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RESUMO 

Os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade de vida dos doentes atra-

vés da prevenção e alívio do sofrimento. Ao longo da minha vivência profissional 

com doentes oncológicos diversas inquietações foram surgindo, pretendendo com 

este trabalho encontrar respostas para estas. 

O presente trabalho intitulado “Sofrimento e Qualidade de Vida em doentes 

com cancro no HDES, E.P.E.”, tem como objectivos analisar as características do 

Sofrimento e da Qualidade de Vida em doentes com cancro internados no HDES, 

E.P.E. e que estejam a fazer quimioterapia no mesmo hospital, assim como a rela-

ção existente entre as dimensões, Sofrimento e Qualidade de Vida. 

Desenvolveu-se um estudo de natureza descritivo-correlacional e os instru-

mentos de colheita de dados utilizados foram o questionário EORTC-QLQ C30 e o 

Inventário de Experiências Subjectivas de Sofrimento na Doença (IESSD). A amos-

tra é constituída por 100 indivíduos, divididos equitativamente pelos dois grupos em 

estudo (i.e., internados e em hospital de dia). Os dados foram recolhidos no Hospital 

do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E., nomeadamente no Hospital de 

Dia de Oncologia e Serviços de Internamento onde se verificassem doentes oncoló-

gicos internados. 

 Dos resultados obtidos salienta-se que os doentes com cancro apresentam 

um nível fraco a moderado de sofrimento, sendo que o mais significativo é o Sofri-

mento Sócio-relacional; bons níveis de Funcionamento/Qualidade de Vida, com 

excepção para o Estado de Saúde Global/Qualidade de Vida nos doentes em inter-

namento. Verificaram-se, ainda diversas relações entre as dimensões Sofrimento e 

Qualidade de Vida, salientando-se que quanto menor é o Sofrimento do doente 



 

oncológico, melhor é o seu nível de Funcionalidade e de Qualidade de Vida e quanto 

menos sintomas ocorrerem, nomeadamente, Fadiga, Dor, Dispneia, Insónia e Perda 

de Apetite, menor é o sofrimento e mais são as Experiência Positivas de Sofrimento. 

 
Palavras-Chave: Sofrimento; Qualidade de Vida; Doente Oncológico; Quimiotera-

pia; Hospitalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The palliative cares pretend to improve the patients' quality of life, thru preven-

tion and relief of the pain. Trough my professional experience with ontological pa-

tients several concerns came up, pretending with this work to find answers for them. 

This work entitled "Pain and Quality of Life in cancer patients in HDES, 

E.P.E.", has as its goals to analyze the characteristics of Pain and Quality of Life in 

cancer patients hospitalized in the HDES, E.P.E. and that are getting chemotherapy 

in the same hospital, such as the relation existent between the dimensions, Pain and 

Quality of Life. 

  A study has been developed of a descriptive and correctional nature and the 

instruments of harvest were the questioner EORTC-QLQC30 and the Inventory of 

Subjective Experience of Pain in the Ilness (IESSD). The sample is formed by 100 

individuals equitably divided by two groups of study (i.e. hospitalized and in day hos-

pital). The data were collected in the Hospital do Divino Espírito Santo, in Ponta 

Delgada, E.P.E., including the Day Ontological Hospital and Hospitalization Services 

where there were hospitalized ontological patients. 

 Of the obtained results it stands out that the cancer patients have a weak to 

moderate level of pain, where the most significant is the Social and Relational Pain; 

good levels of Operation/Quality of Life, except the Global State of Health/Quality of 

Life in the hospitalized patients. It was still noticed several relations between the di-

mensions Pain and Quality of Life, standing out that the lower is the Pain of the onto-

logical patient, better is there level of Operation and Quality of Life and how less 

symptoms occur, namely, Fatigue, Pain, Dyspnoea, Insomnia and Loss of Appetite, 

lower is the pain and bigger are the Positive Pain Experiences.     
 

Keywords: Pain; Quality of Life; Ontological Patient; Chemotherapy; Hospitalization  



 

SIGLAS 

 

EORTC-QLQ C30 – European Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire 

HDES, E.P.E. – Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E  

IESSD – Inventário de Experiências Subjectivas de Sofrimento na Doença 

K-S – Kolmogorov-Smirnov 

OMS – Organização Mundial de Saúde  

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences 

WHO-ECOG – World Health Organization/Eastern Cooperative Oncology Group 
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Máx – Máximo 

Mín – Mínimo 
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p. – Página 

Sig. – Significância do teste (valor de prova) 
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t – t de Student 

Vol. – Volume  
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INTRODUÇÃO 

A OMS1 definiu os cuidados paliativos “como uma abordagem que visa melho-

rar a qualidade de vida dos doentes e suas famílias, que enfrentam problemas 

decorrentes de uma doença incurável e/ou grave e com prognóstico limitado, através 

da prevenção e alívio do sofrimento, com o recurso à identificação precoce e trata-

mento rigoroso dos problemas não só físicos, como a dor, mas também dos psicos-

sociais e espirituais”. 

Os cuidados paliativos destinam-se a doentes que, cumulativamente, não têm 

perspectiva de tratamento curativo, com doença que progride rapidamente e cuja 

expectativa de vida é limitada, o seu sofrimento é intenso e têm problemas e neces-

sidades de difícil resolução que exigem apoio específico, organizado e interdiscipli-

nar. Assim sendo, entre outras doenças, a doença oncológica implica, frequente-

mente, a necessidade de cuidados paliativos. 

 A doença oncológica é uma enorme fonte de sofrimento confrontando o indi-

víduo com os seus limites e com o sentimento de perda. Este facto leva-o a reflectir 

nos seus valores e a procurar formas de aliviar o sofrimento. Frankl (2004) considera 

o sofrimento como uma experiência única e inevitável do ser humano. Mcintyre 

(1995:26), define-o como “um estado de desconforto severo associado a uma amea-

ça à integridade da sua pessoa como ser biopsicossocial, envolvendo a construção 

de significados profundamente pessoais, acompanhados de uma forte carga afectiva 

e que são passíveis de modificar esse sofrimento”. 

                                                
1 WHO. Definition of Palliative Care. In http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
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Valorizar apenas o controlo sintomático não garante que se alivie adequada-

mente o sofrimento. Diversos estudos (e.g., Singer, 1999; Steinhauser, 2000; Wil-

son, 2007) demonstram que os doentes terminais valorizam tanto os sintomas físi-

cos como os aspectos psicológicos e as preocupações existenciais ou sócio-

relacionais no alívio do sofrimento, considerando este como uma experiência multi-

dimensional. 

A intervenção dos profissionais de saúde em cuidados paliativos, para além 

de ter como objectivo a redução do sofrimento, através de uma abordagem global 

do mesmo, contempla também, a prevenção e tratamento de sintomas indesejáveis, 

o respeito pelo valor da vida humana e a promoção da dignidade e da qualidade 

de vida. 

Apesar de muito discutido, o conceito de qualidade de vida continua difícil de 

definir. O interesse pela qualidade de vida surge, principalmente, da definição de 

saúde assumida pela OMS, desde a sua constituição em 1948, como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente como a ausência de 

doença. A qualidade de vida é definida pelo WHOQOL Group (1994:28) como a 

“percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos siste-

mas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objectivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. Segundo o WHOQOL Group (1995) a quali-

dade de vida é influenciada de forma complexa pela saúde física, estado psicológi-

co, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e suas relações com 

os aspectos do meio envolvente em que o indivíduo está inserido, estando bem 

patente o carácter multidimensional desta dimensão. 
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A investigação em torno do conceito de Qualidade de Vida é de fulcral impor-

tância, pois poderá permitir consolidar a Qualidade de Vida como uma variável 

importante na prática clínica, reforçando a interdisciplinaridade do conceito. Isto é, 

fazendo sobressair a importância dos aspectos de natureza psicológica, sócio-

económica e cultural na saúde dos indivíduos, e atendendo ao seu interesse prático, 

demonstrando a utilidade da sua avaliação na promoção do bem-estar e funciona-

mento global dos indivíduos. 

O Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E. é uma institui-

ção que se organizou para diagnosticar, tratar e reabilitar com elevada sofisticação 

tecnológica, a doença. Através da minha vivência hospitalar no HDES, E.P.E. verifi-

co que o descontrolo sintomático é, geralmente, a causa mais comum de interna-

mento dum doente oncológico. Deste modo, as acções dos profissionais de saúde 

são, maioritariamente, dirigidas ao controlo sintomático. Contudo, num estudo quali-

tativo efectuado por Rydahl-Hansen (2005) a doentes hospitalizados com cancro 

incurável, estes valorizavam mais o sofrimento psicológico, sendo “o aumento da 

sensação de impotência”, “o aumento da solidão e isolamento” e “a luta eterna e 

inconquistável para manter ou recuperar o controlo” as características que emergi-

ram da estrutura geral do fenómeno do sofrimento. 

 Verifico ainda, a inexistência de rotinas/instrumentos de avaliação do sofri-

mento e da qualidade de vida a doentes com cancro no HDES, E.P.E. Para Gameiro 

(1999), e no que se refere às características do sofrimento, é importante realizar 

estudos de modo a identificar as respectivas fontes e variáveis do sofrimento em 

situação de doença, para que se possa efectuar uma intervenção profissional no 

apoio aos doentes. Não é só a avaliação sofrimento que deve ser tida em conta 
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pelos profissionais de saúde. A avaliação da qualidade de vida também é de extre-

ma importância, pois segundo Patrick e Erickson (1993:11) “a ênfase na qualidade 

de vida é tão importante como outros objectivos de saúde e de cuidados médicos, 

tais como a prevenção da doença, o atingir a cura, aliviar sintomas ou dores, evitar 

complicações, oferecer cuidados humanos e prolongar a vida”. 

 Devido à minha experiência profissional com doentes oncológicos, motivando 

a escolha dos mesmos para o estudo, e após uma reflexão acerca do exposto surgi-

ram-me algumas questões/preocupações, nomeadamente: Quais as dimensões do 

sofrimento mais dominantes num doente com cancro que está internado? E num 

doente a efectuar quimioterapia, serão as mesmas? Que qualidade de vida tem um 

doente com cancro em situação de internamento? E a fazer quimioterapia? O sofri-

mento influencia a qualidade de vida destes doentes? 

Perante estes factos e tendo em conta estes dois grandes conceitos dos Cui-

dados Paliativos – Sofrimento e Qualidade Vida – surgiu a seguinte pergunta de 

partida para o estudo: 

 
Qual a relação entre as dimensões Sofrimento e Qualidade de Vida num grupo 

de doentes com cancro internados num serviço do HDES, E.P.E. e outro a fazer 

quimioterapia no mesmo hospital? 

Neste sentido, propus-me a elaborar esta dissertação baseada numa investi-

gação enquadrada no paradigma quantitativo (positivista), do tipo quantitativo descri-

tivo-correlacional, no sentido de atingir os seguintes objectivos: 

 Analisar as características do sofrimento num grupo de doentes com cancro 

internados no HDES, E.P.E. e noutro a fazer quimioterapia no mesmo hospital; 
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 Analisar as características da qualidade de vida num grupo de doentes com 

cancro internados no HDES, E.P.E. e noutro a fazer quimioterapia no mesmo hospi-

tal; 

 Analisar a relação existente entre as dimensões sofrimento e qualidade de 

vida num grupo de doentes com cancro que estejam internados num serviço do 

HDES, E.P.E. e noutro a efectuar quimioterapia no mesmo hospital. 

 Face ao que foi exposto e porque são poucos os estudos desta natureza em 

Portugal, este estudo torna-se importante e pertinente pois irá permitir explicar e 

compreender o sofrimento e a qualidade de vida dos doentes oncológicos do HDES, 

E.P.E, facto este, que é essencial para o avolumar de conhecimentos empírico-

conceptuais nesta área, permitindo a sustentação das intervenções dos profissionais 

de saúde e, desta forma, melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos doentes 

oncológicos. 

 Do ponto de vista estrutural, esta dissertação é constituída por duas partes, 

sendo a primeira reservada para o enquadramento teórico e a segunda à investiga-

ção realizada. 

 No enquadramento teórico abordam-se os conceitos de Sofrimento e Quali-

dade de Vida sob uma perspectiva teórica, assim como das implicações/impacto do 

tratamento por quimioterapia e da hospitalização nos doentes oncológicos. 

 A segunda parte referente à investigação realizada compõe-se em quatro 

pontos, sendo o primeiro reservado à fundamentação e objectivos do estudo, o 

segundo à metodologia, o terceiro à apresentação e análise dos dados e o quarto à 

discussão dos resultados. Os resultados são apresentados, tendo em conta os 

objectivos propostos para o estudo, e, posteriormente, discutidos e interpretados à 
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luz das evidências empíricas e teóricas. Finalmente são tecidas algumas considera-

ções finais, em que são apresentadas as principais conclusões e implicações do 

estudo. 
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1. SOFRIMENTO HUMANO 

 A famosa frase, “penso logo existo”, tornou-se numa espécie de definição da 

humanidade. Outra frase, “existo logo sofro”, dá-nos conta daquela que, provavel-

mente, é a maior e mais marcante experiência de cada Ser Humano. 

 O sofrimento faz parte da nossa vida quotidiana, desde o nascimento até à 

morte. Embora todos o vivamos de forma diferente, é uma experiência universal, 

atingindo cada área da nossa existência. Por vezes sofremos devido a uma conse-

quência directa duma decisão, outras vezes, somos apanhados na teia do sofrimen-

to duma forma absolutamente casual. 

 Quando nascemos perdemos a segurança e o conforto da vida uterina. Daí 

em diante estaremos sempre rodeados de acontecimentos marcantes: a perda de 

um emprego, a ruptura de uma ligação, uma doença, um acidente, etc. Ao envelhe-

cermos vamos perdendo a força, a energia e a vitalidade. Como tal, o sofrimento 

está associado a um sentimento de perda (Sebastião, 1995), sendo que uma das 

perdas mais ameaçadora é a perda da saúde e segundo Serrão (1995), a doença é 

a fonte de sofrimento mais comum. 

O sofrimento poderá surgir associado a uma incapacidade física, uma doen-

ça, na modificação da imagem corporal ou uma perda significativa. Segundo Béfé-

cadu (1993), o sofrimento está associado a sentimentos como a dor, o stresse, a 

ansiedade, a perda, o desgosto e depressão. Cassel (1982) afirma que o sofrimento 

ocorre quando existe a possibilidade de uma destruição iminente da pessoa.  
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O sofrimento revela-se como um fenómeno complexo, que pode advir de 

diversas fontes e ocorrer nas variadas fases do ciclo de vida. Também o meio 

ambiente e a reacção a ele têm influência no sofrimento, tornando-se numa expe-

riência psico-emocional difícil de sustentar e de definir. 

 

1.1 – DEFINIÇÃO DE SOFRIMENTO 

Enquanto vivência pessoal e interior, o sofrimento possui uma dimensão sub-

jectiva. É algo irrepetível e, por isso, o seu significado é sempre único e pessoal. 

Como referem Khan e Steevs (1986), diversas vezes percebemos que uma pessoa 

está a sofrer baseados nas suas atitudes e comportamentos, contudo não entende-

mos o que isso representa para a pessoa. 

As causas ou as razões do sofrimento humano podem ser mais ou menos 

evidentes, mas a sua natureza enquanto vivência interior e pessoal, só pode ser 

entendida de forma subjectiva. Tendo em conta esta subjectividade é relevante, no 

contexto de um trabalho de investigação, definir o conceito de sofrimento. 

Nos finais da década de 60 Travelbee, citada por Gameiro (1999), define 

sofrimento como um sentimento de desprazer que varia de um simples e transitório 

desconforto mental, físico e espiritual até uma extrema angústia. Para esta autora (in 

Gameiro, 1999), a experiência do sofrimento tem uma expressão individual e varia 

na sua intensidade, duração e profundidade. 

Por seu turno, Cassel (1991) define-o como um estado de desconforto severo, 

provocado por uma ameaça actual ou percebida como iminente à integridade ou à 

continuidade da existência da pessoa como um todo. Desta definição salientam-se o 

conceito de Ser Humano como um Ser Total e o conceito de ameaça à desintegra-
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ção, que segundo Gameiro (1999:35) “evidencia como condições de sofrimento uma 

descontinuidade/ruptura do sentido de futuro, da consciência de si e da identidade 

pessoal, mantendo-se um esforço contínuo de integração e harmonia”. 

Por sua vez, Mcintyre (1995:26) refere que o sofrimento “é um estado de des-

conforto severo associado a uma ameaça à integridade da sua pessoa como ser 

biopsicossocial, envolvendo a construção de significados profundamente pessoais, 

acompanhados de uma forte carga afectiva e que são passíveis de modificar esse 

sofrimento”. Sendo uma definição semelhante à de Cassel, esta realça a essência 

pessoal e subjectiva das avaliações de ameaça que podem interpor-se no carácter 

biopsicossocial do indivíduo. Para Gameiro (1999:35) “esta definição salienta tam-

bém o carácter dinâmico do sofrimento, na medida em que os produtos biopsicosso-

ciais do mesmo o modificam continuamente”. Ainda segundo Gameiro (1999:36) 

“sofrer é viver o impacto de um mal-estar biopsicossocial intenso que domina a 

consciência e altera a experiência existencial e a capacidade de relação com o 

mundo”. 

