nações 

Unidas, resolução 46/91, e) “as pessoas idosas deverão beneficiar de serviços de assistência e 
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protecção que lhes assegurem os melhores níveis de autonomia” (cit. in Osório & Pinto, 2007, 

p.280). 

Feitas algumas considerações teóricas acerca da complexa problemática ligada ao Bem-estar e 

Qualidade de Vida, mais precisamente  das pessoas idosas/reformadas ou na pré-reforma, 

entendemos que a realização de um estudo prático sobre o  BES e a QdV, nestas pessoas se 

justifica. 

Escolhemos como zona de interesse para análise, a cidade de Lisboa, por não termos 

encontrado na literatura qualquer estudo realizado nesta cidade.  
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II – Metodologia 
 
 
 
 
 

“If one could somehow develop a method for assigning good  numerical values to the data 

categories, then the data  would be quantified and would be susceptible to more meaningful 

analysis " 

Young (1981), cit. in Marques H., “Análise multivariada de dados qualitativos – (2008, p.35) 
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Tipo de Estudo 
 
Trata-se de um estudo comparativo realizado a partir de um grupo de indivíduos reformados, 

de diversos estratos sociais, económicos e culturais. Este tema tem as seguintes variáveis: a 

Qualidade de Vida e o Bem-estar (variáveis dependentes) face a algumas  características 

sócio-demográficas individualizadas daqueles (variáveis independentes). 

Escolhemos para variáveis independentes algumas das características dos participantes na  

amostra recolhida, com o intuito de inferirmos, para a população em estudo, o contributo 

dessas características para o Bem-estar e Qualidade de Vida. 

Para investigar as hipóteses em estudo, este foi concebido de modo a permitir  uma análise 

descritiva, comparativa e transversal, de uma amostra aleatória de sujeitos reformados ou na 

situação de pré-reforma. 

Recorremos a métodos de recolha qualitativos, em que as variáveis sob estudo são o Bem-

estar e a Qualidade de Vida face às seguintes características dos sujeitos da amostra:  

 

• Escalão etário 

• Especificidade do estado civil 

• Nível de escolaridade/habilitações académicas 

• Desempenho/não desempenho de uma actividade; e 

• Existência/inexistência de doença/patologia.   

 

 
Estas características prendem-se  com os objectivos do estudo.  
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Objectivos, Pertinência e Questões de Investigação 
 
O estudo do impacto, respectivamente,  do escalão etário, estado civil, nível de escolaridade, 

exercício de uma actividade e presença de doença/patologia no Bem-estar Subjectivo (BES) e 

na Qualidade de Vida (QdV) dos indivíduos reformados e pré-reformados,  constitui o 

objectivo elementar da presente investigação. 

Desta forma, neste capítulo, serão descritos os objectivos do estudo, paralelamente às 

questões de investigação. 

Objectivos do Estudo 
 
Pretendemos enquadrar a presente investigação na interface entre a psicologia da saúde e a 

psicologia clínica, sob uma perspectiva holística. Neste contexto, propomo-nos estudar dois 

domínios: o relacionada com o BES e o relativo à QdV e determinar o tipo de associação com 

as variáveis independentes do estudo, ou seja as características recolhidas no âmbito do 

questionário sócio-demográfico que lhe serviu de base, a saber: Idade, Género, Saúde, 

Actividade, Estado Civil e Nível de Escolaridade. 

Estas associações encontram-se detalhadas no ponto: Hipóteses de Investigação 

 
Pertinência do Estudo 
 
Em nosso entender, este estudo é relevante para uma melhor compreensão do envelhecimento 

e como contributo para a reflexão sobre a (re)estruturação de novas intervenções, quer do 

apoio social, quer do apoio clínico, às pessoas reformadas, para melhorar o seu BES e QdV. 

Abrange as implicações da passagem à reforma e aborda a QdV e o BES dos indivíduos 

reformados,  procurando ajudar-nos a compreender como é que o seu escalão etário,  estado 

civil, nível de escolaridade, desempenho de actividade e estado de saúde os influencia. 
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Pela nossa parte, consideramos que este conhecimento é fundamental para que haja 

intervenção e acompanhamento clínico. 

Hipóteses de Investigação 
 
As questões de investigação  que nos propomos analisar são: 
 

1. A execução de uma  actividade aumenta o BES dos reformados. 

a.   Verifica-se para todos os escalões etários. 

b.  Verifica-se qualquer que seja o tipo de actividade exercida. 

 

2. O BES dos reformados está, relacionado com o seu estado civil.   
 

a. A haver níveis de BES diferenciados, segundo o estado civil, esta 

diferenciação é válida qualquer que seja o  grupo etário a que pertencem.  

 
3. O comportamento  do BES e das respectivas sub-escalas, é distinto,  face à 

presença/ausência  de patologia nos reformados. 

 
a. Essa distinção verifica-se qualquer que seja o tipo de patologia. 

b. Verifica-se para todos os escalões etários. 

 
4. O nível de escolaridade dos reformados influencia o seu BES. 

 
5. A execução de uma  actividade aumenta a QdV dos reformados. 

a.   Verifica-se para todos os escalões etários. 

b. Verifica-se qualquer que seja o tipo de actividade exercida. 

 

6.  A QdV dos reformados está relacionada com o seu estado civil.   
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a. A haver níveis de QdV diferenciados, segundo o estado civil, esta 

diferenciação é válida qualquer que seja o o grupo etário a que pertencem.  

 

7. O comportamento  da QdV e das respectivas componentes/dimensões é distinto, face à 

presença/ausência de patologia, nos reformados. 

a. Essa distinção verifica-se qualquer que seja o tipo de patologia. 
 
b. Verifica-se para todos os escalões etários. 

 
 

8. O nível de escolaridade dos reformados influencia a sua QdV. 
 

9.  Existem contribuições distintas das sub-escalas do  BES para o BES da  população 

reformada em estudo. 

10. Existem contribuições distintas das componentes e dimensões  da  QdV para a  QdV da 

população reformada em estudo. 

11. Existe uma associação entre o BES e a QdV (regressão linear) na população 

reformada em estudo. 

12. Existem perfis característicos dos reformados em função dos escalões/domínios 

definidos pelo seu  BES e QdV. 
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Material e Métodos 

Apresentam-se, em seguida, os métodos utilizados no estudo, caracterizam-se os 

participantes, as variáveis e os instrumentos utilizados na avaliação do BES e da QDV. Será 

ainda apresentado o procedimento seguido. 

1. Variáveis em estudo  

As características sócio-demográficas da amostra constituem variáveis de natureza qualitativa 

e independente, na medida em que se trata de dimensões manipuláveis para conhecer o seu 

impacto noutras variáveis. 

As variáveis dependentes, ou seja as variáveis em análise, são o Bem-estar Subjectivo (BES) 

e a Qualidade de Vida (QdV), variáveis numéricas contínuas, para as quais se estabeleceram 

escalas de zero a cem (índice). 

2. A Amostra 

2.1.  População alvo 
 

A amostra foi recolhida considerando como  população alvo  o universo dos indivíduos 

obedecendo aos critérios de inclusão  previamente definidos: reformados  ou na situação de 

pré-reforma,  não institucionalizados e moradores na cidade de Lisboa, independentemente do 

género e da idade. 

Embora não se encontrem disponíveis dados relativos ao número de reformados nessa cidade,  

admitiu-se, tendo em conta  os dados oficiais5 nacionais, que  a população alvo seria 

constituída por  150.000 indivíduos (valor estimado), o que representaria cerca de 25,00 % do 

total da população da cidade de Lisboa (Tabela 1). 

 

 

                                                
5  Eurostat YE 2009, CML Abril 2009 e Boletim Estatístico do MTSS Maio 2009 
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2.2 Dimensão da amostra6 
 
Assumimos que as variáveis a analisar  (variáveis dependentes),  se distribuem de forma  

Gaussiana, com média µ e desvio padrão σ. Admitindo para desvio padrão da amostra S = 

20,00 7 e que a  margem de erro da amostragem era igual a 1,5  obtivemos, para um grau de 

confiança de 95%,  um valor para a dimensão da amostra n > 682.  

2.3 Método de amostragem 
 
 
De modo a assegurar  a aleatoriedade no processo de recolha dos dados, adoptámos o método 

de amostragem não intencional por  multi-etapas8. 

A cidade de Lisboa divide-se administrativamente  em quatro bairros,  sendo cada um destes 

bairros organizado em  freguesias - num total de 54 (Tabela 1).  

Assim, constituímos três clusters, com base nos bairros administrativos - 1º e 2º bairros,  3º 

bairro e 4º bairro (Figura 2), de modo a assegurar  uma distribuição equilibrada do número de 

habitantes. 

- 1º Bairro Administrativo: 24 freguesias (População = 74.564 habitantes) 

- 2º Bairro Administrativo: 9 freguesias  (População =  96.255 habitantes) 

- 3º Bairro Administrativo: 12 freguesias (População = 232.159 habitantes) 

- 4º Bairro administrativo: 9 freguesias (População = 178.660 habitantes) 

 

A partir destes clusters seleccionamos 12 freguesias  (a bold na Tabela 1), quatro de cada 

cluster. A selecção das freguesias foi efectuada por sorteio (Lotery Type). 

Para cada freguesia foram sorteadas zonas de recolha de dados.  

 

                                                
6 Ver ponto 1 do Anexo - Estatística 
7 Valor obtido por observação dos parâmetros do estudo piloto (n=75).  Neste  caso,  relativamente  à  variável dependente 
QdV, por esta apresentar o maior desvio padrão. 
8 Elisabeth Reis, Paulo Melo, Rosa Andrade e  Teresa Calapex – Estatística Aplicada,  Vol  2 – 2008, p. 36 Edições Sílabo. 
João Maroco – Análise Estatística com PASW Statistics  - 2010, p. 27 – Editors Report Number. 
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Tabela 1 – Freguesias de Lisboa9 

Nome Bairro 
Administrativo Habitantes Area 

[km2] 
1 Ajuda 2º 17 961 3,15 
2 Alcântara 2º 14 443 4,39 
3 Alto do Pina 4º 10 253 0,82 
4 Alvalade 3º 9 620 0,58 
5 Ameixoeira 3º 9 644 1,62 
6 Anjos 1º 9 738 0,48 
7 Beato 4º 14 241 1,41 
8 Benfica 3º 38 523 7,94 
9 Campo Grande 3º 11 148 2,44 
10 Campolide 3º 15 928 2,79 
11 Carnide 3º 21 097 4,02 
12 Castelo 1º 587 0,05 
13 Charneca 3º 10 509 1,70 
14 Coração de Jesus 1º 4 319 0,54 
15 Encarnação 1º 3 182 0,15 
16 Graça 1º 6 960 0,34 
17 Lapa 2º 8 671 0,72 
18 Lumiar 3º 35 585 6,28 
19 Madalena 1º 380 0,11 
20 Mártires 1º 341 0,10 
21 Marvila 4º 38 766 6,29 
22 Mercês 1º 5 093 0,30 
23 Nª Sª de Fátima 3º 27 111 1,87 
24 Pena 1º 6 068 0,49 
25 Penha de França 4º 13 722 0,66 
26 Prazeres 2º 8 492 1,48 
27 Sacramento 1º 880 0,08 
28 Santa Catarina 1º 4 081 0,21 
29 Santa Engrácia 1º 5 860 0,57 
30 Santa Isabel 2º 7 270 0,62 
31 Santa Justa 1º 700 0,24 
32 Sta Maria da Belém 2º 9 752 3,39 
33 Sta Maria dos Olivais 4º 46 410 10,66 
34 Santiago 1º 857 0,06 
35 Santo Condestável 2º 17 553 1,01 
36 Santo Estevão 1º 2 047 0,18 
37 Santos-o-Velho 2º 4 013 0,51 
38 S. Cristovão e S. Lourenço 1º 1 612 0,08 
39 S. Domingos de Benfica 3º 33 678 4,30 
 

 

 

                                                
9 Abril 2010 – Fonte CML 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

89 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

Freguesias de Lisboa 9 (Continuação) 

Nome Bairro Habitantes Area 
[km2] 

40 S.Francisco Xavier 2º 8 100 2,10 
41 S.João 4º 17 073 1,56 
42 S.João de Brito 3º 13 449 2,28 
43 S.João de Deus 4º 10 782 0,90 
44 S.Jorge de Arroios 4º 17 403 1,13 
45 S.José 1º 3 279 0,34 
46 S.Mamede 1º 6 004 0,60 
47 S.Miguel 1º 1 777 0,06 
48 S.Nicolau 1º 1 175 0,25 
49 S.Paulo 1º 3 521 0,41 
50 S.Sebastião da Pedreira 3º 5 871 1,05 
51 S.Vicente de Fora 1º 4 267 0,31 
52 Sé 1º 1 160 0,12 
53 Socorro 1º 2 676 0,11 
54 Oriente 4º 10 000 3,30 
 TOTAL HABITANTES  583.638  

 

Todos os participantes foram esclarecidos relativamente ao âmbito, objectivo e possível 

relevância do estudo. 

Sempre que um inquirido se encontrava em grupo, do qual fizesse(m) parte outro(s) 

elemento(s) da população alvo, apenas havia lugar à aplicação  de um questionário. 
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Figura 2 – Mapa administrativo da cidade de Lisboa (3 Clusters) 
 

 

Foram distribuídos, no total, 782  questionários, divididos  proporcionalmente ao número de 

habitantes de cada um dos bairros seleccionados.  

2.4 Depuração da amostra  
 

O número de questionários distribuídos ficou reduzido a  732, após terem  sido expurgados 

aqueles  em que não haviam sido respondidas todas as perguntas constantes dos instrumentos 

utilizados para a realização do estudo. 

Assim, obtivemos uma  amostra superior à requerida, tendo em conta os pressupostos 

estabelecidos, tendo-se conseguido uma  margem de erro da amostragem  d = 1,45. 

Após esta  depuração procedemos às transformações e cálculos definidos nos instrumentos 

utilizados a fim de podermos analisar as hipóteses a que nos propusemos. 
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Procurámos, ainda, a existência de  eventuais valores atípicos10 que, de algum modo,  

pudessem contribuir para a distorção dos resultados: 

Foram identificados  seis sujeitos com  valores atípicos ao nível da escala do BES e um 

sujeito  da escala da QdV. 

Retirados estes sujeitos, não se verificaram alterações significativas nos parâmetros da 

amostra, pelo que decidimos manter a sua dimensão inicial, i.e., 732 elementos, uma vez que 

se tratava de valores atípicos moderados. 

3. Instrumentos 

Para analisar as questões sob estudo, recorreu-se à utilização de um Questionário sócio-

demográfico, elaborado para o efeito (ver anexo I)  e de 2 questionários: Well-Being 

Questionnaire (W-BQ 22)  (Guerra e Ribeiro, 2001) para avaliação do BES; e, Medical 

Outcomes Study Short Form (MOS SF – 36, versão 2.0) (Ferreira, 2003),  para avaliação da 

QdV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Outliers 
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Questionário sócio-demográfico 
 

O questionário sócio-demográfico, de auto-preenchimento,  foi elaborado com o objectivo de 

obter informação sobre variáveis previamente definidas, tendo a seguinte validade de 

conteúdo: dados relativos à idade, estado civil, nível de escolaridade, situação profissional,  

actividade e patologia. 
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Well-Being Questionnaire W-BQ22 

 

Este questionário é uma versão adaptada pela Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, resultando de um trabalho de investigação da Professora 

Clare Bradley em 1994, sendo esta versão a de 22-itens. O questionário existe também numa 

versão mais reduzida, de 12 itens. 

A versão aqui utilizada abrange 4 sub-escalas,  distribuídas pelos 22 itens. São elas:  
 

“ Depressão (itens 1 a 6, com um α  de Cronbach de 0,81), Ansiedade (itens 7 a 12, α  de 

Cronbach de 0,63), Energia (itens 13 a 16 e um α  de Cronbach de 0,86), Bem-Estar Positivo 

(itens 17 a 22 e um α  de Cronbach de 0,89); com este instrumento obtém-se ainda  o BES 

(totalidade dos itens e um α  de Cronbach de 0,94). Fornece um valor global de BES e valores 

para cada dimensão. As respostas são dadas em termos de frequência em quatro pontos: “ 

Nunca”, “Às vezes”, “Quase sempre” e “Sempre”.”(Guerra e Ribeiro, 2001). 

Assim, a escala apresenta uma pontuação mínima de 0 e máxima de 66 pontos. Os  itens 

2,5,7,8,9,10,14,15e 20 são invertidos tendo sido esta escala posteriormente normalizada por 

nós. A valores mais elevados da escala corresponde um maior bem-estar.  

O processo de normalização da escala  permite-nos transformar a escala inicial numa outra  de 

valores contínuos e de 0 a 100, que nos dá  o índice (centesimal) do  BES.  
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Medical Outcomes Study Short Form (MOS SF-36) 
 

 
Este questionário é uma versão adaptada pela Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra que resulta de um trabalho conduzido por investigadores da Rand Corporation nos 

Estados Unidos, tendo sido designado por Medical Outcomes Study (Ferreira, 2000; Ware & 

Sherbourne, 1993). Este instrumento tem vindo a ser utilizado em diversos contextos, 

designadamente na avaliação da QdV, permitindo avaliar a população em geral, sem 

necessidade de focalizar a atenção na doença (Ferreira, 2000). Segundo Shmueli (1998) e 

Borgaonkar e Irvine (2000), o MOS SF-36 é uma medida usada internacionalmente em 

estudos epidemiológicos e sociais, bem como da saúde, na medicina.  

O seu formato final compreende 36 itens, agrupados em 8 dimensões: Função Física, 

Desempenho Físico, Dor Corporal, Saúde Geral , Saúde Mental, Desempenho Emocional, 

Função Social e Vitalidade ,contendo ainda um item único sobre percepção de alteração da 

saúde nos últimos 12 meses – Transição de Saúde – que não faz parte da escala (Tabela 2). 

Estas oito dimensões podem ser agrupadas de acordo com duas Componentes: Física e Mental 

(Figura 3). As escalas de Funcionamento Físico, Desempenho Físico, Dor Corporal e Saúde 

Geral correspondem à Componente Física, enquanto que as escalas Vitalidade, Saúde Mental, 

Funcionamento Social e Desempenho Emocional, integram a Componente Mental da QdV 

(Ribeiro, 2005). 
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Figura 3 - Componentes Física e Mental da QDV (Adaptado de Ribeiro, 2005) 

 
Este instrumento contem a instrução de normalização da escala obtida, para valores da QdV 

entre 0 e 100. Um valor elevado indica uma boa  QdV. 

 Os critérios para determinação dos valores relativos a cada dimensão, constam da Tabela 2. 

Este instrumento pode ser administrado a qualquer indivíduo com idade igual ou superior a 14 

anos, através de uma entrevista ou por auto-preenchimento, levando entre 5-10 minutos a 

completar (Ferreira, 2000).  

A interpretação dos resultados finais constitui um desafio no movimento do abstracto para o 

concreto através de uma medida simples e directa, cujo resultado das escalas se traduz numa 

grande validade e consistência interna (Shmueli, 1998). 

Nas Tabelas  3 e 4 são apresentados o significado das notas e respectiva cotação. 
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Tabela 2 - Descrição das Escalas do SF-36 (adaptado de Ware et al., 1993; cit. por 
Ribeiro, 2005) 

 Dimensões Nº Itens Níveis Definição/Caracterização 
Função Física ( 10 

(3ª, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 
3g, 3h, 3i, 

3j) 

21 Extensão em que a saúde limita as actividades físicas, tais como 
andar, subir escadas, dobrar-se, levantar pesos e fazer exercícios 
moderados ou vigorosos. 

Desempenho 
Físico  

4 
(4ª, 4b, 4c, 

4d) 

5 Extensão em que a saúde física interfere com o trabalho ou outras 
actividades da vida diária, incluindo limitações no tipo de 
actividades, dificuldade em desempenhá-las ou menor grau de 
perfeição.  

Dor Corporal  2 
(5, 10) 

9 Intensidade da dor e o seu efeito no trabalho normal, dentro e fora de 
casa. 

Saúde em 
Geral  

5 
(1, 11ª, 11b, 

11c, 11d)  

21 Avaliação individual de saúde actual, aspecto exterior de saúde e 
resistência à doença. 

Saúde Mental  5 
(9b, 9c, 9d, 

9f, 9h) 

26 Sentimentos em geral, incluindo afectos positivos/negativos, 
depressividade, ansiedade e controlo comportamental-emocional. 

Desempenho 
Emocional  

3 
(5ª, 5b, 5c) 

4 Extensão em que os problemas emocionais interferem com o trabalho 
ou outras actividades na vida diária, incluindo limitações do tempo 
gasto em cada actividade e menor perfeição. 

Função Social  2 
(7, 8) 

11 Extensão em que a saúde física ou problemas emocionais interferem 
com as actividades sociais normais. 

Vitalidade  4 
(9ª, 9e, 9g, 

9i) 

21 Sensação de energia e vitalidade vs. sensação de cansaço extremo. 

Transição de 
Saúde  

1 
(2) 

5 Quantidade de mudança geral na saúde, com base na experiência 
previamente vivida. 

 

Tabela 3 - Significado das Notas das Escalas do SF-36 (adaptado por Ribeiro, 2005) 
Dimensões Nota Baixa Nota Elevada 

Funcionamento 
Físico  

Muito limitado para realizar todas as 
actividades físicas, incluindo tomar banho ou 
vestir-se, devido à saúde. 

Realiza todas as actividades, incluindo as 
mais exigentes (sem limitações). 

Desempenho 
Físico  

Problemas com o trabalho ou outras 
actividades diárias em consequência da 
saúde física. 

Sem problemas para realizar tarefas diárias 
ou trabalhar em consequência da saúde 
física.  

Dor Corporal  Dor muito intensa e muito limitativa. Sem dor ou limitação devido à dor. 
Saúde em Geral  A saúde é avaliada como sendo má, 

acreditando que vai piorar. 
A saúde é avaliada como sendo excelente. 

Saúde Mental  Sente-se sempre nervoso e deprimido.  Sente-se sempre em paz, feliz e calmo. 
Desempenho 
Emocional  

Tem dificuldades com o trabalho e outras 
actividades diárias devido a problemas 
emocionais. 

Não tem dificuldades em trabalhar ou 
realizar outras actividades diárias devido a 
problemas emocionais. 

Funcionamento 
Social  

Os problemas emocionais e físicos 
interferem muito com as actividades sociais 
normais. 

Os problemas emocionais e físicos não 
interferem na capacidade de realizar as 
actividades sociais. 

Vitalidade  Sente-se cansado e exausto a maior parte do 
tempo. 

Sente-se animado e cheio de energia. 

Transição de 
Saúde  

Acredita que a saúde geral é muito melhor 
agora do que há um ano. 

Acredita que a saúde geral é muito pior 
agora do que há um ano. 
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Tabela 4 - Cotação da Escalas do SF-36 
Escalas Soma dos Itens Valor da 

Escala 
Amplitude 

Máxima 
Funcionamento Físico   3ª + 3b + 3c + 3d + 3e + 3f + 3g + 3h + 3i + 

3j 
10 - 30 20 

Desempenho Físico   
4ª + 4b + 4c + 4d 

4 - 20 16 

Dor Corporal   5 + 10 2 - 12 10 
Saúde Geral   1 + 11ª + 11b + 11c + 11d 5 - 25 20 
Saúde Mental   9b + 9c + 9d + 9f + 9h 5 - 30 25 
Desempenho 
Emocional  

 5ª + 5b + 5c 3 - 15 12 

Funcionamento Social   7 + 8 2 - 10 8 
Vitalidade   9ª + 9e + 9g + 9i 4 - 20 16 
Transição de Saúde  -- -- -- 
 

 

Fiabilidade dos instrumentos utilizados. 
 

As variáveis (dependentes) do estudo, geradas por aplicação daqueles instrumentos, 

apresentaram, de um modo geral, uma boa consistência interna, como se pode constatar pelos 

resultados obtidos para o índice de Cronbach (α  ) conforme exposto no capítulo seguinte. 
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Pressupostos e metodologia  

Os objectivos atrás referidos, constituem a base para a formulação das hipótese estatísticas e 

em todas as situações foi admitida a aplicabilidade do Teorema do Limite Central (TLC). 

A metodologia utilizada na análise estatística foi a metodologia clássica: 

 

• Formulação das hipóteses estatísticas11 a partir das hipóteses de Investigação; 

• Determinação da estatística de teste mais adequada, para um nível de 

significância α = 0,05, tendo em conta os critérios de  aplicabilidade e o tipo de 

variáveis; 

• Estimação das diferenças/associações entre as estatísticas amostrais encontradas;  

• Avaliação das hipóteses em função dos valores obtidos; 

• Conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 H0 significando igualdade, estabilidade, independência 
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III – Dados  Coligidos e Ajustamento das Variáveis 
Dependentes  

 
Nota Prévia: 

Utilizámos a aplicação estatística ®IBM SPSS  (versão 19.0,)  para Windows na análise dos 

dados e para os testes de hipótese efectuados. Em situações específicas, nomeadamente no 

que se refere à execução de grafismos, recorremos a facilidades proporcionadas pela “folha 

de cálculo” ® Microsoft Office Excel 2007 e pela aplicação  ®Minitab 16.1. 

Caracterização da Amostra 
 
Os dados obtidos foram catalogados a dois níveis: 

•   Categorias características dos indivíduos da amostra e que funcionam como variáveis 

independentes do estudo (oito variáveis): 

Idade  (Escalões Étários) – Quatro modalidades ( <= 60 anos, entre 61 e 70 anos, de 

71 a 80 anos e >  80 anos). 

Género – Duas modalidades ( masculino e feminino). 

Estado Civil - Quatro modalidades  (solteiro, casado/união de facto, divorciado/ 

separado e viúvo). 

Escolaridade – Seis modalidades (não sabe ler e escrever, sabe ler e escrever sem 

escolaridade, 4ºano, do 5º ao 9º ano, do 10º ao 12º ano e escolaridade média ou 

superior). 

Actividades -  Duas modalidades (com actividade regular, sem actividade regular) 

Actividades Desenvolvidas – Treze modalidades (de carácter laboral, voluntariado, 

diferenciadas ou inespecíficas, frequência de aulas, artesanato/bricolage, música, 
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natação, hidroginástica, apoio a descendentes, apoio a ascendentes, formação/ensino, 

desporto e política). 

