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ENQUADRAMENTO



DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL



O ENVELHECIMENTO

Processo de mudança evolutivo na estrutura biopsicossocial do indivíduo
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TEORIA ECOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO

Person



MODELOS DE MUDANÇA 

Capacidade

Motivação Comportamento

Oportunidade

Roda de Mudança de Comportamento (RMC)-

“The behaviour change wheel” (Michie, van 

Stralen & West, 2011)

Modelo de ambientes de trabalho

saudáveis da OMS (WHO, 2010)
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MÉTODO – PARTICIPANTES 
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1330 participantes, com idades compreendidas entre os 37 e os 84 

anos, média 61.93 e desvio padrão 7.7



MÉTODO – PARTICIPANTES 
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MÉTODO – INSTRUMENTOS  

• Variáveis 

Sociodemograficas

• Qualidade de Vida –

WHOQoL-26 

• Riscos Psicossociais do 

Trabalho – Stress / 

Burnout - COPSOC II

• Sentido da Vida – PIL

• Escala de Espiritualidade 

• Satisfação com o Suporte 

Social - ESSS
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RESULTADOS 

 Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Gestão Stress & 

Burnout 

1 5 3,22 0,80 

Com que frequência se 

sente desgastado? 

1 5 3,11 0,89 

Com que frequência se 

sente emocionalmente 

exausto? 

1 5 3,25 0,93 

Com que frequência se 

sente stressado? 

1 5 3,19 0,98 

Com que frequência se 

sente irritado? 

1 5 3,32 0,90 

 



RESULTADOS 

 

 

STRESS / 

BURNOUT 

Género 
Feminino  

Com 

Doença 

Crónica  

Escolaridade 
Baixa 

Situação 

profissional 

ativa  

Qualidade de 
Vida 

Suporte Social  

Sentido da 
Vida 

Espiritualidade 



RESULTADOS 

 Gestão de Stress / 

Burnout 

Qualidade de Vida - Dimensões  

QV_Física 0,48** 

QV_Psicológica 0,50** 

QV_RelaçõesSociais 0,33** 

QV_Ambiente 0,39** 

Sentido da Vida - Dimensões  

SV_Felicidade 0,38** 

SV_Significado 0,36** 

SV_vontadeviver 0,27** 

Espiritualidade - Dimensões  

Espiritualidade_optimismo 0,23** 

Espiritualidade_religião 0,01 

Suporte Social - Dimensões  

SS_Amigos 0,26** 

SS_Intimidade 0,32** 

SS_Familia 0,27** 

SS_actividades 0,25** 

 



 
Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizado

s  

 

B 

Erro 

Padrão Beta t 

M1 (Constante) 2,88 0,16  17,714 

Género 0,22 0,06 0,14 3,923*** 

Escolaridade 0,14 0,06 0,9 2,427** 

Situação Profissional  0,12 0,06 0,08 2,138** 

Doença Crónica  -0,29 0,06 -0,18 -5,081*** 

M 2(Constante) -0,04 0,26  -0,165 

Género 0,15 0,05 0,09 2,953*** 

Escolaridade -0,06 0,05 -0,04 -1,179 (n.s.) 

Situação Profissional  0,16 0,05 0,10 3,091*** 

Doença Crónica  -0,04 0,06 -0,02 -0,658 

Suporte Social  0,25 0,05 0,19 5,040*** 

Espiritualidade -0,05 0,04 -0,05 -1,300( n.s.) 

Sentido da Vida 0,20 0,04 0,19 4,657*** 

Qualidade de Vida 0,30 0,04 0,27 6,976*** 

 

M1 – F= 12,98 (4, 769) R2 = 6%

M2 - F= 34,03 (8, 765) R2 = 27%

RESULTADOS – REGRESSÃO GESTÃO STRESS / BURNOUT 
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CONCLUSÕES

O Stress, a irritação, o desgaste, a exaustão são fatores que afetam a saúde e bem-estar dos 

adultos no processo de envelhecimento.

A Gestão do Stress e Burnout é influenciada por diversos fatores pessoais e sociais.

O Suporte Social, a Qualidade de Vida, o Sentido da Vida e a Espiritualidade surgem como 

fatores Psicossociais associados à melhor Gestão de Stress e Burnout na adultez e no processo 

de envelhecimento.  

São identificados grupos de Riscos ao nível da Gestão do Stress & Burnout, nomeadamente, as 

mulheres, as pessoas com doença crónica, reformadas e pessoas com baixa escolaridade. 



Fatores Psicossociais 

A procura de felicidade, significado e vontade de viver, assim como a abertura à 

mudança e a novas experiências são ingredientes que devem ser promovidos pois 

são fundamentais para que as pessoas façam uma gestão desta etapa das suas 

vidas com otimismo, iniciativa e envolvimento ativo e consequentemente tenham um 

processo de reforma e um envelhecimento positivo. 

O suporte social é uma importante fonte de apoio e promotora de um 

desenvolvimento ativo e saudável. 

CONCLUSÕES



Envelhecimento ativo:

Após a reforma, é importante que as pessoas mantenham uma atividade que lhes 

permita manter um sentido e um papel ativo na sociedade / amigos /família e que 

continuem a contribuir com o seu conhecimento, experiência e iniciativa para a 

mesma. 

Esse papel não terá de ser a continuidade da mesma atividade profissional, nem com 

a mesma intensidade e frequência. 
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Envelhecimento ativo:

Por outro lado são os participantes com 60 anos ou menos que têm mais dificuldade 

em gerir o stress/burnout e pressão no trabalho.

As medidas de promoção de qualidade de vida e de prevenção dos fatores 

psicossociais de risco no trabalho, devem incidir na promoção de competências de 

gestão do stress e burnout, assim como, proporcionar condições psicossociais de 

trabalho mais favoráveis, nomeadamente melhoria da relação com as chefias, maior 

autonomia, melhor articulação satisfação/qualidade trabalho/família. 

CONCLUSÕES



A nível social e ambiental:

Uma lacuna identificada no estudo é a menor satisfação dos participantes com as respostas do 

contexto em relação à saúde, nomeadamente acesso à saúde e informação relacionada com a 

saúde e a menor satisfação dos participantes com as atividades relacionadas com o suporte 

social, nomeadamente, sentir falta de atividades sociais que os satisfaçam. 

Deste modo, a disponibilização de um maior e melhor acesso à saúde e informação de saúde 

adequada às necessidades da população será uma medida a tomar, assim como criar e 

dinamizar estruturas promotoras de atividades sociais com qualidade, diversidade e numa 

perspetiva intergeracional, que previnam o isolamento mas respeitem a individualidade e 

contributo de cada um. 

CONCLUSÕES



FATORES SOCIAIS E PSICOLÓGICOS LIGADOS À GESTÃO DE 
STRESS E SAÚDE NA ADULTEZ E NO PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO

A adaptação às mudanças e gestão de novos desafios da sociedade e das 

organizações e da população pode passar pela promoção de saúde e bem-estar no 

processo de envelhecimento

• numa perspetiva positiva e de prevenção primária;

• Envolver todos - focada nas forças e nas oportunidades, otimizando competências, 

promovendo autonomia, bem-estar e qualidade de vida;

• agindo, preferencialmente, antes dos problemas surgirem ou se instalarem, assim 

como na gestão das oportunidades e barreiras promovendo o potencial das 

sociedades, das organizações e das pessoas.
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