Podemos constatar que o sofrimento é um fenómeno existencial significativo, 

de carácter subjectivo, e cuja abordagem exige a compreensão do quadro de valo-

res, das significações, das crenças e das expectativas da pessoa. Para Gameiro 

(1999) a essência do sofrimento é a ameaça à identidade pessoal, que fenómenos 

como a dor, as perdas ou o mal-estar podem significar para a pessoa. 

Em suma, o sofrimento é um fenómeno complexo e único para cada indiví-

duo, visto que é o próprio indivíduo que avalia a sua intensidade, tendo em conta 

uma multiplicidade de factores, tais como os seus valores, as suas vivências, as 



 

 29 

suas crenças, dos recursos ao seu dispor, entre outros. Situa-se para além da 

dimensão física, e inclui aspectos psico-socio-espirituais. 

Pode caracterizar-se por um estado de desconforto associado a uma perda 

ou uma ameaça a nível da sua identidade e integridade enquanto pessoa, ou ainda, 

uma alteração da sua percepção do futuro. Envolve a construção de significados 

pessoais e pode gerar uma variedade de emoções, como medo, tristeza, raiva, 

desespero, insegurança, entre outros. 

 

1.2 – MODALIDADES DE SOFRIMENTO 

A experiência do sofrimento abrange a pessoa em toda a sua dimensão bio-

psico-socio-cultural e espiritual, portanto não se pode resumir à clássica distinção 

entre sofrimento físico e sofrimento psicológico, denominado também de moral por 

alguns autores. 

Tendo em conta a dimensão bio-psico-socio-cultural e espiritual da pessoa, 

Béfécadu (1993) classifica os diferentes tipos de sofrimento como: 

 Sofrimento no corpo – a fonte física do sofrimento; 

 Sofrimento no sentimento de unidade e coerência do eu – a fonte psico-

lógica; 

 Sofrimento nas relações interpessoais – a fonte sociocultural; 

 Sofrimento na vontade – a fonte existencial-espiritual; 

Para Barbosa (2006) existem 4 grandes dimensões, numa concepção de 

sofrimento global (i.e., Física, Psicológica, Espiritual e Relacional), como se pode 
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Sofrimento Global 
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observar na figura 1. Para este autor, as diferentes dimensões perante uma situação 

de doença ficam fragilizadas, determinando o nível de sofrimento da pessoa. Barbo-

sa (2006:401) salienta que as dimensões “podem assumir temporalmente incidên-

cias diferentes e em diferentes áreas”, não sendo estas de intensidade equitativa 

perante uma situação de sofrimento. 

 

Figura Nº 1 – Modelo de Sofrimento Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Barbosa, A. – Sofrimento (2006:401) 

 

Assente na perspectiva de Barbosa (2006) e recorrendo à referência de 

outros autores, passarei a descrever as respectivas dimensões do sofrimento: 
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 Sofrimento Físico – Segundo Barbosa (2006:401) centra-se “nas suas 

dimensões de dor e controlo sintomático, resultante de doença ou tratamentos, mas 

também na perda de energia e limitações funcionais”. 

O sofrimento físico pode advir da dor resultante duma patologia e/ou de técni-

cas dolorosas. A dor é um factor de sofrimento pois, para Gameiro (1999:37), “pode 

significar ameaça para a integridade pessoal e ainda porque sobrecarrega os siste-

mas sensoriais podendo, deste modo, limitar a capacidade de relação com o mun-

do”. 

Deste modo, a dor, uma doença, uma incapacidade, a astenia, entre outros 

sintomas, podem limitar o acesso ao mundo e assim provocar sofrimento. 

 Sofrimento Psicológico – O sofrimento psicológico pode surgir de diversas 

fontes. Por exemplo, por falta de informação da sua situação clínica, por violação da 

sua privacidade, por desrespeito da sua opinião, entre outros. 

Barbosa (2006) subdivide o sofrimento psicológico em sofrimento mental e 

emocional. Para este autor, o sofrimento mental ocorre essencialmente devido a um 

défice na memória e concentração, ou à dificuldade de resolver problemas resultan-

tes das suas perdas, ou ainda, devido a um descontrolo cognitivo. Já o sofrimento 

emocional na óptica de Barbosa (2006:401) “integra uma área de variabilidade de 

humor, de insónia, de tendências abandónicas e desejo de morte, e eventual idea-

ção/intenção suicidiária”. 

Em suma, o sofrimento psicológico é caracterizado por sentimentos associa-

dos a perdas, défices ou ameaças à pessoa. Podendo não ser esta dimensão do 

sofrimento a origem do mesmo, Béfécadu (1993) salienta que seja qual for a dimen-

são em que o sofrimento tenha origem, todo ele tende a emergir na dimensão psico-
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lógica do sofrimento. Mcintyre (1995) reforça ainda que a forte carga emocional que 

o sofrimento psicológico acarreta, pode modificar este sofrimento na sua intensidade 

ou no seu modo de expressão, e assim sendo, interferir no modo de lidar com a 

situação causadora de sofrimento e nas relações com as outras pessoas. 

 Sofrimento Relacional – Para Barbosa (2006) este tipo de sofrimento com-

porta duas grandes componentes: a familiar e a social. A componente social inclui, 

por exemplo, os conflitos que a pessoa tem com a sua família e com os profissionais 

de saúde, os problemas económicos e laborais e os associados ao precário apoio 

social e comunitário. 

A nível da componente familiar, esta compreende, na opinião de Barbosa 

(2006:401) “as disfunções na comunicação doente-família, a auto-culpabilização 

pela dependência, as preocupações exacerbadas com o futuro e problemas 

sexuais”. 

As relações sociais e familiares e o papel social que o doente tem na comuni-

dade, são constituintes da sua identidade pessoal. Deste modo, a perda ou a sepa-

ração de relações, papéis ou estatutos sociais pode, na opinião de Gameiro (1999), 

ser uma fonte de sofrimento. Uma simples alteração do seu papel familiar, pode 

levar o doente a um sentimento de inutilidade ou de inadaptação no novo papel fami-

liar e, desta forma, tornar-se uma fonte de sofrimento. 

 Baseado em Cherny e col. (1994), Gameiro (1999:38) refere que “o sofrimen-

to do doente é ampliado pela sua percepção de que as pessoas que lhe são queri-

das sofrem com o seu problema, sendo a situação avaliada como uma carga para si 

e para os outros”. 
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 Sofrimento Espiritual – Esta dimensão é vulgarmente ligada ao sentido da 

vida da pessoa. Refere-se essencialmente à vida sem sentido, ao sentimento de não 

realização, à desarmonia consigo mesma e à não confiança na transcendência 

(Barbosa, 2006). 

Existem autores que também o designam de sofrimento existencial, por este 

estar ligado a aspectos do passado, presente e futuro. Gameiro (1999:39) menciona 

que constituem fontes de sofrimento espiritual “a noção de desvio dos princípios 

morais, a discrepância entre a situação vivida e a idealizada ou a perda de sentido 

futuro”. 

 É um sofrimento que se relaciona com o vazio interior que o doente sente, 

com o sentido de culpa e de inutilidade, com a vergonha, o desespero. 

 Por fim, Béfécadu (1993) engloba, também, nesta dimensão o sofrimento 

associado às crenças religiosas, em que o doente avalia esse sofrimento como uma 

punição, um castigo divino. 

 Esta classificação das modalidades de sofrimento não deverá conduzir-nos a 

uma separação das diferentes dimensões do sofrimento, uma vez que seja qual for a 

dimensão de onde surge o sofrimento, este deve ser visto como uma experiência 

holistica. 

 Em suma, o sofrimento envolve aspectos objectivos, como a dor física, e sub-

jectivos, como a interpretação e significado atribuído pelo doente a essa dor. Pode 

abranger uma ou mais dimensões da pessoa, tais como, o corpo, a identidade, as 

relações familiares, o emprego ou a dimensão espiritual. 
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1.3 – SOFRIMENTO E DOR 

  Ao estudarmos o conceito de sofrimento não podemos dissociar-nos do con-

ceito de dor, pois muitas vezes estes conceitos são-nos apresentados na literatura 

como sinónimos, sendo que existe a tendência de reduzir o conceito de sofrimento à 

sensação de dor. 

Na década de 60, a médica inglesa Cecily Saunders acrescentou à noção de 

dor o conceito de dor total, colocando em evidência o facto de que existem múltiplos 

factores (emocionais, sociais e espirituais) que condicionam o aparecimento e a 

intensidade da dor. 

De facto, sofrimento e dor são experiências inevitáveis e estão inerentes à 

condição humana, visto que, a qualquer momento, surgem no percurso de vida da 

pessoa. 

A Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP), citada por Dellaroza 

et al. (2008:36) define dor como “uma experiência sensorial e emocional desagradá-

vel associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tais 

lesões”. Esta definição considera que na dor existe uma experiência sensorial com 

uma explicação neurosensorial, sendo que esta é uma vivência individual, subjectiva 

de mal-estar e com uma componente emocional que é influenciada pelo estado afec-

tivo, experiências passadas com a dor, estádio de desenvolvimento da pessoa e por 

outros factores de ordem pessoal, cultural e espiritual. 

O conceito de dor encontra-se associado ao de sofrimento, pois como afirma 

Serrão (1995) a dor neuronal é percepcionada na consciência cognitiva como um 

conteúdo cognitivo ao qual designamos sofrimento.  
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Pacheco (2002:61) refere que “a dor é uma sensação física desagradável, 

regra geral localizável e normalmente decorrente de uma lesão orgânica ou de uma 

alteração funcional; o sofrimento é um sentimento generalizado, que surge na maio-

ria das vezes relacionado com factores que têm um impacto desagradável sobre a 

nossa psique”. 

 Apesar desta diferença conceptual, Sebastião (1995:41) salienta a estreita 

relação entre estes conceitos, referindo que “naturalmente uma dor intensa e indese-

jada provoca sofrimento, e há sofrimentos que, pela sua intensidade, provocam 

dores”.  

É extremamente difícil separar a dimensão física da dimensão psicológica da 

dor. A dor física nunca é somente física, pois para além desta ser sentida e avaliada, 

ela é integrada em termos de significado e de valor. Ela é vivenciada de forma dife-

rente de pessoa para pessoa, visto que a dor é percepcionada, segundo Pacheco 

(2002:62), “também em função da personalidade, de factores culturais, do significa-

do que lhe é atribuído, das experiências anteriores, dos níveis de ansiedade, entre 

outros aspectos”. 

Contudo, como exemplifica Pacheco (2002), é possível existir dor sem sofri-

mento, sendo um exemplo desta situação o de uma mãe que dá à luz um filho, tal 

como é possível existir sofrimento sem dor física, como é o caso de uma morte de 

um familiar. 
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2. QUALIDADE DE VIDA 

Qualidade de vida é um conceito do qual todos temos algum entendimento 

prático, subjectivo, apresentando-se como um ideal desejável para todo o Ser 

Humano. É um conceito, relativamente, recente que surgiu do sector sociopolítico, 

estando relacionado com questões económicas, demográficas, ambientais e de saú-

de pública. 

 O conceito de qualidade de vida tem-se encontrado também associado a 

diversos conceitos como satisfação com a vida, felicidade, existência com significa-

do e bem-estar subjectivo, conceitos estes, muitas vezes utilizados indiscriminada-

mente, como sinónimos de qualidade de vida. 

 O interesse e a extensibilidade da expressão qualidade de vida para a área 

da saúde decorre, sobretudo, da definição de Saúde assumida pela Constituição da 

Organização Mundial de Saúde – OMS (1948) como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não simplesmente como a ausência de doença”. Esta 

definição implicou que as actividades de promoção de saúde passassem, não só, a 

valorizar aspectos como o controlo sintomático, a diminuição da mortalidade ou o 

aumento da expectativa de vida, mas também, o bem-estar e a qualidade de vida. 

 Expressões como “estado de saúde”, “impacto da doença”, “invalidação da 

doença” surgem associados de forma directa ou oposta, à qualidade de vida, contri-

buindo para a confusão conceptual. Assim sendo, enquanto conceito científico pode 

revelar-se ambíguo, pelo que, é fulcral que este seja objecto de uma definição preci-

sa. 
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2.1 – DEFINIÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA  

O desenvolvimento histórico-cultural da humanidade traz referências quanto 

às tentativas de se definir a qualidade de vida. Uma das referências mais antigas é 

de Aristóteles (384-322 a.C.) (citado por Pimentel, 2006:20) que escreveu: “Quer a 

pessoa mais modesta ou a mais refinada (…) entende “vida boa” ou “estar bem” 

como a mesma coisa que “estar feliz”. Mas o que é entendido como felicidade é dis-

cutível (…) uns dizem uma coisa e outros, outra e a mesma pessoa diz coisas dife-

rentes em tempos diferentes: quando está doente pensa que a saúde é a felicidade; 

quando está pobre felicidade é a riqueza”. 

 Podemos constatar que a qualidade de vida, desde essa época, já era com-

preendida como resultado de percepções individuais, podendo variar de acordo com 

a experiência da pessoa num determinado momento. Todavia, acompanhando o 

desenvolvimento de definições em relação ao termo qualidade de vida, verifica-se 

que até ao século XX o termo foi raramente abordado. 

 Desde os anos 60 que a expressão qualidade de vida tem sido utilizada de 

forma cada vez mais frequente. As definições de qualidade de vida foram variando 

ao longo dos anos. Em 1984 Tiel, McNeiel e Bush (citados por Pimentel, 2006:20) 

definiram qualidade de vida como “um conceito global que… inclui as vertentes psi-

cológica e social e incorpora tanto os aspectos positivos do bem-estar, como os 

aspectos negativos da doença”. 

 Desta definição emerge a noção de que existem várias dimensões na quali-

dade de vida: 

 Física e desempenho; 

 Psicológica e bem-estar; 
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 Social; 

 Espiritual. 

Calman (1984), defende que a qualidade de vida só pode ser descrita e medi-

da em termos individuais, encontrando-se dependente do estilo de vida actual, das 

experiências passadas e esperanças futuras, pelo que as prioridades e objectivos do 

indivíduo devem de ser realistas, sendo natural que possam ser alteradas com o 

decorrer da idade e da experiência de vida. Nesta medida, salientam-se aspectos 

importantes na qualidade de vida, tais como: 

 Ser ampla e abranger todas as áreas da vida; 

 Ser específica do sujeito, ou seja, o que é importante para um indivíduo 

poderá não o ser para outro; 

 Propiciar e sugerir meios pelos quais possa ser melhorada a qualidade de 

vida, realçando a importância do crescimento e desenvolvimento do indiví-

duo. 

Já Dauphinee e Kuchler (1992) referem-se ao termo qualidade de vida, como 

sendo o nível em que o indivíduo satisfaz as suas necessidades físicas, sociais, psi-

cológicas, estruturais e materiais. 

Na perspectiva de Twycross (2001:19) “qualidade de vida é aquilo que a pes-

soa considera como tal”, ou seja, para este autor “a qualidade de vida está relacio-

nada com o grau de satisfação subjectiva que a pessoa sente pela vida, e é influen-

ciada por todas as dimensões da personalidade – física, psicológica, social e espiri-

tual” (2001:19). 

A qualidade de vida, também, pode ser definida como a “percepção do indiví-

duo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valo-
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res nos quais está inserido e em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões 

e preocupações” (WHOQOL Group, 1994:28). Segundo o WHOQOL Group (1995) a 

qualidade de vida é influenciada de forma complexa pela saúde física, estado psico-

lógico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e suas relações 

com os aspectos do meio envolvente em que o indivíduo está inserido, estando bem 

patente o carácter multidimensional e subjectivo desta dimensão. 

A multidimensionalidade refere-se ao facto de a qualidade de vida ir mais 

além do bem-estar físico, para envolver outras dimensões, tais como a psicológica, 

espiritual, social, ambiental, entra outras. Assim sendo, o simples facto de ocorrer 

uma melhoria dos sintomas físicos (por exemplo, diminuição dos efeitos secundários 

da quimioterapia) pode não significar uma melhoria equitativa do seu estado psico-

lógico (por exemplo, manter sentimentos negativos como a probabilidade de uma 

recaída) ou da sua satisfação social enquanto pessoa doente (por exemplo, a inten-

sidade do apoio familiar). 

A subjectividade surge por ser um conceito de carácter pessoal, ou seja, a 

avaliação que um indivíduo faz relativamente à sua qualidade de vida rege-se por 

critérios estritamente pessoais. Assim sendo, a avaliação que um profissional de 

saúde ou um familiar fazem da qualidade de vida de um doente poderá não coincidir 

com a do próprio doente. Num estudo de Jachuck [et al] (1982), citado por Grilo e 

Pedro (2005:76) “apesar de 100% dos médicos considerarem que todos os seus 

pacientes tinham melhorado a qualidade de vida depois da medicamentação, só 

metade dos pacientes concordaram com esta melhoria e nenhum familiar considerou 

ter havido um aumento de qualidade de vida do doente”. 
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Apesar da multiplicidade de definições verifica-se, de uma forma geral, uma 

aproximação cada vez maior à definição de saúde da OMS. Crammer (1994) define 

qualidade de vida como um estado de bem-estar físico, mental e social completo e 

não somente a ausência de doença ou incapacidade. 