Estado de Saúde – Duas modalidades (ausência de patologia, patologia declarada). 

Tipo de Patologia – Catorze modalidades (foro oncológico, inespecíficas, diabetes, 

atopias/alergologia, hipertensão, osteoarticulares, reumatológicas, ortopédicas, 

cardiovasculares, oftalmológicas, nefrológicas, pulmonares, gastroenterológicas e 

depressão/psicose). 

• Classificações atribuídas às questões constantes dos instrumentos utilizados e que, após 

transformação e normalização11, constituem as variáveis dependentes do estudo. 

Essas variáveis foram obtidas por composição de elementos ou dimensões, a saber: 

Bem-Estar Subjectivo - Quatro sub-escalas (depressão, ansiedade, energia e bem-

estar positivo). 

Qualidade de Vida – Duas componentes (física e mental), cada uma constituída por 

quatro dimensões: Componente Física (função física, desempenho físico, dor corporal 

e saúde geral) e Componente Mental (vitalidade, função social, desempenho 

emocional e saúde mental). 

Quantificação da Amostra 
 
Idade e Género 
 
Os indivíduos da amostra dividem-se, em termos de género, conforme representado no 

Gráfico 1. A média das suas idades é de 69,87 (Tabela 5), oscilando estas entre 50 e 93 anos e 

agrupando-se em escalões etários, conforme representado no Gráfico 2. 

 

 

     Tabela  5 -  Idade dos reformados da amostra (MTC)  
  n= 732 

 �̅� Med D.P. E.P. Min Max 
Idade 69,87 70,00 8,546 0,316 50 93 
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Estado Civil 
 
Ainda no âmbito da caracterização da amostra recolhida, verificámos que o estado civil  

predominante dos indivíduos auscultados é o casado (57,90%), seguindo-se o viúvo (24,60%) 

e só depois o divorciado  (9,00%) e o  solteiro (8,50,%) (Tabela 6). 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos reformados por Género 

 
Gráfico 2 – Distribuição dos reformados por Escalão Etário 
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Escolaridade  
 
No que se refere à escolaridade, o nível mais frequente é a escolaridade até ao 4º ano  

(30,20%), seguindo-se a o nível médio ou superior   (22,30%) e só depois os restantes níveis 

(Tabela 7 e Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          Tabela 6  -Estado Civil dos reformados da amostra 

                n=732 
Estado Civil [#] [%] 

Solteiro 62   8,5 

Casado/U.F. 424 57,9 

Divorciado 66   9.0 

Viúvo 180 24,6 

Total 732 100 

 

      Tabela 7  - Nível de Escolaridade dos reformados da amostra 
Escolaridade (n=732) Frequência % 
Sem escolaridade 48 6,60 
Sem escolaridade mas sabe ler e escrever 20 2,70 
Até ao 4º ano 221 30,20 
Do 5º ao 9º ano 148 20,20 
Do 10º ao 12º ano 132 18,00 
Formação média ou superior 163 22,30 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos reformados por Escolaridade 
 

 

 
 

Não sabe ler 
nem escrever 

48 (6,6%) 

Sabe ler e escrever 
sem escolaridade 

20 (2,7%) 
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Situação Profissional 
 
A maioria dos inquiridos indica estar numa situação de reforma -93,00%-, estando apenas 7% 

na  de pré-reforma– Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Actividade 
 
Dos indivíduos auscultados, 385 afirmam desenvolver regularmente uma actividade, enquanto 

que os restantes 347, ou não  desenvolvem qualquer actividade, ou a mesma não tem carácter 

regular (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 – Distribuição dos reformados por Situação Profissional 

 
 

Pré-Reforma 

 
Gráfico 5 – Distribuição dos reformados por Actividade  
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Actividades desenvolvidas 
 
O exercício de  uma actividade regular verifica-se relativamente a 52,60 % dos inquiridos. 

Trata-se de actividades  de natureza diversificada, das quais se destaca o voluntariado, 

exercido por 15,00% dos indivíduos nestas condições. 

As frequências amostrais dos tipos de actividades praticadas estão representadas na Tabela 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabela 8 – Actividade dos reformados da amostra 

n= 385 

 Actividades Desenvolvidas Frequência % 

 Laboral 56 7,7 

Voluntariado 110 15,0 

Inespecífica 8 1,1 

Frequência de Aulas 46 6,3 

Artesanato/Bricolage 36 4,9 

Música 22 3,0 

Natação 11 1,5 

Hidroginástica 20 2,7 

Apoio a Descendentes 25 3,4 

Apoio  a Ascendentes 10 1,4 

Formação/Ensino 13 1,8 

Desporto 23 3,1 

Política 5 0,7 

Total 385 100,0 
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Estado de saúde 
 
Relativamente ao estado de saúde, constatamos que a maioria dos indivíduos (56,00%) refere 

não sofrer de qualquer patologia. Os restantes 44,00% afirmam sofrer de alguma doença 

(Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 9 estão tipificadas  as doenças declaradas e as respectivas frequências de 

ocorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6 – A saúde na população reformada  
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 Tabela 9 - Patologias nos reformados da amostra 

n= 322 

Tipo de Patologia Frequência % 

Oncológicas 10 1,4 

Inespecíficas 43 5,9 

Diabetes 53 7,2 

Atopias/Alergologia 23 3,1 

Hipertensão 40 5,5 

Osteoarticulares 13 1,8 

Reumatológicas 12 1,6 

Ortopédicas 36 4,9 

Cardiovasculares 52 7,1 

Oftalmológicas 6 ,8 

Nefrológicas 5 ,7 

Depressão/Psicose 22 3,0 

Pulmonares 1 ,1 

Endocrinológicas 6 ,8 

 Total 322 100,0 
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 Análise das Variáveis Dependentes  
 
Um dos pressupostos do presente estudo é o de a amostra ter sido recolhida a partir de uma 

população com distribuição  Gaussiana, pelo que vamos avaliar as escalas do Bem-Estar e da 

Qualidade de Vida  no que respeita à normalidade e consistência dos dados. 

Bem-estar Subjectivo – Robustez do ajustamento 
 
Para estimar a escala de valores do índice do Bem-Estar, utilizaram-se os mecanismos 

previstos no instrumento W-BQ2212.  

Antes de procedermos à determinação dos parâmetros do BES, fomos avaliar a fiabilidade 

(consistência interna) do resultado obtido por aplicação daquele instrumento (alfa de 

Cronbach). 

O valor obtido para este indicador (0,884), encontra-se ligeiramente abaixo  do valor original. 

Contudo,  a fiabilidade dos dados gerados (Tabela 10),  considera-se bastante boa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
12 Para avaliar a consistência dos dados foi necessário proceder às transformações requeridas pelo instrumento. Ver ANEXO 
II –   ESTATÍSTICA (Ponto 3.2 ) 

Tabela 10 – Bem-Estar Subjectivo – Consistência interna dos dados 
  Alfa de Cronbach  

 Estudo Actual Estudo Original 

Bem-Estar Subjectivo ( 22 Items) 0,884 0,940 

Depressão  (6 Items) 0,710 0,810 

Ansiedade (6 Items) 0,769 0,630 

Energia (4 Items) 0,660 0,860 

Bem-estar Positivo (6 Items) 0,700 0,890 
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Bem-estar Subjectivo - Normalidade da distribuição 
 
De seguida, fomos avaliar a normalidade da escala do BES, cujo histograma está representado 

no Gráfico 7 e determinar as respectivas medidas de tendência central (Tabela 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por avaliação dos valores da Tabela  e da distribuição gráfica das frequências,  constata-se a 

existência de distorções da normalidade - assimetria à esquerda (𝑥 < Med.). 

 

 

GRÁFICO 7

 
 

Tabela 11 – Medidas de Tendência Central do BES 
 

Amostra da População Reformada ou na Pré-reforma   
  N= 732 

 �̅� Med Mod. D.P. E.P. Escala 
Bem Estar 
Subjectivo 66,01 67,86 66,07 18,76 0,694 0-100 
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Efectuado o teste K-S 13 obtivemos os resultados constantes da Tabela 12: 

 

 

 

 

 

 
Da análise da Tabela 12, constatamos que  o  valor observado para D (Dobs = 0,057 )  é 

ligeiramente  superior  ao valor crítico 14 (Dcrit),  

DCrit   = 1,36 / 732 =  0,0504 

pelo que a hipótese da normalidade da distribuição deve ser rejeitada, o que é confirmado pelo 

valor-p obtido (< 0,025). 

Vejamos agora o que se passa com a assimetria (skewness [sk]) e achatamento (curtose [Kur]) 

do BES (Tabela 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Kolmogorov- Smirnov 
14 Ver ponto 2 do Anexo II - Estatística 

Tabela 12 – Teste de Kolmogorov- Smirnov (K-S) para o BES   
Amostra (N=732) 

 Parâmetros 
Normais 

Diferença 
Máxima 
Absoluta 

Kolmogorov-Smirnov  

  d.p. ( ) Dobs Z valor-p 
(bilateral) 

Bem-Estar Subjectivo 66,01 18,76 0,057 1,550 0,016 
Dcrit = 0,0504 (valor da Tabela) 

 

         Tabela 13  – Assimetria e achatamento da distribuição do BES 
BEM-ESTAR SUBJECTIVO 

N Valid 732 

Missing 0 

Mean 66,01 

Std. Deviation 18,76 

Skewness [sk] -,625 

Std. Error of Skewness ,090 

Kurtosis  [Kur] ,168 

Std. Error of Kurtosis ,180 
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O valor de sk é negativo, o que traduz uma deslocação para a esquerda da média, em relação à 

mediana. O rácio sk/erro padrão é superior a 2, indiciando uma assimetria acima dos valores 

vulgarmente aceites. 

A curtose é positiva,  revelando que a distribuição é algo menos achatada do que a normal, 

sendo que o rácio curtose/erro padrão é insignificante. 

Face aos resultados obtidos e dado que valores absolutos da diferença entre a média e a 

mediana (medida em unidades de desvio padrão)15, superiores a 20% traduzem assimetrias 

relevantes16, procedemos a uma análise complementar e obtivemos um valor de 9,86% , o que 

se nos pareceu aceitável,  pelo que admitimos que o afastamento da distribuição da amostra 

do BES não invalidaria a aproximação à  distribuição normal. 

Nestas Condições,  𝑥 −  𝜇 ≤ 𝑡  !
! 

 , com  𝑡  ≅ 𝑧 e 𝑧 = 1,96  

𝜇  ≤  𝑥   ± 1,96  !",!"
!"#

 = 66,01 ± 1,359 

sendo o intervalo de confiança para a média:    

𝜇  ∈    64,65 ; 67,37   

Uma vez determinadas as medidas de localização, de dispersão e de forma, fomos ainda 

verificar a medida de associação entre o BES e a idade17 dos sujeitos: 

Obtivemos um coeficiente de correlação de Pearson igual a - 0,077. Este valor mostra uma 

correlação de sentidos opostos (como era expectável) e muito fraca, já que  k18 << 1, não 

havendo evidência estatística dessa associação (p > 0,025). 

 
 
 

                                                
15 Ver ponto 4 do ANEXO II - Estatística 
16 Hildebrand, 1986 
17 Variável independente numérica 
18 k= Coeficiente de Pearson 
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Qualidade de Vida - Robustez do ajustamento 
 
Procedemos à  avaliação da consistência interna dos dados da QdV ( 36 items)  cujos 

resultados constam da Tabela  14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor obtido (α = 0,881), leva-nos a admitir uma boa consistência interna para os dados da 

QdV. 

Qualidade de Vida - Normalidade da distribuição 
 
As medidas de tendência central do índice da  QdV constam da Tabela 15 e o histograma da 

sua distribuição de frequências está representado no Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

Tabela 14 – Qualidade de Vida - Consistência interna dos dados  

Alfa  de Cronbach da QDV (35 Items) 

Qualidade de Vida 0,881        

 Dimensões da QDV 
Alfa de 

Cronbach Estudo 

Actual 

Alfa de 

Cronbach  

Estudo Original 

Função Física (10 Items) 0,901 0,870 

Desempenho Físico (4 Items) 0,818 0,750 

Dor  Corporal (2Items) 0,767 0,840 

Saúde  Geral (4 Items) 0,768 0,870 

Vitalidade (4 Items) 0,798 0,830 

Função Social (2Items) 0,667 0,600 

Desempenho Emoc. (3 Items) 0,726 0,710 

Saúde Mental (5 Items) 0,858 0,640 
     

Tabela 15 – Medidas de Tendência Central da QdV 
Amostra da População Reformada ou na Pré-reforma    N= 732 

 �̅� Med Mod. D.P. E.P. Escala 
Qualidade 

de Vida  62,39 64,92 85,92 20,69 0,765 0-100 
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O facto de 𝑥 < Med < Mod indicia uma assimetria negativa, visível no histograma. 

Prosseguimos com o teste de avaliação da normalidade (Tabela 16): 

 

 

 

 

 
O valor Dobs é superior ao valor obtido da Tabela19 (DCrítico) pelo que a hipótese da 

normalidade da distribuição da amostra deve ser rejeitada, o que é confirmado pelo valor-p 

obtido (valor-p < 0,025). 

 

 

 

 

                                                
19  DCritico = 1,36 / 𝑛 

GRÁFICO 8 

 

Tabela 16  – Teste de Kolmogorov- Smirnov (K-S) para a QdV 
Amostra (N=732) 

 Parâmetros Normais Diferença 
Máxima Absoluta Kolmogorov-Smirnov  

  d.p. ( ) Dobs Z valor-p 
(bilateral) 

Qualidade de Vida 62,39 20,69 0,061 1,662 0,008 
Dcrit = 0,0504 (valor da Tabela) 
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Analisando a Tabela 17, conclui-se que o valor sk/e.p. é superior ao valor aceitável (2,0), 

sendo o rácio Kur/e.p. indicador de uma pequena distorção do achatamento em relação à 

normal. 

O valor (absoluto) obtido para o rácio entre a  diferença da média para a mediana  e o desvio 

padrão (sk = 12,23%) da amostra, permite-nos, com algum erro, admitir que esta provém de 

uma população com distribuição aproximadamente normal.   

Nestas condições,  𝑥 −  𝜇 ≤ 𝑡  !
! 

  , com  𝑡  ≅ 𝑧 𝑒 𝑧 = 1,96  

𝜇  ≤  𝑥   ± 1,96  !",!"
!"#

 = 62,39 ± 1,499      

pelo que o intervalo de confiança para a média vem dado por:  

𝜇  ∈    60,89 ; 63,89   

O coeficiente de correlação encontrado para a variável QdV com a idade dos sujeitos da 

amostra (Pearson) é de k= - 0,216 . Esta  associação, sendo  relativamente fraca (k<< 1)  é,  

contudo,  estatisticamente significativa (p <0,025). 

 
 
 

       Tabela 17 – Assimetria e achatamento da distribuição da QdV 

QUALIDADE DE VIDA 

N Valid 732 

Missing 0 

Mean 62,3880 

Std. Deviation 20,69007 

Skewness [sk] -,518 

Std. Error of Skewness ,090 

Kurtosis [Kur] -,300 

Std. Error of Kurtosis ,180 
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Medidas de associação entre as variáveis independentes 
 
Para estas variáveis (nominais) interessa,  para o nosso estudo, ter uma ideia da respectiva 

independência, de cada uma em relação às outras. 

Procedemos, assim, à elaboração de tabelas de contingência suficientes para cobrir todas as 

relações possíveis. 

Obtivemos, então,  22 tabelas de contingência que foram a analisadas com base nas seguintes 

hipóteses: 

 

H0: As variáveis são independentes entre si. 

H1: Existe uma relação entre as variáveis (estão de algum modo associadas). 

 

Na Tabela 18 encontra-se resumida a análise efectuada com base na estatística do 𝜒!. 

Para dar cumprimento aos pressupostos20 de aplicabilidade desta estatística, situações houve 

em que foi necessário fazer a associação entre linhas e/ou colunas nas Tabelas de 

contingência, ou mesmo eliminar as linhas de células com valores nulos ou iguais a 1. 

Tendo em conta os resultados da análise efectuada, podemos afirmar, de um modo geral, que a 

associação entre as categorias em análise não existe para: género com escalão etário, 

escolaridade, actividade, saúde e tipologia da doença; estado civil com actividade e saúde; e 

escolaridade com saúde e tipologia da doença. Quanto às restantes associações estas variam 

entre muito frágeis e frágeis21 (coeficientes de contingência entre  0,034 e 0,483).  

                                                
20  n> 20; todas as observações superiores a 1 e pelo menos 80% das observações superiores a 5 
21 Uma vez que apenas se consideram  associações  fortes para valores de  c.c.>= 0,8 
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Consequentemente podemos admitir a independência das variáveis para efeito de testes de 

comparação de médias das variáveis dependentes e assim prosseguir com a análise das 

hipóteses em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela – 18 – Variáveis independentes -  Tabelas de contingência ( 𝝌𝟐  c/ α = 0,05 ) 
 

Tabela de Contingência n g.l. 𝜒!"#$.!  𝜒!"#.!  C.C 
Valor-p 

(bilateral) 
Teste de hipóteses 

Escalão etário x  género 732 3 7,815 0,152 0,014 0,985 Não Rejeitar H0 

Escalão etário x estado civil 732 9 16,919 99,820 0,346 0,000 Rejeitar H0 

Escalão etário x escolaridade* 732 15 21,026 32,819 0,207 0,005 Rejeitar H0 

Escalão etário x actividade 732 3 7,815 17,579 0,153 0,001 Rejeitar H0 

Escalão etário x tipo de activ.* 372 9 16,919 24,227 0,247 0,000 Rejeitar H0 

Escalão etário x saúde 732 3 7,815 12,991 0,132 0,005 Rejeitar H0 

Escalão etário x tipol. doença* 322 6 12,592 11,310 0,034 0,000 Rejeitar H0 

Género x estado civil 732 3 7,815 44,086 0,238 0,000 Rejeitar H0 

Género x escolaridade 732 5 9,488 14,141 0,019 0,138 Não Rejeitar H0 

Género x actividade 732 1 3,841 0,963 0,036 0,327 Não Rejeitar H0 

Género x tipo de activ. 385 12 21,026 60,444 0,368 0,000 Rejeitar H0 

Género x saúde 732 1 3,841 1,390 0,044 0,238 Não Rejeitar H0 

Género x tipol. doença* 322 6 12,592 11,550 0,186 0,126 Não Rejeitar H0 

Estado civil x escolaridade* 732 15 21,026 30,303 0,199 0,011 Rejeitar H0 

Estado civil x actividade 732 3 7,815 1,456 0,045 0,692 Não Rejeitar H0 

Estado civil x tipo activ. 385 6 12,592 15,926 0,199 0,021 Rejeitar H0 

Estado civil x saúde 732 3 7,815 3,810 0,072 0,283 Não Rejeitar H0 

Estado civil  x tipol. doença 322 39 54,572 97,800 0,483 0,000 Rejeitar H0 

Escolaridade x actividade 732 5 11,070 26,060 0,171 0,001 Rejeitar H0 

Escolaridade x tipo activ. 385 60 79,082 85,587 0,426 0,017 Rejeitar H0 

Escolaridade x saúde 732 5 11,070 10,532 0,119 0,061 Não Rejeitar H0 

Escolaridade  x tipol. doença 322 65 84,806 69,110 0,420 0,340 Não Rejeitar H0 

(*) – Associação ente linhas/colunas de modo a satisfazer os requisitos do teste 
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IV – Inferência Estatística 
 
Após avaliação das  medidas de localização, dispersão e forma das variáveis em análise (BES 

e QdV), admitimos que estas são normalmente distribuídas  e que as amostras relativas às 

variáveis independentes  são independentes entre si. Admitimos, ainda, que o BES e a QdV, 

para  os diferentes grupos das variáveis independentes, por estas serem complementares, se 

consideram normalmente distribuídas. 

Nestas condições, efectuámos, na maioria das situações em análise,  testes paramétricos. 

Contudo e por termos admitido que, no caso de algumas amostras, o desvio da normalidade 

encontrado para o BES e a QdV, era relevante,  optámos pela execução de testes não 

paramétricos. 

As hipóteses em estudo 
 

1. A execução de uma  Actividade aumenta o BES dos reformados. 

a.   Verifica-se para todos os escalões etários. 

b.  Verifica-se qualquer que seja o tipo de Actividade exercida. 

Começámos por estabelecer as hipóteses estatísticas derivadas das hipóteses de investigação 

formuladas. 

Como pretendemos comparar a média do índice de Bem-estar dos reformados que 

desempenham actividades regulares (𝑥!) com a mesma média para aqueles que não 

desenvolvem regularmente qualquer actividade (𝑥!),  definimos as seguintes  hipóteses 

estatísticas : 

H0: As médias do Bem-estar são iguais (𝑥! = 𝑥!). 

H1: As médias do Bem-estar são distintas  ( 𝑥! ≠ 𝑥!). 
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Na Tabela 19 estão representadas as medidas de tendência central do BES para as duas 

situações em comparação, assim como os parâmetros para as diferentes sub-escalas desta 

variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomos avaliar o comportamento do BES, no que respeita à actividade declarada pelos 

reformados, admitindo as amostras como independentes e provenientes de uma população 

com distribuição normal. 

O valor do teste K-S (p< 0,05),  bem como as medidas de forma obtidas22,  sugerem-nos  a 

rejeição da hipótese nula da normalidade da amostra (Ver Anexo II 5a); contudo, sendo a  

diferença entre a média e a mediana, medida em unidades do desvio padrão,  inferior a 20%  

(7,74%   para os sujeitos com actividade e 5,20% para os que não desenvolvem qualquer 

actividade),  decidimos recorrer ao teste paramétrico para a igualdade das médias, no caso, o 

teste t-Student (Tabela 20). 
 

 

 

                                                
22 Ver Anexo Estatística 

Tabela 19 – Medidas de Tendência Central do BES e respectivas sub-escalas vs actividade 

 Com actividade (N=385) Sem actividade (347) 

Média Mediana D.P. E.P. Média Mediana D.P. E.P. 

BES 70,07 71,43 17,58 0,896 61,51 62,50 19,04 1,022 

Depressão 22,00 18,75 17,61 0,898 30,19 31,25 20,23 1,086 

Ansiedade 29,90 27,78 20,22 1,031 36,22 33,33 22,43 1,204 

Energia 71,47 75,00 19,98 1,018 61,36 58,33 20,51 1,101 

Bem-Estar 

Positivo 

64,24 66,67 17,69 0,901 57,94 61,11 19,51 1,047 
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O resultado obtido, indicia a rejeição da hipótese da igualdade das médias (p< 0,025), pelo 

que podemos afirmar que as médias obtidas para o BES são distintas:  

Com Actividade: 70,07  e  Sem Actividade: 61,51 

Fomos avaliar, então,  a magnitude do efeito (Effect Size – d de Cohen: ES) e obtivemos para 

de o valor de 0,468, pelo que considerámos esta como média (aprox. = 0,5) 

𝑑 =   !!! !!
!!
!!!!

! 

!

  =  !,!"
!"#,!!!"#,!

!

= 0,468 

Resumindo, pode afirmar-se que a hipótese da igualdade das médias do BES dos sujeitos que 

praticam e não praticam actividades regulares, deve ser rejeitada e assumir-se a hipótese 

alternativa de que os respectivos valores médios são distintos, sendo mais elevado o índice do 

BES daqueles que praticam regularmente uma actividade. 

Os valores das médias encontram-se nos seguintes intervalos de confiança23: 

                                                
23 𝑥 −  𝜇 ≤ 𝑡  !

! 
  com t=1,96 

 

Tabela 20 -    Teste de comparação de médias BES  vs Actividade (t-Student ) 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

BEM-ESTAR 

SUBJECTIVO 

Equal 

variances 

assumed 

2,145 ,144 6,327 730 ,000 8,56278 1,35335 5,90587 11,21970 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  6,301 706,241 ,000 8,56278 1,35897 5,89468 11,23088 
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Com Actividade:  70,07± 1,76   ->   68,31 ; 71,83  

Sem Actividade:   61,51± 2,00    -> 59,51 ; 63,51  

Fomos fazer o mesmo tipo de análise, tendo em linha de conta os  diferentes Escalões Etários: 

Os valores obtidos,  para os parâmetros estatísticos foram os seguintes (Tabela 21): 

 

 

 

 

 

 

As hipóteses de teste são, neste caso: 

H0: O factor escalão etário não influencia a resposta do BES ao factor actividade . 

H1: O factor escalão etário influencia a resposta do BES ao factor actividade. 

Admitindo, uma vez mais, a distribuição normal da escala do BES, efectuámos a ANOVA , 

neste caso considerando dois factores  (Two way  ANOVA)  para avaliar a relação entre as 

médias e decidir sobre as hipóteses formuladas. O teste foi realizado  considerando os factores 

fixos, o que configura uma ANOVA tipo I.  

Os resultados obtidos  constam da Tabela 22. Analisados estes últimos, concluímos pela  não 

rejeição da hipótese nula (p > 0,05) de que a conclusão anterior - a realização de actividades 

influencia o bem-estar geral dos indivíduos -  não é alterada pelo facto de os sujeitos 

pertencerem a  escalão etários diferentes.  

 

 

 

Tabela 21 – Índice do BES dos reformados de diferentes escalões etários, relativamente às actividades 

Bem- Estar Subjectivol (n= 732) 

Escalão Etário 
[anos] 

COM ACTIVIDADE (385) SEM ACTIVIDADE (347) 
TOTAL nc 𝑋! D.P. E.P. 

(𝑋!) 
ns 𝑋! D.P. E.P. 

(𝑋!) 
<= 60 62 70,10 17,22 2,19 38 57,42 15,92 2,58 100 

>= 61 e <= 70 160 71,16 16,24 1,28 136 63,58 18,78 1,61 296 

>= 71 e <= 80 137 68,25 19,18 1,64 118 62,50 20,05 1,85 255 

>= 81 26 72,87 17,58 3,45 55 56,98 18,70 2,52 81 
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Nestas condições, vamos admitir que as médias do BES variam, consoante se desenvolve ou 

não uma actividade, independentemente do escalão etário dos sujeitos, sendo  o índice mais 

elevado aquele que  corresponde aos que, em cada escalão, praticam uma actividade regular.  