Esta aproximação entre qualidade de vida e saúde remete-nos para o concei-

to de qualidade de vida relacionada com a saúde. Estas expressões qualidade de 

vida e qualidade de vida relacionada com a saúde estão interligadas, sendo que a 

primeira tem um sentido mais genérico e a segunda encontrar-se directamente rela-

cionada com a doença. 

Para Cella e colaboradores (1993) a qualidade de vida relacionada com a 

saúde seria a avaliação que o doente faz da sua satisfação com o seu nível actual 

de funcionalidade, comparado com o que ele entende ser possível ou ideal. 

Para Secchi e Strepparava (2001) qualidade de vida relacionada com a saúde 

é um conceito multidimensional que é influenciado pela personalidade do doente e 

pelos seus aspectos cognitivos. É formado pelos domínios físico, psicológico, social 

e espiritual. Ainda segundo estes autores é um conceito subjectivo, pois está rela-

cionado com a percepção que doente tem em relação à sua doença, e dinâmico, 

pois pode mudar ao longo do tempo. 

 Mais recentemente tem sido defendido que a qualidade de vida relacionada 

com a saúde representa a percepção do indivíduo sobre como a sua doença ou tra-

tamento afectam, minimamente, os aspectos físicos, mentais (psicológi-

co/emocional), sociais e ocupacionais da sua vida (Bren, 2006; Fallowfield, 2002). 
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 Como podemos constatar, existem diversas definições de qualidade de vida 

relacionada com a saúde, mas todas têm como denominador comum a percepção 

do doente sobre a sua vida face à doença ou estado de saúde. 

 

2.2 – DIMENSÕES DE QUALIDADE DE VIDA 

 O interesse em encontrar indicadores que abranjam o Homem na sua totali-

dade (física, psicológica, cultural e social), assim como a compreensão da grande 

variedade de factores que envolvem a saúde e a qualidade de vida são uma cons-

tância na literatura. Verifica-se um consenso sobre a não existência de uma medida 

padrão para a qualidade de vida. 

 Sendo um conceito dinâmico, ele apresenta várias dimensões que envolvem 

factores: 

 Objectivos – Funcionalidade, competência cognitiva e interacção do indivíduo 

com o meio; 

 Subjectivos – Sentimento de satisfação e percepção de saúde. 

Para Restrepo (1998, 2005) e Mccray (2000) existem várias dimensões que 

importa encarar na avaliação da qualidade de vida: 

 Dimensão Física e biológica – Engloba os aspectos que se relacionam com 

a doença e as suas implicações, nomeadamente, os sintomas, tratamentos e 

desconfortos. A avaliação deve contemplar os principais sintomas que se 

podem encontrar no doente oncológico, tais como, dor, fadiga, náuseas, 

vómitos, anorexia, dispneia, astenia, entre outros; 

 Dimensão psicológica – Abrange a inteligência, a vontade, os sentimentos, 

a afectividade humana e o impacto da doença a nível emocional que se tra-
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duz por vezes em ansiedade e depressão. Deve-se ter em conta a auto-

estima, o conceito de felicidade, de identidade, sensibilidade, emotividade, 

afectividade, intimidade, ideais, entre outros; 

 Dimensão Social – Incluem-se as relações familiares, laborais, sociais e as 

suas inter-relações com a sua cultura, costumes e tradições. É importante 

abordar aspectos relacionados com a actividade laboral do doente, a sua 

formação profissional e educativa, assim como ter especial atenção aos fami-

liares, nomeadamente ao cuidador principal; 

 Dimensão Espiritual-existencial – Envolve o bem-estar espiritual, a espe-

rança, transcendência, incerteza, a força interior, a religiosidade e o significa-

do da doença. Para Retrepo (2005) inclui também aspectos como a vontade, 

a liberdade, a relação com o outro, a inteligência, a interioridade, a consciên-

cia pessoal e moral, a capacidade de amar procurando a plenitude e o senti-

do da sua existência. 

Santos (1999; 2003), citado por Figueiredo, Araújo e Figueiredo (2006), 

acrescenta ainda mais duas dimensões: 

 Estado Funcional – Reporta-se à capacidade em efectuar actividades que 

normalmente são executadas pela maioria das pessoas, como o auto-

cuidado, mobilização e desempenho do seu papel social; 

 Avaliação Global – Compreende uma avaliação global de saúde, que se 

deve restringir às áreas relacionadas com a saúde. 

Os doentes oncológicos ao longo da sua doença passam por diversas fases, 

que de alguma forma, irão interferir numa ou noutra dimensão, influenciando a sua 

qualidade de vida. 
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3 – SOFRIMENTO E QUALIDADE DE VIDA NO DOENTE ONCOLÓGICO 

 A doença oncológica é, seguramente, uma das mais temidas pelo Homem. 

Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 

2007/2010 (p. 5), “constituem a segunda principal causa de morte em Portugal e têm 

um profundo impacto nos doentes, nos familiares e na sociedade em geral, sendo 

provavelmente as doenças mais temidas pela população em geral”. 

O cancro está incluído no grupo de doenças que ameaçam a integridade físi-

ca e psicológica do indivíduo tendo, portanto, um intenso impacto no modo como os 

indivíduos se percepcionam a si e ao ambiente que os rodeia. 

A representação da palavra “cancro” está vulgarmente associada a uma cono-

tação negativa e, normalmente, segundo Pais (2004:25) “induz na pessoa uma 

grande carga emocional, relacionada com sofrimento, medo, angustia, dor e morte”.  

 Contudo, como qualquer doença em geral, a doença oncológica não é vivida 

de igual forma por cada pessoa, pois ela insere-se numa situação de vida única. O 

significado do cancro para cada pessoa é pessoal e na opinião de Pais (2004:25) 

“está relacionado com experiências anteriores, com a idade, os preconceitos cultu-

rais e até as informações transmitidas pelos meios de comunicação social”. 

 O diagnóstico de uma doença oncológica é gerador de enorme ansiedade e 

sofrimento, evocando o medo da morte, o medo dos efeitos secundários dos trata-

mentos, isolamento, estigma e sentimentos de culpabilidade. Esta situação pode ser 

mais ou menos longa consoante seja o desenvolvimento dos tratamentos e da 

doença, propriamente dita. 
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 De acordo com Eizirik e Ferreira (1991) a reacção ao diagnóstico de uma 

doença oncológica depende de diversos factores como a personalidade do indiví-

duo, a sua idade, o conceito de auto imagem e a localização do tumor. Ainda segun-

do Eizirik e Ferreira (1991) o doente passa por diversas fases: 

 Negação – Fase em que o doente recusa aceitar a realidade, tentando negar 

o diagnóstico, desejando que o tumor regrida ou não evolua para que deste 

modo possa controlar a sua vida; 

 Revolta e projecção – Caracteriza-se por ser uma fase em que o doente 

questiona, “porquê eu?”, podendo aparecer uma revolta em relação à equipa 

de saúde (médica e enfermagem). Usualmente está ligada a sentimentos de 

frustração e impotência para controlar a própria vida; 

 Culpa – É uma fase em que uns doentes vivem a situação como um castigo e 

outros que se culpam por não terem ido ao médico mais cedo; 

 Depressão – Normalmente ocorre quando o doente já não consegue negar a 

sua doença ou surge uma recidiva da doença. O sentimento de raiva passa a 

resignação, passando o doente a estar triste, calado e pouco activo; 

 Resignação – É uma fase que poucos doentes atingem. Os doentes que a 

atingem relatam que têm a sensação de dever cumprido. 

Já Almanza-Muñoz e Holland (2000) apontam três grandes fases: fase de 

negação, em que ocorre no doente um sentimento de anestesia emocional bem 

como, uma resistência em acreditar que o diagnóstico está correcto; um período de 

confusão, agitação emocional e disforia, em que o doente progressivamente vai 

reconhecendo a realidade; por fim e numa fase a longo prazo o doente volta à sua 

rotina normal e surgem sinais de optimismo. 
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Como é óbvio estas fases não são puras ou estanques, isto é os doentes 

podem não passar por estas fases pela ordem como são descritas, ou mesmo, nem 

passar por elas. Estas etapas também não são vivenciadas do mesmo modo por 

todos os doentes. 

Para Pais (2004:27) “na adaptação ao diagnóstico os doentes podem experi-

mentar e vivênciar múltiplos sentimentos e emoções como: ansiedade, desespero, 

medo”. A ansiedade pode ocorrer durante a totalidade do tratamento/doença, 

podendo, contudo, apresentar níveis de flutuação. No que respeita ao medo, o doen-

te pode ter medo dos tratamentos devido a experiências passadas, como por exem-

plo, experiências vividas anteriormente na família, ou ocorrer medo devido à conota-

ção negativa que a doença tem, estando esta ligada ao sofrimento, dor e morte. 

Pode ainda surgir medo da separação familiar, visto que o doente pode necessitar 

de internamentos hospitalares frequentes. 

Para Maccray (2000), pessoas a quem foi diagnosticada uma doença oncoló-

gica manifestaram sete preocupações preponderantes: 

 Preocupações com a saúde – Como se desenvolve a doença, quais os 

sinais e sintomas relativos à terapêutica? 

 Auto-avaliação – Ocorre preocupação com as alterações físicas, que vão 

influenciar a auto-estima e auto-imagem; 

 Trabalho e situação económica – Existe preocupação pelo facto de ter que 

faltar ao serviço ou mesmo de ficar incapaz de trabalhar, devido à doença; 

 Família e amigos – Surge receio com os transtornos sexuais provocados por 

diversos tratamentos e das alterações relacionais com os amigos, devido à 

carga simbólica que a doença oncológica acarreta; 
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 Religião – O doente recorre à sua fé para se tentar salvar ou sente que foi 

abandonado pela sua religião; 

 Amigos e parceiros – O doente preocupa-se com as limitações que a doen-

ça possa trazer nas suas amizades; 

 Preocupações existenciais – Apesar do prognóstico ser bom ou mau, o 

doente coloca sempre em causa a sua existência, levando-o muitas vezes a 

pensar na morte prematura. 

A adaptação e a forma como as pessoas encaram a doença varia de indiví-

duo para indivíduo. Como refere Pais (2004:29) “doentes com uma personalidade 

forte e afirmativa, encaram a doença como uma possibilidade de demonstrarem a 

sua personalidade ganhadora e lutam contra ela, enquanto pessoas derrotistas vão 

encarar a doença de uma forma pacífica”. 

Na generalidade, os doentes com o diagnóstico de cancro, experimentam 

numa determinada fase da doença/tratamento, sentimentos de tristeza e angústia 

periódicos, vivenciando diversas alterações na sua dinâmica social, psicológica, 

afectivo-relacional e física. 

Na fase de tratamento é frequente serem confrontados com tratamentos mais 

ou menos invasivos, que podem afectar o bem-estar físico e psicológico. Das formas 

primárias de tratamento do cancro (cirurgia, radioterapia, imunoterapia e quimiotera-

pia), a quimioterapia distingue-se pelos efeitos secundários que provoca, sendo uma 

das modalidades terapêuticas mais difíceis de suportar pelos doentes. 
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3.1 – DOENTE ONCOLÓGICO E A QUIMIOTERAPIA 

 A quimioterapia consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas ou 

em combinação. São drogas que actuam a nível celular interferindo no seu processo 

de crescimento e divisão. A maioria dos agentes antineoplásicos não possui especi-

ficidade, ou seja, não destrói selectiva e exclusivamente as células tumorais. 

Os objectivos da administração desta medicação baseiam-se, na remissão da 

doença promovendo a irradicação de todas células neoplásicas ou no controlo da 

doença, impedindo a progressão da mesma ou ainda, utilizá-la como medida profi-

láctica ou de alívio de alguns sintomas desconfortáveis em doentes que se encon-

tram em fase avançada da mesma. 

A quimioterapia pressupõe um tratamento periódico, pelo que pode desenca-

dear sentimentos negativos, de tristeza e de pesar de forma repetida. Contudo, 

como referem Sales [et al] (2003:181), “apesar de todas as vicissitudes que o trata-

mento quimioterápico causa, os pacientes procuram lutar para manter acesa a cha-

ma da esperança, agarrando-se à quimioterapia como a tábua de salvação”. Esta 

esperança associada a um sinal de cura promove no doente oncológico a força fun-

damental, para augurar novas possibilidades e de atenuar o sofrimento. 

O tratamento com quimioterapia está impregnado de sofrimento que, de acor-

do com Sales [et al] (2003:178), não abrange somente a esfera física, estendendo-

se a toda a esfera humana do doente.  

Os efeitos secundários da quimioterapia, segundo Figueiredo, Ferreira e 

Figueiredo (2001:24), provocam nos doentes uma grande variedade de sintomas 

físicos (e.g., náuseas, vómitos, astenia, alopécia) que poderão resultar em ansieda-
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de, depressão, prejuízo laboral/social e dificuldade de compreensão, tornando difícil 

a aceitação da necessidade e do verdadeiro significado do tratamento. 

Contudo, apesar do tratamento quimioterápico ser dirigido a uma parte física 

do organismo do doente, este irá provocar alterações em todas as dimensões do 

doente oncológico.  

 Dimensão Física 

Ao referir-se à doença física, Gameiro (1999:52) afirma que a esta está subja-

cente o sofrimento, a dor, o desconforto, o mal-estar e as limitações físicas que a 

doença e o tratamento possam implicar. Para além disso, o doente oncológico receia 

o deterioramento físico e a perda de capacidade funcional, indispensável para exe-

cutar as tarefas do dia-a-dia (Sales et al., 2003), o que, implicitamente, é considera-

do pelo doente um ataque à sua dignidade pessoal. 

Os doentes oncológicos deparam-se com diversos sintomas físicos ao longo 

da realização de quimioterapia, devido aos efeitos secundários provocados pelos 

fármacos quimioterápicos. Ao interferir com as células saudáveis do organismo, a 

quimioterapia pode levar ao aparecimento de sintomas indesejáveis como cansaço, 

náuseas (enjoos), vómitos e diarreia. Dependendo do fármaco utilizado, alguns 

doentes podem sentir formigueiros ou dormências nos braços e pernas, apresentar 

queda de cabelo (alopécia) e úlceras na boca, perder o apetite e desenvolver uma 

aversão ao cheiro ou paladar da comida. Pode provocar, igualmente, anemia e 

infecções mais frequentes por diminuição dos glóbulos brancos. 

Os efeitos secundários mais comuns são a fadiga, náuseas, cansaço, fraque-

za e alopécia (Curt, 2000; Schonwetter, 2006; Byar, 2006), sendo estes, para Murad 

e Katz (1996), os mais difíceis e stressantes de suportar. 
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Segundo Mota e Pimenta (2002), a fadiga é relatada pelos doentes oncológi-

cos em todas as fases da doença e tratamento como um dos sintomas mais frequen-

tes. Reportando-se ao estudo de Passik et al., as mesmas autoras (2002:579), refe-

rem que a fadiga “no momento do diagnóstico ou após o primeiro ciclo de quimiote-

rapia é descrita como ocorrendo em aproximadamente 40% dos pacientes”. Já num 

estudo efectuado por Schonwetter et al. (2006), em doentes a efectuar quimiotera-

pia, a fadiga encontrava-se presente em 67,5% dos pacientes.  

É um termo que, para Mota e Pimenta (2002), é frequentemente associado a 

outros como astenia, fraqueza, cansaço extremo, letargia e exaustão, sendo um sin-

toma multifactorial que pode ser considerado uma síndrome. Este sintoma pode ser 

bastante limitativo das actividades diárias e reduzir a capacidade de trabalho.  

Outro efeito secundário de forte impacto é a alopécia, que no entender de 

Bonassa (1996), é o efeito secundário mais temido e devastador do tratamento para 

os doentes, uma vez que o cabelo é parte fundamental da aparência física e a sua 

perda afecta profundamente a auto-imagem e as relações sociais. 

 Dimensão Psicológica 

O facto de ter que realizar quimioterapia pode induzir nos doentes oncológi-

cos diversas preocupações e inquietações. Neste sentido, Lopes e Pereira 

(2002:109) afirmam que “na fase de tratamento, o stress do próprio tratamento e a 

incerteza do seu êxito torna a adaptação à doença difícil. O medo do relapso, sinal 

que a doença conseguiu espalhar-se do local original, é sempre vivida com muita 

angústia”. Contudo, alguns doentes aceitam a quimioterapia como uma ocorrência 

benéfica, por esta traduzir a possibilidade de tratamento e, eventualmente, de cura 

da doença oncológica. 
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O tratamento quimioterápico provoca reacções diferentes de doente para 

doente. Como afirmam Figueiredo, Ferreira e Figueiredo (2001:24) “cada tratamento 

é diferente, provocando assim reacções psicológicas específicas”, que se poderão 

manter mesmo após o controlo dos efeitos secundários do tratamento, pois como 

referem Sales et al. (2003), a propósito do seu estudo, os doentes permaneciam tris-

tes e solitários, como se vivessem outra realidade, mesmo após o controlo ou dimi-

nuição dos efeitos secundários da quimioterapia. 

As alterações da auto-imagem provocadas pelo tratamento com quimioterapia 

têm um grande impacto na dimensão psicológica do doente, sendo que, como já foi 

referido, a alopécia é o mais temido e devastador. 