Assim os desvio das médias do BES por escalão etário, são: 

<= 60 anos :    Com actividade:  70,10  Sem actividade: 57,42  ->  δ = 12,68 

>= 61 e <= 70: Com actividade:  71,16  Sem actividade: 63,58  ->  δ = 7,58 

>= 71 e <= 80: Com actividade:  68,25  Sem actividade: 62,50 ->  δ = 5,75 

>= 81 anos:     Com actividade:  72,87  Sem actividade: 53,96  ->  δ = 18,91 

Versus os valores dos desvios das médias da amostra:  

Com actividade:    70,07  Sem actividade: 61,51  ->  δ = 8,56 

Analisámos, de seguida, a contribuição dos diferentes tipos de actividade  para o índice do 

BES: 

Dos valores da Tabela 23, verificámos existir sobreposição evidente dos intervalos de 

confiança dos distintos valores das médias do índice do BES. 

 

 

 

Tabela 22 –ANOVA do BES com dois factores (Actividade e Escalão Etário) 

Variável dependente:  BEM-ESTAR SUBJECTIVO  – Variáveis independentes: Actividade e Escalão etário 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. Observed Powerb 

Actividade 13637,402 1 13637,402 41,020 ,000 1,000 

EE 1193,772 3 397,924 1,197 ,310 ,323 

Actividade * EE 1931,980 3 643,996 1,937 ,122 ,501 

Error 240697,770 724 332,455    
Total 3446999,362 732     
Corrected Total 257398,425 731     

Computed using alpha = ,05 
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As hipóteses de teste consideradas são: 

H0: Não há alterações ao nível da média do Bem-Estar dos sujeitos activos em função 

do tipo de actividade desenvolvida. 

H1: O tipo de actividade desenvolvida influencia o índice de Bem-estar dos sujeitos 

activos. 

Foi executado o teste mais adequado para este tipo de análise – ANOVA com um factor –

cujos resultados constam da Tabela 24. 

 

 

 

 

Tabela 23 – Medidas de tendência central do  BES por tipo de actividade  

BES 

 
Tipo de actividade 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

Laboral 56 74,30 16,03 2,14 70,01 78,59 

Voluntariado 110 70,78 17,63 1,68 67,45 74,11 

Inespecífica 8 65,83 20,40 7,21 48,57 82,68 

Frequência de Aulas 46 64,91 17,79 2,62 59,62 70,19 

Artesanato/Bricolage 36 67,31 18,82 3,14 60,94 73,68 

Música 22 68,43 16,88 3,60 60,94 75,91 

Natação 11 76,95 12,79 3,86 68,36 85,54 

Hidroginástica 20 70,36 16,20 3,62 62,78 77,94 

Apoio a Descendentes 25 77,21 11,10 2,22 72,63 81,79 

Apoio  a Ascendentes 10 60,54 27,28 8,63 41,02 80,05 

Formação/Ensino 13 71,70 16,99 4,71 61,44 81,97 

Desporto 23 67,08 20,30 4,23 58,30 75,86 

Política 5 65,36 10,61 4,74 52,18 79,53 

Total 385 70,07 17,58 ,90 68,31 71,83 

 

Tabela 24 - ANOVA do BES com o factor Tipo de Actividade  

BES 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5832,729 12 486,061 1,603 ,088 

Within Groups 112783,392 372 303,181   

Total 118616,121 384    
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Da observação desses valores concluímos que a hipótese H0 não deve ser rejeitada( p=0,088), 

para o nível de significância estabelecido, pelo que concluímos que a média do índice do BES 

é independente do tipo de actividade praticada. 

 

2. O BES dos reformados está relacionado com o seu Estado Civil.   

a. A haver níveis de Bem-Estar diferenciados, segundo o estado civil, esta 

diferenciação é válida qualquer que seja  o grupo etário a que pertencem.  

Os parâmetros estatísticos do BES da amostra em análise estão registados na Tabela  25 

 

 

 

 

 

 

 
Feita a avaliação da normalidade (teste de K-S) da escala do BES para os diferentes estados 

civis (Anexo II 5.b), fomos levados a concluir que a hipótese da normalidade deve ser 

rejeitada para os estados civis Casado e Solteiro. 

 

 

 

 

 

 

   Tabela 25 – Medidas de tendência cenral do BES por estado civil 
 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 
 Lower Bound Upper Bound 

Solteiro 62 62,36 21,12 2,683 56,99 67,72 

Casado/U.F. 424 68,46 16,85 ,818 66,85 70,07 

Divorciado/Separado 66 69,21 17,24 2,122 64,97 73,45 

Viúvo 180 60,32 21,5 1,584 57,19 63,44 

Total 732 66,01 18,76 ,694 64,65 67,37 
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Contudo,  por análise da assimetria e curtose  (Anexo II 5.b), decidimos efectuar o teste de 

comparação de médias, no caso ANOVA com um factor. 

No caso presente, as hipóteses estatísticas do teste são: 

H0: As médias do índice do BES da amostra são iguais, independentemente do estado 

civil dos sujeitos: (𝑥! = 𝑥!). 

H1: As médias do índice do BES da amostra são distintas, consoante o estado civil dos 

sujeitos:  𝑥! ≠ 𝑥! . 

Os resultados obtidos e que constam da Tabela 26,  sugerem a rejeição da hipótese nula da 

igualdade das médias. 

 

 

 

 

 

 

Admitindo, por outro lado,  a rejeição da normalidade para os estados civis solteiro e casado,  

como indiciam os resultados obtidos para o teste K-S  (Anexo II 5b)  efectuámos  o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis (Tabelas 27 e 28).   

 

 

 

 

 

 

Tabela 26 – ANOVA do BES para o factor estado civil 

BEM-ESTAR SUBJECTIVO 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9889,103 3 3296,368 9,696 ,000 

Within Groups 247509,322 728 339,985   

Total 257398,425 731    
 

    Tabela 27 – Teste de comparação de médias (não paramétrico) - Kruskal-Wallis para o factor Estado Civil 
Grupo N  Missing  Mediana    25%      75% 

Viúvo 180 0 60,710 48,210 75,000 
Casado/U.F. 424 0 69,640 58,930 80,360 
Divorciado/Separado 66 0 70,535 60,710 80,360 
Solteiro 62 0 62,500 48,810      80,360 

      H = 23,263 with 3 degrees of freedom.  (P = <0,001) 
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Os testes efectuados sugerem a rejeição de H0 , não só para o caso da comparação do BES 

entre os divorciados e viúvos  mas, também, entre os casados  e os viúvos e a conclusão de 

que as médias do BES são diferentes para estas modalidades da variável independente Estado 

Civil. Para os casos  Divorciado vs Solteiro e Solteiro vs Viúvo, a não rejeição de H0,  indicia 

que nestes casos a média do BES não é afectada pelo estado civil dos sujeitos. No caso das 

comparações de médias do BES entre Divorciados e Casados e entre Casados e Solteiros, a 

análise não é conclusiva. 

No Gráfico 9  está representada a comparação da médias do BES para os sujeitos Divorciados 

e Viúvos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabela 28 – Comparação de Ranks do índice do BES para pares de modalidades do Estado Civil 
Comparação  Diff of Ranks Q     P<0,05 

Divorciado/Separado vs Viúvo 94,278 3,098 Sim 
Divorciado/Se vs Solteiro 70,974 1,898 Não 
Divorciado/Se vs Casado/U.F. 10,925 0,390 - 
Casado/U.F. vs Viúvo 83,353 4,431 Sim 
Casado/U.F. vs Solteiro 60,049 2,089 - 
Solteiro vs Viúvo 23,304 0,718 Não 

         Gráfico 9  
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Constatámos, assim, que a média do índice do BES para a população reformada com o estado 

civil Divorciado (69,21)  é superior à  média do  BES para a população com o estado civil 

Viúvo (60,32). 

O mesmo se verifica para a média do  índice do BES da população reformada com estado 

civil Casado  (68,46), quando comparada com a média do BES da população nas mesmas 

condições mas com o estado civil Viúvo (60,32)  –  Gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restava-nos ainda avaliar se esta conclusão se mantinha válida para os diferentes escalões 

etários dos reformados. 

Para avaliar da relevância do escalão etário no índice do BES, procedemos à análise das 

seguintes hipóteses de teste: 

H0: O nível do Bem-estar subjectivo é independente do escalão etário dos sujeitos. 

H1: O nível do Bem-estar geral subjectivo do escalão etário dos sujeitos. 

 

         Gráfico 10  

 

8,14 68,46 

Casado 

Viúvo 

      60,32 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

126 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

Efectuada a ANOVA com um factor, cujos resultados constam da Tabela 29, fomos levados a 

não rejeitar a hipótese nula e a aceitar que a média do BES não depende do escalão etário dos 

sujeitos. 

 

 

 

 

 

Passámos então a avaliar a influência do escalão etário na resposta do BES ao estado civil dos 

sujeitos: 

Na Tabela 30 estão referenciados os parâmetros estatísticos descritivos do BES para os 

diferentes estados civis e para cada escalão etário. 

As hipóteses de teste são, neste caso: 

H0: O factor escalão etário não influencia a resposta do BES  ao factor Estado Civil. 

H1: O factor escalão etário influencia a resposta do BES ao factor Estado Civil 

Com este objectivo, efectuamos a ANOVA com dois factores e obtivemos os resultados 

constantes das Tabela 31. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29 – ANOVA do BES para o  factor escalão etário 

BEM- ESTAR SUB JECTIVO 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2165,452 3 721,817 2,059 ,104 

Within Groups 255232,973 728 350,395   
Total 257398,425 731    
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Tabela 30 – Medidas de Tendência Central  do índice do BES por estado civil e  escalão etário 

Variável dependente: BES 

Estado Civil EE Média d.p N 

Solteiro <=  60 63,4354 16,28449 21 

61 - 70 57,2321 25,86757 20 

71 - 80 66,1990 18,60342 14 

>=  81 66,0714 25,31687 7 

Total 62,3560 21,12217 62 

Casado/U.F. <= 60 66,0714 17,75239 54 

61 - 70 69,5660 16,13740 209 

71 - 80 68,3278 17,35700 129 

>=  81 65,8482 17,88448 32 

Total 68,4636 16,85223 424 

Divorciado/Separado <=  60 69,8980 21,38110 14 

61 - 70 70,6281 14,17034 29 

71 - 80 67,4107 19,90069 20 

>=  81 64,2857 3,57143 3 

Total 69,2100 17,23948 66 

Viúvo <=  60 59,0909 15,73972 11 

61 - 70 60,5263 20,90244 38 

71 - 80 61,3160 22,43714 92 

>= 81 58,1044 20,57693 39 

Total 60,3175 21,25206 180 

Total <=  60 65,2857 17,76731 100 

61 - 70 67,6762 17,83078 296 

71 - 80 65,6092 19,75404 255 

>=  81 62,0811 19,70823 81 

Total 66,0104 18,76481 732 

 
 

Tabela 31 –ANOVA do BES com dois factores (estado eivil e escalão etário) 

Variável dependente:  BES  – Variáveis independentes: Estado Civil e Escalão etário 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Observed 

Power 

EE 176,241 3 58,747 ,171 ,916 ,082 

Estado_Civil 4849,355 3 1616,452 4,717 ,003 ,898 

EE * Estado_Civil 1549,165 9 172,129 ,502 ,502 ,251 

Error 245368,748 716 342,694    
Total 3446999,362 732     
Corrected Total 257398,425 731     
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Analisados estes últimos, concluímos pela  não rejeição da hipótese nula de que a conclusão 

anterior - a influência do estado civil dos indivíduos no BES -  não é alterada pelo facto destes  

pertencerem a diferentes  escalões etários.  

3. O comportamento  do BES e das respectivas sub-escalas, é distinto face à 

presença/ausência  de patologia nos reformados. 

a. Essa distinção verifica-se qualquer que seja o tipo de patologia. 

b. Verifica-se para todos os escalões erários. 

 
As medidas de tendência central associadas ao BES e respectivas sub-escalas, tendo em conta 

o factor saúde estão resumidas na Tabela 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como era expectável, as médias da Depressão e da Ansiedade são superiores para os sujeitos 

com patologia, enquanto que as  médias da Energia e do Bem-estar Positivo são maiores nos 

casos dos reformados que indicaram não sofrer de qualquer patologia. 

 

 

 

Tabela 32 –Medidas de tendência central para os índices do BES e respectivas  sub-escalas vs estado de saúde  

BES e Sub-escalas 
Sem Patologia (N=415) Com patologia (317) 

Média Mediana D.P. E.P. Média Mediana D.P. E.P. 

BES 70,62 71,43 16,19 0,795 59,97 62,50 20,16 1,132 

Depressão 22,15 18,75 16,79 0,824 30,76 31,25 21,27 1,195 

Ansiedade 26,96 27,78 19,30 0,947 38,05 33,33 21,15 1,300 

Energia 71,55 75,00 19,02 0,934 60,30 58,33 21,43 1,203 

Bem-estar Positivo 65,11 66,67 16,95 0,832 56,20 61,11 19,96 1,12 

 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

129 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

Vejamos então as hipóteses de teste: 

H0: As médias do índice do BES são iguais,  independentemente  do estado de saúde 

dos reformados (𝑥! = 𝑥!).  

H1: O estado de saúde influencia o índice do BES dos reformados (𝑥! ≠ 𝑥!).    

Analisámos a normalidade da amostra(Anexo II 5c) e face aos valores obtidos optámos pelo 

teste não paramétrico de Mann-Whitney (Tabela 33), para comparação das médias em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a hipótese nula da igualdade das médias do BES relativamente ao Estado de Saúde dos 

reformados deve ser rejeitada e admitida a hipótese alternativa: 

A média do BES para os sujeitos que não padecem de patologia (70,62) é superior à daqueles 

que manifestaram ter problemas de saúde (59,97), sendo a magnitude do efeito considerada 

média (E.S.=0,583). 

No que diz respeito às sub-escalas do BES, as hipóteses de teste são: 

H0: As médias do índice das  sub-escalas do BES são iguais,  independentemente  do 

estado de Saúde dos reformados (𝑥! = 𝑥!).  

H1: O estado de Saúde influencia os valores do índice das sub-escalas do BES dos 

reformados (𝑥! ≠ 𝑥!) 

Procedemos à avaliação da normalidade das sub-escalas do BES (Anexo II 5c).  

Tabela 33 – Teste de Mann –Whitney BES vs estado de saúde 

                     BES 

Mann-Whitney U 46131,000 

Wilcoxon W 6534,000 

Z -6,934 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: Saúde 
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Face aos resultados obtidos (rejeição da normalidade ; p < 0,05), efectuamos o teste de Mann-

Whitney, enquanto alternativa ao teste t-Student,  para as referidas sub-escalas, confirmando-

se para todas elas a rejeição da hipótese nula da independência das médias (Tabela 34). 

 

 

 

 

 
 

 

Como conclusão, devemos admitir  como válidos os seguintes  resultados para a  comparação 

das médias das sub-escalas do BES, face ao factor saúde: 

• Depressão: A média do índice de Depressão é superior (30,76), nos indivíduos com 

patologia, à  dos que indicam não sofrer de qualquer patologia (22,15). A dimensão do 

efeito (E.S. = 0,449) pode considerar-se média. 

• Ansiedade: A média do índice de Ansiedade é maior (38,05) nos indivíduos com 

patologia, do que nos que não apresentam qualquer tipo de patologia (28,96), sendo o 

valor de E. S indicador de uma magnitude do efeito média (0,448). 

• Energia: A média do índice de energia é superior nos indivíduos que não indicaram 

sofrer de  uma patologia (71,55) à naqueles que indicaram padecer de alguma 

patologia (60,30). O E.S. é neste caso igual a 0,555, o que indicia uma magnitude do 

efeito acima da média. 

Tabela 34 – Teste de Mann –Whitney  Sub-escalas do BES vs estado de saúde 

 
Depressão Ansiedade Energia 

Bem-estar 

Positivo 

Mann-Whitney U 50533,500 51277,000 46220,500 48729,500 

Wilcoxon W 136853,500 137596,000 96623,500 99132,500 

Z -5,408 -5,132 -6,949 -6,042 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 

a. Grouping Variable: Saúde 
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• Bem-estar Positivo: Esta sub-escala apresenta uma média maior (65,11) nos 

indivíduos sem patologia do que naqueles com patologia (56,20). O E.S. é igual a 

0,481, sendo assim a magnitude do efeito considerada média. 

Vejamos agora qual o efeito do tipo de doença no BES dos reformados. 

No Gráfico 11, estão representadas, sob a forma de diagrama, os valores das médias do BES 

para cada uma das patologias referenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da observação do diagrama, verificamos que as médias do BES nos não-doentes, nos sujeitos 

com problemas oftalmológicos e do aparelho digestivo, têm valores superiores ao valor médio 

da amostra. 

Os sujeitos padecendo de diabetes, doenças do foro reumatológico e depressão/psicose são 

aqueles que apresentam médias do BES mais baixas. Não considerámos o índice associado às 

doenças pulmonares, uma vez que o número de reformados com este tipo de patologia é muito 

baixo. 

Gráfico 11 

 

Média do BES (valor da amostra) = 6,01 

Efeito do tipo de patologia na média do BES 
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Par termos uma ideia da validade destas considerações, procedemos à ANOVA (oneway), 

uma vez que não foi rejeitada a hipótese da normalidade e da homogeneidade das variâncias 

(Anexo II 5c) para as distribuições do BES, associadas aos diferentes tipos de doenças  - 

valor-p > 0,05 24. 

As hipóteses de teste são, para este caso: 

H0: Não há alterações ao nível da média do BES dos sujeitos com patologia em função 

do tipo de patologia que apresentam (𝑥! = 𝑥!).  

H1: O tipo de patologia apresentada  influencia o índice do BES  dos sujeitos com 

patologia (𝑥! ≠ 𝑥!).    

 

Os resultados da ANOVA constam da Tabela 35. 

 

 

 

 

 
 

Uma vez analisados estes resultados, somos levados a  não rejeitar a hipótese nula da 

igualdade das médias do BES (valor-p = 0,399 > 0,05), face ao tipo de doença, pelo que os 

resultados do diagrama do Gráfico 11, bem como  as considerações efectuadas, carecem de 

significância estatística que permita que sejam tiradas conclusões acerca da diferença das 

médias do BES, consoante o tipo de patologia declarada pelos sujeitos. 

Verificamos ainda qual a influência do escalão etário no estado de saúde dos sujeitos: 

 

                                                
24 Excepto para o caso da Hipertensão 

Tabela 35 – ANOVA do BES para o factor  tipo de patologia 

BES 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Inter-grupos 5503,833 13 423,372 1,055 ,399 

Intra-grupos 123653,617 308 401,473   
Total 129157,450 321    
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As hipóteses de teste são neste caso: 

H0: O factor escalão etário não influencia a resposta do BES  ao factor estado de 

saúde. 

H1: O factor escalão etário influencia a resposta do BES ao factor estado de saúde. 

Dos valores obtidos para a ANOVA do BES com os factores saúde e escalão etário (Tabela 

36),  podemos concluir que a resposta do BES ao factor saúde, não é influenciada pelo factor 

escalão etário (não rejeição da hipótese nula – p > 0,025) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 36 - Anova do BES com os factores saúde e escalão etário 

Dependent Variable:BES 

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 22322,757a 7 3188,965 9,822 ,000 
Intercept 2143807,466 1 2143807,466 6602,626 ,000 
Saude 16986,911 1 16986,911 52,317 ,000 
EE 1642,994 3 547,665 1,687 ,168 
Saude * EE 403,492 3 134,497 ,414 ,743 
Error 235075,668 724 324,690   
Total 3446999,362 732    

Corrected Total 257398,425 731    

a. R Squared = ,087 (Adjusted R Squared = ,078) 
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4. O nível de escolaridade dos reformados influencia o seu BES. 

Pretendemos determinar a influência que o nível de escolaridade dos reformados da cidade de 

Lisboa  tem sobre o seu Bem-estar. 

As medidas de tendência central do BES, para diferentes níveis de escolaridade, constam da 

Tabela 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 37 – Medidas de Tendência Central  do índice do BES para o factor escolaridade 

 Escolaridade Statistic Std. Error 

BES Não sabe ler nem escrever Mean 42,3735 2,46117 

Median 36,6071  

Std. Deviation 17,05151  

Skewness ,669 ,343 

Kurtosis -,295 ,674 

Sabe ler e escrever sem 

escolaridade 

Mean 47,4107 5,91897 

Median 47,3214  

Std. Deviation 26,47042  

Skewness -,124 ,512 

Kurtosis -1,506 ,992 

Até à 4ª classe Mean 61,8859 ,83520 

Median 60,7143  

Std. Deviation 12,41615  

Skewness -,318 ,164 

Kurtosis 2,151 ,326 

Do 5º ao 9º ano Mean 67,0849 1,64134 

Median 72,3214  

Std. Deviation 19,96778  

Skewness -1,028 ,199 

Kurtosis ,669 ,396 

10º ao 12º ano Mean 70,5087 1,61450 

Median 75,0000  

Std. Deviation 18,54914  

Skewness -,627 ,211 

Kurtosis -,235 ,419 

Médio ou Superior Mean 76,2270 1,15897 

Median 80,3571  

Std. Deviation 14,79675  

Skewness -,864 ,190 

Kurtosis ,586 ,378 
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Para efeito da verificação da normalidade e da homogeneidade das variâncias da distribuição 

desta variável, recorremos aos testes de K-S e de Levene (Anexo II 5.d).  

A distribuição do BES afasta-se  da normal (valor-p < 0,05), para a generalidade das 

modalidades. Exceptuam-se os grupos de sujeitos  “Não sabe ler nem escrever” e “Sabe ler e 

escrever sem escolaridade”. 

Contudo, dado que a relação entre o afastamento da mediana para a média e o desvio padrão  

é inferior a 20% , vamos prosseguir com o teste de comparação das médias (ANOVA a um 

factor), admitindo a normalidade das distribuições. 

As hipóteses de teste consideradas são as seguintes: 

H0: O BES dos reformados da amostra é independente da sua escolaridade. 

H1: O BES dos reformados da amostra varia consoante o respectivo nível de 

escolaridade. 

Os resultados obtidos estão expressos na Tabela 38: 

 
 

 

 

 

 

Verificamos, então, que o valor-p obtido indicia a rejeição da hipótese nula atrás formulada, 

pelo que podemos concluir que a média do índice do BES não é independente do nível de 

escolaridade dos sujeitos. 

Os intervalos de confiança (IC) obtidos, para uma significância de 0,05 foram os seguintes,: 

 

Tabela 38 –ANOVA do  BES  para  o factor escolaridade  

BES 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 57351,772 5 11470,354 41,628 ,000 

Within Groups 200046,653 726 275,546   
Total 257398,425 731    
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Média do BES consoante o nível de escolaridade: 

 

- Não sabe ler nem escrever          (N=48)  : 41,20 – IC: [38,24;44,16] 

- Sabe ler/esc, sem escolaridade   (N= 20) : 46,04 – IC: [40,31;51,77] 

- Até à 4ª classe                             (N= 221) : 58,90 – IC: [57,73;60,07] 

- Do 5º ao 9º ano                            (N=148) : 67,08 – IC: [65,44;68,72] 

- Do 10º ao 12º ano                        (N=132) : 70,51 – IC: [68,90;72,12] 

- Médio ou Superior                      (N=163) :76,23 – IC: [75,07;77,39] 
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5. A execução de uma  Actividade aumenta a QdV dos reformados. 

a) Verifica-se para todos os escalões etários. 

b) Verifica-se qualquer que seja o tipo de Actividade exercida. 

 

Começámos por analisar as medidas de tendência central para a QdV e suas componentes, 

tendo em conta a variável independente actividade (Tabela 39): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O comportamento desta variável em termos de normalidade (Anexo II 5e) aponta para que a 

hipótese de normalidade da QdV e respectivas componentes seja rejeitada,  no que respeita à 

análise efectuada para o factor actividade. Contudo, como o afastamento da normalidade não 

nos parece impeditivo da execução de testes paramétricos, concretamente  o teste t-Student, 

iremos comparar as médias em causa utilizando essa estatística. 

 

 

 

 

Tabela 39 – Medidas de Tendência Central  da QdV e respectivas componentes vs actividade 

 Com actividade (N=385) Sem actividade (N=347) 

Média Mediana D.P. E.P. Média Mediana D.P. E.P. 

QUALIDADE 

DE VIDA 
67,50 69,41 18,52 0,944 56,71 58,46 21,50 1,154 

Componente 

Física da QdV 

65,40 68,01 17,27 0,880 54,99 57,63 20,00 1,074 

Componente 

Mental da QdV 

67,88 70,00 20,04 1,022 58,27 58,00 23,13 1,242 
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As hipóteses de teste, são: 

H0 : A média do índice da QdV (Componentes da QdV)  dos reformados que 

desempenham actividade regular não difere da daqueles que não desempenham 

qualquer tipo de actividade (𝑥! = 𝑥!). 

H1 : A média do índice da QdV (Componentes da QdV)  dos reformados que 

desempenham actividade regular difere daqueles que não desempenham qualquer tipo 

de actividade ( 𝑥! ≠ 𝑥!). 

 

Os resultados obtidos para o teste t-Student constam da Tabela 40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dos valores desta tabela  conclui-se  que a hipótese nula da igualdade das médias deve ser 

rejeitada em todas as situações, pelo que podemos afirmar que a média da QdV dos 

Tabela 40 – Teste t  da QdV e componentes com o factor actividade 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Equal variances 

assumed 

10,969 ,001 7,292 730 ,000 10,78924 1,47963 

Equal variances not 

assumed 
  7,236 686,681 ,000 10,78924 1,49109 

COMPONENTE 

FÍSICA 

Equal variances 

assumed 

11,324 ,001 7,557 730 ,000 10,41355 1,37804 

Equal variances not 

assumed 
  7,500 687,578 ,000 10,41355 1,38850 

COMPONENTE 

MENTAL 

Equal variances 

assumed 

8,785 ,003 6,021 730 ,000 9,61019 1,59605 

Equal variances not 

assumed 
  5,977 688,639 ,000 9,61019 1,60789 
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reformados que desempenham actividades regulares (67,50) é superior à média da QdV dos 

reformados que não executam actividades com carácter regular (56,71).  

A magnitude  do efeito obtida, para a  conclusão acima, considera-se  média uma vez que 

E.S.= 0,538.  

Os intervalos de confiança encontrados para os valores médios da QdV dos reformados que 

praticam ou não uma actividade regular, são os seguintes: 

- Com Actividade: 67,50 ± 1,85   =>   [65,65 ; 69,35] 

- Sem Actividade: 56,71 ± 2,26   => [54,45 ; 58,97] 

 

Vejamos agora o que se passa relativamente às componentes da QdV, no que respeita à 

prática de actividade regular pelos reformados. 

Verifica-se que  a  média da Componente Física da QdV dos reformados que desempenham 

actividade regular (65,40) é superior à média da Componente Física da QdV dos reformados 

que não a executam (54,99), sendo a magnitude  do efeito obtida igual a 0,444  - média/fraca. 

Para a Componente Mental da QdV verifica-se que as médias observadas são, 

respectivamente  67,88 e 58,27,   para os reformados que praticam actividade regular e para 

aqueles que não a praticam,  sendo que a magnitude do efeito (E.S.= 0,595)  traduz uma 

associação média/forte para os valores médios observados. 

Os intervalos de confiança obtidos são os seguintes: 

Componente Física da QdV: 

- Com Actividade: 65,40 ± 0,88 => [ 64,52; 66,28] 

- Sem Actividade: 54,99  ± 1,07 => [53,92; 56,06] 

Componente Mental da QdV: 

- Com Actividade: 67,88 ± 1,02 => [66,86; 68,90] 
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- Sem Actividade: 58,27 ± 1,24 => [ 57,03; 59,51] 

Analisámos, em seguida, o comportamento da QdV dos reformados relativamente à variável 

actividade, tendo em conta os diferentes escalões etários . 

Os parâmetros estatísticos obtidos constam da Tabela 41: 
 

 

 

 

 

As hipóteses de teste são, neste caso: 

H0: A resposta da QdV ao factor actividade não é influenciada pelo factor escalão etário. 

H1: A resposta da QdV ao factor actividade é influenciada pelo factor escalão etário. 

Efectuada a ANOVA (Two Way) obtivemos os valores constantes da Tabela 42: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatámos, assim, não ser de rejeitar a hipótese nula e podemos concluir que a resposta da 

QdV ao factor Actividade não é influenciada pelo factor Escalão Etário. Contudo, dado que a 

Potência do Teste (0,486) é baixa (< 0,8), o resultado obtido deve ser interpretado com 

precaução. 

Tabela 41 – MTC da QdV dos reformados de diferentes escalões etários, relativamente à variável actividade  

QdV  (n= 732) 

Escalão Etário 
[anos] 

Com Actividade (385) Sem Actividade (347) 
TOTAL nc 𝑋! D.P. E.P. 

(𝑋!) 
ns 𝑋! D.P. E.P. 

(𝑋!) 
<= 60 62 70,98 17,07 2,47 38 55,96 21,04 3,17 100 

>= 61 e <= 70 160 70,98 16,67 1,542 136 61,52 21,58 1,67 296 

>= 71 e <= 80 137 62,90 19,86 1,67 118 56,50 21,10 1,80 255 

>= 81 26 62,11 19,79 3,83 55 45,80 18,71 2,63 81 

 

Tabela 42 –ANOVA da QdV com dois factores (actividade e escalão etário) 

Variável dependente:  QUALIDADE DE VIDA – Variáveis independentes: Actividade e Escalão Etário 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Observed 

Powera 

Actividade 17329,257 
 

1 17329,257 
 

45,520 
 

,000 1,000 

EE 11338,517 
 

3 3779,506 9,928 ,000 ,998 

Actividade * EE 2136,545 3 712,182 1,871 ,133 ,486 

Error 275621,770 724 380,693    
Total 3162064,188 732     
Corrected Total 312925,703 731     

a.Computed using alpha = ,05 
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Para valores médios da QdV da amostra,   

Com actividade:  67,50     Sem actividade: 56,71  ->  δ = 10,79 

o desvio das médias por Escalão Etário vem dado por: 

Desvio das médias (QdV) : 

<= 60 anos :   Com actividade:  70,98      Sem actividade: 55,96  ->  δ = 15,02 

>= 61 e <= 70: Com actividade:  70,98      Sem actividade: 61,52  ->  δ = 9,40 

>= 71 e <= 80: Com actividade:  62,90      Sem actividade: 56,50 ->  δ = 8,94 

>= 81 anos:     Com actividade:  62,12     Sem actividade: 45,80  ->  δ = 16,32 

Vejamos agora o comportamento das componentes da Qualidade de Vida: 

As hipóteses de teste, são nestas circunstâncias: 

H0: A resposta da Componente X25 da QdV ao factor Actividade não é influenciada 

pelo factor Escalão Etário 

H1: A resposta da Componente X25 da QdV ao factor Actividade é influenciada pelo 

factor Escalão Etário 

As conclusões que se podem tirar dos resultados obtidos  (Tabelas 43 e 44) são as seguintes: 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                
25  X= Component Física ou X= Componente Mental 

Tabela 43 – ANOVA da Componente Física da QdV com os factores actividade e escalão etário  

Variável dependente:  COMPONENTE  FÍSICA DA QdV  – Variáveis independentes: Actividade e Escalão Etário 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Observed 

Powera 

Actividade 15626,034 
 

1 15626,034 
 

48,683 
 

,000 1,000 

EE 13747,584 
 

3 4582,527 14,277 ,000 1,000 

Actividade * EE 3062,964 3 1020,988 3,181 ,023 ,737 

Error 232284,164 724 320,973    
Total 2949108,380 732     
Corrected Total 272792,624 731     

a.Computed using alpha = ,05 
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No que respeita à Componente Física da QdV, a hipótese nula deve ser rejeitada e devemos 

admitir alguma influência do factor escalão etário na sua relação com o exercício de uma 

actividade por parte dos reformados. A potência deste teste pode ser considerada média/forte 

(0,737). 

No tocante à influência do escalão etário na resposta da Componente Mental da QdV ao 

exercício de actividade regular por parte dos reformados, a hipótese nula não deve ser 

rejeitada, admitindo-se que tal influência não se verifica; contudo, a potência do teste é  muito 

fraca, limitando deste modo as conclusões a que chegámos. 

Analisámos, em seguida, a contribuição dos diferentes tipos de actividade  para o índice da 

QdV da amostra de reformados activos: 

As hipóteses de teste a considerar são: 

H0: Não há alterações ao nível da média da QdV (sujeitos activos ) em função do tipo 

de actividade desenvolvida. 

H1: O tipo de actividade desenvolvida influencia o índice da QdV (sujeitos activos).  

 

 

 

Tabela 44– ANOVA da Componente mental da QdV com os factores actividade e escalão etário 

Variável dependente:  COMPONENTE  MENTAL DA QdV  – Variáveis independentes: Actividade e Escalão Etário 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Observed 

Powera 

Actividade 14234,333 
 

1 14234,333 
 

31,225 
 

,000 1,000 

EE 6884,700 
 

3 2294,900 5,034 ,002 ,917 

Actividade * EE 1559,338 3 519,777 1,140 ,332 ,308 

Error 330043,354 724 455,861    
Total 3291108,000 732     
Corrected Total 356241,197 731     

a.Computed using alpha = ,05 
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Na Tabela 45 encontram-se  os parâmetros estatísticos da  QdV dos reformados activos, 

consoante o tipo de actividade exercida. 

Os resultados obtidos a partir da ANOVA (um factor) – teste mais adequado para este tipo de 

análise – constam da Tabela 46. 

 

 

 

 

 

O facto de não se rejeitar H0 leva-nos a admitir que a média do índice da QdV é independente 

do tipo de actividade praticada. 

Procedemos ao mesmo tipo de análise para as componentes da QdV. Os resultados obtidos 

constam das Tabelas 47 e 48. 

  Tabela 45 – Medidas de Tendência Central da  QdV consoante o tipo de  actividade  

Tipo de Actividade N Mean Std. Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound Upper Bound 

Laboral 56 69,7151 18,69095 2,49768 64,7097 74,7206 

Voluntariado 110 66,8572 19,00111 1,81168 63,2665 70,4479 

Inespecífica 8 65,3089 13,35946 4,72328 54,1401 76,4777 

Frequência de Aulas 46 65,7603 17,76729 2,61964 60,4841 71,0365 

Artesanato/Bricolage 36 63,2393 16,03516 2,67253 57,8138 68,6648 

Música 22 68,9474 16,96908 3,61782 61,4237 76,4710 

Natação 11 74,4117 13,52002 4,07644 65,3288 83,4945 

Hidroginástica 20 62,3719 23,34660 5,22046 51,4454 73,2985 

Apoio a Descendentes 25 72,5896 13,72038 2,74408 66,9261 78,2531 

Apoio  a Ascendentes 10 56,5894 29,56921 9,35060 35,4369 77,7419 

Formação/Ensino 13 77,5834 12,29969 3,41132 70,1508 85,0160 

Desporto 23 68,7828 20,62376 4,30035 59,8644 77,7011 

Política 5 70,4138 18,56807 8,30389 47,3585 93,4691 

Total 385 67,5026 18,51809 ,94377 65,6470 69,3582 

 

Tabela 46 - ANOVA da QdV com o factor  tipo  de actividade  

QUALIDADE DE VIDA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5488,989 12 457,416 1,348 ,189 

Within Groups 126192,172 372 339,226   
Total 131681,161 384    
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Em ambas as situações a hipótese nula não deve ser rejeitada, pelo que vamos admitir que há 

independência de ambas as componentes da QdV, relativamente ao tipo de actividades 

praticadas pelos sujeitos activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabela 47 - ANOVA  da componente física da QdV com o tipo de actividade COMPONENTE 

FÍSICA da QdV 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4238,136 12 353,178 1,191 ,288 

Within Groups 110342,598 372 296,620   
Total 114580,734 384    

 

    Tabela  48 - ANOVA  da componente mental da QdV com o tipo de actividade 

COMPONENTE MENTAL 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6222,042 12 518,503 1,303 ,214 

Within Groups 148059,974 372 398,011   
Total 154282,016 384    
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6. A QdV dos reformados está, relacionada com o seu Estado Civil.   

a. A haver níveis de QdV diferenciados, segundo o Estado Civil, esta 

diferenciação é válida qualquer que seja o o grupo etário a que pertencem.  

 

Debruçamo-nos em seguida sobre a relação entre a QdV e respectivos componentes, com o 

estado civil dos sujeitos da amostra (Tabela 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 49 – Medidas de Tendência Central da  QdV vs estado civil 
       Estado Civil Statistic Std. Error 

QdV Solteiro Mean 59,3959 2,69798 

Median 62,1527  
Variance 451,302  
Std. Deviation 21,24388  
Skewness -,240 ,304 

Kurtosis -,703 ,599 

Casado/U.F. Mean 65,3317 ,91723 

Median 66,3880  
Variance 356,717  
Std. Deviation 18,88696  
Skewness -,530 ,119 

Kurtosis -,206 ,237 

Divorciado/Separado Mean 67,5729 2,50969 

Median 71,9674  
Variance 415,703  
Std. Deviation 20,38878  
Skewness -,729 ,295 

Kurtosis ,174 ,582 

Viúvo Mean 54,5837 1,67611 

Median 53,9099  
Variance 505,684  
Std. Deviation 22,48743  
Minimum ,00  
Skewness -,315 ,181 

Kurtosis -,653 ,360 

 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

146 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

Considerámos as seguintes hipóteses de teste: 

H0: As médias do índice da QdV dos sujeitos da amostra são iguais, 

independentemente do seu estado civil: (𝑥! = 𝑥!). 

H1: As médias do índice da QdV dos sujeitos da amostra são distintas, consoante o seu 

estado civil:  𝑥! ≠ 𝑥! . 

Feita a avaliação da normalidade da escala da QdV  (Anexo II 5f), para as diferentes 

modalidades do estado civil, somos levados a concluir pela rejeição da hipótese nula da 

normalidade para todos os estados civis, excepto para a condição de Solteiro. 

Contudo, por análise da assimetria e da curtose (Anexo II 5f), decidimos prosseguir com o 

teste paramétrico de  comparação das médias (ANOVA), para as hipóteses citadas (Tabela 

50). 

 

 

 

 

 

A análise dos resultados sugere a rejeição da hipótese nula da igualdade das médias. 

Verifica-se, contudo, sobreposição evidente dos intervalos de confiança (Tabela 51) pelo que 

apenas vamos considerar relevantes as diferenças das médias comparadas da QdV para os 

seguintes estados civis (Gráfico 12). 

• Solteiro (59,40) - Casado (65,33) 

• Solteiro (59,40) – Divorciado (67,57) 

• Casado (65,33) – Viúvo (54,58) 

• Viúvo (54,58) – Divorciado (67,57) 

Tabela 50 – ANOVA da QdV com o factor estado civil 

QdV 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16966,732 3 5655,577 13,912 ,000 

Within Groups 295958,971 728 406,537   
Total 312925,703 731    
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Gráfico12  - Frequências comparadas da QdV com o Estado Civil

 

 

Fomos, então ver o comportamento da média das componentes da QdV em função do estado 

civil dos sujeitos (admitindo que o afastamento da normal, não é impeditivo da execução do 

teste paramétrico de comparação de médias – ANOVA). 

Dos resultados das Tabelas 52 e 53, fomos levados a concluir que o comportamento das 

médias das componentes física e mental da QdV  não se afasta do obtido para aquela:  

- As médias são distintas (rejeição da hipótese nula); 

TABELA 51 – Qdv c/ estado civil - Intervalos de confiança para a média (95%) 
 
E.Civil    N   Mean  StDev      
 
Solteiro  62  59,40  21,24      (-------*-------) 
Casado   424  65,33  18,89                       (--*--) 
Divor.    66  67,57  20,39                     (-------*-------) 
Viúvo    180  54,58  22,49   (----*----) 
                             ----+---------+---------+---------+----- 
                               54,0      60,0      66,0      72,0 

 

Solteiro Viúvo 

Casado 

Divorciado 
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- O ranking  das médias é o mesmo: 

  a) Divorciado  (QdV= 67,57; QdVF = 66,10; QdVM = 67,30) 

  b) Casado  (QdV= 65,33; QdVF = 62,63; QdVM = 66,62) 

  c) Solteiro  (QdV= 59,40; QdVF = 59,78; QdVM = 58,55) 

  d) Viúvo   (QdV= 54,58; QdVF = 53,54; QdVM = 55,76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificámos depois, em que medida a reposta da QdV ao estado civil era influenciada pelo 

escalão etário dos sujeitos da amostra em estudo. 

Tabela 52 - Comp. física da QdV : Parâmetros estatísticos e ANOVA para os diferentes estados civis  

Estado Civil 
N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

Solteiro 62 59,7812 19,81539 2,51656 54,7490 64,8134 

Casado/U.F. 424 62,6264 17,80253 ,86457 60,9270 64,3258 

Divorciado/Separado 66 66,1054 19,28792 2,37418 61,3639 70,8470 

Viúvo 180 53,5463 20,85761 1,55463 50,4785 56,6140 

ANOVA  

Comp.Física da QdV Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12725,905 3 4241,968 11,874 ,000 

Within Groups 260066,719 728 357,235   
Total 272792,624 731    

 

Tabela 53 - Comp. mental da QdV : Parâmetros estatísticos e ANOVA para os diferentes estados civis  

Estado Civil 
N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

Solteiro 62 58,4516 24,26471 3,08162 52,2895 64,6137 

Casado/U.F. 424 66,6226 20,02856 ,97267 64,7108 68,5345 

Divorciado/Separado 66 67,3030 21,82868 2,68693 61,9369 72,6692 

Viúvo 180 55,7556 23,89797 1,78125 52,2406 59,2705 

ANOVA 
Comp.Mental da 

QdV Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17441,035 3 5813,678 12,492 ,000 

Within Groups 338800,161 728 465,385   
Total 356241,197 731    
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As hipóteses de teste são, neste caso: 

H0: A resposta da da QdV ao factor estado civil não é influenciada pelo factor escalão 

etário. 

H1: A resposta  da QdV ao factor estado civil é influenciada pelo factor escalão etário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analisados os resultados da ANOVA (dois factores) - Tabela 54 - concluímos pela não 

rejeição da hipótese nula, pelo que podemos afirmar que a resposta  da QdV ao factor estado 

civil é independente do  factor escalão etário. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 54 – ANOVA da QdV com os factores estado civil e escalão etário  

Variável dependente – QdV; Variáveis independentes Estado Civil e Escalão Etário  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Observed 

Powera 

Intercept Hypothesis 924764,553 1 924764,553 973,113 ,000 1,000 

Error 3482,078 3,664 950,316b    
Estado_Civil Hypothesis 4645,003 3 1548,334 4,197 ,021 ,766 

Error 6609,283 17,914 368,955c    
EE Hypothesis 3347,281 3 1115,760 3,009 ,053 ,623 

Error 7781,487 20,986 370,789d    
Estado_Civil * EE Hypothesis 3234,648 9 359,405 ,911 ,515 ,461 

Error 282368,196 716 394,369e    

a. Computed using alpha = ,05 
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7. O comportamento  da QdV e das respectivas componentes/dimensões, é distinto face à 

presença/ausência de patologia nos reformados. 

a. Essa distinção verifica-se qualquer que seja o tipo de patologia. 

b. Verifica-se para todos os escalões erários 

 
 

Pretendemos, numa primeira fase,  comparar a média do índice da QdV dos reformados  que 

não sofrem de qualquer tipo de patologia (𝑥!), com a média daqueles que declararam sofrer de 

alguma patologia (𝑥!), assim, as hipóteses de teste são: 

H0 : A média do índice da QdV é independente do estado de saúde dos sujeitos 

(𝑥! = 𝑥!). 

H1 : A média do índice da QdV depende do estado de saúde dos sujeitos (𝑥! ≠ 𝑥!). 

Os dados paramétricos da QdV e das respectivas componentes, constam da Tabela 55. 

 

 

 

 

 

 
Efectuados os testes de normalidade e da homogeneidade das variâncias (Anexo II 5g), fomos 

levados a concluir que, relativamente ao factor saúde, a distribuição da amostra se afastava da 

distribuição normal. 

Quer a análise do resultado do teste de Levene, quer os valores obtidos para a assimetria e 

para o achatamento da distribuição levam-nos a rejeitar a hipótese da normalidade, embora 

não nos pareça determinante que a assimetria verificada  seja impeditiva da execução de testes 

Tabela 55 – Medidas de Tendência Central da Qdv vs patologia 

 Sem patologia (N=415) Com patologia (317) 

Média Mediana D.P. E.P. Média Mediana D.P. E.P. 

QUALIDADE 

DE VIDA 
69,69 71,84 17,35 0,851 52,83 57,73 20,84 1,170 
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paramétricos já que a diferença entre a média e a mediana, medida em unidades de desvio 

padrão, é inferior a 20%  para ambos os casos. 

Feitas estas considerações, procedemos aos testes para comparação das médias da QdV na 

situação referida no teste de hipóteses. 

Efectuados os testes t-Student ( admitindo a normalidade da distribuição) , concluímos pela 

rejeição da hipótese nula (valor – p < 0,025) de que o valor das médias  são iguais (Tabela 

56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podemos, assim, concluir que a média da QdV da população em estudo e que não apresenta 

patologia (69,69), é superior à média daqueles que a apresentam (52,83) (Gráfico 13). 

O valor do ES, é neste caso igual a 0,879: 

1 2

2 2
1 2

16,86 0,879
301,02 434,30

22

x xd
S S
−

= = =
++  

o que se traduz num efeito elevado, para os resultados obtidos. 

 

Tabela 56 -    Teste de comparação de médias  (t-Student)  – QdV vs estado de saúde 

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

  F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

QdV Equal variances 

assumed 
14,929 ,000 -11,940 730 ,000 -16,86626 1,41262 -19,63954 -14,09297 

Equal variances 

not assumed 
  -11,653 608,814 ,000 -16,86626 1,44742 -19,70879 -14,02372 
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Fomos, então, ver qual o impacto do estado de saúde dos sujeitos da amostra, nas 

componentes da QdV. 

Na Tabela 57 estão referenciados os valores das medidas de tendência central para as 

componentes da QdV dos sujeitos com e sem manifestação de patologia: 

 

 

 

 

 
 

Nos Gráficos 14 e 15 , estão representadas  as distribuições de frequências, respectivamente,  

das componentes física e mental da Qdv, para o factor estado de saúde. 

 

 

Gráfico 13 

 

Com  patologia 

Sem patologia 

Tabela 57 – Medidas de Tendência Central das componentes da QdV vs patologia 

Componente da QdV 
Sem patologia (N=410) Com patologia (322) 

Média Mediana D.P. E.P. Média Mediana D.P. E.P. 

FÍSICA  68,00 70,31 15,70 0,771 50,60 52,11 19,19 1,078 

MENTAL 69,34 76,00 20,35 0,999 55,44 68,00 23,58 1,324 
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Os resultados do teste K-S para as componentes da QdV, com o factor estado de saúde 

(Anexo II 5g), indiciam o afastamento da normal para  ambas as componentes  (valor-p < 

0,05). 

Gráfico 14 

 

Com Patologia 

Sem Patologia 

Gráfico 15 

 

Com Patologia 

Sem Patologia 
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Pela análise dos indicadores de forma  (assimetria e achatamento), chegamos a conclusão 

idêntica. 

Reportando-nos, de novo, aos valores constantes da Tabela 57, verificámos que,  a diferença 

entre a média e a mediana (em unidades de d.p.), não ultrapassa o valor percentual de 20%, no 

caso da  componente física da QdV   (14,7% com saúde e 7,9% sem saúde).  O mesmo já não 

acontece  para a sua componente mental. 

Nestas condições, optámos, para a Componente Mental da Qdv , pelo teste de Mann –

Whitney  enquanto que, para a Componente Física, recorremos ao teste paramétrico (t-

Student),  para a avaliação da comparação das respectivas médias. 

As hipóteses de teste são: 

H0 : A média do índice da componente X26 da QdV é independente do estado de saúde 

dos sujeitos (𝑥! = 𝑥!). 

H1 : A média do índice da componente X26 da QdV depende do o estado de saúde dos 

sujeitos ( 𝑥! ≠ 𝑥!). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
26 X ,indicando o tipo de Componente da QdV (Física ou Mental). 

        Tabela 58 – Teste de Mann –Whitney:  componente mental da QdV 
 Componente Mental 

Mann-Whitney U 42246,500 

Wilcoxon W 92649,500 

Z -8,305 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 
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Face aos resultados obtidos (Tabelas 58 e 59)  admitimos, por rejeição da hipótese nula, que, 

para ambas as componentes da QdV, a diferença das médias é significativa ( p< 0,05),  pelo 

que podemos concluir: 

• A média da Componente Física da QdV é maior  para os reformados sem patologia 

(68,00),   do que para os reformados que a apresentam  (50,60). O valor encontrado 

para a magnitude do efeito é muito elevado (E.S. = 0,992).  

• A média da Componente Mental da QdV (69,34) é superior nos reformados sem 

patologia, à dos reformados com patologia (55,44). A magnitude do efeito considera-

se média (E.S. = 0,508). 

Fomos em seguida verificar  qual o efeito do tipo de patologia na QdV dos reformados. 

No Gráfico 16 estão representados os valores das médias da QdV para cada uma das 

patologias  referenciadas. O  diagrama é, na forma,  semelhante ao encontrado para o BES  

sendo, contudo, os valores das médias ligeiramente inferiores,  e apresentando apenas os 

indivíduos sem patologia e os  com patologia do foro  oftalmológico, valores acima da média 

da QdV, da amostra. 

 

 

Tabela 59 – Teste t – Student :  componente física da QdV 
 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

QdVF Equal variances 

assumed 

21,844 ,000 -13,487 730 ,000 -19,93367 -14,86795 

Equal variances not 

assumed 
  -13,134 601,668 ,000 -20,00278 -14,79884 
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Vejamos agora, qual a validade, em termos estatísticos, desta observação: 

Pela análise dos resultados do teste de  K-S e do teste da homogeneidade das variâncias 

(Anexo II 5g),  a hipótese da normalidade  não deve ser rejeitada, pelo que fomos executar  a 

ANOVA a um factor, para avaliar da igualdade das médias da QdV, face ao tipo de patologia. 

 

As hipóteses de teste são: 

H0 : A média do índice da QdV não varia consoante o tipo de patologia dos sujeitos 

(𝑥! = 𝑥!). 

H1 : A média do índice da QdV dos sujeitos, depende do tipo de patologia manifestada 

( 𝑥! ≠ 𝑥!). 

Considerando os valores obtidos da ANOVA  (Tabela 60), a hipótese nula não deve ser 

rejeitada (p = 0,074 > 0,05), pelo que não podemos admitir que as médias da QdV sejam 

distintas consoante o tipo de patologia  que o sujeito apresenta. 

Gráfico 16 

 

Média da QdV (valor da amostra = 62,39) 

Efeito do tipo de patologia na média da QdV 

Tipo de patologia 
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Assim, os resultados representados no diagrama do Gráfico 16, carecem de significância 

estatística que permita que sejam tiradas conclusões sobre as diferentes médias obtidas para a 

QdV, em função do tipo de patologia manifestada pelos sujeitos. 

Podemos concluir afirmando que, embora os sujeitos sem patologia tenham uma QdV 

superior aos sujeitos que declararam situações patológicas, a QdV não depende do tipo de  

patologia manifestada. 

Fomos ainda avaliar a influência do escalão etário dos sujeitos na resposta da QdV ao factor 

estado de saúde. 

As hipóteses de teste são:  

H0: A resposta da da QdV ao factor estado de saúde  não é influenciada pelo factor 

escalão etário. 

H1: A resposta da QdV ao factor estado de saúde  é influenciada pelo factor escalão 

etário. 

Efectuada a ANOVA para a QdV com os factores estado de saúde e escalão etário, obtivemos 

os resultados que constam da Tabela 61. 

Constata-se assim  que não há alteração da QdV dos reformados com e sem patologia (não 

rejeição de H0) , pelo facto de se ter introduzido o factor escalão etário (p > 0,05) .  

 

 

Tabela 60 – ANOVA da QdV vs  tipo de patologia 

Qualidade de Vida 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Inter-grupos 8974,132 13 690,318 1,637 ,074 

Intra-grupos 129906,782 308 421,775   
Total 138880,914 321    
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Tabela 61 – ANOVA da QdV com os factores estado de saúde e escalão etário 
Dependent Variable: QdV 

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 63757,099a 7 9108,157 26,465 ,000 
Intercept 1834482,406 1 1834482,406 5330,388 ,000 
Saude 34188,266 1 34188,266 99,340 ,000 
EE 12511,682 3 4170,561 12,118 ,000 
Saude * EE 137,425 3 45,808 ,133 ,940 
Error 249168,604 724 344,156   
Total 3162064,188 732    

Corrected Total 312925,703 731    

a. R Squared = ,204 (Adjusted R Squared = ,196) 
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8. O nível de escolaridade dos reformados influencia a sua QdV. 