Para além das alterações físicas, os limites impostos pela doença ou pelo tra-

tamento acarretam, na opinião de Linard, Silva e Silva (2002) mudanças a nível do 

quotidiano dos doentes, pois o ter que abdicar de algumas actividades diárias ou o 

facto de tomar consciência de não ser capaz de realizar algumas actividades que 

desempenhavam antes de iniciar o tratamento, poderá levar algumas dos doentes a 

sentirem-se como um objecto inútil e verem, desse modo, a sua autonomia ameaça-

da. 

 Dimensão Social  

A família é, na maioria dos casos, o suporte e o apoio directo do doente onco-

lógico, sendo que para Lopes e Pereira (2002) a interacção familiar pode provocar 

um melhor ajustamento à doença, ao processo de tratamento, bem como ao de rea-

bilitação. 

A família desempenha um papel fundamental no contexto sócio-cultural, cons-

tituindo uma teia de interacções. É na família e com a família que o doente procura, 
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normalmente, o apoio necessário para ultrapassar os momentos de crise, entre eles 

o tratamento com quimioterapia. 

Estando a família directamente envolvida no processo de doença e de trata-

mento do doente, o relacionamento familiar, assim como a sua dinâmica e interac-

ção, é para Lopes e Pereira (2002) uma base para o desenvolvimento das interac-

ções sociais entre o doente e os amigos, colegas de trabalho e profissionais de saú-

de. Contudo, e dada a propensão que o doente tem em isolar-se, a família na opi-

nião de Lopes e Pereira (2002:79) “tem uma responsabilidade acrescida, pois na 

maioria das vezes, são as únicas pessoas com quem o paciente interage”. 

Este isolamento social, na maioria das vezes, origina uma desmotivação geral 

que se traduz na perda de interesse no contacto social e nas actividades de lazer. 

Para Matos e Pereira (2002), este isolamento social ocorre, geralmente, devido à 

sensação de cansaço, ao medo da reacção das outras pessoas, associado, muitas 

vezes, à interrupção da actividade profissional e à mudança do estilo de vida que 

passa muito pelas deslocações ao hospital para exames e tratamentos, como por 

exemplo a quimioterapia. 

Um dos efeitos secundários da quimioterapia com maior impacto nas relações 

sociais acaba por ser a alopécia, pois como refere Bonassa (1996) a perda do cabe-

lo afecta profundamente a auto-imagem e a aparência física, e consequentemente 

as relações sociais, uma vez que o doente se torna alvo da curiosidade e de comen-

tários desagradáveis por parte das outras pessoas. 

Para além da família, também os amigos, para Matos e Pereira (2002:39) 

“desempenham um papel primordial na manutenção de um equilíbrio físico e psico-

lógico e assumem por excelência um ponto de apoio”. Contudo, por vezes observa-
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se o afastamento dos amigos, que segundo Ribeiro (1994) é, geralmente, devido à 

dificuldade em lidar com a situação e com a angústia que a hipótese de morte emi-

nente levanta. 

 Dimensão Cultural 

Como já constatámos anteriormente, a doença oncológica e o tratamento com 

quimioterapia estão, muitas vezes, conotados negativamente. Raminhos (2004:24) 

salienta que “a doença oncológica e as suas formas de tratamento permanecem, 

ainda hoje, envoltas em mitos e representações muito negativas, quer nos doentes 

oncológicos e sociedade em geral, quer em grupos profissionais específicos”. 

No tratamento quimioterápico também surgem mitos e estereótipos. Segundo 

Anjos e Zago (2006:37) “entre os grupos sociais, os mitos relacionados à quimiote-

rapia estabelecem os efeitos físicos como representações padronizadas, ou seja 

toda a pessoa que faz quimioterapia tem que sofrer com náuseas, vómitos, dificul-

dade em se alimentar, ter mal-estar geral e outros”. 

Assim sendo, a mudança dos estereótipos, crenças e representações sociais 

associadas ao cancro e suas formas tratamento, em especial a quimioterapia, impli-

ca na opinião de Raminhos (2004:24) “que cada indivíduo per si e a sociedade no 

seu todo tome a decisão de mudar”. 

 Dimensão Espiritual 

A doença oncológica implica que o doente conviva com os transtornos físicos, 

emocionais e comportamentais, decorrentes da mesma, e seja confrontado com o 

medo da morte e da incapacidade. A espiritualidade poderá ser uma estratégia de 

suporte para os doentes, sendo que a religiosidade como parte integrante da sua 
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espiritualidade, pode representar uma fonte de apoio nos momentos de maior sofri-

mento, guiando-o na obtenção da serenidade necessária para enfrentar as dificulda-

des decorrentes da doença. 

Linard, Silva e Silva (2002:498), no seu estudo com mulheres submetidas a 

tratamento por cancro de colo uterino, observaram “que a fé e a confiança represen-

tam uma força propulsora, que aliada à crença em Deus podem propiciar às mulhe-

res a esperança da cura para a doença”. Assim sendo, a fé divina pode representar 

um elemento positivo ao enfrentar a doença e dessa forma, utilizá-la como estratégia 

para lidar com as incertezas provocadas pela doença e ultrapassar as situações de 

crise. 

 

3.2 – DOENTE ONCOLÓGICO E O INTERNAMENTO 

É de consenso geral que o descontrolo sintomático é a principal causa de 

internamento dos doentes oncológicos. Twycross (2001:21) refere que “os pacientes 

são internados com vista ao controlo dos sintomas, para aliviar as suas famílias por 

exaustão dos cuidadores (pausas para repouso) ou para falecerem”. 

Não existindo unidades ou equipas de cuidados paliativos na Região Autóno-

ma dos Açores, o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E. é a 

unidade de referência de tratamento dos Doentes Oncológicos, na Ilha de São 

Miguel, podendo ainda apoiar doentes de outra ilhas de Arquipélago. 

Quando ocorre um episódio de descontrolo sintomático, o internamento hospi-

talar é encarado pelo doente como uma das soluções mais premente e indispensá-

vel na resolução do seu problema/sofrimento. 
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Contudo e apesar de o hospital estar bem equipado para a realização de 

exames e de procedimentos, ter bons profissionais e de satisfazer diversas necessi-

dades humanas básicas, o doente poderá vivenciar diversas situações que lhe irão 

causar desconforto ou sofrimento. 

Quando um doente oncológico é hospitalizado, ocorre uma ruptura com o seu 

meio habitual, que irá modificar os seus hábitos, costumes e a sua capacidade de 

auto-realização e de cuidado pessoal. 

A necessidade de internamento corresponde também a um conjunto de 

ameaças, onde se destacam as que se relacionam com a necessidade de adapta-

ção a um meio e uma organização física e social diferente e com a limitação da pri-

vacidade. 

A hospitalização é, para Cadete (2005:18), “uma experiência assustadora 

para doentes de todas as idades e leva a sentimentos de isolamento, solidão e 

ansiedade”. Outros factores como o medo da doença, ambiente estranho e impes-

soal, os procedimentos médicos poderão ser geradores de stresse. 

A nível físico a dor devido à patologia ou às técnicas invasivas frequentemen-

te efectuadas aos doentes oncológicos internados, é das que maior impacto tem no 

doente, sendo que, como referem Batista, Vieira e Leal (2004), a desvalorização da 

dor por parte dos profissionais de saúde poderá agravar esse sofrimento. 

A nível hospitalar dá-se muita atenção à doença física, descurando-se as 

dimensões psico-socio e espirituais dos doentes oncológicos. 

O sofrimento psicológico pode surgir de diversos factores, como por exemplo, 

a falta de informação acerca da sua situação clínica e tratamentos a efectuar, a res-

trição da liberdade física que o internamento pressupõe; a violação da privacidade, a 
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despersonalização a que o doente fica sujeito ao ser tratado pelo número da cama, 

entre outros. Como tal, e como refere Cadete (2005:21) baseada em diversos estu-

dos, “não é (…) de estranhar que alguns estudos já tenham constatado que o doente 

tratado em casa, com a mesma patologia de outros tratados no hospital, manifeste 

menor sofrimento psicológico”. 

Esta dimensão do sofrimento, muitas vezes colocada em segundo plano, é de 

extrema importância como revela um estudo realizado por Rydahl-Hansen (2005) a 

doentes hospitalizados com cancro incurável, onde estes valorizavam mais o sofri-

mento psicológico, sendo “o aumento da sensação de impotência”, “o aumento da 

solidão e isolamento” e “a luta eterna e inconquistável para manter ou recuperar o 

controlo” as características que emergiram da estrutura geral do fenómeno do sofri-

mento. 

Um internamento prolongado poderá levar os doentes a experimentarem a 

sensação de abandono e causar insegurança financeira pelo facto de estarem priva-

dos de trabalhar. Para Cadete (2005:25) “a hospitalização, sobretudo se é repetida 

ou prolongada, representa uma perda de papel sócio-familiar, nomeadamente pela 

quebra de funções habituais, de relações e pela diluição ou anulação dos papéis de 

responsabilidade”.  

Também a espiritualidade é, frequentemente, esquecida pelos profissionais 

de saúde quando o doente está internado, mesmo sabendo-se da sua importância 

na adaptação a uma crise. Este pode, segundo Baptista, Vieira e Leal (2004:193) 

“estar relacionado com o vazio interior que o doente sente, com o sentido de culpa, 

com a incapacidade de conseguir as próprias aspirações, com o sentido de inutilida-

de, com a alienação com Deus”. 
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Em suma, durante um internamento hospitalar dá-se muita atenção à doença 

do corpo físico, havendo pouco lugar para uma avaliação do doente em todas as 

suas vertentes, nomeadamente, a nível psico-socio e espiritual. 
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4 – SOFRIMENTO E QUALIDADE DE VIDA NA DOENÇA ONCOLÓGICA 

Numa sociedade em que se cultiva a juventude e a beleza, quando surge um 

processo de doença é normalmente encarada pelo homem como fonte de sofrimen-

to, pois vê-se confrontado com a fragilidade e finitude da vida, gerando sentimentos 

de mal-estar, angústia, de desespero, de revolta, de culpa, enfim, sentimentos que 

se encontram na esfera do sofrimento humano.  

Quando o sofrimento é causado por um problema grave de saúde e os objec-

tivos de vida do indivíduo são ameaçados, por existir uma possibilidade de morte ou 

de danos irreversíveis, os sentimentos de mal-estar serão ainda mais intensos e 

dolorosos. 

A doença é sem dúvida uma experiência dolorosa e intensa para qualquer 

pessoa, gerando diversos sentimentos consoante a situação, tais como, sentimentos 

de incerteza, dúvida, incapacidade, revolta, expectativa ou de esperança. 

Perante uma situação de sofrimento na doença física, naturalmente, segundo 

Gameiro (1999:52) “referimo-nos ao sentir-se doente, sofrendo devido à dor, ao des-

conforto e às limitações físicas que a doença pode implicar mas também em função 

de emoções novas e de uma trama de representações e significações atribuídas à 

situação”. Normalmente, o indivíduo apercebe-se que está doente pelos sintomas 

que lhe provocam desconforto físico ou, ainda como refere Gameiro (1999:52) devi-

do a “alterações somáticas, cognitivas ou afectivas, sentidas por si próprio ou detec-

tadas por outrem”. 
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A doença oncológica é vulgarmente associada a uma conotação negativa e 

reveste-se de um carácter altamente estigmatizante para o doente e família. Inclui-

se num grupo de doenças que ameaçam a integridade física e psicológica do indiví-

duo sendo considerada de grande impacto, tanto para o doente como para a sua 

família. É uma doença que, implicitamente, está associada a grande sofrimento e 

continua a ser umas das doenças mais temidas pela humanidade, estando esta 

associada à crença de que o cancro é uma sentença de morte. Sabe-se, porém, que 

este quadro já não é completamente realista, dados os avanços no tratamento desta 

doença, sobretudo se associados a um diagnóstico precoce da mesma. 

 Para Twycross (2001), nos doentes oncológicos observam-se determinadas 

respostas à doença, sendo as mais evidentes a negação, a cólera, a ansiedade, a 

depressão, os estados paranóides e os problemas familiares. 

 À medida que a doença oncológica vai progredindo, esta vai-se deparando 

com diversas fontes de sofrimento. Baseada em diversos estudos, Neto (2006) con-

sidera que, numa fase terminal, as principais fontes de sofrimento são: 

 Perda de autonomia e dependência de terceiros; 

 Sintomas mal controlados; 

 Alterações da imagem corporal; 

 Perda de sentido da vida; 

 Perda de dignidade; 

 Perda de estatuto e papéis sociais; 

 Perda de regalias económicas; 

 Alterações nas relações interpessoais; 

 Modificação de expectativas e planos futuros; 
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 Abandono. 

Estas perdas são consideradas pelo doente como uma ameaça à sua integri-

dade, desde a esfera física, psicológica, até à espiritual, potenciando o sofrimento. 

  No doente oncológico, o alívio do sofrimento implica considerar em primeiro 

lugar o alívio do sofrimento físico, provocado pela doença ou pelos tratamentos efec-

tuados. Sabe-se que a dor e outros desconfortos físicos podem, pela sua intensida-

de, retirar ao doente a capacidade de encarar e de lutar contra a doença, diminuindo 

a sua esperança. 

 Num estudo de Wilson et al. (2007) em doentes com cancro avançado, as 

mais altas correlações associadas ao sofrimento foram ligadas ao sofrimento físico, 

com as referências a mal-estar, fraqueza e dor, seguindo-se dificuldades psicológi-

cas como depressão e a ansiedade. Concluíram que o sofrimento é uma experiência 

multidimensional mais fortemente relacionada com o sofrimento físico, mas com con-

tributos do âmbito psicológico, preocupações existenciais e sócio-relacionais. 

 Contudo num estudo efectuado por Apóstolo et al. (2006) em doentes subme-

tidas a quimioterapia, os níveis de sofrimento mais elevados foram percepcionados a 

nível do sofrimento sócio-relacional e psicológico. 

Para além dos pretendidos efeitos biológicos da cura, melhoria ou paliação da 

doença, diminuindo o sofrimento, é objectivo dos cuidados de saúde melhorar a qua-

lidade de vida dos doentes oncológicos. 

Existem diversos tipos de cancro e para cada tipo de cancro existem múltiplos 

estádios de desenvolvimento, que pressupõem diferentes tipos de tratamento con-

soante o seu estadiamento. Os tratamentos da doença oncológica têm vindo a evo-

luir notavelmente nos últimos anos, levando, muitas vezes, ao prolongamento da 
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vida deste tipo de doentes. Assim sendo, é fulcral que estes doentes tenham uma 

maior “quantidade de vida” com “qualidade de vida”. Como tal, a avaliação da quali-

dade de vida na doença oncológica tem tido cada vez mais relevância ao nível da 

saúde. 

Inúmeros estudos têm sido realizados sobre a qualidade de vida na doença 

oncológica, abrangendo diversas áreas da mesma. Embora cada tipo de doença 

oncológica tenha um percurso natural e comportamentos específicos, existe um con-

junto de sintomas e implicações funcionais comuns a muitos tipos de cancro. Entre 

eles destaque para a dor, a fadiga, a sonolência, a anorexia, assim como alterações 

a nível funcional, como o auto-cuidado ou a dificuldade em manter as tarefas familia-

res e ocupacionais. A presença destes factores surge relacionada com a qualidade 

de vida no doente oncológico em diversos trabalhos publicados (Allison et al., 1998; 

Hann et al., 1998; Holzner et al., 2004; Park et al., 2006; Montazeri et al., 2008). 

Contudo a qualidade de vida na doença oncológica não se esgota neste tipo 

de factores. Segundo Pimentel (2006:11) a doença oncológica “está associada a 

perdas e o seu diagnóstico e tratamento têm consequências psicológicas com impor-

tantes repercussões importantes na qualidade de vida”.  

Sendo o conceito de qualidade de vida um conceito multidimensional, subjec-

tivo e pessoal, este ao ser avaliado na doença oncológica, não deverá ser entendido 

apenas nas suas dimensões física e psicológica. Diversos estudos, que abrangem 

diferentes tipos de patologia oncológica, fases e tipos de tratamento distintos ou 

comparação de diferentes locais onde o doente oncológico permanece, evidenciam 

que o funcionamento de papéis, emocional e social têm bastante impacto na quali-

dade vida da doença oncológica, apresentando estes menores níveis de funcionali-
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dade nestas dimensões (Jordhoy et al., 2003; Dirmaier et al., 2004; Holzner et al., 

2004; Park et al., 2006; Montazeri et al., 2008). 

Como podemos constatar, sofrimento e qualidade de vida são dois conceitos 

que coabitam na esfera da doença oncológica. Verifica-se que ambos os conceitos 

são influenciados por diversas dimensões (física, psicológica, emocional, sócio-

relacional). Contudo são escassos os estudos que relacionem estes dois conceitos 

no âmbito da doença oncológica. No entanto Abraham, Kutner e Brenda (2006) refe-

rem que para além dos sintomas físicos, outros factores como a idade, tipo de diag-

nóstico e a qualidade de vida parecem afectar a percepção de sofrimento. 
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Parte II 
_____________________________________________________________________________________________ 

Investigação Realizada 
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5 – OBJECTIVOS E FUNDAMENTAÇÃO 

Esta dissertação caracteriza-se por analisar, nos doentes com cancro no 

HDES, E.P.E., duas grandes dimensões – o Sofrimento e a Qualidade de Vida. O 

desenvolvimento do processo de investigação orientou-se no sentido de encontrar 

respostas para uma questão de investigação – Qual a relação entre as dimensões 

Sofrimento e Qualidade de Vida num grupo de doentes com cancro internados 

num serviço do HDES, E.P.E. e outro a fazer quimioterapia no mesmo hospi-

tal?, e pelos seguintes objectivos: 

 Analisar as características do sofrimento num grupo de doentes com cancro 

internados no HDES, E.P.E. e noutro a fazer quimioterapia no mesmo hospi-

tal; 

 Analisar as características da qualidade de vida num grupo de doentes com 

cancro internados no HDES, E.P.E. e noutro a fazer quimioterapia no mesmo 

hospital; 

 Analisar a relação existente entre as dimensões sofrimento e qualidade de 

vida num grupo de doentes com cancro internados num serviço do HDES, 

E.P.E. e noutro a efectuar quimioterapia no mesmo hospital. 