Pretendemos determinar a influência que o nível de escolaridade dos reformados, da cidade de 

Lisboa, tem sobre a sua Qualidade de Vida.  

Os parâmetros estatísticos da QdV, considerando o factor escolaridade, constam da Tabela 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 62 – Medidas de Tendência Central da QdV para o factor escolaridade 

 Escolaridade Statistic Std. Error 

QdV Não sabe ler nem escrever Mean 41,2001 2,95698 

Median 37,7829  
Std. Deviation 20,48657  
Skewness ,456 ,343 

Kurtosis -,073 ,674 

Sabe ler e escrever sem 

escolaridade 

Mean 46,0368 5,73411 

Median 51,9290  
Std. Deviation 25,64374  
Skewness -,124 ,512 

Kurtosis -,630 ,992 

Até à 4ª classe Mean 58,8948 1,17340 

Median 58,4622  
Std. Deviation 17,44378  
Skewness -,109 ,164 

Kurtosis -,181 ,326 

Do 5º ao 9º ano Mean 62,2715 1,70666 

Median 67,2874  
Std. Deviation 20,76244  
Skewness -,678 ,199 

Kurtosis -,209 ,396 

10º ao 12º ano Mean 67,0424 1,63778 

Median 68,4809  
Std. Deviation 18,81660  
Skewness -,667 ,211 

Kurtosis ,208 ,419 

Médio ou Superior Mean 71,7064 1,47441 

Median 76,7802  
Std. Deviation 18,82401  
Skewness -1,086 ,190 

Kurtosis ,772 ,378 
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O resultado dos testes K-S (Anexo II 5h) levaram-nos a considerar que os desvios da 

normalidade verificados, nomeadamente para os indivíduos com o 12º ano e para os com 

escolaridade média ou superior, não são impeditivos da execução do teste ANOVA (um 

factor)  para a comparação das médias, pelo que vamos analisar as seguintes hipóteses: 

H0: A Qualidade de Vida dos reformados da amostra é independente da sua 

escolaridade. 

H1: A Qualidade de Vida dos reformados da amostra varia consoante o respectivo 

nível de escolaridade. 

 

Os resultados deste teste estão patentes na Tabela 63. Concluímos, então,  pela rejeição da 

hipótese nula e aceitámos que a média da QdV dos elementos da amostra varia com o seu 

nível de escolaridade. 

 

 

 

 

 

Fomos, em seguida, proceder à análise de comparação de médias das componentes da QdV, 

para os diferentes níveis de escolaridade. 

Os parâmetros destas distribuições estão registados nas Tabelas 64 e 65.  

 

 

 

 

Tabela 63 - ANOVA para a QdV com o factor escolaridade 

QdV Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 46607,888 5 9321,578 25,411 ,000 

Within Groups 266317,815 726 366,829   
Total 312925,703 731    
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Tabela 64 – Medidas deTendência Central  da componente física da QdV vs escolaridade 

 Escolaridade Statistic Std. Error 

Componente_Física 

da QdV 

Não sabe ler nem 

escrever 

Mean 44,5466 3,03344 

Median 41,6820  
Std. Deviation 21,01632  
Skewness ,185 ,343 

Kurtosis -,241 ,674 

Sabe ler e escrever sem 

escolaridade 

Mean 48,6397 5,30079 

Median 53,2629  
Std. Deviation 23,70586  
Skewness -,162 ,512 

Kurtosis -,921 ,992 

Até à 4ª classe Mean 57,7826 1,15280 

Median 58,7316  
Std. Deviation 17,13757  
Skewness -,311 ,164 

Kurtosis -,302 ,326 

Do 5º ao 9º ano Mean 59,4886 1,59924 

Median 63,1893  
Std. Deviation 19,45565  
Skewness -,502 ,199 

Kurtosis -,222 ,396 

10º ao 12º ano Mean 64,3786 1,55280 

Median 67,1415  
Std. Deviation 17,84028  
Skewness -,801 ,211 

Kurtosis ,203 ,419 

Médio ou Superior Mean 67,9634 1,39692 

Median 71,8750  
Std. Deviation 17,83468  
Skewness -1,141 ,190 

Kurtosis 1,320 ,378 
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Tabela 65 – Medidas deTendência Central  da componente mental da QdV vs escolaridade 

 Escolaridade Statistic Std. Error 

Componente_Mental 

da QdV 

Não sabe ler nem 

escrever 

Mean 39,9167 3,15383 

Median 42,0000  
Std. Deviation 21,85039  
Skewness ,281 ,343 

Kurtosis -,520 ,674 

Sabe ler e escrever 

sem escolaridade 

Mean 44,8000 5,73154 

Median 50,0000  
Std. Deviation 25,63222  
Skewness -,168 ,512 

Kurtosis -,292 ,992 

Até à 4ª classe Mean 59,5204 1,26758 

Median 60,0000  
Std. Deviation 18,84400  
Skewness -,177 ,164 

Kurtosis -,038 ,326 

Do 5º ao 9º ano Mean 64,0811 1,80761 

Median 70,0000  
Std. Deviation 21,99057  
Skewness -,821 ,199 

Kurtosis ,056 ,396 

10º ao 12º ano Mean 68,0455 1,73405 

Median 72,0000  
Std. Deviation 19,92270  
Skewness -,660 ,211 

Kurtosis ,121 ,419 

Médio ou Superior Mean 73,1166 1,57010 

Median 78,0000  
Std. Deviation 20,04575  
Skewness -1,107 ,190 

Kurtosis ,713 ,378 

 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

163 
Teresa Maria Soares de Albergaria Abrantes 

Efectuados os testes K-S e analisados os resultados (Anexo II 5h), admitimos um afastamento 

da normalidade não limitador dos testes paramétricos ANOVA a um factor,  para as variáveis 

dependentes QdVF e QdVM . 

 
As hipótese de teste são, à semelhança das utilizadas para o BES e a QdV: 

H0: A média da Componente X27 da QdV  dos reformados da amostra é independente 

da sua escolaridade. 

H1: A média da Componente X27 da QdV  dos reformados da amostra varia consoante 

o respectivo nível de escolaridade. 

Os resultados da ANOVA Oneway considerando o factor escolaridade para cada uma das 

componentes da QdV, constam das Tabelas 66 e 67: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Com X igual a Componente Física ou Componente Mental 

Tabela 66 – ANOVA da componente física da QdV com o factor escolaridade 

Componente Física da QdV 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 27877,661 5 5575,532 16,528 ,000 

Within Groups 244914,963 726 337,348   
Total 272792,624 731    

 
 

Tabela 67 – ANOVA da componente mental da QdV com o factor escolaridade 

Componente Mental da QdV 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 55017,632 5 11003,526 26,520 ,000 

Within Groups 301223,565 726 414,908   
Total 356241,197 731    
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Em ambos os casos o valor-p obtido sugere a rejeição da hipótese nula, pelo que admitimos 

que, quer a Componente Física, quer a componente Mental da QdV, têm valores distintos para 

distintos níveis de escolaridade dos sujeitos. 

Na Tabela 68 estão resumidos esses valores, bem como os respectivos intervalos de confiança 

(IC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 68 – Intervalos de Confiança e médias da QdV e suas componentes vs escolaridade 

Nível de escolaridade N 
Qualidade de Vida 

(QdV) 
Componente Física da 

QdV 
Componente Mental da 

QdV 
Média IC Média IC Média IC 

N/sabe ler nem escrever 48 41,20 38,25 – 44,15 44,55 41,52 – 47,58 39,92 36,77 – 43,07 
Sabe ler e escrever s/ 
escolaridade 20 46,04 40,31 – 51,77 48,64 43,34 – 53,94 44,80 39,07 – 50,53 

Até à 4ª classe 221 58,90 57,73 – 60,07 57,79 56,64 – 58,94 59,52 58,25 – 60,79 
Do 5º ao 9º ano 148 62,27 60,56 – 63,98 59,49 57,89 – 61,09 64,08 62,44 – 65,72 
Do 1ºº ao 12º ano 132 67,04 65,40 – 68,68 64,38 62,98 – 65,78 68,04 66,23 – 69,85 
Média ou superior 163 71,71 70,24 – 73,18 67,96 66,57 – 69,35 73,12 71,55 – 74,69 
 732       
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9. Existem contribuições distintas das sub-escalas do  BES,  para o  BES da  população 

reformada em estudo 

 

Os instrumentos utilizados na definição das escalas do BES contêm, na sua génese,  regras 

que condicionam a relação entre os seus elementos (sub- escalas). 

Para podermos avaliar de que modo aquela interacção se materializa, na população-alvo do 

nosso estudo,  procurámos estabelecer um modelo que nos permitisse, de algum modo, avaliar 

a resposta do BES às variações das referidas sub-escalas. 

Fomos, assim, para a variável dependente BES, definir um modelo de regressão linear, 

considerando os seus elementos (sub-escalas) como preditoras. 

O modelo a definido é um modelo univariado (uma variável dependente) e  de regressão 

linear múltipla (# variáveis preditoras > 1).  

Admitimos que, apenas a variável dependente  é  afectada  por erros de medição,  o que 

consubstancia  um modelo de regressão linear do tipo I. 

As variáveis preditoras para o modelo de regressão são:  

Depressão, Ansiedade, Energia e Bem-estar Positivo (sub-escalas do BES) 

Nestas condições, o modelo de regressão a definir é traduzido por uma expressão da forma28: 

 

yi = b0 + b1x1i + b2x2i + b3x3i +b4x4i  + ε    (i=1,……i=n) 

 
 

 

                                                
28 ε é o vector dos erros de y,  x1i  é a Depressão associada à observaçao i, x2i  a Ansiedade da  i - ésima observação, etc. 
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As hipóteses de teste são: 

H0: Os coeficientes da expressão são nulos 

H1: Existe pelo menos um coeficiente da expressão diferente de zero  

Os coeficientes encontrados (Tabela 69), permitem-nos definir a seguinte ‘recta’ de 

regressão29: 

BES = 50 – 0,286 Depressão – 0,321 Ansiedade + 0,214 Energia + 0,321 BEP30 
 

 

 

 

 

 

 

 

O valor de R 2 (Coeficiente de determinação)  é igual a 1 (Tabela 70),  o que significa que 

100% da variabilidade do BES é explicada pelas variáveis independentes presentes no 

modelo. 

 

 

 

 

Na Tabela 71 estão registados os resultados da ANOVA da regressão, cujos valores  nos 

sugerem a rejeição da hipótese nula em favor da hipótese alternativa (p= 0,000 < 0,05). 

                                                
29 Ver ANEXO – ESTATÍSTICA (ponto 4.2) 
30 BEP = Bem-estar Positivo 

Tabela 69 – Coeficientes de regressãoa : BES vs sub-escalas   

Modelo de Regressao 

Linear Multipla 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constante) 

Depressão 

Ansiedade 

Energia 

Bem-Estar Positivo 

50,000 ,000  56557,97 0,000   

-,286 ,000 -,294 -32606,57 0,000 ,474 2,110 

-,321 ,000 -,369 -43657,75 0,000 ,542 1,846 

,214 ,000 ,238 27279,97 0,000 ,507 1,973 

,321 ,000 ,322 40646,87 0,000 ,613 1,631 

a. Dependent Variable: BES   

 

   Tabela 70 – Coficiente de determinação (BES) 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1,000a 1,000 1,000 ,00000 
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As contribuições das diferentes variáveis independentes para explicar o comportamento do 

BES, vêm dadas pelo valor do coeficiente normalizado (Beta) – Tabela 69. 

Assim, podemos afirmar que a sub-escala Ansiedade é a que apresenta maior contribuição 

relativa para o BES, seguida das sub-escalas Bem-estar Positivo, Depressão e Energia. 

Considerando que o valor de VIF31 é inferior a 5, podemos afirmar que não existe 

multicolinearidade nas variáveis independentes, pressuposto requerido à validação do modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Variance Inflaction Factor 

Tabela 71 - ANOVAb de regressão – BES vs sub-escalas 

Modelo Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 257398,425 4 64349,606 6,47818E+09 0,000a 

Residual ,000 727 ,000   
Total 257398,425 731    

a. Predictors: (Constant), ESCALA_BemEstarPositivo, ESCALA_Ansiedade, ESCALA_Energia, 

ESCALA_Depressão 

b. Dependent Variable: ESCALA_BEMESTARGERAL 
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10. Existem contribuições distintas das componentes e dimensões  da  QdV para a  

QdV da população reformada em estudo. 

 
Analisámos as variáveis resposta relativas à Qualidade de Vida. 

Considerámos a Componente Física e a Componente Mental da QdV como variáveis 

dependentes e o conjunto das dimensões associadas a cada uma dela como variáveis 

preditoras da regressão. 

Começámos por definir  um modelo de regressão linear, nas condições atrás expostas, para a 

Componente Física da QdV. 

Os coeficientes de regressão associados às dimensões Função Física, Desempenho Físico, Dor 

Corporal e Saúde Geral, constam da Tabela 72. 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, a expressão linear de regressão virá dada por: 

Componente Física da QdV = - 3,676  + 0,368 Função Física +  0,221 Desempenho Físico + 

0,184 Dor  Corporal  + 0,368 Saúde Geral 

 

 

Tabela 72 - Coeficientesa de regressão da componente física da QdV vs  dimensões 

Modelo Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constante) -3,676 ,000  -9,086E7 ,000   
Função Física ,368 ,000 ,482 6,476E8 ,000 ,605 1,652 

Desempenho Físico ,221 ,000 ,147 2,023E8 ,000 ,636 1,571 

Dor Corporal ,184 ,000 ,237 3,095E8 ,000 ,573 1,745 

Saúde Geral ,368 ,000 ,369 5,008E8 ,000 ,620 1,613 

      a. Variável Dependente: Componente Física da QdV 
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As hipóteses de teste são idênticas às consideradas para a regressão linear do BES: 

H0: Os coeficientes da expressão são nulos. 

H1: Existe pelo menos um coeficiente da expressão diferente de zero.  

 

A variabilidade da Componente Física da QdV está relacionada a 100% com as variáveis 

independentes do modelo (Tabela  73), uma vez que o coeficiente de determinação, R2 = 1 

 

 

 
 

 
Os resultados da ANOVA da regressão indiciam a rejeição da hipótese nula, o que nos leva a 

aceitar que, dos coeficientes encontrados, pelo menos um é diferente de zero (Tabela 74). 

 

 

 

 

Os valores obtidos para o coeficiente normalizado (Tabela 72) , Beta, levam à conclusão de 

que a contribuição maior para o valor da Componente Física da QdV é dada pela Função 

Física, seguindo-se a Saúde Geral e a Dor Corporal e, finalmente o Desempenho Físico. 

 

  Tabela 73 – Coeficiente de determinação da componente física da QdV 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1,000a 1,000 1,000 ,00000 

 

Tabela 74 - ANOVAb de regressão da comp.física da QdV 

Modelo Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 272792,624 4 68198,156 7,98366E+09 0,000 

Residual ,000 727 ,000   
Total 272792,624 731    

a. Preditores: (Constante), Saúde Geral, Função Física, Desempenho Físico, Dor Corporal 

b. Variável Dependente: Componente Física da QdV 
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Analogamente, fomos definir um modelo de regressão para a variável dependente, 

Componente Mental da QdV. 

As variáveis preditoras do comportamento desta componente da QdV, são a Vitalidade, a 

Função Social, o Desempenho Emocional e a Saúde Mental. 

As hipóteses de teste são idênticas às anteriores e os coeficientes da expressão linear de 

regressão  (Tabela 75), conduzem à seguinte expressão: 

Componente Mental da QdV = - 12  + 0,40 Vitalidade +  0,16 Função Social + 0,18  

Desempenho  Emocional  + 0,50 Saúde Mental 

 

 

 

 

 

 

O valor de R2 =1 (Tabela 76), indica-nos que a variabilidade da Componente Mental da QdV 

depende exclusivamente das suas dimensões. 

 

 

Não existe  multicolinearidade das variáveis independentes (VIF <5) e o valor p=0,000 < 

0,05, leva-nos a rejeitar a hipótese nula (Tabela 77). 

 

Tabela 75 - Coeficientesa de Regressão da comp.mental da QdV vs suas dimensões 

Modelo Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(Constante) -12,000 ,000  -8.066E7 ,000   
Vitalidade ,400 ,000 ,392 1,522E8 ,000 ,499 2,004 

Função Social ,160 ,000 ,175 7,204E7 ,000 ,562 1,780 

Desempenho Emocional ,180 ,000 ,103 4,780E8 ,000 ,715 1,398 

Saúde Mental ,500 ,000 ,509 1,943E8 ,000 ,483 2,071 

      a. Variável Dependente: Componente Mental da QdV 
 

TABELA 76 – Coficiente de Determinação (C.M. da QdV) 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1,000a 1,000 1,000 ,00000 
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A influência relativa sobre a  Componente Mental da QdV é maior para a saúde mental e 

menor para o desempenho emocional. A vitalidade é o segundo factor mais importante, 

enquanto que a função social desempenha também um papel pouco relevante, embora acima 

do desempenho emocional (valores de Beta). 

Para finalizar este ponto de análise, procurámos obter a expressão linear (recta) de regressão 

da Qualidade de Vida em função das suas componentes Física e Mental. 

A expressão desta recta será do tipo: 

QdV = Constante  +  CF Componente Física + CM Componente Mental 

Os valores obtidos (Tabela 78) para a Constante, CF e CM são, respectivamente : -4,311 , 

0,539 e 0,539, sendo a recta definida por: 

QdV= -4,311 + 0,593 CF + 0,593 CM 

 

 

 

 

 

Tabela 77 - ANOVAb  de regressão da comp.mental da QdV vs dimensões 

Modelo Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 356241,197 4 89060,299 7,537E+16 0,000 

Residual ,000 727 ,000   
Total 356241,197 731    

c. Preditoras: (Constante), Vitalidade, Função Social, Desempenho Emocional, Saúde Mental 

d. Variável Dependente: Componente Mental da QdV 

 

 

 

TABELA 78 - Coeficientesa de regressão da Qdv vs suas componentes 

Modelo Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(Constante) -4,311 ,000  -5.592E7 ,000   
Componente Física ,593 ,000 ,503 3,019E8 ,000 ,482 2,075 

Componente Mental ,593 ,000 ,575 3,449E7 ,000 ,482 2,075 

      a. Variável Dependente: Qualidade de Vida 
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A não existência de multicolinearidade (VIF < 5) entre as variáveis preditoras, assegura-nos o 

pressuposto requerido para a validade do modelo. 

Os valores obtidos da ANOVA e o coeficiente de determinação, indicam-nos a rejeição da 

hipótese nula e ainda, que as componentes consideradas são responsáveis a 100% pela 

variabilidade da QdV (p =0,000 <0,05 e R2 = 1) (Tabelas 79 e 80). 

 

 

 

 

 

 

 
Os valores obtidos para Beta (Tabela 78) indiciam que a variabilidade da QdV tem uma 

dependência maior  da  sua Componente Mental (0,575) do que da sua Componente Física 

(0,503). 

 

 

 

 

 

Tabela 79 - ANOVAb de regressão da Qdv vs suas componentes 

Modelo Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 312925,703 4 156462,851 
1,45740E+10 

 0,000 

Residual ,000 727 ,000   
Total 312925,703 731    

e. Preditoras: (Constante), Componente Física da QdV, Componente Mental da QdV 

f. Variável Dependente: Qualidade de Vida 

 

 

        Tabela 80 – Coficiente de Determinação (QdV) 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1,000a 1,000 1,000 ,00000 
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11. Existe uma associação entre o BES e a QdV ( regressão linear ) na população 

reformada em estudo 

Para averiguarmos a existência uma possível relação entre o índice do BES e o índice da QdV 

(regressão linear), admitimos que a primeira funcionaria como variável dependente da 

variável independente, QdV.  

O coeficiente de correlação de Pearson obtido para esta associação vem dado por: k= 0,753, o 

que indicia uma correlação positiva e com um grau elevado. 

Trata-se, portanto, de um modelo de regressão linear univariado com uma única variável 

preditora (QdV). 

Os coeficientes encontrados (Tabela 81), permitem-nos estabelecer a seguinte recta de 

regressão: 

BES = 23,39 + 0,683 QdV 

 

 

 

 

 

O Coeficiente de determinação encontrado (Tabela 82), significa que, apenas 56,7% do 

comportamento do BES (variabilidade), é explicado pela variável QdV. 

Neste caso, não faz sentido falar em colinearidade das variáveis independentes pois, está em 

causa apenas uma variável preditora (QdV). 

 

Tabela 81 -  Coeficientesa de Regressãob BES vs QdV 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 23,391 1,451  16,119 ,000   
Escala_QDV ,683 ,022 ,753 30,939 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: BEM-ESTAR SUBJECTIVO 

b. Não faz sentido falar em colinearidade das variáveis independentes, pois estamos a considerar apenas uma 

varável preditora (QdV) 
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No Gráfico 17 está representada a recta de regressão, bem como os valores percentuais dos 

sujeitos, em quadrantes definidos pela intercepção das  médias do BES e da QdV.  

 

Pelo declive encontrado para a recta (aproximadamente igual a  34 graus < 45 graus) podemos 

afirmar que  a QdV cresce mais rapidamente do que o BES. 

Constata-se ainda que: 

•  33,40 % dos sujeitos terão os índices de Bem-estar e da QdV abaixo das médias da 

amostra; 

•   Menos de metade dos sujeitos da amostra tem, simultâneamente, um índice de BES e 

um índice da QdV acima das médias (42,70%), da amostra; 
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Gráfico 17 ‐ O Bem‐estar Subjec4vo vs  Qualidade de Vida 

N=313 (42,70%) 

N=243 (33,40%)  N=82 (11,40%) 

N=94 (12,50%) 

62,39 

66,01 

23,39 

C 

A 

B 

D 

Tabela 82– Coeficiente de Determinação (BES) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,753a ,567 ,567 12,35137 

a. Predictors: (Constant), Escala_QDV 
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•  12,50% e 11,40% dos reformados da cidade de Lisboa terão, respectivamente, um 

índice de BES acima do índice médio com o índice da QdV abaixo da média e o índice 

do BES abaixo da média com um índice da QdV acima do valor médio encontrado 

para a amostra.  

 

12.Existem perfis característicos dos reformados em função dos escalões/domínios 

definidos pelo seu  BES e QdV. 

 
Considerando o espaço BES X QdV (Gráfico 17), vamos analisar os seguintes sub-espaços: 

A = {BES >= MinBES & BES <= MedBES } X {QdV >= 0 & QdV <=  MedQdV } = 2. 659,06 [i2] 

B = {BES > MedBES  & BES < = MaxBES } X {QdV > MedQdV  & QdV <= 100 } = 965,82 [i2] 

C = {BES > MedBES & BES < MaxBES } X {QdV >= 0  & QdV <= MedQdV}= 1602,17 [i2] 

D = {BES >= MinBES & BES < MedBES } X {QdV >  MedQdV  & QdV <=100 } = 1602,94 [i2]  

em que:  

MinBES = 23,39     MaxBES = 91,69     MedBES = 66,01    MedQdV = 62,39  

Dividindo o número de sujeitos que cada um destes  sub-espaços, pela respectiva “área” 

obtemos um indicador  que designamos por “ taxa de concentração”32 [t]. 

Nestas circunstâncias, os valores obtidos são: 

Sub-espaço A  -> t = 0,09  Sub-espaço B  -> t = 32,40 

Sub-espaço C  -> t  = 0,06  Sub-espaço D  -> t = 0,05 

 

As maiores “taxas de concentração” verificam-se nos sub-espaços A (Índice do BES e Índice 

da QdV abaixo das suas médias) e B (Índice do BES e Índice da QdV acima das respectivas 

médias). 
                                                
32  Número de sujeitos por unidade de sub-espaço  
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Na  Tabela 83 estão referidas as frequências, para as diferentes modalidades,  das variáveis 

independentes correspondentes  aos sub-espaços A/D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sub-espaço A – Ìndices do BES e QdV inferiores à média: Perfil33 

São indivíduos com idade média de 71 anos, essencialmente do género feminino, casados, que 

não declaram qualquer tipo de patologia, com escolaridade típicamente até ao 4º ano, 

efectivamente reformados e que não exercem qualquer tipo de actividade. 

 

 

 
                                                
33 Dada a baixa taxa de concentração,  a representatividade é limitada 

Tabela 83 – Frequência das variáveis independentes para os sub-espaços A / D 

 

Sub-espaço A 
(243) 

Sub-espaço B 
(313) 

Sub-espaço C 
(94) 

Sub-espaço D 
(82) 

N / 
[Med] % N / 

[Med] % N / 
[Med] % N / 

[Med] % 

Idade 71,46 anos 68,50 anos 72,61 anos 67,29 anos 
 

Género Masculino 73 30 154 49 28 30 33 40 
 Feminino 170 70 159 51 66 70 49 60 
Estado Civil Solteiro 25 10 24 8 6 6 7 9 
 Casado 121 50 203 65 53 56 47 57 
 Divorciado 17 7 35 11 7 8 7 9 
 Viúvo 80 33 51 16 28 30 21 25 
Doença Sem Pat. 152 63 92 29 53 56 20 24 
 Com Pat. 91 37 221 71 41 44 62 76 
Escolaridade NS ler nem esc. 36 15 5 1,5 3 3 4 5 
 S ler/esc s/ escol. 13 5 5 1,5 2 2 0 0 
 Até à 4ª cl 95 39 44 14 36 39 46 56 
 Do 5º ao 9º ano 42 17 79 25 19 20 8 10 
 Do 10º ao 12º ano 35 15 67 22 16 17 14 17 
 Médio ou sup. 22 9 113 36 18 19 10 12 
Actividade Com 84 35 198 63 56 60 47 57 
 Sem 159 65 115 37 38 40 35 43 
Sit. Prof. Pré-reforma 17 7 18 6 3 3 10 12 
 Reforma 226 93 295 94 91 97 72 70 
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Sub-espaço B – Índices do BES e QdV superiores à média: Perfil 

Indivíduos com idade média de 68 anos, sem discriminação de género, normalmente casados, 

com patologias declaradas e nível de escolaridade médio ou superior, na reforma efectiva e 

que declaram exercer uma actividade regular. 