A pessoa em situação de doença oncológica experiencia sentimentos de per-

da, ameaça, insatisfação que lhe provocam sofrimento. É muito comum ouvir estes 

doentes a referir que não têm medo de morrer, mas sim de sofrer. Como tal, é 

necessário entender, o que é, para estes doentes, a fonte de sofrimento, pois se os 

profissionais de saúde não conseguirem reconhecer esse sofrimento, dificilmente 
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darão um apoio global ao mesmo. Segundo Gameiro (1999:23) “a ajuda à pessoa 

em sofrimento tem que partir de uma melhor compreensão da experiência do outro”. 

Assim sendo, para que os profissionais de saúde tenham uma conduta profissional 

mais esclarecida, eficaz e humana diante um doente oncológico, alguns autores 

como Cassel (1991) e Macintyre (1995) recomendam a realização de estudos no 

sentido de uma melhor compreensão do sofrimento. 

 Perante um doente com cancro em sofrimento, a abordagem a este, por parte 

dos profissionais de saúde, não deverá ser somente com o intuito de diminuir o 

sofrimento, mas também deve visar melhorar a qualidade de vida dos mesmos. A 

avaliação da qualidade de vida é um factor essencial para os doentes oncológicos, 

em particular na avaliação dos resultados aos cuidados prestados. A qualidade de 

vida nos doentes oncológicos, para Pimentel (2006:31) “deve ser avaliada para se 

ter um conhecimento global dos efeitos da doença e das terapêuticas instituídas” e, 

na sua opinião, não existem razões específicas que não justifiquem a medição da 

qualidade de vida no contexto da prática clínica do dia-a-dia. 

A investigação em torno do conceito de qualidade de vida poderá permitir 

consolidar a qualidade de vida como uma variável importante na prática clínica, 

reforçando a interdisciplinaridade do conceito. Ou seja, fazer sobressair a importân-

cia dos aspectos de natureza psicológica, sócio-económica e cultural na saúde dos 

indivíduos e, atendendo ao seu interesse prático, demonstrar a utilidade da sua ava-

liação na promoção do bem-estar e funcionamento global dos indivíduos. 

 Analisar as características da qualidade de vida dos doentes oncológicos é de 

inegável interesse, pois permitirá conhecer o impacto da doença e/ou dos tratamen-

tos a outros níveis de relevância clínica; conhecer melhor os doentes, a sua evolu-
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ção e adaptação à doença; conhecer melhor os efeitos colaterais dos tratamentos; e 

ainda ampliar os conhecimentos sobre a evolução natural da doença. 

Pelo exposto fica patente a importância de se analisar as características des-

tas duas dimensões nos doentes oncológicos. 

Ao longo da minha experiência profissional com doentes oncológicos em 

internamento e ao reflectir sobre estas dimensões algumas questões foram surgin-

do, interrogando-me se o sofrimento e a qualidade de vida serão diferentes ou 

semelhantes nos doentes oncológicos em situação de internamento e em situação 

de tratamento quimioterápico. Assim sendo, o presente estudo foi delineado de 

modo a estudar estas dimensões em doentes internados e em doentes a efectuar 

quimioterapia. 
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6 – METODOLOGIA 

 Todo o trabalho de investigação necessita de seguir uma metodologia, de 

modo a assegurar-se a sua viabilidade e validade científica. 

 Neste capítulo é apresentado o tipo de estudo utilizado, a população e amos-

tra, o instrumento e o procedimento de colheita de dados, assim como, a forma de 

tratamento estatístico utilizada. 

 

6.1 – TIPO DE ESTUDO 

 Tendo em conta a questão de investigação e os objectivos delineados, este 

estudo enquadra-se, segundo Fortin e Ducharme (2003) numa investigação do tipo 

descritivo-correlacional, visto que se baseia, essencialmente, na tentativa de explo-

rar e determinar a existência de relações entre variáveis e das diferenças entre gru-

pos, com o objectivo de analisar essas relações. 

 Este estudo insere-se no paradigma quantitativo que, para Fernandes 

(1997:13), “é denominado de tradicional, de positivista ou de paradigma empírico”. O 

paradigma quantitativo ou positivista, assenta em vários aspectos que o caracteri-

zam, sendo estes, segundo Teixeira (2001:93), a linguagem matemática como 

modelo de representação, a medição dos dados colectados, a decomposição do 

todo em partes na análise e a busca de causas que aspira a formulações de leis, à 

luz de regularidades observadas, tendo em vista a previsão do comportamento futu-

ro dos fenómenos. 
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6.2 – POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população alvo do estudo foram doentes com cancro internados no HDES, 

E.P.E. e doentes com cancro a efectuarem sessões de quimioterapia no Hospital de 

dia de Oncologia do HDES, E.P.E. A amostra foi obtida através de uma amostragem 

não probabilística, acidental que decorreu no período de 2 Abril a 13 Setembro de 

2008. Foram condições de inclusão: 

 Doente com diagnóstico de qualquer tipo de cancro; 

 Maior de 18 Anos; 

 Estar internado no HDES, E.P.E há mais de 2 dias, na especialidade de 

Oncologia e/ou hematologia; 

 Estar a efectuar sessões de quimioterapia no Hospital de dia de Oncologia do 

HDES, E.P.E; 

 Ter pelo menos 1 sessão de quimioterapia; 

 Apresentar condições físicas para participar no estudo (i.e. não apresentar 

comprometimento crítico das funções vitais, encontrar-se consciente e orien-

tado no tempo e espaço); 

 Concordar em participar no estudo e assinar o consentimento informado; 

A participação dos doentes foi voluntária, sendo a assinatura do seu consen-

timento de resposta precedido de informação sobre o âmbito e objectivos do estudo. 

De acordo com estes critérios, foram inquiridos 100 doentes (50 no interna-

mento do HDES, E.P.E e 50 em quimioterapia no hospital dia de Oncologia do 

HDES, E.P.E). Nos doentes que se encontravam a efectuar quimioterapia, o ques-

tionário foi aplicado estando estes entre o 2º e 36º ciclo de quimioterapia, apresen-
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tando um valor médio de 8,57 ciclos aquando da aplicação do questionário (Quadro 

Nº 1). 

 
Quadro Nº 1 – Distribuição da amostra pelo Nº de ciclos de quimioterapia aquando 
da aplicação do questionário 

 
 N Média Desvio 

Padrão 
Coef. 

Variação Mínimo Máximo 

Ciclo de Quimioterapia Nº 50 9.32 8.57 92% 2 36 

 
Quanto aos doentes que se encontravam em situação de internamento, a 

grande maioria, 70%, estava internada em Medicina 3, seguindo-se as medicinas 2 e 

4, com 16% e 12%, respectivamente (Quadro Nº 2). Este facto não é de estranhar, 

visto que, o serviço de Medicina 3 contempla a especialidade de Oncologia Médica.  

O questionário foi aplicado estando os doentes entre o 3º e 21º dia de inter-

namento, apresentando um valor médio de 5,40 dias de internamento, aquando da 

aplicação do mesmo (Quadro Nº 3). 

 
Quadro Nº 2 – Distribuição da amostra pelos serviços onde se encontravam interna-
dos 

 Frequência Percentagem 
Medicina 2 8 16.0 
Medicina 3 35 70.0 
Medicina 4 6 12.0 

Pneumologia 1 2.0 
Total 50 100.0 

 

Quadro Nº 3 – Distribuição da amostra pelo dia de internamento aquando da aplica-
ção do questionário 

 
 N Média Desvio 

Padrão 
Coef. 

Variação Mínimo Máximo 

Dias de internamento 50 5.40 3.27 61% 3 21 
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6.2.1 – Caracterização geral da amostra 

 As principais características sócio-demográficas da amostra estão apresenta-

das nos Quadros Nº 4 e 5. 

A amostra é constituída por 50 homens (29 em internamento e 21 no Hospital 

de dia de Oncologia) e 50 mulheres (21 em internamento e 29 no Hospital de dia de 

Oncologia). A idade apresenta um valor médio de 63 anos para o grupo em interna-

mento e de 57 anos para os que se encontram a efectuar quimioterapia no Hospital 

Dia de Oncologia. A idade mínima foi de 24 anos e a máxima de 82 anos. 

Em ambos os grupos, a maioria refere ser casado, perfazendo 79% do total 

da amostra. Em termos de habilitações literárias, a maioria (i.e. 54%) tem entre 2 a 4 

anos de escolaridade, sendo que os níveis mais elevados de escolaridade foram 

obtidos nos doentes a efectuar quimioterapia. 

 
Quadro Nº 4 – Distribuição dos elementos a amostra segundo o sexo, estado civil e 
habilitações literárias 

Local de Tratamento 
 
  Internamento 

Hospital Dia 
Oncologia 

Total 
 

Masculino 29 21 50 Sexo Feminino 21 29 50 
Total 50 50 100 

Solteiro(a) 3 3 6 
Casado(a) 36 43 79 
Viúvo(a) 9 4 13 

Estado Civil 

Separado-Divorciado(a) 2 0 2 
Total 50 50 100 

2 a 4 anos de escolaridade 32 22 54 
5 a 6 anos de escolaridade 4 9 13 
7 a 9 anos de escolaridade 8 5 13 

10 a 12 anos de escolaridade 3 4 7 
Habilitações 

Ensino superior 3 10 13 
Total 50 50 100 

 
Quadro Nº 5 – Distribuição dos elementos a amostra segundo a idade 

  N Média Desvio 
padrão 

Internamento 50 63.00 13.931 Idade Hospital Dia Oncologia 50 57.02 13.156 
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Quadro Nº 6 – Distribuição dos elementos a amostra segundo a profissão 

 Frequência   Frequência 
Doméstica 28  Auxiliar Acção Médica 1 

Funcionário(a) Publico(a) 16  Carpinteiro 1 
Agricultor 6  Comissário de Bordo 1 
Bancário 4  Condutor Pesados 1 
Lavrador 4  Costureira 1 

Professora(o) 4  Electricista 1 
Operária(o) Fabril 4  Electromecânico 1 

Motorista 3  Empregada Bar 1 
Bancária 2  Empregado Comercial 1 

Cozinheira(o) 2  Empregado Comércio 1 
Empregada Limpeza 2  Empregado Escritório 1 

Escriturária(o) 2  Estivador 1 
Pedreiro 2  Operador de Máquinas 1 

Revisor de Jornal 2  Técnico M. Eléctrica 1 
Administrativa 1  Técnico Oficial Contas 1 

Ajudante Pedreiro 1  Vendedor 1 
Auxiliar Acção Educativa 1  Total 100 

 
No que concerne à actividade profissional (Quadro Nº 6), e como seria de 

esperar, verificam-se as mais diversas profissões, com destaque para doméstica, 

com 28%, seguida de funcionário(a) público(a) com 16%, de agricultor com 6%, 

sendo que a maioria 59%, está reformado, seguindo-se de baixa, em 24% dos 

casos, enquanto que apenas 7% se encontra a trabalhar (Quadro Nº 7), estando 

estes na situação de efectuar quimioterapia. 

 
Quadro Nº 7 – Distribuição dos elementos a amostra segundo a situação laboral 

Local de Tratamento 
 
  Internamento Hospital Dia 

Oncologia 
Total 

 
A Trabalhar 0 7 7 

De Baixa 11 13 24 
Desempregado(a) 3 1 4 

Reformado (a) 33 26 59 

Situação Laboral 
Actual 

Outra 3 3 6 
Total 50 50 100 
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Os quadros clínicos dos doentes são heterogéneos. A diversidade resulta do 

facto do estudo abranger qualquer tipo de doença oncológica. 

Assim sendo e como se pode observar no Quadro nº 8, em termos de diag-

nóstico, destaque para Carcinoma Mama, com 18%, seguido do Carcinoma do 

Cólon, com 17 % (9% + 8%), do Pulmão, com 11% e com valores entre 7% e 6% 

surgem, Carcinoma Gástrico, Linfoma Não Hodgkin e Carcinoma do Pâncreas. Veri-

ficou-se ainda, que em 36% dos casos existiam metástases (Quadro Nº 9), sendo na 

sua maioria metástases hepáticas, com 15 casos, seguidas de ganglionares e 

ósseas, cada com 4 casos (Quadro Nº 10). 

 
Quadro Nº 8 – Distribuição dos elementos a amostra segundo o diagnóstico 

 Frequência   Frequência 
Carcinoma Mama 18  Ampuloma 1 

Carcinoma Pulmão 11  Carcinoma Brônquico 1 
Carcinoma Cólon 9  Carcinoma Esófago 1 

Adenocarcinoma Cólon 8  Carcinoma Espinocelular do 
Pescoço 1 

Carcinoma Gástrico 7  Carcinoma Faringe 1 
Linfoma Não Hodgkin 7  Carcinoma Intestino Delgado 1 
Carcinoma Pâncreas 6  Carcinoma Laringe 1 

Linfoma Hodgkin 4  Carcinoma Língua 1 
Carcinoma Bexiga 3  Carcinoma Nasofaringe 1 

Carcinoma Amígdala 2  Carcinoma Ovário 1 

Carcinoma Prostata 2  Carcinoma 
Ovário/Endométrio 1 

Carcinoma Vias Biliares 2  Carcinoma Pâncreas 1 
Melanoma 2  Carcinoma Testículo 1 

Adenocarcinoma de Tumor 
Primário Desconhecido 1  Leucemia Granulocinica 

Crónica 1 

Adenocarcinoma do Recto 1  Leucemia Linfoblástica 1 
Adenocarcinoma Pulmão 1  Linfoma do Mediastino 1 

   Total 100 
 

Quadro Nº 9 – Distribuição dos elementos a amostra por presença de metástases 

Local de Tratamento 
 
  Internamento 

Hospital Dia 
Oncologia 

Total 
 

Não 33 31 64 Metástases 
Sim 17 19 36 

Total 50 50 100 
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Quadro Nº 10 – Distribuição dos elementos a amostra com metástases pelo seu tipo  

 Frequência   Frequência 
Hepáticas 15  Hepáticas / Pulmonares 1 

Ganglionares 4  Intestinais 1 
Ósseas 4  Ósseas / Base do Crânio 1 

Cerebrais 2  Ósseas / Mediastinicas 1 
Mama 2  Ovários / Peritoniais 1 

Cerebrais / Hepáticas 1  Peritoniais 1 
Cerebrais / Mediastinicas 1  Pulmonares 1 

   Total 36 

 

6.3 – INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS 

 Os instrumentos de colheita de dados (ANEXO I) utilizados no estudo foram: 

 O questionário EORTC-QLQ C30; 

 O Inventário de Experiências Subjectivas de Sofrimento na Doença 

(IESSD); 

 Caracterização sócio-demográfica e clínica – idade, sexo, estado civil, 

habilitações literárias, naturalidade e residência, com quem vive, quem é o 

cuidador principal, profissão, situação laboral actual, diagnóstico, data do 1º 

diagnóstico, presença de metástases e sua localização, local de tratamento, 

Nº dias de internamento, Nº ciclos de quimioterapia e estadio funcional 

(WHO-ECOG). 

Foi colocado o questionário EORTC-QLQ C30 em primeiro lugar, porque na 

minha opinião, é um questionário que num primeiro impacto, por ser mais curto, com 

perguntas muito objectivas e de rápida resposta, poderia criar mais entusiasmo ao 

doente. 
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6.3.1 – European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire (EORTC-QLQ C30) 

 Este questionário foi desenvolvido pelo Cancer Study Group on Quality of Life 

da European Organization for Research and Treatment of Cancer e na sua versão 

original contava com 36 itens, tendo sido publicada em 1988. Posteriormente essa 

versão foi reduzida para 30 itens, além de integrar diversos módulos para situações 

específicas. 

 Segundo Pimentel (2006) este questionário, específico para doentes oncoló-

gicos, é o mais usado na Europa e bastante utilizado no resto do Mundo. A sua 

estrutura é multidimensional, adequada para ser auto-administrada, sendo curto e de 

fácil aplicação. Actualmente, a sua versão genérica (versão 3) está validada num 

grande número de línguas, incluído a portuguesa, validada por Ferreira (1997). 

 O EORTC-QLQ C30 tem 5 escalas funcionais (física, desempenho, emocio-

nal, cognitiva e social) e 3 escalas de sintomas (fadiga, náusea e vómito, e dor), uma 

escala global de estado de saúde, e 6 itens simples que avaliam sintomas comuns 

aos doentes oncológicos (dispneia, insónia, obstipação, diarreia, perda de apetite, 

dificuldades financeiras).  