Sub-espaço C – Índices do BES superiores e Índices da QdV inferiores às médias: 

Perfil26 

Sujeitos com uma idade média de 73 anos, essencialmente mulheres, com o estado civil de 

casados, sem patologias e nível de escolaridade até ao 4º ano. Estes indivíduos praticam, na 

sua maioria, regularmente, alguma actividade e são essencialmente reformados efectivos. 

Sub-espaço D – Índices do BES inferiores e Índices da QdV superiores às médias: 

Perfil26 

A idade média destes sujeitos ronda os 67 anos, sendo maioritariamente sujeitos do sexo 

feminino cujo estado civil preponderante é o casado. Na sua maioria apresentam uma dada 

patologia e o seu grau de escolaridade é maioritariamente o 4º ano. Desenvolvem uma 

actividade regular e são indivíduos efectivamente reformados. 
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Questões analisadas complementarmente às Hipóteses de Investigação 
 
Complementarmente às questões relativas às hipóteses de investigação previamente 

consideradas para este estudo, analisámos ainda a influência do escalão etário no BES e na 

QdV da população dos reformados da cidade de Lisboa.  

Os valores médios encontrados para a amostra recolhida, relativamente ao BES e à QdV, 

encontram-se na Tabela 10734: 

Para podermos validar os resultados, associados ao factor escalão etário, procedemos à 

ANOVA desses indicadores (BES e QdV) considerando as seguintes hipóteses de teste: 

H0: A média do BES/QdV dos reformados é independente do seu escalão etário 

H1: A média do BES/QdV dos reformados é distinta consoante o seu escalão etário 

Nas Tabelas 84 e 85 encontram-se os resultados obtidos para esses testes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos, então, concluir que, para o caso do BES, a hipótese nula não deve ser rejeitada, não 

sendo  as médias do índice deste indicador  distintas, para escalões etários distintos. O mesmo 

não podemos inferir para as médias encontradas para a QdV, já que neste caso, a hipótese 
                                                
34 Com fundo verde os valores cuja diferença das médias  é significativa 

Tabela 84 – ANOVA do BES com o factor escalão etário 

BES 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2165,452 3 721,817 2,059 ,104 

Within Groups 255232,973 728 350,595   
Total 257398,425 731    

 
Tabela 85 – ANOVA da QdV com o factor escalão etário 

QdV 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18125,277 3 6041,759 14,920 ,000 

Within Groups 294800,426 728 404,946   
Total 312925,703 731    
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nula deve ser rejeitada pelo que somos levados a admitir a não independência desse indicador 

relativamente ao escalão etário dos sujeitos (ver Tabela 86). 

Quanto às médias obtidas para o BES e QdV, verificamos ser  estatisticamente significativo (p 

< 0,025) que elas são distintas (66,01 vs 62,39). Esta consideração foi confirmada pela 

aplicação do teste t para amostras emparelhadas (Tabela 87).  

 

 
 

 

 

Uma vez avaliados os índices do BES e da QdV para todas as variáveis independentes 

consideradas no inquérito socio-demográfico, podemos concluir que, para os elementos da 

amostra estudada, os valores médios obtidos para o índice do BES são superiores em todas as 

circunstâncias aos índices da QdV (Gráficos 18 e 19). 

No Gráfico 20 estão representadas as distribuições  comparadas do BES e da QdV. 

Tabela 87- Teste t para amostras emparelhadas (BES vs QdV) 

 

                        Diferenças emparelhadas 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 BES 

QdV 

3,62242 13,97603 ,51657 2,60828 4,63655 7,012 731 ,000 
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Tabela 86 – Médias estimadas para os índices do BES e da QdV para os grupos de variáveis independentes 

Variáveis independentes Variáveis dependentes 

Identificação Modalidade N 
Bem-estar Subjectivo Componente Física Componente Mental 

QdV 
(62,39) Depress. Ansied. Energia BE+ 

BES 
(66,01) 

F.Fís. 
Desemp. 

Física 
Dor 

Física 
Saúde 
Geral 

C.F. 
Saúde 
Mental 

Desemp. 
Emoc. 

Funç. 
Social 

Vital. C.M. 

Idade 

<= 60 anos 100 26,81 33,61 66,17 65,29 65,29 74,45 24,33 71,21 61,37 64,72 68,08 24,89 77,13 63,90 64,42 65,27 
>60 e <= 70 anos 296 23,62 33,12 68,95 60,89 67,59 73,56 24,78 76,52 60,19 65,02 70,84 24,76 81,23 65,27 66,98 66,82 
>70 e <= 80 anos 255 25,25 31,78 66,95 59,90 66,17 65,83 20,78 68,43 55,26 58,00 68,12 22,46 76,64 59,52 62,17 60,44 
>= 60 anos 81 33,00 35,10 60,28 60,75 61,73 50,33 16,67 64,61 52,49 49,68 63,81 19,21 67,52 52,20 55,05 52,12 

Género 
Masculino 288 23,20 26,70 68,72 63,17 69,83 72,69 24,57 77,80 59,30 64,57 73,76  24,73  82,03  65,64  68,72 67,51 
Feminino 444 27,62 39,91 65,35 60,01 63,54 64,62 20,85 67,20 56,50 57,80 65,07  22,30  74,10  58,54  59,82 59,07 

Estado Civil 

Solteiro 62 30,14 36,20 63,71 58,96 62,36 66,53 22,85 68,63 58,05 59,78 62,26 24,19 72,18 58,55 58,45 59,40 
Casado 424 23,45 30,41 68,46 63,06 68,46 70,86 23,74 73,31 58,58 62,63 71,89 24,27 79,95 63,80 66,62 65,33 
Div./Separado 66 22,92 29,88 71,72 62,20 69,21 74,24 23,48 76,43 63,26 66,11 71,45 25,59 23,43 65,15 67,30 67,57 
Viúvo 180 31,22 38,70 61,67 57,44 60,32 68,64 18,33 65,90 53,03 53,55 61,56 19,69 71,25 55,08 55,76 54,58 

Escolaridade 

NS Ler nem 
escrever 

48 45,57 55,21 48,09 39,93 42,37 53,85 14,58 52,29 42,42 44,55 46,17 13,43 55,47 43,85 39,92 41,20 

SLE s/ escolaridade 20 45,63 48,61 52,08 43,39 47,41 52,75 15,42 59,80 50,40 48,64 46,40 16,67 71,88 47,75 44,80 46,04 
até 4º ano 221 30,35 37,76 61,20 60,91 61,89 63,98 20,66 70,79 55,39 57,78 65,74 21,47 72,68 57,90 59,52 58,89 
do 5º ao 9º ano 148 23,90 33,45 67,79 62,60 67,08 65,78 23,03 69,40 57,51 59,49 69,41 23,65 78,13 61,55 64,08 62,27 
do 10º ao 12º ano 132 21,73 28,07 71,40 63,59 70,51 73,52 23,48 76,22 59,39 64,38 72,73 24,66 82,58 65,08 68,05 67,04 
Médio/Superior 163 16,75 21,20 76,53 66,67 76,23 76,10 26,07 77,06 64,58 67,96 77,25 27,89 85,28 69,57 73,12 71,71 

Actividade 
C/ actividade 385 22,00 29,90 71,47 64,24 70,07 73,21 24,78 76,13 61,75 65,40 71,84 24,91 81,95 62,90 67,88 67,50 
S/ actividade 347 30,19 36,22 61,36 57,94 61,51 61,79 19,57 66,09 52,99 54,99 64,77 21,42 71,97 56,27 58,27 56,71 

                   

 LEGENDA :  - A diferença das médias tem significância estatística     A diferença das médias não tem significância estatística     
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Tabela 86 –  Médias estimadas para os índices do BES e da QdV para os grupos de variáveis independentes (CONTINUAÇÃO) 

Variáveis independentes Variáveis dependentes 

Identificação Modalidade N 
Bem-estar Subjectivo Componente Física Componente Mental 

QdV 
(62,39) Depress. Ansied. Energia BE+ 

BES 
(66,01) 

F.Fís. 
Desemp. 

Física 
Dor 

Física 
Saúde 
Geral 

C.F. 
Saúde 
Mental 

Desemp. 
Emoc. 

Funç. 
Social 

Vital. C.M. 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
es

en
vo

lv
id

a 
 

Laboral 56 15,74 26,29 73,51 66,87 74,30 77,05 24,40 78,02 63,36 67,67 74,07 23,81 83,48 67,59 69,71 69,72 
Voluntariado 110 22,84 29,14 71,89 66,16 70,78 72,09 24,47 75,03 61,10 64,48 77,04 25,25 79,66 65,73 67,60 66,86 
Inespecífica 8 18,75 36,11 59,38 61,81 65,63 73,75 25,00 90,88 63,38 68,96 63,50 19,44 71,88 63,75 60,25 65,31 
Freq. aulas 46 27,04 34,18 68,48 58,94 64,91 72,17 26,45 76,66 57,83 64,04 69,65 25,84 78,26 65,00 66,00 65,76 
Artesan./bricolage 36 26,22 35,19 71,30 64,81 67,31 70,83 23,84 73,97 54,64 61,31 69,89 24,07 82,29 59,03 64,06 63,24 
Música 22 25,57 32,58 70,83 65,40 68,43 70,68 24,62 81,48 62,23 65,60 71,45 22,73 87,50 71,36 70,36 68,95 
Natação 11 13,64 24,24 81,82 65,66 76,95 80,45 28,79 78,41 69,18 72,10 73,82 32,32 87,50 73,18 74,00 74,41 
Hidroginástica 20 20,94 35,00 72,92 68,33 70,36 68,25 20,42 66,53 60,95 60,56 69,00 22,22 76,88 61,00 63,20 62,37 
Apoio a 
ascendentes 25 15,75 21,11 77,67 68,00 77,21 75,80 27,00 72,76 66,36 67,92 78,04 29,78 84,00 71,20 74,80 72,59 

Apoio a 
descendentes 

10 26,25 37,78 56,67 56,11 60,54 61,00 20,00 67,10 59,10 57,22 60,80 20,00 80,00 52,50 55,80 56,59 

Formação/Ensino 13 19,71 23,08 75,00 58,12 71,70 86,15 26,28 82,38 69,38 74,45 79,38 27,35 92,31 75,38 77,54 77,58 
Desporto 23 25,54 29,47 68,12 59,90 67,08 74,35 25,72 77,28 66,30 67,91 70,26 22,71 86,96 66,52 67,74 68,78 
Política 5 21,25 27,78 66,67 50,00 65,36 68,00 26,67 89,40 62,90 69,08 72,80 28,89 90,00 64,00 69,60 70,41 

Saúde 
Sem patologias 410 22,15 26,96 71,55 65,11 70,62 75,01 25,67 78,80 65,15 68,00 73,34 25,25 82,59 67,28 69,34 69,69 
Com patologias 322 30,75 38,05 60,30 56,20 59,97 58,34 17,93 61,64 47,71 50,60 62,14 20,64 70,19 53,55 55,44 52,83 

D
oe

nç
a 

(c
on

t.)
 

 

Foro oncológico 10 27,50 42,22 54,17 56,11 58,21 58,00 12,50 50,80 42,20 45,26 50,40 15,56 71,25 44,50 45,20 44,43 
Inespecífica 43 30,38 37,08 64,92 57,62 61,84 61,86 18,02 62,08 48,65 52,34 63,72 21,19 72,67 55,58 57,53 54,89 
Diabetes 53 35,50 39,31 54,72 53,98 56,30 54,06 15,72 61,81 45,38 47,71 57,36 20,34 69,10 51,60 52,04 49,44 

                   

LEGENDA :  - A diferença das médias tem significância estatística   - A diferença das médias não tem significância estatística       
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Tabela 86 –  Médias estimadas para os índices do BES e da QdV para os grupos de variáveis independentes (CONTINUAÇÃO) 

Variáveis independentes Variáveis dependentes 

Identificação Modalidade N 
Bem-estar Subjectivo Componente Física Componente Mental 

QdV 
(62,39) Depress. Ansied. Energia BE+ 

BES 
(66,01) F.Fís. 

Desemp. 
Física 

Dor 
Física 

Saúde 
Geral C.F. 

Saúde 
Mental 

Desemp. 
Emoc. 

Funç. 
Social Vital. C.M. 

D
oe

nç
a 

(c
on

tin
ua

çã
o)

 
 

Atopias / 
alergologias 

23 25,27 40,34 60,51 57,49 61,26 57,39 16,30 62,22 49,17 50,54 59,30 20,29 78,80 50,00 53,91 51,97 

Hipertensão 40 26,88 38,06 61,88 55,14 61,07 67,75 24,17 71,98 55,50 60,20 66,80 25,00 78,13 58,75 61,90 61,48 
Osteoarticilares 13 27,88 33,76 59,62 60,26 63,32 51,54 13,46 50,12 46,69 44,62 62,46 16,24 64,42 53,46 53,85 48,75 
Reumatológicas 12 39,58 43,06 51,39 55,09 53,57 45,83 15,97 59,54 42,25 43,18 63,33 18,52 61,46 49,58 52,67 47,33 
Ortopédicas 36 27,26 39,35 59,72 59,88 61,61 52,92 16,90 54,47 43,83 45,63 62,33 18,21 68,40 51,67 54,06 49,40 
Cardiovasculares 52 28,73 34,29 63,62 56,09 62,43 57,60 20,35 64,67 47,40 51,30 66,61 23,72 67,79 55,38 58,58 54,90 
Oftalmológicas 6 28,13 22,22 79,17 59,26 70,83 74,17 16,67 68,75 63,50 63,25 73,33 18,52 77,08 60,83 64,67 64,61 
Nefrológicas 5 20,00 40,00 63,33 60,00 64,29 70,00 25,00 73,10 45,80 57,85 68,00 26,67 90,00 57,00 64,00 61,34 
Depressão/Psicose 22 44,60 44,19 57,95 49,49 51,38 62,95 16,67 58,70 48,77 51,87 53,64 18,69 59,66 53,60 49,27 50,19 
Pneumológicas 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Aparelho digestivo 6 16,67 32,41 63,89 62,96 68,75 65,00 18,06 58,25 40,67 49,86 75,33 14,81 72,92 50,83 60,33 55,06 

                   

LEGENDA :  - A diferença das médias tem significância estatística   - A diferença das médias não tem significância estatística 
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GRÁFICO 18 – BES e QdV vs  Género, Escalão Etário e Estado de Saúde 
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GRÁFICO 19 – BES e Qdv vs Estado Civil, Actividade e Escolaridade 
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V – INTERPRETAÇÃO  DOS RESULTADOS/CONCLUSÕES 

Sobre as questões analisadas 

O nosso objectivo, neste estudo,  consistia em investigar: 

(1)  em que medida ter uma actividade influencia o índice do BES dos sujeitos e se essa 

influência é significativa e se é afectada pelo escalão etário e pelo tipo de actividade 

exercida ;  

(2) qual  a influência do estado civil dos sujeitos reformados no seu índice do BES e se 

este último varia conforme o grupo etário a que pertençam; 

(3) em que medida a presença/ausência de patologias  e respectiva tipologia nos sujeitos 

influencia o BES e respectivas sub-escalas e se essa influência é significativa;  

(4)   qual a relação entre o nível de escolaridade dos sujeitos e o seu índice do BES; 

(5)  em que medida ter uma actividade influencia o índice da QdV  dos sujeitos e se essa 

influência é significativa e se é afectada pelo escalão etário e pelo tipo de actividade 

exercida ;  

(6)  qual  a influência do estado civil dos sujeitos reformados na sua QdV (e componentes 

física e mental) e se, para os sujeitos de cada estado civil, a QdV varia  conforme o 

grupo etário a que pertencem; 
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(7) em que medida a presença/ausência de patologias  e respectiva tipologia nos sujeitos 

influencia a QdV e as respectivas componentes/dimensões e se essa influência é 

significativa;  

(8)  qual a relação entre o nível de escolaridade dos sujeitos e a sua QdV; 

(9)  até que ponto as sub-escalas do BES (ansiedade, depressão, energia e bem-estar 

positivo) têm incidência no índice deste? 

(10) até que ponto as dimensões (função física, desempenho físico, dor corporal, saúde 

geral, vitalidade, função social, desempenho emocional e saúde mental) e componentes  

(física e mental) da QdV condicionam o índice desta. 

(11) se o BES e a QdV,  para a população reformada em estudo, estão de alguma forma 

relacionados entre si; 

(12) se é possível definir perfis característicos dos reformados em estudo, para os 

diferentes domínios do seu BES e QdV. 

 

NOTA PRÉVIA: 
O âmbito deste estudo engloba duas áreas: O BES, área para a qual recorremos ao 
instrumento W-BQ22 e a QdV para a qual o instrumento utilizado foi o MOS-SF36. 
Começámos  por transformar a escala inicial obtida para o BES numa escala de 0 a 100 
dado que as instruções referentes à aplicação do MOS-SF36 já contem esta indicação, 
tornando-se assim mais fácil trabalhar com base em escalas equivalentes para ambas as 
áreas. 
 
Ao procedermos à caracterização e quantificação da amostra fomos avaliar até  que ponto 

existiria associação entre as variáveis do questionário de caracterização sócio-

demográfica utilizado (variáveis independentes). 

Deste modo, pudemos constatar que  algumas das variáveis independentes estavam 

relacionadas de forma significativa (p < 0,025), nomeadamente:  

• Escalão etário e estado civil  
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• Género e tipo de  actividade praticada  

• Estado civil e tipo de doença 

• Escolaridade e tipo de actividade praticada 

• Escolaridade e tipo de doença 

 

Por outro lado, o BES e a QdV são variáveis quantitativas dependentes e a Actividade, o 

Tipo de Actividade35, o Estado Civil, o Estado de Saúde, o Tipo de Patologia31 e o Nível 

de Escolaridade  são variáveis qualitativas nominais (independentes). 

 Essas  variáveis (independentes)  definem dois ou mais grupos independentes, em relação  

aos quais se pretende verificar, se, quer  as médias do BES, quer da  QdV, são distintas. 

Assim, uma vez que as amostras foram extraídas de populações que assumimos serem 

normalmente distribuídas, recorremos a testes paramétricos sempre que os pressupostos 

para a sua  aplicabilidade se verificaram. 

No caso de variáveis com duas modalidades  (grupos)  independentes - Actividade e 

Estado de Saúde -  utilizámos o  teste t  para amostras independentes. 

Nos casos das variáveis com mais de duas modalidades independentes – Tipo de 

Actividade31, Tipo de Patologia31, Estado Civil e Nível de Escolaridade, o teste utilizado  

foi a ANOVA com um factor. 

Começámos por avaliar se a distribuição das escalas do BES e da QdV estava de acordo 

com os pressupostos de normalidade admitidos para a população dos reformados da 

cidade de Lisboa.  

                                                
35 No questionário sócio-demográfico, os inquiridos indicaram a mais relevante  dos Tipos de 
Actividade/Tipo de Patologia, de modo a garantir a independência das amostras. 
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Após a verificação de que as distorções encontradas, nomeadamente em termos de 

Medidas de Tendência Central   e de Forma,  não eram limitativas da aceitação daquele 

pressuposto, fomos avaliar a consistência/fiabilidade dos dados para o BES (22 itens ) e 

para a QdV (8 itens) . 

Os valores do alfa de Cronbach obtidos para o BES e respectivas sub-escalas  foram : 

0,884 vs 0,94036  para o BES (global) ; 0,710 vs 0,81032 para a Depressão; 0,769 vs 

0,63032 para a Ansiedade; 0,660  vs 0,86032 para a Energia e 0,700  vs 0,89032 para o 

Bem-estar Positivo.  

No tocante à QdV obtivemos para o alfa de Cronbach, o valor de 0,881  e, para as suas 

dimensões,   valores entre 0,667 e 0,901, vs os valores do estudo inicial, entre 0,600 e 

0,870.  

Analisámos o coeficientes de correlação de Pearson para a associação do BES com a 

idade dos sujeitos da amostra (k = - 0,077), não sendo, contudo, este valor 

estatisticamente significativo para uma associação do tipo linear. 

Fizemos a mesma análise para uma eventual associação entre a  QdV e a idade dos 

reformados da amostra. O valor do coeficiente de correlação de Pearson é, neste caso, de   

k= - 0,216, o que significa que a variabilidade se faz  em sentidos opostos, ou seja quanto 

maior a idade menor a QdV.  A associação encontrada é muito  pequena ( |k| << 1), 

verificando-se, contudo, neste caso,  evidência estatística desta interpretação (p< 0,025). 

Prosseguimos com a análise dos resultados relativos às diversas hipóteses de investigação:  

Começámos por analisar o comportamento do BES no que respeita à Actividade nos 

reformados da cidade de Lisboa (1). 

                                                
36 Valor do estudo original 
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Ao verificarmos os pressupostos da normalidade para a amostra em análise, encontrámos 

um afastamento da normalidade na distribuição da amostra em estudo; admitimos, 

contudo, que esse afastamento não era impeditivo da execução de testes paramétricos, 

concretamente o teste t. Em todo o caso, procedemos também a testes não paramétricos 

nos casos de afastamento mais evidente da normalidade . 

Relativamente à diferença entre o BES dos sujeitos reformados com actividade e dos sem 

actividade (1), constatámos que os primeiros apresentam um BES superior, sendo a 

diferença das média (com actividade: 70,07 e sem actividade: 61,51), estatisticamente 

significativa (p<0,025). 

Analisada a influência do Escalão Etário no comportamento do BES (1) face ao facto de 

se verificar, ou não, a prática regular de uma actividade, mantém-se a conclusão de que os 

valores médios daqueles são superiores no caso da prática de actividade (68,25 a 72,87) 

vs   os sujeitos que não praticam actividade (56,98 a 63,58),  para todos os escalões 

etários. 

Relativamente ao tipo de actividade praticada (1), constata-se não haver diferenciação 

significativa (p=0,088) nos valores médios do BES dos reformados activos, em função do 

tipo de actividade. 

Analogamente, investigamos em que medida o estado civil influencia o bem-estar dos 

sujeitos (2) e encontramos diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) entre as 

médias dos divorciados e viúvos e entre as médias dos  casados e viúvos: 

 

• A média do índice do BES para a população reformada com o estado civil 

Divorciado (69,21)  é superior à  média do  índice BES para a população com o 

estado civil Viúvo (60,32). 
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• A média do  índice do BES da população reformada com estado civil Casado  

(68,46), quando comparada com a média do BES da população nas mesmas 

condições mas com o estado civil Viúvo (60,32)  é também superior. 

Relativamente aos estados civil divorciado vs solteiro e solteiro vs viúvo, verifica-se que 

a diferença das médias do índice do BES não é significativa  (p> 0,05) e que no tocante às 

comparações entre divorciados e casados e casados e solteiros a análise não é conclusiva. 

Verificamos também que não existe evidência estatística de que a influência do estado 

civil no BES tenha sido alterada pelo facto dos sujeitos pertencerem a escalões etários 

distintos (2). 

Investigámos ainda se estar doente influenciaria o BES dos reformados (3) e verificámos 

que os sujeitos doentes apresentam níveis do BES inferiores ao dos não doentes (59,97 vs 

70,62), sendo esta diferença estatisticamente significativa (p<0,025). 

Relativamente à comparação das médias dos índices das sub-escalas do BES, face ao 

factor saúde (3) , concluímos que: 

• A média do índice de Depressão é superior (30,76), nos indivíduos doentes, à  dos 

que indicam não sofrer de qualquer patologia (22,15);  

• A média do índice de Ansiedade é maior (38,05) nos indivíduos doentes do que 

nos que não apresentam qualquer doença (28,96);  

• A média do índice de Energia é superior nos indivíduos que não indicaram sofrer 

de  doença (71,55) à daqueles que indicaram padecer de alguma doença (60,30); 

• A média do índice do Bem-estar positivo é maior (65,11) nos indivíduos sem 

doença do que naqueles com doença (56,20).  

Estes resultados são estatisticamente significativos (p<0,025). 
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Já no que respeita à tipologia da doença no BES dos reformados (3), embora se 

verifiquem diferenças nos valores, estas não são estatisticamente significativas (p= 

0,399). 

Analisada a média do índice do BES relativamente ao nível de escolaridade dos 

reformados (4) , verifica-se que aquela não é independente deste, sendo os valores do 

BES crescentes com o aumento nível de escolaridade (41,20 vs 76,23 para “não sabe ler 

nem escrever” e “médio ou superior”, respectivamente).  

Passámos a analisar, de seguida, o comportamento da QdV no que respeita à Actividade 

nos reformados da cidade de Lisboa (5): 

Analogamente aos procedimentos seguidos para a análise das hipóteses relativas ao BES, 

ao verificarmos os pressupostos da normalidade para a amostra em análise, encontrámos 

um afastamento da normalidade na distribuição da amostra em estudo; admitimos, 

contudo, que esse afastamento não era impeditivo da execução de testes paramétricos, 

concretamente o teste t. Em todo o caso, procedemos também a testes não paramétricos 

nos casos de afastamento mais evidente da normalidade . 

Uma vez executados os testes t, verificámos que a diferença encontrada para as médias da 

QdV dos reformados activos (67,70) e não activos (56,71), é estatisticamente significativa 

(p< 0,025).  

O intervalo de confiança para este valores da média da QdV é: [65,65;69,35] no caso dos 

reformados activos e [54,45; 58,97] para os reformados sem actividade regular. 

Procedimento idêntico foi seguido para as componentes Física e Mental da QdV, tendo-se 

obtido médias distintas para estas variáveis, consoante se tratasse de reformados com ou 

sem actividade. Assim, para a componente Física da QdV dos sujeitos com actividade a 
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média (65,40) é superior à daqueles sem actividade (54,99). Para a Componente Mental 

da QdV, estes valores são, respectivamente 67,88 e 58,27. A significância estatística está 

assegurada pelo valor p encontrado nos testes t efectuados para as médias de ambas 

componentes da QdV (p< 0,025). 

Restava-nos ainda verificar se o Escalão Etário influenciava a distinção entre a QdV dos 

sujeitos activos e  não activos, da amostra.  

Executada a ANOVA com dois factores (Actividade e Escalão Etário) para a QdV, 

confirmou-se que a diferença das médias entre os reformados com e sem actividade não 

se alterava pelo facto de se introduzir o factor Escalão Etário; isto é: Independentemente 

do escalão etário a que pertencem os reformados, aqueles que praticam uma actividade 

com carácter regular tem uma média da QdV superior aos que não praticam uma 

actividade. 