É uma escala ordinal do tipo Likert com sete alternativas de resposta (codifi-

cadas de 1 – “Péssima” a 7 – “Óptima”) para a escala Saúde em Geral e a Qualida-

de de Vida, e quatro alternativas (codificadas de 1 – “Não”, 2 – “Um pouco”, 3 – 

“Bastante” e 4 – “Muito”) para as restantes escalas. A escala sendo multidimensio-

nal, permite a obtenção de um resultado para três dimensões (Estado de Saúde 

Global / Qualidade de vida, Funcionais e Sintomas), através do cálculo da média das 

respostas a todos os itens que integram cada uma delas, num único score, converti-
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do em valores percentuais, de 0% (mínimo possível) a 100% (máximo possível). 

Além disso, também podem ser determinadas categorias dentro de cada dimensão.  

No Quadro Nº 11 podemos observar a representação dos procedimentos para 

a cotação do QLQ-C30. 

 
Quadro Nº 11 – Cotação do EORTC QLQ-C30 versão 3.0 

Dimensões Categorias Itens do  
questionário 

Total de 
itens 

Estado de Saúde Global / Qualidade de vida  29, 30 2  
Funcionamento Físico 1, 2, 3, 4, 5 5 
Funcionamento de Papéis 
(desempenho) 6, 7 2 
Funcionamento Emocional 21, 22, 23, 24 4 
Funcionamento Cognitivo 20, 25 2 

ESCALAS FUNCIONAIS 

Funcionamento Social 26, 27 2 

15 

Fadiga 10, 12, 18 3 
Náusea e Vómitos 14, 15 2 
Dor 9, 19 2 
Dispneia 8 1 
Insónia 11 1 
Perda de Apetite 13 1 
Constipação 16 1 
Diarreia 17 1 

ESCALAS DE SINTOMAS 

Dificuldades Financeiras 28 1 

13 

   (adaptado de Fayers 2001) 

 
Para calcular a pontuação das escalas e itens, é necessário aplicar a fórmula 

proposta pelo manual específico do QLQ-C30 da EORTC. Desta forma, considera-

se que: 

 No Estado de Saúde Global / Qualidade de vida: Scores superiores repre-

sentam um nível mais saudável/elevado de estado de saúde/qualidade de 

vida. 

 Nas Escalas Funcionais: Scores superiores representam um nível superior 

de funcionalidades. 
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 Nas Escalas de Sintomas: Scores superiores representam um nível superior 

de sintomas/problemas, logo menor Qualidade de Vida. 

Em termos de fidelidade, na amostra em estudo, o EORTC-QLQ C30 revelou 

boa consistência interna (Quadro Nº 12). 

O valor do Alfa de Cronbach é superior a 0,80 (ou muito próximo) para todas 

as dimensões, nomeadamente 0,97 para Estado de Saúde Global / Qualidade de 

vida, 0.89 para a Escala Funcional e 0.79 para a Escala de Sintomas. Nas cate-

gorias, o valor do Alfa de Cronbach também é superior ao valor de 0,80, excepto 

para o Funcionamento Cognitivo (0.40) e a Fadiga (0.65), pelo que podemos con-

siderar os dados adequados para medir, na amostra, os conceitos associados às 

dimensões e respectivas categorias, com as excepções referidas. 

 
Quadro Nº 12 – Coeficientes de correlação das dimensões do EORTC-QLQ C30 

Dimensão ou categoria Alfa de 
Cronbach N de Itens 

 Estado de Saúde Global / Qualidade de vida 0.974 2 
 ESCALA FUNCIONAL 0.895 15 
 Funcionamento Físico 0.908 5 
 Funcionamento de Papéis 0.934 2 
 Funcionamento Emocional 0.796 4 
 Funcionamento Cognitivo 0.403 2 
 Funcionamento Social 0.922 2 
 ESCALA DE SINTOMAS 0.793 13 
 Fadiga 0.659 3 
 Náusea e Vómitos 0.865 2 
 Dor 0.899 2 
 Dispneia A 1 
 Insónia A 1 
 Perda de Apetite A 1 
 Constipação A 1 
 Diarreia A 1 
 Dificuldades Financeiras A 1 

        A – Não pode ser calculado, pois a escala apenas tem um item 

 
Estes valores de consistência interna assemelham-se aos obtidos no instru-

mento original (Aaronson et al., 1993), onde apenas o Funcionamento de Papéis 

apresentou um Coeficiente Alfa de Cronbach inferior a 0,70. Comparativamente com 
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a validação do instrumento em Português efectuada por Ferreira (1997), as princi-

pais diferenças ocorreram a nível do Funcionamento Físico (0,68), Funcionamen-

to de Papéis (0,42), Funcionamento Cognitivo (0,68) e Fadiga (0,86). 

Testes adicionais indicam que nenhum item está correlacionado de forma 

negativa com as escalas de medida das dimensões e categorias, e nenhum contribui 

para que o valor do Alfa seja significativamente mais elevado. 

 

6.3.2 – Inventário de Experiências Subjectivas de Sofrimento na Doença (IESSD) 

O IESSD é constituído por 44 itens e propõe-se a medir o Sofrimento através 

de cinco sub-escalas (Sofrimento Físico; Sofrimento Psicológico; Sofrimento Exis-

tencial; Sofrimento Sócio-Relacional e Experiências Positivas de Sofrimento).  

É uma escala ordinal do tipo Likert com cinco alternativas de resposta (codifi-

cadas de 1 – “Não corresponde nada ao que se passa comigo / é totalmente falso” a 

5 – “Corresponde totalmente ao que se passa comigo / é totalmente verdadeiro”). A 

escala é uma escala multidimensional que permite a obtenção de um resultado para 

o Sofrimento e para as Experiências Positivas no Sofrimento, e também para as cin-

co dimensões correspondentes a cada sub-escala, através do cálculo da média das 

respostas a todos os itens que integram cada uma delas, num único score, converti-

do em valores percentuais, de 0% (mínimo possível) a 100% (máximo possível). 

Assim sendo, considera-se que: 

 Nas Escalas de Sofrimento: Scores superiores representam um nível superior 

de sofrimento. 

 Na Escala de Experiências Positivas do Sofrimento: Scores superiores repre-

sentam um nível superior de experiências positivas. 
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No Quadro Nº 13 podemos observar a representação dos procedimentos para 

a cotação do IESSD. 

 
Quadro Nº 13 – Cotação do IESSD 

Dimensões Itens do questionário Total de 
itens 

Sofrimento Psicológico 2,3,5,6,9,10,17,18, 
19,24*,32,33,39 13 

Sofrimento Físico 1,14,20,23,31,41 6 

Sofrimento Existencial 4,8,13,15,16,21,26*,27, 
28,29,30,35,36,37,40,42* 16 

Sofrimento 

Sofrimento Sócio-Relacional 7,11,12,22,25,34,43 7 

42 

Experiências Positivas do Sofrimento 24,26,38,42,44 5  

   * Itens com a cotação invertida. 

 
Na amostra em estudo, o IESSD revelou boa consistência interna. Os valores 

do Alfa de Cronbach (Quadro Nº 14) são superiores a 0,80 (ou superior a 0,70 para 

a escala de Sofrimento sócio-relacional). As cinco sub-escalas apresentam os 

seguintes valores de consistência interna: Sofrimento Psicológico – 0,87; Sofri-

mento Físico – 0,82; Sofrimento Existencial – 0,87; Sofrimento Sócio-Relacional 

– 0,73. Assim sendo, pode-se considerar os dados adequados para medir, na amos-

tra, os conceitos associados às dimensões e respectivas categorias. 

 
Quadro Nº 14 – Coeficientes de correlação das dimensões do IESSD 

Dimensões Alfa de  
Cronbach 

Nº de 
Itens 

 SOFRIMENTO 0.943 42 
 Sofrimento Psicológico 0.876 13 
 Sofrimento Físico 0.823 6 
 Sofrimento Existencial 0.870 16 
 Sofrimento Sócio-Relacional 0.737 7 
 Experiências Positivas do Sofrimento 0.865 5 

 
 
Estes valores de consistência interna vão de encontro aos obtidos por Gamei-

ro (1999), na construção deste instrumento, onde as sub-escalas apresentaram os 
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seguintes valores: Sofrimento Psicológico – 0,88; Sofrimento Físico – 0,85; 

Sofrimento Existencial – 0,85; Sofrimento Sócio-Relacional – 0,76 e Experiên-

cias Positivas do Sofrimento – 0,69. 

Testes adicionais indicam que nenhum item está correlacionado de forma 

negativa com as escalas de medida e nenhum contribui para que o valor do Alfa seja 

significativamente mais elevado. 

 

6.4 – PROCEDIMENTO DE COLHEITA DE DADOS  

 Após o projecto de investigação ter sido aprovado pela Comissão de Ética 

para a Saúde do HDES, E.P.E. e consequentemente autorizado pelo Conselho de 

Administração do HDES, E.P.E., iniciou-se a colheita de dados no dia 2 Abril, tendo 

terminado a 13 Setembro de 2008.  

Nos doentes a efectuar quimioterapia no Hospital de Dia de Oncologia do 

HDES, E.P.E., antes da abordagem directa aos doentes, era verificado, juntamente 

com a equipa de enfermagem, se os doentes satisfaziam os critérios de inclusão.  

Nos doentes em internamento era verificado informaticamente, através do sis-

tema “gestão de doentes”, o serviço e o dia de internamento. Posteriormente, no 

serviço onde o doente se encontrava internado, era averiguado, juntamente com a 

equipa de enfermagem, se este cumpria os critérios de inclusão. 

  Seguidamente, cada doente (tanto no internamento como no Hospital de Dia 

de Oncologia) era contactado por mim, sendo então, através da observação e de 

uma breve entrevista, identificado o grau de comprometimento físico (estado de 

consciência e de orientação; presença de sintomas como dor, dispneia e astenia) e 

da sua aptidão para ler, interpretar e responder ao questionário.  
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Caso se concluísse que o doente reunia condições para responder ao ques-

tionário, era-lhe explicado a finalidade e os objectivos do estudo, assim como o con-

sentimento informado (ANEXO II). 

 Quando o doente aceitava responder ao questionário eram preenchidas as 

questões sócio-demográficas e após era-lhe fornecido um questionário (EORTC-

QLQ C30 e IESSD) e uma esferográfica, efectuando-se os esclarecimentos às dúvi-

das apresentadas acerca do preenchimento do mesmo. Preenchidos os questioná-

rios, estes eram conferidos, no intuito de se detectar a falta de alguma resposta a 

alguns dos itens, respostas múltiplas ou duvidosas, procurando nestes casos, que o 

doente procede-se à correcção da questão (ou questões) em causa, indicando a 

alternativa de resposta mais de acordo com a sua situação. 

 De modo a serem obtidas as melhores condições de resposta, no Hospital de 

Dia de Oncologia os questionários foram aplicados durante o seu horário de funcio-

namento, normalmente entre as 9:30h e as 12h. A nível do internamento, os contac-

tos com os doentes foram efectuados, ou durante o turno da manhã, por volta das 

11h, ou durante o turno da tarde, após as 20h (após a hora da visita que decorre das 

13h às 20h). 

 

6.5 – TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 Para o tratamento estatístico deste trabalho foi utilizada a estatística descritiva 

e inferencial, com recurso a técnicas paramétricas e não paramétricas. 

Os dados foram lançados e processados no programa de estatística SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 15.0 (2006), para o Windows. 
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7 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Os resultados apresentados reportam-se às análises estatísticas dos dados 

obtidos, estando organizados no sentido de dar resposta aos objectivos do estudo.  

 

7.1 – CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

Sendo o HDES, E.P.E o hospital de referência no tratamento da doença onco-

lógica, a nível da ilha de São Miguel, não é de estranhar a variedade de proveniên-

cias, no que se refere ao local de residência.  

 
Quadro Nº 15 – Distribuição dos elementos a amostra segundo o local de residência 

 Frequência   Frequência 
Ponta Delgada 34  Povoação 2 
Ribeira Grande 6  Ribeira Seca 2 

Vila Franca Campo 6  Vila do Porto – Sta Maria 2 
São Vicente Ferreira 5  Achadinha 1 

Relva 4  Bretanha 1 
Água de Pau 3  Fenais da Ajuda 1 

Arrifes 3  Fenais da Luz 1 
Rabo de Peixe 3  Feteiras 1 
Sete Cidades 3  Furnas 1 

Candelária 2  Nordeste 1 
Capelas 2  Praia Vitória 1 

Fajã de Baixo 2  Ribeira Quente 1 
Fajã de Cima 2  Ribeirinha 1 

Lagoa 2  Santa Barbara 1 
Mosteiros 2  São Roque 1 

Ponta Garça 2  Velas – São Jorge 1 
     Total 100 

 

Através da análise do Quadro Nº 15, verifica-se que 34% da amostra reside 

na cidade de Ponta Delgada, seguindo-se Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, 

cada com 6%.  
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Os doentes em estudo, em 45% dos casos, vivem juntamente com o cônjuge 

e filhos, e em 28% vivem apenas com o cônjuge, sendo as restantes situações mais 

esporádicas, como se pode constatar no Quadro Nº 16. O que reside numa institui-

ção fá-lo há 4 anos. 

 
Quadro Nº 16 – Distribuição dos elementos a amostra segundo “com quem vive” 

Local de Tratamento 
 
  Internamento Hospital Dia 

Oncologia 
Total 

 
Isolado 2 2 4 

Cônjuge e Filhos 18 27 45 
Cônjuge, Filhos e Pais 1 2 3 

Cônjuge 16 12 28 
Cônjuge e Outro 1 1 2 

Filhos 8 3 11 
Pais e Outro 2 1 3 
Instituição 0 1 1 

Vive Com 

Outro 2 1 3 
Total 50 50 100 

Verifica-se que o cuidador principal (Quadro Nº 17), na sua maioria, faz parte 

do agregado familiar. Em 61% dos casos, o cuidador principal é o cônjuge, seguin-

do-se os filhos, com 20%, outros com 9%. 

 
Quadro Nº 17 – Distribuição dos elementos a amostra segundo “quem é o cuidador 
principal” 

Local de Tratamento  
  Internamento Hospital Dia Oncologia 

Total 
 

Cônjuge 28 33 61 
Filhos 13 7 20 
Pais 3 1 4 

Familiar 3 3 6 
Cuidador Principal 

Outro 3 6 9 
Total 50 50 100 
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Pelo Quadro Nº 18, constata-se que na sua maioria, (i.e., 62%), a doença 

oncológica foi diagnosticada no último ano, 15% há um ano e 9% há dois anos. 

 

Quadro Nº 18 – Distribuição dos elementos a amostra segundo os “anos desde o 1º 
diagnóstico” 

 Frequência Percentagem 
0 62 62.0 
1 15 15.0 
2 9 9.0 
3 5 5.0 
4 3 3.0 
5 2 2.0 
6 1 1.0 
7 2 2.0 
16 1 1.0 

Total 100 100.0 

 

Pela observação do Quadro Nº 19 verifica-se que, relativamente ao estádio 

funcional dos doentes, a amostra, na sua maioria, 55%, está no estádio Sintomas, 

quase sempre ambulatório, seguindo-se Actividade normal, com 18%. De salien-

tar que os estádios funcionais mais dependentes se encontram ao nível dos doentes 

em internamento. 

 
Quadro Nº 19 – Distribuição dos elementos a amostra segundo o estádio funcional 
(WHO-ECOG) 

Local de Tratamento  
  Internamento Hospital Dia Oncologia 

Total 
 

Actividade normal 2 16 18 

Sintomas, quase sempre 
ambulatório 24 31 55 

Acamado (menos 50% do 
tempo diário normal) 8 3 11 

Acamado (mais 50% do 
tempo diário normal) 12 0 12 

Estádio Funcional  
(WHO-ECOG) 

Incapaz de se levantar da 
cama 4 0 4 

Total 50 50 100 
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7.2 – ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO SOFRIMENTO NOS GRUPOS EM 

ESTUDO 

 A análise das características do Sofrimento do IESSD nos dois grupos foi 

efectuada com recurso às médias de resposta em cada dimensão. 

Pelo Quadro Nº 20, podemos observar que ambos os grupos apresentam um 

sofrimento abaixo do nível médio (i.e. 50), ou seja, apresentam níveis de sofrimento 

entre o fraco e moderado, sendo este ligeiramente mais elevado nos doentes em 

internamento, com uma média de 40,57, enquanto que os doentes a efectuar qui-

mioterapia apresentam uma média de 37,02. As experiências positivas do sofrimen-

to, em ambos os grupos, apresentam scores correspondentes a um nível 

médio/moderado de experiências positivas. 