Quanto à contribuição do Tipo de Actividade (variável independente com 13 

modalidades)  para a QdV dos sujeitos activos (5) – confirmados os  pressupostos de 

aplicabilidade dos testes paramétrico (distribuição normal) - verificámos que  ela não é 

significativa do ponto de vista estatístico (p > 0,05).  

O teste utilizado para comparação de médias, foi a ANOVA a um factor. 

Por sua vez, no que diz respeito ao facto do estado civil influenciar significativamente a 

qualidade de vida dos sujeitos (6), e por ser o Estado Civil  uma variável nominal 

(independente) que define quatro grupos independentes (solteiros, casados, divorciados e 

viúvos) para os quais se pretende verificar se as médias da QdV são iguais, é aplicável o 

teste ANOVA a um factor. 
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Confirmados os pressupostos da aplicabilidade deste teste (o afastamento da distribuição 

normal para os grupos em estudo não é impeditivo da aplicação de testes paramétricos), 

decidimos proceder à ANOVA nas condições acima referidas. 

O valor obtido para p (p< 0,05) sugere-nos que a diferença das médias obtidas é 

estatisticamente significativa,  pelo que podemos concluir que o Estado Civil influencia a 

média da QdV dos sujeitos, sendo o ranking das médias da QdV por Estado Civil:  

• Divorciados/Separados (67,57); 

• Casados/União de Facto (65,33); 

• Solteiros (59,40); 

• Viúvos (54,58). 

Por aplicação do mesmo critério (pressupostos e teste de comparação de médias -

ANOVA com o factor Estado Civil),  às componentes física e mental da QdV (6) 

concluímos que o comportamento das respectivas médias não difere do obtido para a 

QdV, sendo estes valores estatisticamente significativos para ambas as componentes (p < 

0,05). 

Obtivemos, assim, para as médias da Componente Física da QdV : Divorciados: 66,10; 

Casados: 62,63; Solteiros: 59,78 e Viúvos: 53,54. E,  

para a Componente Mental da QdV, os valores médios: Divorciados: 67,30; Casados: 

66,62; Solteiros: 58,55 e Viúvos: 55,76. 

De notar que os valores médios das componentes da QdV para os diferentes estados civis, 

seguem o mesmo ranking do que a QdV. 

No que respeita à possível influência que o Escalão Etário a que pertencem os sujeitos, 

possa ter no ranking das médias da QdV  por estado civil, procedemos à ANOVA com 
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dois factores (Estado Civil e Escalão Etário - variáveis independentes e com  modalidades 

independentes). 

Verificámos que a resposta da variável QdV ao factor estado civil (6) é independente do 

facto dos sujeitos  pertencerem a escalões etários distintos (p=0,515).  

Seguidamente, investigámos se estar doente influenciaria significativamente a qualidade 

de vida dos sujeitos (7) .  

Verificados os pressupostos da aplicabilidade deste teste (o afastamento da distribuição 

normal para os grupos em estudo - sujeitos com  e sem patologia - não é impeditivo da 

aplicação de testes paramétricos), prosseguimos com o teste t  para comparação das 

respectivas médias da QdV . 

Face ao resultado do teste t, podemos afirmar que a QdV dos reformados é superior  nos 

casos em que o sujeito declara não padecer de uma patologia (69,69 vs 52,83 para os que 

declaram sofrer de uma patologia), sendo esta diferença estatisticamente significativa 

(p<0,025). 

O mesmo se verifica relativamente às componentes física e mental da QdV. 

Para os sujeitos com saúde, as médias das componentes física e mental da QdV são, 

respectivamente, 68,00 e 69,34 enquanto que, para aqueles que apresentam patologia, os 

valores obtidos são: componente física: 50.60 e componente mental: 55,44. 

De notar que em ambos os casos a componente mental da QdV apresenta valores médios 

superiores aos da sua componente física. 

Fomos ainda avaliar em que medida o tipo de patologia poderia influencia a QdV. 

Ora, no que diz respeito ao facto do tipo de patologia influenciar significativamente a 

qualidade de vida dos sujeitos (7)  e por ser o Tipo de Patologia  uma variável nominal 

(independente) em que estão definidas catorze modalidades independentes para as quais 
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pretendemos  verificar se as médias da QdV são distintas, utilizámos  o teste ANOVA a 

um factor. 

No que respeita à tipologia da doença na QdV dos reformados (7), embora se verifiquem 

diferenças nos valores obtidos, estas não são estatisticamente significativas (p =  0,074). 

Assim, podemos afirmar que, embora os sujeitos sem patologia, tenham uma QdV 

superior à daqueles que declararam sofrer de uma doença, a QdV destes últimos não 

depende do tipo de patologia manifestada. 

Por último, e no que refere a testes comparativos do BES e da QdV, relativamente às 

amostras das variáveis independentes, fomos avaliar o comportamento da QdV (8) com a 

variável independente Nível de Escolaridade. 

 Ora, por ser o nível de escolaridade uma variável nominal (independente) que define seis 

grupos independentes (não sabe ler nem escrever, sabe ler e escrever mas sem 

escolaridade, até 4 anos de escolaridade, de 5 a 9 anos de escolaridade, 10º a 12º ano de 

escolaridade e formação média ou superior) ,  para os quais se pretende verificar se as 

médias da QdV são iguais, utilizámos  o teste ANOVA a um factor. 

As médias da QdV encontradas são: 

• Não sabe ler nem escrever: 41,20; 

• Sabe ler e escrever, sem escolaridade: 46,04; 

• Até ao 4º ano de escolaridade: 58,89; 

• Do 5º ao 9º ano de escolaridade: 62,27; 

• Do 10 ao 12º ano de escolaridade: 67,04 e 

• Com formação média ou superior: 71,71. 
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O resultado do teste de igualdade das médias efectuado leva-nos a concluir ser 

estatisticamente significativo o facto de as médias da QdV serem distintas, consoante o 

nível de escolaridade dos sujeitos (p< 0,025). 

A QdV, da população de reformados em estudo, é tanto maior quanto maior o seu nível 

de escolaridade. 

Efectuado o mesmo tipo de testes para as componentes da QdV (8), verificámos ser 

igualmente significativo que o aumento do nível de escolaridade está associado ao 

aumento das respectivas médias.  

A componente mental da QdV tem, para todos os níveis e de escolaridade, com excepção 

do grupo daqueles que não sabem ler nem escrever, um valor médio superior (39,92 a 

73,13) ao valor da média da componente física da QdV( 44,55 a 67,96). 

As conclusões obtidas como resultado dos testes efectuados na parte comparativa do 

presente estudo, são, de algum modo, semelhantes às descritas na literatura,  que indicam 

que a existência das relações conjugais e familiares, a ocupação gratificante no tempo 

livre e o envolvimento em actividades de cultura e lazer são, entre outras,  categorias de 

boa adaptação à condição de reformado e factores contributivos para o bem-estar e 

qualidade de vida deste (Fonseca, 1999-2004) e (Paúl, Fonseca, Martín & Amado, 2005).  

De notar, no entanto, que Couvreur (1999) afirma ser a qualidade de vida de certos 

doentes “ por vezes superior à de pessoas que se encontram em plena saúde física, que, 

por procurarem o impossível ou por estarem mal consigo próprias não podem aproveitar a 

vida” (pp.12-13), o que não se verificou no nosso estudo cujos resultados obtidos se 

encontram em conformidade com os de diversos estudos relativos à influência da 

existência de patologia no BES e na QdV.  
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Tendo em vista  analisar a influência das sub-escalas Depressão, Ansiedade, Energia e 

Bem-estar Positivo (variáveis preditoras) no BES, dos reformados do nosso estudo (9), 

recorremos a um modelo linear do tipo  BES = K + Co x Depressão + C1 x Ansiedade + 

C2 x Energia + C3 x BEP37 , em que K é uma constante e Ci são os  coeficientes que 

afectam as variáveis preditoras. 

As regras que determinaram a elaboração da escala de Bem-estar, foram previamente 

definidas no instrumento utilizado. Contudo, pareceu-nos de interesse avaliar em que 

mediada as sub-escalas do BES se associam para a composição da sua escala, para o caso 

particular da população dos reformados em estudo.  

O modelo encontrado é um modelo univariado (uma variável dependente) de regressão 

linear múltipla (mais do que uma variável preditora). 

A contante (K) e os coeficientes (Ci) encontrados definem o seguinte modelo de 

ajustamento linear para o BES: 

BES = 50 – 0,286 x Depressão – 0,321 x Ansiedade + 0,214 x Energia + 0,321 x BEP 

A interpretação que podemos fazer, de imediato, da expressão obtida é de que o BES 

varia em sentidos opostos à Depressão e à Ansiedade (quanto maiores estes valores menor 

o valor do BES) e no mesmo sentido  da Energia e do BEP. 

Pelo coeficiente de Determinação obtido (R2 = 1), podemos garantir que 100% da 

variabilidade do BES é resultante da variabilidade das preditoras presentes no modelo. 

Por outro lado, os coeficientes normalizados (β) que indicam a contribuição de cada 

variável preditora para o comportamento do BES (βDep = - 0,294; βAns = - 0,369; βEne = 

0,238; βPEP = 0,322) sugerem ser a Ansiedade aquela que mais o influencia, seguindo-se o 

BEP, a Depressão e a Energia em valores decrescentes. 
                                                
37 BEP = Bem-estra Positivo. 
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Verificamos também que não existe multicolinearidade entre as variáveis dependentes do 

modelo ( VIF< 5). 

Fomos avaliar, de seguida, a contribuição das dimensões da QdV (10) para cada uma das 

suas componentes (Física e Mental).  

Os coeficientes de correlação de Pearson encontrados para a componente Física e para a 

componente Mental, com a QdV foram, respectivamente k= 0,917 e k= 0,937. São 

associações fortes, como seria expectável. 

Também avaliámos os valores de k para as associações da Componente Física com a 

Função Física, Desempenho Físico, Dor Corporal e Saúde Geral a para as associações 

entre a Componente Mental e as dimensões Vitalidade, Função Social, Desempenho 

Emocional e Saúde Mental. 

Os valores de k obtidos foram: 

Componente Física da QdV:   kFF = 0,867; kDF = 0,688; kDC = 0,774 e kSG = 0,805 

Componente Mental da QdV: kv = 0,875; kFS = 0,742; kDE = 0,578 e kSM = 0,917 

Trata-se de valores elevados para a correlação entre estas variáveis, como seria de 

esperar. 

As expressões de ajustamento linear obtidas para um modelo de regressão semelhante ao 

utilizado para a QdV são as seguintes: 

Componente Física da QdV = - 3,676 + 0,368 x Função Física + 0,221 x Desempenho 

Físico + 0,184 x Dor Corporal + 0,368 x Saúde Geral 

Componente Mental da QdV = -12 + 0,400 x Vitalidade + 0,160 x Função Social + 0,180 

x Desempenho Emocional + 0,500 x Saúde Mental 
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Para ambas as expressões o valor de R2 é igual a 1 sendo ,por conseguinte, a variabilidade 

de cada uma das componentes explicada em 100% pela variabilidade das respectivas 

variáveis preditoras. 

Os coeficientes normalizados β obtidos, indiciam uma maior influência da Função Física 

para a Componente Física da QdV ( β = 0,482) e da Saúde Mental  ( β = 0,509) para a 

Componente Mental. 

 

As preditoras menos relevantes para as componentes da QdV são: Desempenho Físico 

para a Componente Física (β = 0,147) e  Desempenho Emocional para a Componente 

Mental (β = 0,103). 

Também,  nestes casos , não existe multicolinearidade entre as variáveis dependentes dos 

modelos ( VIF< 5). 

Para finalizar este ponto da análise (10), fomos determinar a expressão de ajustamento 

linear (regressão)  para a QdV, tendo como variáveis preditoras a Componente Mental e a 

Componente Física. 

Os coeficientes de correlação de Pearson são: k= 0,917 e k = 0,937, para a Componente 

Física e para a Componente Mental, respectivamente. 

A recta de regressão obtida traduz-se pela expressão:  

QdV = - 4,311 + 0,593 x CF + 0,593 x CM 

O valor de R2 = 1 indica que estas componentes são responsáveis a 100% pela 

variabilidade da QdV. 

Embora o coeficiente obtido -  no modelo de regressão -  para cada uma das componentes 

seja o mesmo (C = 0,593), os valores de β ( coeficiente normalizado) apontam para uma 
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maior dependência da variabilidade da Componente Mental (β = 0,575) do que da 

Componente Física (β = 0,503) para a QdV. 

Relativamente à  multicolinearidade entre as Componente Física e Mental ( preditoras do   

modelo) , constata-se que ela, ou não existe, ou é insignificante  ( VIF< 5). 

Para finalizar a análise das associações entre as variáveis dependentes do nosso estudo, 

resta-nos verificar se existe associação entre o BES e a QdV (11) e de que tipo. 

O coeficiente de correlação de Pearson obtido (k= 0,753),  aponta para a existência dessa 

associação. 

Fomos, então, admitir um modelo de regressão linear em que o BES funciona como 

variável dependente (variável explicada) admitindo-se a  QdV como a variável 

independente (explicativa ou preditora). 

De notar que o modelo considerado não pretende encontrar uma relação funcional (causa-

efeito) entre as variáveis mas, tão só, determinar a associação entre elas que permita 

avaliar os critérios de variabilidade; isto é: como se comporta o BES com a variação da 

QdV. 

A constante e o coeficiente encontrados permitem definir a seguinte expressão par ao 

ajustamento  linear: 

BES = 23,39 + 0,683 x QdV 

O coeficiente de determinação obtido, R2 = 0,567 indica que a variabilidade do BES só é 

explicada em 56,7% pela variabilidade da QdV. 

No GRÁFICO 21 estão representados os valores observados vs a recta de ajustamento 

linear. 
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Finalmente,  considerámos a possibilidade de definir os perfis dos reformados da cidade 

de Lisboa (12) cujos valores do BES e da QdV, relativamente às respectivas médias, se 

situem ambos abaixo, ambos acima, BES acima e QdV abaixo  e BES abaixo e QdV 

acima (quadrantes A,B,C e D). 

Encontrámos, assim, um perfil tipo de reformados, cujos valores do BES e da QdV são 

superiores às respectivas médias obtidas para  os sujeitos em  estudo. No entanto, não 

fomos avaliar a significância estatística desse perfil. 

 Trata-se, então, de:  

Indivíduos com uma idade média de 68 anos, sem discriminação de género, na sua 

maioria  casados, com patologia declarada e nível de escolaridade médio ou superior, na 

reforma efectiva e que declaram exercer uma actividade regular. 

GRÁFICO 21- Ajustamento Linear BES / QdV 
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De facto, importa não esquecer que, tal como já referimos quando exploramos a avaliação 

da qualidade de vida e envelhecimento óptimo, Paúl & Fonseca (2001) referem que a 

avaliação da qualidade de vida das populações idosas “ (…) implica a consideração de 

medidas materiais, emocionais, sociais e da saúde, sendo que frequentemente se 

estabelece uma confusão entre o estado de saúde físico e a qualidade de vida” e afirmam 

ainda estes autores que “ (…) a doença é influenciada pelas características psicológicas do 

idoso, pelo seu estilo de vida e pelo contexto que o rodeia, interferindo de forma mais ou 

menos negativa com o estado de animo do idoso” (p.128). 

Foram ainda exploradas algumas situações não previstas nos testes de hipóteses  mas, que 

nos pareceram importantes, nomeadamente a influência do Escalão Etário dos reformados 

no BES e na QdV  e a significância estatística obtida para a comparação das suas médias.  

Assim, obtivemos os seguintes valores para as médias do   BES por escalão etário:  

 

  <= 60 anos – 65,29; 

60 e <= 70 anos – 67,59; 

>70 e <=80 anos – 66,17 e 

 > 80 anos – 61,73. 

 Verifica-se que as médias do BES, para reformados com mais de 60 anos, vão 

diminuindo, à medida que o escalão etário vai aumentando. 

Estas diferenças  são estatisticamente significativas, uma vez que p>0,05 (p=0,104). 

Para as médias da QdV  obtivemos os seguintes valores: 

<= 60 anos – 65,27; 

60 e <= 70 anos – 66,82; 
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>70 e <=80 anos – 60,44 e 

 > 80 anos – 52,12, 

Não sendo, no entanto, a diferença das médias estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

Comparámos os valores médios do BES e da QdV, (teste t para amostras emparelhadas)  

e verificámos que a média do BES (66,01)   é superior à média da QdV (62,39),  existindo 

evidência estatística para essa diferença (p< 0,025).  

A este propósito, Bradley (2001) acentua a diferença entre bem-estar de qualidade de 

vida, fazendo notar que  mesmo que um indivíduo refira baixos níveis de bem – estar isto 

não implica que tenha baixo nível de qualidade de vida, da mesma forma que níveis 

elevados de bem-estar não traduzem, necessariamente, níveis elevados de qualidade de 

vida.  

Para todas as variáveis independentes estudadas a média do BES é invariavelmente  

superior à média da QdV. No entanto, esta diferença de médias apenas é estatisticamente 

significativa (p< 0,025) para os seguintes grupos de variáveis:  

Género:   

Masculino  (BES = 69,82 e QdV = 67,51)  

 Feminino    (BES = 63,54 e QdV = 59,07) 

Escalão Etário: 

 > 70 e <= 80 anos (BES = 65,61 e QdV = 59,94) 

> 80 anos (BES = 62,08 e QdV = 51,04) 

Estado de Saúde: 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

205 
 

Com patologia (BES=59,98 e QdV = 53,83) 

Estado Civil: 

 Casado  (BES=68,46 e QdV = 65,33) 

Viúvo  (BES=60,32 e QdV = 54,58) 

Actividade: 

Com actividade (BES=70,07 e QdV = 67,50) 

Sem Actividade (BES=61,51 e QdV = 56,71) 

Escolaridade: 

Até ao 4º ano (BES=61,89 e QdV = 58,89) 

Do 5º ao 9º ano (BES=67,08 e QdV = 62,27) 

10º ao 12º ano (BES=70,51 e QdV = 67,04) 
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Limitações do Estudo 

 

Embora consideremos que o estudo que realizámos produziu resultados maioritariamente 

semelhantes aos estudos realizados pelos investigadores nos vários países, não podemos 

deixar de concordar com Phelan et al. (2004) que realça ser necessária a inclusão das 

percepções da população idosa relativamente ao EBS. Deste modo entendemos que as 

quatro grandes limitações deste nosso estudo residem no facto de: 

• O questionário sócio-demográfico construído não ter abrangido qualquer 

pergunta mais específica sobre a percepção dos participantes relativamente ao 

facto de considerarem, ou não, o seu processo de envelhecimento como bem 

sucedido;  

• Não constarem do questionário quaisquer questões sobre a percepção dos 

sujeitos face à doença e estratégias/recursos que utilizem para lidar com as 

limitações/constrangimentos que ela lhes possa causar e suas implicações a nível 

do BES e/ou QdV; 

• Não ter sido considerado relevante o enquadramento sócio-económico dos 

participantes;  

• Não ter sido averiguada a rede afectiva/social nem a percepção relativa à(s) 

relação(ões) primordial, seja ela a respeito do estado civil propriamente dito, seja 

sobre as relações familiares inter-geracionais, seja de amizade(s); e    

• Não ter sido equacionada a questão da participação/inclusão na comunidade 

(embora ela esteja parcialmente implícita  na prática regular de uma actividade) 

versus o factor isolamento. 
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De qualquer forma, após o aprofundamento dos nossos conhecimentos, quer através da 

bibliografia a que fomos acedendo, quer através da nossa própria reflexão e dos 

resultados obtidos, entendemos muito ter ainda ficado por esclarecer e analisar. 

 

Investigação Futura  

 

Numa futura investigação seria importante analisar detalhadamente não só a percepção 

dos participantes no estudo mas, também, a questão relativa à tipificação das patologias 

de que os participantes da amostra sejam portadores,  da sua percepção sobre as  

limitações que lhes estejam correlacionadas e das medidas adoptadas por eles para 

colmatar essas e outras dificuldades com que se vêm deparando, ao longo do seu processo 

de EBS. 

Pela nossa parte, propomos: 

  

1. Prosseguir este tipo de investigação, a partir dos mesmos instrumentos,  em pelo 

menos mais duas cidades de Portugal ( uma cidade de média dimensão e outra 

mais pequena), que, possa, eventualmente, proporcionar resultados de comparação 

de interesse, para o BES e  a QdV dos reformados. 

2.  Efectuar nova investigação, com os mesmos instrumentos em outras duas zonas 

portuguesas, com características eminentemente rurais e com menos recursos  

institucionais de apoio aos reformados, de modo a comparar os índices do BES e 

da QdV com os obtidos no presente estudo, bem como com os valores a obter para 

as cidades referidas em 1. 

3. Efectuar novo estudo para os reformados da cidade de Lisboa, após introdução de 

alterações no questionário utilizado, de modo introduzir elementos que possam 
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minorar algumas deficiências encontradas, nomeadamente no que respeita à 

situação sócio-económica dos reformados e na sua percepção relativamente ao 

estado de saúde e estratégias/recursos de apoio disponibilizadas. 

O surgimento de novas variáveis independentes poderá enriquecer as conclusões 

obtidas a partir do presente estudo. 

4. Alargar, para o caso referido em 3, as técnicas de tratamento estatístico utilizadas 

no estudo actual, a outras disponíveis, nomeadamente, a Análise de 

Correspondências Múltiplas (ACM).   

5. Estudar a QdV dos reformados, numa perspectiva dos direitos e da cidadania, no 

contexto da Justiça, Segurança Social e Constituição, portuguesas. 
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VII - Anexos 
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Anexo I – Instrumentos 
 
Sou uma aluna Doutoranda da Universidad de Extremadura, na área de Psicologia. Estou 

a realizar uma investigação para a minha Tese de Doutoramento, sobre a população 

reformada e peço a sua colaboração para o preenchimento deste questionário. Não existem 

respostas certas ou erradas. O importante é a sua opinião. Este questionário é anónimo e 

confidencial. 

Agradeço desde já a sua colaboração. 
 

Caracterização da amostra 
Género:       Masculino                                      Feminino � 
Idade: ____ 

Estado civil: Solteiro(a)      Casado(a) / União de facto " 

Divorciado(a) / Separado(a)    Viúvo(a)   

 

Habilitações académicas: Não sabe ler nem escrever   

    Sabe ler e escrever sem escolaridade   

    Até ao 4º ano   

    Do 5º ao 9º ano   

    Do 10º ao 12º   

    Curso Médio ou Superior   

 

Situação profissional:    Pré-reforma                            Reforma/aposentação   

 

Actividade:    Com actividade                                Sem actividade   

 

Que actividades desenvolve no seu tempo livre? 
Nenhuma        Lazer       Voluntariado       Outra(s)   
Especifique: 
______________________________________________________________________ 
Apresenta alguma doença: Não                  Sim    

Qual? _________________________________________________________________ 
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Assinale com um círculo o número que melhor indica a frequência com que acha que cada 
frase se aplicou a si durante as últimas semanas 

 Sempre          Nunca 

1. Sinto que sou útil e que precisam de mim 3 2    1    0 

2. Ando sempre a lamentar-me ou sinto-me como se o fizesse 3 2 1    0 

3. Acho que consigo pensar com clareza 3 2 1    0 

4. A minha vida é bastante cheia 3 2 1    0 

5. Sinto-me abatido e triste 3 2 1    0 

6. Gosto das coisas que faço 3 2 1    0 

7. Sinto-me nervoso e ansioso 3 2 1    0 

8. Sinto medo sem razão alguma  3 2 1    0 

9. Facilmente fico preocupado ou entro em pânico 3 2 1    0 

10.  Sinto que estou a ir-me abaixo 3 2 1    0 

11.  Sinto-me calmo e consigo estar quieto 3 2 1    0 

12.  Adormeço com facilidade e passo uma noite descansada 3 2 1    0 

13.  Sinto-me enérgico, activo e vigoroso 3 2 1    0 

14.  Sinto-me sem energia ou preguiçoso 3 2 1    0 

15.  Sinto-me cansado, gasto, esgotado ou exausto 3 2 1    0 

16.  Ao acordar tenho-me sentido fresco e descansado 3 2 1    0 

17. Tenho andado feliz, satisfeito, ou contente com a minha 

vida pessoal 

3 2 1    0 

18. Tenho-me sentido adaptado à minha situação 3 2 1    0 

19. Tenho tido o tipo de vida que eu queria 3 2 1    0 

20. Tenho sentido dificuldade ao tentar resolver as minhas 

tarefas diárias ou a tomar novas decisões 

3 2 1    0 

21. Tenho sentido que facilmente posso resolver ou lidar com 

qualquer problema grave ou grande mudança na minha 

vida  

3 2 1    0 

22. O meu dia a dia tem sido cheio de coisas que me interessam 3 2 1    0 
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A MINHA SAÚDE 

Para as perguntas 1 e 2 por favor coloque um círculo 
 no número que melhor descreve a sua saúde. 

1. Em geral, como diria que a sua saúde é: 
Óptima...................................................................................1 
Muito boa..............................................................................2 
Boa........................................................................................3 
Razoável................................................................................4 

                        Fraca......................................................................................5 
 

2. Comparando com o que acontecia há um ano, como descreve, o seu estado geral 
actual: 

Muito melhor..........................................................................1 
Com algumas melhoras..........................................................2 
Aproximadamente igual.........................................................3 
Um pouco pior.......................................................................4 

                        Muito pior..............................................................................5 
 

3. As perguntas que se seguem são sobre actividades que executa no seu dia a dia. Será 
que a sua saúde o/a limita nestas actividades? Se sim, quanto?  

(Por favor assinale com um círculo um número em cada linha) 

  SIM, MUITO 
LIMITADO/A 

SIM, UM 
POUCO 

LIMITADO/A  

NÃO,  NADA 
LIMITADO/

A 

A. Actividades violentas, tais como correr, levantar pesos, 
participar em desportos violentos    ............................................... 

   1    2    3 

B. Actividades moderadas, tais como deslocar uma mesa ou 
aspirar a casa ................................................................................. 