 
Quadro Nº 20 – Valores médios e de dispersão do sofrimento nos dois grupos em 
estudo 

  N Média Desvio 
padrão 

Internamento 50 40.570 14.0535 Escala Sofrimento (global) Hospital Dia Oncologia 50 37.028 19.7848 
Internamento 50 39.080 17.1473 Sofrimento Psicológico Hospital Dia Oncologia 50 38.648 22.3853 
Internamento 50 40.666 21.2875 Sofrimento Físico Hospital Dia Oncologia 50 30.004 20.9310 
Internamento 50 37.688 15.9400 Sofrimento Existencial Hospital Dia Oncologia 50 35.352 21.1786 
Internamento 50 49.852 16.2554 Sofrimento Sócio-Relacional Hospital Dia Oncologia 50 43.858 22.3061 
Internamento 50 50.000 26.9921 Experiências Positivas do 

Sofrimento Hospital Dia Oncologia 50 53.600 30.2041 

 

Analisando individualmente cada grupo verificamos que: 

  Os doentes em internamento apresentam a média mais baixa para o sofri-

mento existencial (37,68) e a mais alta para o sofrimento sócio-relacional 

(49,85); 
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 Os doentes em quimioterapia no hospital dia de oncologia apresentam a 

média mais baixa para o sofrimento físico (30,00) e a mais alta para o sofri-

mento sócio-relacional (43,85); 

Comparando os dois grupos, podemos aferir que: 

  As médias a nível do Sofrimento Físico, Sofrimento Existencial e Sócio-

Relacional são superiores para os que estão no internamento; 

 A média do Sofrimento Psicológico é idêntica nos dois grupos; 

 A média das experiências positivas do sofrimento é superior para os que 

estão no hospital de dia; 

Para averiguar se estas diferenças observadas nos diferentes grupos são 

estatisticamente significantes, utilizou-se o teste paramétrico t de Student, que per-

mite comparar uma variável, em dois grupos distintos, através da sua média. 

O teste t é antecedido por um teste de hipóteses à igualdade das variâncias 

em cada um dos grupos, que é o teste de Levene. Este teste coloca duas hipóteses: 

 H0: A variância (desvio padrão) é igual para ambos os grupos da variável 

dicotómica. 

 H1: A variância (desvio padrão) é diferente para os dois grupos da variável 

dicotómica. 

Quando o valor de prova é superior a 5%, não se rejeita (aceita-se) H0, consi-

derando-se as variâncias iguais para os dois grupos. Pelo contrário, se o valor de 

prova é inferior a 5%, rejeita-se H0, considerando-se as variâncias diferentes para os 

dois grupos. Estes resultados são considerados na análise do teste t, visto que se 

aprecia a linha superior para variâncias iguais ou a linha inferior para variâncias dife-

rentes. 
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Ao analisar o teste t, apreciamos as seguintes hipóteses: 

 H0: Não existe diferença entre a média das variáveis quantitativas, para cada 

um dos grupos da variável dicotómica. 

 H1: Existe diferença entre a média das variáveis quantitativas, para cada um 

dos grupos da variável dicotómica. 

Quando o valor de prova do teste t é superior a 5%, aceita-se a hipótese nula, 

ou seja, não há diferenças entre os dois grupos. Se o valor de prova é inferior a 5%, 

rejeita-se a hipótese nula, ou seja, há diferenças entre os dois grupos. 

 

Quadro Nº 21 – Estatísticas relativas à relação entre as Dimensões do Sofrimento e 

os dois grupos em estudo (teste t “Student”) 

Teste de Levene Teste t   
  
  F Sig. t gl Valor de 

prova 
Variâncias iguais   1.032 98 .305 Escala 

Sofrimento (global) Variâncias diferentes 6.111 .015 1.032 88.413 .305 
Variâncias iguais   .108 98 .914 Sofrimento Psicológico Variâncias diferentes 4.805 .031 .108 91.776 .914 
Variâncias iguais .062 .804 2.525 98 .013 Sofrimento Físico Variâncias diferentes   2.525 97.972 .013 
Variâncias iguais 3.652 .059 .623 98 .535 Sofrimento Existencial Variâncias diferentes   .623 91.028 .535 
Variâncias iguais   1.536 98 .128 Sofrimento 

Sócio-Relacional Variâncias diferentes 5.586 .020 1.536 89.595 .128 
Variâncias iguais 1.240 .268 -.628 98 .531 Experiências Positivas 

do Sofrimento Variâncias diferentes   -.628 96.787 .531 

 

Dos resultados do teste t, ilustrados no Quadro Nº 21, verifica-se que: 

 O valor de prova é inferior a 5% apenas para o Sofrimento Físico, rejeita-se 

H0 e aceita-se H1, ou seja, considera-se que existem diferenças estatisti-

camente significativas entre os dois grupos;  

 Para o Sofrimento (global), restantes dimensões do Sofrimento e Expe-

riências Positivas de Sofrimento o valor de prova é superior a 5%, aceita-se 
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H0, ou seja, considera-se que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos. 

Ao aplicar-se um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pres-

suposto da normalidade das distribuições das variáveis, tendo este sido realizado 

com o teste K-S (Kolmogorov-Smirnov com a correcção de Lilliefors) (Quadro Nº 22). 

O teste K-S coloca as seguintes hipóteses: 

 H0: A variável quantitativa segue uma distribuição normal para todas as clas-

ses da variável qualitativa. 

 H1: A variável quantitativa não segue uma distribuição normal para todas as 

classes da variável qualitativa. 

Para que se possa aplicar um teste paramétrico, tem que verificar-se H0 para 

todas as classes da variável qualitativa o que não se verifica, quando pelo menos 

um valor de prova for inferior a 5%, rejeitando-se a hipótese nula. Nesses casos, o 

teste paramétrico precisa de ser confirmado pelo teste não paramétrico equivalente 

(teste de Mann-Whitney), que permite comparar os valores medianos em cada um 

dos grupos. 

 

Quadro Nº 22 – Resultados do teste de K-S nas dimensões do sofrimento 
K-S (a) 

 Estatística gl Sig. 
Internamento .093 50 .200(*) Escala Sofrimento (global) Hospital Dia Oncologia .070 50 .200(*) 
Internamento .071 50 .200(*) Sofrimento Psicológico Hospital Dia Oncologia .123 50 .056 
Internamento .124 50 .051 Sofrimento Físico Hospital Dia Oncologia .114 50 .099 
Internamento .125 50 .050 Sofrimento Existencial Hospital Dia Oncologia .074 50 .200(*) 
Internamento .074 50 .200(*) Sofrimento Sócio-Relacional Hospital Dia Oncologia .088 50 .200(*) 
Internamento .107 50 .200(*) Experiências Positivas do Sofrimento Hospital Dia Oncologia .095 50 .200(*) 

  a  Correcção de significância de Lilliefors 
  * Limite inferior da verdadeira significância 
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Por se ter verificado H0 para todas as escalas, pois não existiram valores de 

prova inferiores a 5%, aceitando-se a hipótese nula, ou seja a variável segue uma 

distribuição normal. Assim sendo, o teste paramétrico não precisou de ser confirma-

do pelo teste não paramétrico equivalente, o teste de Mann-Whitney. 

Em suma, conclui-se que os níveis de sofrimento em ambos os grupos se 

situam abaixo dum sofrimento moderado, destacando-se que: 

 A média do sofrimento físico é superior para os que estão no internamen-

to, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas; 

 A média da escala de sofrimento (global), do sofrimento existencial e 

sócio-relacional é superior para os que estão no internamento, contudo as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas; 

 A média das experiências positivas do sofrimento é superior para os que 

estão no hospital de dia, contudo as diferenças observadas não são estatis-

ticamente significativas; 

 A média do sofrimento psicológico é idêntica nos dois grupos. 

 

7.3 – ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA QUALIDADE DE VIDA NOS GRUPOS 

EM ESTUDO 

Tal como foi efectuado para a análise das características do Sofrimento do 

IESSD, a análise das características da qualidade de vida nos dois grupos foi efec-

tuada com recurso às médias de resposta das dimensões/escalas do EORTC QLQ-

C30.  

Ao efectuar a análise do EORTC-QLQ C30, tivemos em conta que, sendo um 

score de 50 o ponto médio das escalas, podemos então considerar que os doentes 
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têm uma boa percepção de qualidade de vida/funcionalidade quando apresentam 

scores superiores a esse ponto médio, e pelo contrário, scores abaixo desse ponto 

médio, representam um nível inferior de qualidade de vida/funcionalidade. 

Assim sendo, pelo Quadro Nº 23, podemos observar que os doentes em 

internamento apresentam, para a escala funcional e estado de saúde glo-

bal/qualidade de vida, scores bastante díspares, variando entre os 34,17 para o 

estado de saúde global/qualidade de vida e os 77,99 para o funcionamento cogniti-

vo. Já os doentes em quimioterapia no hospital dia de oncologia apresentam scores 

mais homogéneos, que variam entre os 51,83 para o estado de saúde glo-

bal/qualidade de vida e os 81.33 para o funcionamento social, revelando uma boa 

percepção de qualidade de vida/funcionalidade. 

 

Quadro Nº 23 – Valores médios e de dispersão da Qualidade de Vida nos dois gru-
pos em estudo 

  N Média Desvio 
padrão 

Internamento 50 34.170 19.3550 Estado de Saúde Global / 
Qualidade de vida Hospital Dia Oncologia 50 51.830 20.8375 

Internamento 50 60.630 20.8346 
Escala Funcional 

Hospital Dia Oncologia 50 75.028 15.1752 
Internamento 50 46.536 32.1066 

Funcionamento Físico 
Hospital Dia Oncologia 50 74.264 19.9784 

Internamento 50 43.998 33.6357 
Funcionamento de Papéis 

Hospital Dia Oncologia 50 70.672 23.9411 
Internamento 50 76.506 20.8112 

Funcionamento Emocional 
Hospital Dia Oncologia 50 72.670 20.1354 

Internamento 50 77.998 21.1447 
Funcionamento Cognitivo 

Hospital Dia Oncologia 50 79.666 21.1006 
Internamento 50 63.336 29.9341 

Funcionamento Social 
Hospital Dia Oncologia 50 81.334 22.2397 

 

 

 



 

 89 

Analisando individualmente o grupo de doentes em internamento verifica-

mos que: 

  Apresar de apresentarem para a escala funcional uma média de 60,63, mani-

festam scores abaixo do valor médio das escalas, a nível do funcionamento 

de papéis (43,99) e físico (46,53), representando um nível inferior de funcio-

nalidade nestas dimensões; 

 As escalas de funcionamento emocional (76,50), cognitivo (77,99) e social 

(63,33) apresentam scores acima do valor médio das escalas, representando 

uma boa funcionalidade ao nível destas escalas; 

 O estado saúde global/qualidade de vida apresenta uma média de 34,17, 

representando um nível inferior de qualidade de vida. 

Como foi referido anteriormente, os doentes a efectuarem quimioterapia no 

hospital dia de oncologia apresentam scores bastante homogéneos e acima do 

valor médio das escalas, representando uma boa percepção de qualidade de 

vida/funcionalidade. Contudo salienta-se que: 

 A média mais baixa refere-se ao estado saúde global/qualidade de vida 

(51,83); 

 A média mais alta corresponde ao funcionamento social (81,33); 

A nível da escala de sintomas podemos verificar, pelo Quadro Nº 24, que tan-

to a escala de sintomas, assim como a maioria dos sintomas, com excepção da 

fadiga e falta de apetite nos doentes em internamento, apresentam scores abai-

xo do nível médio da escala, indicando pouco impacto desses sintomas.  
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Quadro Nº 24 – Valores médios e de dispersão da Qualidade de Vida (Escala de 
Sintomas) nos dois grupos em estudo 

  N Média Desvio 
padrão 

Internamento 50 33.580 15.8741 Escala de Sintomas Hospital Dia Oncologia 50 21.690 12.7744 
Internamento 50 53.780 22.6200 Fadiga Hospital Dia Oncologia 50 36.210 20.8061 
Internamento 50 22.670 31.1864 Náuseas e Vómitos Hospital Dia Oncologia 50 14.666 19.8114 
Internamento 50 35.666 34.3396 Dor Hospital Dia Oncologia 50 22.338 24.1901 
Internamento 50 29.996 35.1585 Dispneia Hospital Dia Oncologia 50 8.662 17.5698 
Internamento 50 38.000 29.3752 Insónia Hospital Dia Oncologia 50 34.662 32.9710 
Internamento 50 47.996 35.7452 Perda de Apetite Hospital Dia Oncologia 50 24.660 28.4238 
Internamento 50 22.662 28.9223 Obstipação Hospital Dia Oncologia 50 12.658 18.9090 
Internamento 50 7.332 18.1845 Diarreia Hospital Dia Oncologia 50 3.332 12.1390 
Internamento 50 12.664 25.9867 Dificuldades Financeiras Hospital Dia Oncologia 50 15.330 27.1147 

 

Assim sendo, constata-se que: 

 Nos doentes em internamento, as médias mais baixas ocorrem nos sinto-

mas diarreia (7,33) e dificuldades financeiras (12,66), enquanto as médias 

mais elevadas ocorrem nos sintomas fadiga (53,78) e perda de apetite 

(47,99); 

 Nos doentes em quimioterapia no hospital dia de oncologia, as médias 

mais baixas observadas ocorreram na diarreia (3,33) e dispneia (8,66) e as 

mais elevadas ao nível da fadiga (36,21) e insónia (34,66). 

Comparando os dois grupos, podemos aferir que: 

  As médias a nível do estado de saúde global/qualidade de vida, escala fun-

cional, assim como as sub-escalas de funcionamento físico, de papéis, cogni-

tivo e social são inferiores para os doentes que estão no internamento; 
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 Apenas a média do funcionamento emocional é superior nos doentes em 

internamento; 

 A média da escala de sintomas, assim como de todos os sintomas, com 

excepção das Dificuldades Financeiras, é superior para os que estão no 

internamento. 

À semelhança do que foi efectuado anteriormente, as diferenças observadas 

nos dois grupos foram testadas com o teste paramétrico t de Student. 

Dos resultados do teste t, ilustrados no Quadro Nº 25, verifica-se que o valor 

de prova é inferior a 5%, rejeitando-se H0 e aceitando-se H1, ou seja, considera-se 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, 

para: 

 O Estado de Saúde Global / Qualidade de vida; 

 Escala Funcional;  

 Funcionamento Físico;  

 Funcionamento de Papéis;  

 Funcionamento Social;  

 Escala de sintomas; 

 Fadiga; 

 Dor; 

 Dispneia; 

 Perda de Apetite;  

 Obstipação. 

Para as escalas funcionamento emocional, funcionamento cognitivo e 

restantes sintomas o valor de prova é superior a 5%, pelo que se aceita H0, consi-

Médias mais elevadas nos 
doentes em internamento 

Médias mais eleva-
das nos doentes em 

quimioterapia no 
hospital dia de 

oncologia 
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derando-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos. 

 

Quadro Nº 25 – Estatísticas relativas à relação entre as Escalas do EORTC-QLQ 
C30 e os dois grupos em estudo 

Teste de Levene Teste t  
  
  F Sig. t gl Valor de 

prova 
Variâncias iguais .053 .819 -4.391 98 .000 Estado de Saúde Global / 

Qualidade de vida Variâncias diferentes   -4.391 97.471 .000 
Variâncias iguais   -3.950 98 .000 Escala Funcional Variâncias diferentes 8.102 .005 -3.950 89.572 .000 
Variâncias iguais   -5.185 98 .000 Funcionamento Físico Variâncias diferentes 17.954 .000 -5.185 81.998 .000 
Variâncias iguais   -4.568 98 .000 Funcionamento de Papéis Variâncias diferentes 11.950 .001 -4.568 88.509 .000 
Variâncias iguais .460 .499 .937 98 .351 Funcionamento Emocional Variâncias diferentes   .937 97.893 .351 
Variâncias iguais .188 .666 -.395 98 .694 Funcionamento Cognitivo Variâncias diferentes   -.395 98.000 .694 
Variâncias iguais 3.525 .063 -3.413 98 .001 Funcionamento Social Variâncias diferentes   -3.413 90.462 .001 
Variâncias iguais 1.805 .182 4.126 98 .000 Escala de Sintomas Variâncias diferentes     4.126 93.713 .000 
Variâncias iguais .908 .343 4.042 98 .000 Fadiga Variâncias diferentes   4.042 97.323 .000 
Variâncias iguais   1.532 98 .129 Náuseas e Vómitos Variâncias diferentes 13.770 .000 1.532 83.010 .129 
Variâncias iguais   2.244 98 .027 Dor Variâncias diferentes 7.459 .007 2.244 88.022 .027 
Variâncias iguais   3.838 98 .000 Dispneia Variâncias diferentes 22.795 .000 3.838 72.037 .000 
Variâncias iguais .151 .698 .535 98 .594 Insónia Variâncias diferentes   .535 96.722 .594 
Variâncias iguais   3.613 98 .000 Perda de Apetite Variâncias diferentes 5.258 .024 3.613 93.267 .000 
Variâncias iguais   2.047 98 .043 Obstipação Variâncias diferentes 10.123 .002 2.047 84.418 .044 
Variâncias iguais   1.294 98 .199 Diarreia Variâncias diferentes 6.719 .011 1.294 85.435 .199 
Variâncias iguais .435 .511 -.502 98 .617 Dificuldades Financeiras Variâncias diferentes   -.502 97.824 .617 

 

Dos resultados salienta-se que os doentes em quimioterapia ambulatória 

apresentam melhores níveis de qualidade de vida e funcionais, nomeadamente, ao 

nível do Funcionamento Físico, de Papéis e Social, que os doentes em internamen-

to. Por sua vez os doentes em internamento apresentam mais sintomas que os 
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doentes em quimioterapia, particularmente nos sintomas Fadiga, Dor, Dispneia, Per-

da de Apetite e Obstipação. 