   1    2    3 

C. Levantar ou carregar as compras da mercearia........................    1    2    3 

D. Subir vários lanços de escada....................................................    1    2    3 

E. Subir um lanço de escada...........................................................    1    2    3 

F. Inclinar-se, ajoelhar-se ou abaixar-se.........................................    1    2    3 

G. Andar mais de 1 Km.................................................................    1    2    3 

H. Andar vários quarteirões.........................................................    1    2    3 

I. Andar um quarteirão.................................................................    1    2    3 

J. Tomar banho ou vestir-me sozinho............................................    1    2    3 
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4. Durante as últimas quatro semanas teve no seu trabalho ou actividades diárias algum 
dos problemas apresentados a seguir como consequência do seu estado de saúde física?  
 

(Por favor em cada linha ponha um círculo à volta do número 1 se a sua resposta for sim,  
ou à volta do número 2 se a sua resposta for não) 

 SIM NÃO 
A. Diminuiu o tempo gasto a trabalhar, ou noutras actividades.....................    1    2 
B. Fez menos do que queria...........................................................................    1    2 
C. Sentiu-se limitado/a no tipo de trabalho ou outras actividades..................    1    2 
D. Teve dificuldade em executar o seu trabalho ou outras actividades (por 
exemplo, foi preciso mais esforço)................................................................. 

 
   1 

 
   2 

 
5. Durante as últimas quatro semanas, teve com o seu trabalho ou com as suas 
actividades diárias, algum dos problemas apresentados a seguir devido a quaisquer 
problemas emocionais (tal como sentir-se deprimido/a ou ansioso/a)?  
 

(Por favor em cada linha ponha um círculo à volta do número 1 se a sua resposta for sim,  
ou à volta do número 2 se a sua resposta for não) 

 SIM NÃO 
A. Diminuiu o tempo gasto a trabalhar, ou noutras actividades.....................    1    2 
B. Fez menos do que queria............................................................................    1    2 
C. Não executou o seu trabalho ou outras actividades tão cuidadosamente 
como era costume........................................................................................... 

 
   1 

 
   2 

 
Para cada uma das perguntas 6, 7 e 8 por favor ponha um círculo no número que melhor 
descreve a sua saúde. 

 

6. Durante as últimas 4 semanas, em que medida é que a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com o seu relacionamento social normal com a família, amigos, 
vizinhos ou outras pessoas? 

Absolutamente nada....................................................... 1 
Pouco........................................................................... 2   
Moderadamente............................................................. 3   

  Bastante........................................................................ 4   

    Imenso..... ..... ..... ..............................................................................  5     

7. Durante as últimas 4 semanas teve dores? 
Nenhumas.................................................................... 1 
Muito fracas.................................................................. 2 
Ligeiras......................................................................... 3 

                           Moderadas.................................................................... ....... .......    4 
  Fortes..........................................................................   5 

    Muito Fortes...................................................................... .........  6 
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8. Durante as últimas quatro semanas, de que forma é que a dor interferiu com o seu 

trabalho normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)? 

Absolutamente nada........................................................ 1   

Um pouco..................................................................... 2   

Moderadamente............................................................. 3   

Bastante........................................................................ 4   
Imenso......................................................................... 5   

  

9. As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe 
correram as coisas nas últimas quatro semanas. 
Para cada pergunta, coloque por favor um círculo à volta do número que melhor 
descreve a forma como se sentiu. 
Certifique-se que coloca um círculo em cada linha. 
 

Quanto tempo nas últimas quatro semanas 
 

SEMPRE 
A MAIOR    

PARTE  
DO 

TEMPO 

 
BASTANTE 

TEMPO 

 
ALGUM 
TEMPO 

 
POUCO 
TEMPO 

 
NU
NC
A 

A. Se sentiu cheio/a de vitalidade?............................ 1 2 3 4 5 6 

B. Se sentiu muito nervoso/a?................................... 1 2 3 4 5 6 

C. Se sentiu tão deprimido/a, que nada 
 o/a animava?............................................................. 

1 2 3 4 5 6 

D. Se sentiu calmo/a e tranquilo/a?........................... 1 2 3 4 5 6 

E. Se sentiu com muita energia?................................ 1 2 3 4 5 6 

F. Se sentiu triste e em baixo?................................... 1 2 3 4 5 6 

G. Se sentiu estafado/a?............................................. 1 2 3 4 5 6 

H. Se sentiu feliz?...................................................... 1 2 3 4 5 6 

I. Se sentiu cansado/a?............................................... 1 2 3 4 5  6 
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10. Durante as últimas quatro semanas, até que ponto é que a sua saúde física ou problemas 
emocionais limitaram a sua actividade social (tal como visitar amigos ou familiares 
próximos)? 

 

          Sempre ................................................................................................1 

          A maior parte do tempo.......................................................................2 

          Algum tempo.......................................................................................3 

          Pouco tempo........................................................................................4 

          Nunca...................................................................................................5 

 
 
 
 

11. Por favor, diga em que medida são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. 

            (Por favor assinale um número em cada linha) 
  

TOTALM. 
VERDADE 

 
VERDADE 

 
NÃO  SEI 

 
FALSO 

 
TOTALM.
FALSO 

A. Parece que adoeço mais facilmente do que os 
outros.......................................................................
....... 

   1    2    3    4    5 

B. Sou tão saudável como qualquer outra 
pessoa........... 

   1    2    3    4    5 

C. Estou convencido/a que a minha saúde vai 
piorar..... 

   1    2    3    4    5 

D. A minha saúde é 
óptima............................................ 

   1    2    3    4    5 

 
 
 
 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Anexo  II – Tratamento Estatístico 
 
1. Dimensionamento  da  Amostra 

A amostra seria recolhida junto de uma população na qual a  distribuição das varíáveis 

a estudar (variáveis dependentes), se presumiria Gaussianas, com média µ e desvio 

padrão σ . 

Consideramos o valor do desvio padrão igual a  20,0038 e,  atendendo a que   

!!!
!""# !"#$ã! !" !é!"# 

< 𝑡 , 

admitindo um nível de significância α = 0,05 e sabendo ainda que, para um valor de n 

suficientemente grande, a distribuição t de Student se aproxima da normal, obtivemos: 

𝜇 =  𝑋  ±  𝑍!,!"# ×𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 = 𝑋  ±  𝑍!,!"# ×  
𝜎
𝑛
  

em que d =   𝑍!,!"# ×  
!
!
  = margem de erro da amostragem  

Nestas condições e sendo 𝑍!,!"#  = 1,96 , obtem-se n >=  !,!"
!

!!
 20,00! ; do que resulta 

para um  um valor de d=1,5, n >= 682. 

Assim, a amostra recolhida é superior à requerida tendo em conta os pressupostos 

estabelecidos. 

2. Teste  de Kormogorov-Smirnov 

 

( )σµ,:0 NXH ≅ ;  

( )σµ,:1 NXH ≠  

A não rejeição de H0, significa que o fenómeno observado parece seguir a distribução 

normal. 

                                                
38 Valor obtido por análise de uma amostra piloto 
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A estatística do teste é a seguinte: 
n
ZDn =α, , em que α,nD é o valor absoluto da 

distância para a normal, para um nível de significância α e uma amostra de dimensão n. 

Nestas condições, nDZ obs= , em que obsD é comparado com o valor obtido da Tabela 

da distribuição da estatística de Kolmogorov-Smirnov (para n=732): 

DCrit   = 1,36 / 732 =  0,0504 
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3. Recolha e Tratamento dos Dados 
 

3.1. Variáveis Independentes  da Amostra 

Variável Tipo Medida Label 

Género Qualitativa dicotómica 1 Masculino 
2 Feminino 

Idade Quantitativa contínua x - 

Estado civil Qualitativa 

1 Solteiro 
2 Casado/União de Facto 
3 Divorciado/Separado 
4 Viúvo 

Escolaridade Qualitativa 

1 Não sabe ler nem escrever 
2 Sabe ler e escrever sem escolaridade 
3 Até ao 4º ano 
4 Do 5º ao 9º ano 
5 Do 10º ao 12º ano 
6 Curso Médio ou Superior 

Situação profissional Qualitativa dicotómica 1 Pré-reforma 
2 Reforma 

Actividade Qualitativa dicotómica 1 Com Actividade 
2 Sem Actividade 

Tipo de Actividade Qualitativa 

0 Laboral 
1 Nenhuma 
2 Lazer 
3 Voluntariado 
4 Outra(s) inespecífica(s) 
5 Frequência de Aulas 
6 Artesanato/Bricolagem 
7 Música 
8 Natação 
9 Hidroginástica 

10 Apoio a descendentes 
11 Apoio a ascendentes 
12 Formação/Ensino 
13 Informática 
14 Desporto 
15 Política 

Estado de Saúde(doença) Qualitativa  

0 Cancro 
1 Não  (sem doença) 
2 Sim (doença inespecífica) 
3 Diabetes 
4 Atopias/Alergologias 
5 Hipertensão Arterial 
6 Osteoarticulares 
7 Reumatológicas 
8 Ortopédicas 
9 Cardiovasculares 

10 Oftalmológicas 
11 Nefrologia 
12 Depressão/Psicose 
13 Pulmonares 
14 Aparelho Digestivo 
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3.2 . Escala do BES W-BQ22  
 

Número de itens da escala = 22  
Itens 1 a 6 – Depressão 
Itens 7 a 12 – Ansiedade 
Itens 13 a 16 – Energia 
Itens 17 a 22 – Bem-estar positivo 
Itens 1 a 22 – Bem-estar geral  
Pontuação – 0 a 3  
 
Para efeito de análise da consistência dos dados, haverá que fazer as seguintes 
transformações. 

Inversão  3          0 ; 2         1; 1         2; 0        3 (Transformação) 
a) Para análise das sub-escalas 

Itens a inverter: 1,3,4,6,11,12,14 e 15. Os restantes itens não se transformam. 

b) Para análise da escala completa 

Itens a inverter: 2,5,7,8,9,10,14 ,15e 20. Os restantes itens não se transformam. 

CÁLCULO DAS SUB-ESCALAS E BEM-ESTAR GERAL (items não 

transformados): 

Depressão: 12- BE_01 + BE_02 – BE_03 – BE_04 + BE_05 –BE_06 

Ansiedade: 6 + BE_07 + BE_08 +BE_09 + BE_10 – BE_11 – BE_12 

Energia: 6 + BE_13 –BE_14 –BE_15 + BE_16 

Bem-Estar Positivo:  BE_17 +BE_18 + BE_19 + BE_20 + BE_21 + BE_22 

BEM-ESTAR GERAL:  36 – Depressão – Ansiedade + Energia + Bem-Estar Positivo 

 

NOTA:A fórmula constante do instrumento W-BQ22 para a definição do BES, não é mais do 

que a expressão que traduz o modelo de regressão para o BES a partir dos preditores 

Depressão, Ansiedade, Energia e Bem-estar Positivo. 

A expressão encontrada no estudo, nomeadamente no ponto 8.4 , difere desta pelo facto de 

se ter efectuada a normalização da escala (0-100)  a partir dos valores mínimo e máximo do 

BES da amostra (8 e 64). 
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3.3 Escala  da QdV: MOS SF-56 

Dimensão Itens do 
Questionário Pesos Regra de transformação Minimo Máximo 

Função  
Física 3ª - 3j 1-3 x          x 10 30 

Desempenho  
Físico 4ª – 4d 1-2 x          x 4 8 

Dor Corporal 

7 1-6 

                  1           6 

2 12 

2         5,4 
3         4,2 
4         3,1 
5         2,2 
6         1,0 

8 1-5 

                  1           6 
                  2           4,75 
                  3           3,50 
                  4           2,25 
                  5           1,0 

Saúde Geral 
1 1-5 

                  1           5,0 

5 25 

                  2           4,4 
                  3           3,4 
                  4           2,0 
                  5           1,0 

11ª,11c 1-5   x          x 
11b,11d 1-5       x          6-x 

Vitalidade 9ª,9e 1-6   x          7-x 4 24 9g,9i 1-6 x          x 

Função Social 6 1-5 x          6-x 2 10 10 1-5 x          x 
Desempenho  
Emocional 5ª-5c 1-2 x          x 3 6 

Saúde Mental 9b,9c,9f 1-6 x          x 5 30 9d,9h 1-5 x          7-x 
 

Componente Física = Função Física + Desempenho Físico + Dor Física + Saúde 
Geral 
Componente Mental = Saúde Mental + Desempenho Emocional + Função Social + 
Vitalidade 
 

100x
MINMAX
MINSOMAsformadaEscalaTran 





−

−
=
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4. Estimativa da Assimetria 

 

Inicialmente, Peason (1895), sugeriu que a medida da skewness fosse feita através da 

normalização da diferença entre a média e a moda, i.é., 
σ

µ ask mod−
= . Como as modas das 

populações não são bem estimadas a partir das modas da amostra, pode estimar-se a 

diferença entre a média e a moda como sendo 3 vezes a diferença entre a média e a 

mediana, segundo Stuart e Ord (1994), o que leva à seguinte estimativa para a skewness:  

( )
S
Medskest

−
=

µ3 .Muitos estatísticos utilizam esta medida mas com o “3” eliminado, isto é, 

( )
S
Medskest

−
=
µ .  
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5. Análise da Normalidade das Distribuições Amostrais 

 

a) Hipótese de Teste 1 ( BES vs actividade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5a.1 - Testes da Normalidade (K-S) para o BES dos sujeitos com ou sem actividade 

 

Actividade 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BEM-ESTAR 

SUBJECTIVO 

Com ,071 385 ,000 ,955 385 ,000 

Sem ,054 347 ,017 ,980 347 ,000 

 

Tabela 5a.2 – Assimetria e achatamento para adistribuição dos sujeitos com ou sem actividade 

 Actividade Statistic Std. Error 

 BEM- ESTAR 

SUBJECTIVO 

Com Skewness -,782 ,124 

Kurtosis ,498 ,248 

Sem Skewness -,478 ,131 

Kurtosis ,053 ,261 

 

Tabela 5a.3– Teste de homogeneidade das variâncias  (Levene) para o BES dos reformados 
com e sem actividade 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

BEM  ESTAR 
SUBJECTIVO 

Based on Mean 2,145 1 730 ,144 
Based on Median 2,064 1 730 ,151 
Based on Median and 
with adjusted df 

2,064 1 729,485 ,151 

Based on trimmed mean 2,098 1 730 ,148 
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b) Hipótese de Teste 2 ( BES vs estado civil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 5b.1 – Teste da Normalidade (K-S) para o índice do BES dos sujeitos por Estado Civil 

 

Estado_Civil 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BEM-ESTAR 

SUBJECTIVO 

Solteiro ,124 62 ,019 ,958 62 ,033 

Casado/U.F. ,065 424 ,000 ,964 424 ,000 

Divorciado/Separado ,085 66 ,200* ,959 66 ,029 

Viúvo ,047 180 ,200* ,981 180 ,014 

 

 

Tabela 5 b.2 – Medidas de Tendência Central e de Simetria do Índice do BES por Estado Civil 

 Estado_Civil Statistic Std. Error 

BEM-ESTAR 

SUBJECTIVO 

Solteiro Mean 62,36 2,683 

Median  62,50  

Std. Deviation 21,12  

Skewness -,322 ,304 

Kurtosis -,810 ,599 

Casado/U.F. Mean 68,46 ,818 

Median  69,64  

Std. Deviation 18,65  

Skewness -,709 ,119 

Kurtosis ,709 ,237 

Divorciado/Separado Mean 69,21 2,122 

Median  70,54  

Std. Deviation 17,24  

Skewness -,648 ,295 

Kurtosis ,201 ,582 

Viúvo Mean 60,32 1,584 

Median  60,71  

Std. Deviation 21,25  

Skewness -,328 ,181 

Kurtosis -,364 ,360 
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c) Hipótese de Teste 3 ( BES vs estado de saúde) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5 c.1 – Teste da Normalidade (K-S) para o índice do BES dos sujeitos com e sem manifestação de patologias 

 

Saúde 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BES Sem  0,079 317 0,000 0,974 317 0,000 

Com 0,076 415 0,000 0,973 415 0,000 

 

 
Tabela 5 c.2– Teste da Normalidade (K-S) para os índices das sun-escalas do BES vs Estado de Saúde 

 

           Saúde 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

  Depressão Sem  0,107 317 0,000 0,950 317 0,000 

Com 0,105 415 0,000 0,937 415 0,000 
  Ansiedade Sem 0,120 317 0,000 0,959 317 0,000 

 Com 0,121 415 0,000 0,956 415 0,000 
  Energia Sem 0,104 317 0,000 0,975 317 0,000 

 Com 0,099 415 0,000 0,955 415 0,000 
  Bem-estar Positivo Sem 0,105 317 0,000 0,981 317 0.000 

 Com 0,101 415 0,000 0,969 415 0,000 

 

 Tabela 5 c.3 - Testes de Normalidadeb (k-S) do BES vs Tipo de Patologia 

 
Tipo de Doença 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BES Oncológicas ,185 10 ,200* ,925 10 ,404 

Inespecíficas ,127 43 ,078 ,948 43 ,050 

Diabetes ,071 53 ,200* ,980 53 ,498 

Atopias/Alergologia ,155 23 ,158 ,934 23 ,131 

Hipertensão ,169 40 ,005 ,935 40 ,023 

Osteoarticulares ,117 13 ,200* ,973 13 ,931 

Reumatológicas ,231 12 ,077 ,898 12 ,151 

Ortopédicas ,152 36 ,036 ,936 36 ,038 

Cardiovasculares ,107 52 ,196 ,965 52 ,123 

Oftalmológicas ,247 6 ,200* ,879 6 ,263 

Nefrologicas ,268 5 ,200* ,921 5 ,538 

Depressão/Psicose ,125 22 ,200* ,956 22 ,420 

Gastroenterológicas ,173 6 ,200* ,964 6 ,850 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

b. BES  is constant when Doença = Pulmonar. It has been omitted. 
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d) Hipótese de Teste 4 (BES vs escolaridade) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5 c.4 - Teste da Homogeneidade das Variâncias a para o índice do BES e por tipo de patologia 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

BES Based on Mean 1,573 12 308 ,098 

Based on Median 1,272 12 308 ,234 

Based on Median and with 

adjusted df 
1,272 12 278,725 ,235 

Based on trimmed mean 1,538 12 308 ,109 

a  BES  is constant when Patologia  = Pulmonar. It has been omitted. 

Tabela 5 d.1 – Testes da Normalidade (K-S) e da Homogeneidade das Variâncias  (Levene) para o índice do BES 
vs Escolaridade 

Teste da Normalidade 

 
Escolaridade 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BES Não sabe ler nem escrever ,155 48 ,005 ,938 48 ,014 

Sabe ler e escrever sem 

escolaridade 
,185 20 ,071 ,900 20 ,041 

Até à 4ª classe ,087 221 ,000 ,966 221 ,000 

Do 5º ao 9º ano ,147 148 ,000 ,919 148 ,000 

10º ao 12º ,130 132 ,000 ,946 132 ,000 

Médio ou Superior ,119 163 ,000 ,938 163 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Teste da Homogeneidade das Variâncias 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

BES Based on Mean 15,929 5 726 ,000 

Based on Median 11,438 5 726 ,000 

Based on Median 

and with adjusted df 
11,438 5 631,398 ,000 

Based on trimmed 

mean 
14,715 5 726 ,000 
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e) Hipótese de Teste 5 (QdV vs actividade) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela  5 e.1 - Testes de Normalidade – QdV e componentes vs Actividade 

 Actividade Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

QUALIDADE DE VIDA Com ,076 385 ,000 ,959 385 ,000 

Sem ,058 347 ,006 ,984 347 ,001 

COMPONENTE 
FÍSICA 

 
Com ,078 385 ,000 ,955 385 ,000 
Sem ,074 347 ,000 ,984 347 ,001 

COMPONENTE 

MENTAL 
di 

Com ,088 385 ,000 ,956 385 ,000 

Sem ,067 347 ,001 ,975 347 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabela  5 e.2 – Assimetria e Curtose da QdV e suas componentes vs Actividade 

 Actividade Statistic Std. Error 

 QUALIDADE DE 

VIDA 

Com Skewness -,699 ,124 

Kurtosis .181 ,248 

Sem Skewness -,273 ,131 

Kurtosis -,562 ,261 

COMPONENTE 

FÍSICA DA QdV 

Com Skewness -,755 ,124 

Kurtosis ,189 ,248 
 Sem Skewness -,343 ,131 

Kurtosis -,390 ,261 

COMPONENTE 

MENTAL DA QdV 

Com Skewness -,721 ,124 

Kurtosis ,109 ,248 
 Sem Skewness -,364 ,121 

Kurtosis -,473 ,261 

 



Bem-Estar e Qualidade de Vida na População Reformada de Lisboa                                    
 

233 
 

f) Hipótese de Teste 6 (QdV vs estado civil) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

g) Hipótese de Teste 7 (QdV vs estado de saúde) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5 f.1 – Teste de Normalidade da Qdv com Estado Civil 
 

Estado Civil 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

   QdV Solteiro ,084 62 ,200* ,972 62 ,175 

Casado/U.F. ,070 424 ,000 ,972 424 ,000 

Divorciado/Separado ,113 66 ,037 ,953 66 ,014 

Viúvo ,086 180 ,003 ,972 180 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Tabela 5 g.1  - Teste da Normalidade da QdV com resposta ao factor Saúde 

 Patologia Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

QdV Com ,045 317 ,200* ,985 317 ,002 

Sem ,072 415 ,000 ,966 415 ,000 

 

Tabela 5 g.2 - Teste de Homogeneidade das Variâncias (QdV vs estado de saúde) 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

QdV Based on Mean 14,929 1 730 ,000 

Based on Median 15,239 1 730 ,000 

Based on Median and with 

adjusted df 

15,239 1 719,042 ,000 

Based on trimmed mean 15,219 1 730 ,000 

 

Tabela 5 g.3 – Assimetria e Achatamento: QdV vs Saúde 

 Patologia Statistic Std. Error 

 QUALIDADE DE 

VIDA 

Sem Skewness -,623 ,120 

Kurtosis ,062 ,239 

Com Skewness -,240 ,137 

Kurtosis -,626 ,274 
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Tabela 5 g.4 -  Testes da Normalidade para as Componentes da Qdv vs estado de saúde 

 
Estado de Saúde 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Componente Física 

 

Componente Mental 

 

 

Sem ,073 317 ,000 ,984 317 ,001 

Com 

Sem 

Com 

,074 

,073 

,094 

415 

317 

415 

,000 

,000 

,000 

,965 

,977 

,957 

415 

317 

415 

,000 

,000 

,000 

 

Tabela 5 g.5 – Assimetria e Achatamento: Componentes da QdV vs estado de saúde 

                      Patologia Statistic Std. Error 

 Componente Física da QdV  Sem Skewness -,677 ,120 

Curtose ,114 ,239 

com Skewness -,306 ,137 

Curtose -,503 ,273 
 
Componente Mental da QdV Sem Skewness -,709 ,120 

  Curtose ,239 ,239 
 Com Skewness -,330 ,137 
  Curtose -,599 ,273 

 

Tabela 5 g.6 - Testes de Normalidadeb da QdV vs tipo de patologia 

 
Tipo de patologia 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Qualidade de Vida Oncológicas ,189 10 ,200* ,886 10 ,153 

Inespecífica ,139 43 ,036 ,962 43 ,162 

Diabetes ,069 53 ,200* ,982 53 ,597 

Atopias/Alergologia ,130 23 ,200* ,942 23 ,202 

Hipertensão ,105 40 , 200* ,947 40 ,061 

Osteoarticulares ,192 13 ,200* ,933 13 ,376 

Reumatologia ,176 12 , 200* ,915 12 ,248 

Ortopédicas ,098 36 , 200* ,958 36 ,185 

Cardiovasculares ,107 52 , 200* ,961 52 ,083 

Oftalmológicas ,213 6 ,200* ,887 6 ,303 

Nefrologia ,182 5 ,200* ,956 5 ,779 

Depressão/Psicose ,105 22 ,200* ,983 22 ,956 

Aparelho Digestivo ,203 6 ,200* ,897 6 ,359 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

b. Qualidade de Vida  is constant when Doença = Pulmonar. It has been omitted. 
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h) Hipótese de Teste 8 (QdV vs scolaridade) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5 g.7 - Teste da Homogeneidade das Variânciasa  (QdV vs tipo de patologia) 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Qualidade de Vida Based on Mean 1,056 12 308 ,397 

Based on Median ,946 12 308 ,501 

Based on Median and with 

adjusted df 

,946 12 291,942 ,501 

Based on trimmed mean 1,061 12 308 ,393 

a. Qualidade de Vida  is constant when Patologia = Pulmonar. It has been omitted. 

 

Tabela 5 h.1 - Teste da Normalidade da QdV com o factor escolaridade 

 
Habilitações 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

QdV Não sabe ler nem escrever ,095 13 ,200* ,986 13 ,996 

Sabe ler e escrever sem 

escolaridade 
,253 11 ,047 ,903 11 ,200 

Até ao 4º ano ,046 169 ,200* ,988 169 ,149 

Do 5º ao 9º ano ,086 121 ,028 ,964 121 ,002 

Do 10º ao 12º ano ,098 125 ,005 ,955 125 ,000 

Curso médio ou superior ,065 293 ,005 ,967 293 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Tabela 5 h.2 - Testes de Normalidade para QdVF  com o factor escolaridade 

 
Escolaridade 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Componente 

Física da QdV 

(QdVF) 

Não sabe ler nem escrever ,101 48 ,200* ,975 48 ,388 

Sabe ler e escrever sem 

escolaridade 
,148 20 ,200* ,958 20 ,496 

Até à 4ª classe ,060 221 ,051 ,985 221 ,022 

Do 5º ao 9º ano ,107 148 ,000 ,972 148 ,004 

10º ao 12º ano ,100 132 ,003 ,948 132 ,000 

Médio ou Superior ,109 163 ,000 ,920 163 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Tabela  5 h.3 - Testes de Normalidade para QdVM  com o factor escolaridade 

 
Escolaridade 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Componente 

 Mental da QdV 

(QdVM) 

Não sabe ler nem escrever ,080 48 ,200* ,962 48 ,123 

Sabe ler e escrever sem 

escolaridade 
,150 20 ,200* ,946 20 ,317 

Até à 4ª classe ,040 221 ,200* ,992 221 ,272 

Do 5º ao 9º ano ,126 148 ,000 ,937 148 ,000 

10º ao 12º ano ,087 132 ,016 ,959 132 ,001 

Médio ou Superior ,131 163 ,000 ,902 163 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Anexo III – Output do SPSS 
(O ouput resultante do tratamento dos dados consta de ficheiro autónomo em formato 

electrónico – output_372_03_2011) 
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