Tendo sido aplicado um teste estatístico paramétrico, o pressuposto da nor-

malidade das distribuições das variáveis foi verificado, novamente, através do teste 

K-S (Quadro Nº 26).  

 

Quadro Nº 26 – Resultados do teste de K-S nas escalas do EORTC-QLQ C30 
K-S (a) 

 Estatística gl Sig. 
Internamento .197 50 .000 Estado de Saúde Global / 

Qualidade de vida Hospital Dia Oncologia .165 50 .002 
Internamento .124 50 .054 Escala Funcional Hospital Dia Oncologia .092 50 .200(*) 
Internamento .111 50 .166 Funcionamento Físico Hospital Dia Oncologia .173 50 .001 
Internamento .170 50 .001 Funcionamento de Papéis Hospital Dia Oncologia .234 50 .000 
Internamento .207 50 .000 Funcionamento Emocional Hospital Dia Oncologia .123 50 .055 
Internamento .211 50 .000 Funcionamento Cognitivo Hospital Dia Oncologia .212 50 .000 
Internamento .170 50 .001 Funcionamento Social Hospital Dia Oncologia .279 50 .000 
Internamento .167 50 .001 Escala de Sintomas Hospital Dia Oncologia .116 50 .090 
Internamento .136 50 .021 Fadiga Hospital Dia Oncologia .124 50 .051 
Internamento .326 50 .000 Náusea e Vómitos Hospital Dia Oncologia .310 50 .000 
Internamento .191 50 .000 Dor Hospital Dia Oncologia .222 50 .000 
Internamento .283 50 .000 Dispneia Hospital Dia Oncologia .469 50 .000 
Internamento .216 50 .000 Insónia Hospital Dia Oncologia .216 50 .000 
Internamento .220 50 .000 Perda de Apetite Hospital Dia Oncologia .287 50 .000 
Internamento .323 50 .000 Obstipação Hospital Dia Oncologia .408 50 .000 
Internamento .497 50 .000 Diarreia Hospital Dia Oncologia .528 50 .000 
Internamento .447 50 .000 Dificuldades Financeiras Hospital Dia Oncologia .414 50 .000 

        a  Correcção de significância de Lilliefors 
        * Limite inferior da verdadeira significância 

 

Constatou-se que H0 não se verifica para todas as escalas, pois pelo menos 

um valor de prova é inferior a 5%, ou seja a variável quantitativa não segue uma dis-
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tribuição normal para todas as classes da variável qualitativa. Deste modo, o teste 

paramétrico teve de ser confirmado pelo teste não paramétrico – teste de Mann-

Whitney (Quadro Nº 27). 

No Quadro Nº 27, podemos verificar que o valor de prova é inferior a 5%, ou 

seja, rejeita-se H0 e aceita-se H1: considerando-se que existem diferenças estatis-

ticamente significativas entre os dois grupos para: 

 Estado de Saúde Global / Qualidade de vida, Escala Funcional; Funciona-

mento Físico, Funcionamento de Papéis, Funcionamento Social, Escala de 

Sintomas, Fadiga, Dispneia e Perda de Apetite. 

Estes resultados confirmam os do teste t, excepto para os sintomas dor e 

obstipação, em que as diferenças deixam de ser consideradas significativas. 

 

Quadro Nº 27 – Estatísticas relativas ao teste Mann-Whitney para as escalas do 
EORTC-QLQ C30 

 Mann-Whitney U Z Valor de 
prova 

Estado de Saúde Global / Qualidade de vida 662.5 -4.161 0.000 
Escala Funcional 764.5 -3.350 0.001 

Funcionamento Físico 626.5 -4.315 0.000 
Funcionamento de Papéis 683.5 -4.001 0.000 
Funcionamento Emocional 1104 -1.016 0.310 
Funcionamento Cognitivo 1188 -0.445 0.657 

Funcionamento Social 819 -3.088 0.002 
Escala de Sintomas 701 -3.792 0.000 

Fadiga 730 -3.621 0.000 
Náuseas e Vómitos 1162 -0.667 0.505 

Dor 1002.5 -1.762 0.078 
Dispneia 823.5 -3.422 0.001 
Insónia 1148.5 -0.734 0.463 

Perda de Apetite 787 -3.346 0.001 
Obstipação 1044.5 -1.626 0.104 

Diarreia 1148 -1.247 0.212 
Dificuldades Financeiras 1177.5 -0.642 0.521 

 



 

 95 

Em suma, conclui-se que os doentes em internamento apresentam níveis de 

Qualidade de Vida inferiores aos doentes a efectuar quimioterapia no Hospital de 

Dia de Oncologia e naturalmente, níveis superiores de sintomas, destacando-se que: 

 A média do Estado de Saúde Global/Qualidade de Vida, Escala Funcional, 

Funcionamento Físico, Funcionamento de Papéis e Funcionamento 

Social é superior para os que estão no Hospital Dia de Oncologia a efec-

tuar quimioterapia, sendo as diferenças observadas estatisticamente 

significativas; 

 A média do Funcionamento Emocional é superior para os que estão no 

internamento, contudo as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas; 

 A média do Funcionamento Cognitivo é superior para os que estão no 

Hospital Dia de Oncologia, contudo as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas; 

 A média da Escala de Sintomas e dos sintomas Fadiga, Dispneia e Perda 

de Apetite é superior para os que estão no Internamento, sendo as dife-

renças observadas estatisticamente significativas; 

 A média dos sintomas Náuseas e Vómitos, Dor, Insónia, Obstipação e 

Diarreia é superior para os que estão no Internamento, contudo as diferen-

ças observadas não são estatisticamente significativas; 

 A média do sintoma Dificuldades Financeiras é superior para os doentes que 

estão no Hospital Dia de Oncologia a efectuar quimioterapia, contudo as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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7.4 – ANÁLISE DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS DIMENSÕES SOFRIMENTO 

E QUALIDADE DE VIDA NOS DOIS GRUPOS EM ESTUDO 

Ao não se verificar a normalidade das distribuições das variáveis, realizado 

com o teste K-S (Kolmogorov-Smirnov com a correcção de Lilliefors), para a análise 

das relações existentes entre as dimensões Sofrimento e Qualidade de Vida utilizou-

se o coeficiente de correlação de Spearman que não exige a normalidade da distri-

buição dos dados. O coeficiente de correlação de Spearman mede a intensidade da 

relação (forte ou normal) entre duas variáveis e varia entre -1 e 1. Quanto mais pró-

ximo estiver destes extremos, maior será a associação entre as variáveis. O sinal 

negativo da correlação (relação negativa) significa que as variáveis variam em senti-

do contrário, isto é, as categorias mais elevadas de uma variável estão associadas 

às categorias mais baixas da outra variável. 

 GRUPO INTERNAMENTO 

 

Quadro Nº 28 – Correlação entre Sofrimento e Estado de Saúde Global / Qualidade 
de Vida 

Estado de Saúde Global / Qualidade de vida  

N Coef. Correlação Sig. 
Escala de Sofrimento (global) 50 -.606(**) .000 

Psicológico 50 -.546(**) .000 

Físico 50 -.516(**) .000 
Existencial 50 -.590(**) .000 

Sofrimento 

Sócio-Relacional 50 -.273 .055 
Experiências Positivas do Sofrimento 50 .292(*) .040 

       ** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
       * Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 

 

Como se pode verificar no Quadro Nº 28, existe evidência de relação forte 

negativa entre todas as Escalas de Sofrimento, com excepção do Sofrimento 
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Sócio-relacional, e o Estado de Saúde Global/Qualidade de vida, significando que 

quem apresenta valores inferiores de Sofrimento, apresenta melhor Estado de 

Saúde Global / Qualidade de vida. Já a relação Experiências Positivas do 

Sofrimento e Estado de Saúde Global / Qualidade de vida, considerada uma 

relação normal positiva, significa que quem apresenta valores superiores de Expe-

riências Positivas do Sofrimento, apresenta melhor Estado de Saúde Global / 

Qualidade de vida. 

 

Quadro Nº 29 – Correlação entre Sofrimento e Escalas Funcionais (N = 50) 

Sofrimento  
Escala 

Sofrimento 
(global) Psicológico Físico Existencial Sócio-

Relacional 

Experiências 
Positivas do 
Sofrimento 

Coef.  
Correlação -.709(**) -.553(**) -.671(**) -.757(**) -.198 .496(**) Escala  

Funcional 
Sig. .000 .000 .000 .000 .168 .000 

Coef.  
Correlação -.533(**) -.290(*) -.682(**) -.645(**) -.077 .479(**) Físico 

Sig. .000 .041 .000 .000 .593 .000 
Coef.  

Correlação -.586(**) -.423(**) -.589(**) -.638(**) -.181 .373(**) Papéis 
Sig. .000 .002 .000 .000 .208 .008 

Coef.  
Correlação -.606(**) -.719(**) -.294(*) -.475(**) -.299(*) .273 Emocional 

Sig. .000 .000 .038 .000 .035 .055 
Coef.  

Correlação -.537(**) -.416(**) -.479(**) -.566(**) -.126 .445(**) Cognitivo 
Sig. .000 .003 .000 .000 .383 .001 

Coef.  
Correlação -.406(**) -.357(*) -.341(*) -.447(**) -.079 .275 

 F 
U 
N 
C 
I 
O 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
O 

Social 
Sig. .000 .011 .015 .001 .585 .053 

   ** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
   * Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 

 

Entre o Sofrimento e as Escalas Funcionais (Quadro Nº29), obtiveram-se 

relações entre: 

 Todas as escalas Funcionais e de Sofrimento (com excepção do Sofrimen-

to Sócio-Relacional, onde apenas se verificou relação com o Funcionamen-

to Emocional). Estas relações são negativas, significando que quem apre-
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senta melhores valores funcionais apresenta valores inferiores de sofri-

mento; 

 As Experiências Positivas do Sofrimento e as escalas Funcionais (com 

excepção do Funcionamento Emocional e Social, onde não se verificou rela-

ção). Esta relação é positiva indicando que quem apresenta melhores níveis 

de Funcionamento apresenta valores superiores de Experiências Positi-

vas do Sofrimento. 

 

Quadro Nº 30 – Correlação entre Sofrimento e Escalas de Sintomas (N = 50) 

Sofrimento  
Escala 

Sofrimento 
(global) Psicológico Físico Existencial Sócio-

Relacional 

Experiências 
Positivas do 
Sofrimento 

Coef. 
Correlação .588(**) .529(**) .674(**) .584(**) .002 -.544(**) Escala de 

Sintomas 
Sig. .000 .000 .000 .000 .987 .000 

Coef. 
Correlação .521(**) .413(**) .532(**) .513(**) .177 -.378(**) Fadiga 

Sig. .000 .003 .000 .000 .220 .007 
Coef. 

Correlação .202 .202 .238 .224 -.094 -.298(*) Náuseas e 
Vómitos 

Sig. .159 .160 .096 .118 .516 .035 
Coef. 

Correlação .561(**) .477(**) .720(**) .507(**) -.015 -.399(**) Dor 
Sig. .000 .000 .000 .000 .917 .004 

Coef. 
Correlação .377(**) .230 .528(**) .350(*) .102 -.344(*) Dispneia 

Sig. .000 .109 .000 .013 .480 .014 
Coef. 

Correlação .205 .218 .181 .251 -.114 -.318(*) Insónia 
Sig. .154 .127 .208 .079 .430 .024 

Coef. 
Correlação .222 .258 .213 .273 -.117 -.378(**) Perda de 

Apetite 
Sig. .122 .070 .138 .055 .418 .007 

Coef. 
Correlação -.019 .019 .079 .006 -.144 -.286(*) Obstipação 

Sig. .897 .898 .587 .966 .317 .044 
Coef. 

Correlação .196 .215 .224 .251 -.140 -.061 Diarreia 
Sig. .172 .135 .118 .078 .331 .676 

Coef. 
Correlação .039 .106 -.075 -.038 .228 .325(*) Dificuldades 

Financeiras 
Sig. .787 .464 .606 .794 .112 .021 

   ** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
   * Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 
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Entre Sofrimento e as Escalas de Sintomas observa-se no Quadro Nº 30, 

as seguintes relações: 

 Relação forte positiva entre a escala de Sofrimento (global) e a Escala de 

Sintomas, significando que quem apresenta mais sintomas apresenta valo-

res superiores de Sofrimento; 

 Relações fortes ou normais positivas entre os sintomas Fadiga, Dor e Disp-

neia e as escalas de Sofrimento Psicológico, Físico e Existencial, signifi-

cando que quem apresenta mais sintomas de Fadiga, Dor e Dispneia apre-

senta valores superiores de Sofrimento Psicológico, Físico e Existencial 

(com excepção da relação entre Dispneia e Sofrimento Psicológico, a qual 

não se verifica). 

 Relação forte ou normal negativa entre as Experiências Positivas do Sofri-

mento com a Escala de Sintomas e todos Sintomas (excepto Diarreia e 

Dificuldades financeiras) significando que quem apresenta mais Sintomas 

apresenta valores inferiores de Experiências Positivas do Sofrimento; 

 Relação normal positiva entre as Experiências Positivas do Sofrimento e o 

sintoma Dificuldades Financeiras, significando que quem apresenta mais 

sintomas de Dificuldades Financeiras apresenta mais Experiências Posi-

tivas de Sofrimento. 

 GRUPO HOSPITAL DE DIA ONCOLOGIA 

Como se pode verificar no Quadro Nº 31, existe evidência de relação forte 

negativa entre todas as escalas de Sofrimento e o Estado de Saúde Global / Qua-
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lidade de vida, significando que quem apresenta valores inferiores de Sofrimento, 

apresenta melhor Estado de Saúde Global / Qualidade de vida.  

Já a relação Experiências Positivas do Sofrimento e Estado de Saúde Glo-

bal / Qualidade de vida, relação forte positiva, indica que quem apresenta valores 

superiores de Experiências Positivas do Sofrimento, apresenta melhor Estado 

de Saúde Global / Qualidade de vida. 

 

Quadro Nº 31 – Correlação entre Sofrimento e Estado de Saúde Global / Qualidade 
de Vida 

Estado de Saúde Global / Qualidade de vida  
N Coef. Correlação Sig. 

Escala de Sofrimento (global) 50 -.683(**) .000 
Psicológico 50 -.620(**) .000 

Físico 50 -.704(**) .000 
Existencial 50 -.622(**) .000 

Sofrimento 

Sócio-Relacional 50 -.553(**) .000 
Experiências Positivas do Sofrimento 50 .493(**) .000 

    ** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01.  

 

Pelo Quadro Nº 32, podemos verificar que entre o Sofrimento e as Escalas 

Funcionais, ocorrem relações fortes ou normais negativas, em todas as escalas 

(com excepção do Funcionamento de Papéis / Sofrimento Psicológico e Funciona-

mento Cognitivo / Sofrimento Sócio-Relacional), indicando que quem apresenta 

melhores estados de Funcionais apresenta valores inferiores de Sofrimento. 

Entre as Experiências Positivas do Sofrimento e as escalas Funcionais 

(com excepção do Funcionamento Cognitivo e Social) ocorrem relações fortes ou 

normais positivas, indicando que quem apresenta melhores níveis Funcionais 

apresenta valores superiores de Experiências Positivas do Sofrimento. 
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Quadro Nº 32 – Correlação entre Sofrimento e Escalas Funcionais (N = 50) 

Sofrimento  
  

 
Escala 

Sofrimento 
(global) Psicológico Físico Existencial Sócio-

Relacional 

Experiências 
Positivas do 
Sofrimento 

Coef. 
Correlação -.679(**) -.578(**) -.733(**) -.615(**) -.601(**) .478(**) Escala  

Funcional 
Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Coef. 
Correlação -.516(**) -.400(**) -.578(**) -.483(**) -.425(**) .401(**) Físico 

Sig. .000 .004 .000 .000 .002 .004 
Coef. 

Correlação -.419(**) -.270 -.609(**) -.434(**) -.364(**) .329(*) Papéis 
Sig. .002 .058 .000 .002 .009 .020 

Coef. 
Correlação -.594(**) -.608(**) -.543(**) -.496(**) -.541(**) .397(**) Emocional 

Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .004 
Coef. 

Correlação -.391(**) -.313(*) -.445(**) -.390(**) -.271 .220 Cognitivo 
Sig. .005 .027 .001 .005 .057 .125 

Coef. 
Correlação -.442(**) -.371(**) -.443(**) -.387(**) -.555(**) .192 

 F 
U 
N 
C 
I 
O 
N 
A 
M 
E 
N 
T 
O 

Social 
Sig. .001 .008 .001 .006 .000 .183 

   ** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
   * Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 

 

 Entre o Sofrimento e as Escalas de Sintomas, como podemos observar no 

Quadro Nº 33, ocorrem relações fortes e normais positivas entre todas as Escalas 

de Sofrimento com a Escala de Sintomas e os sintomas Fadiga, Dispneia (excep-

to na relação com o Sofrimento Psicológico), Insónia e Perda de Apetite, signifi-

cando que quem apresenta mais sintomas apresenta valores superiores de 

Sofrimento. Ocorreu ainda, uma relação forte positiva entre a escala de Sofrimento 

Físico e o sintoma Dor, significando que quem apresenta mais sintomas de Dor 

apresenta valores superiores de Sofrimento Físico. 

Entre as Experiências Positivas do Sofrimento com a Escala de Sinto-

mas, e os sintomas Fadiga e Perda de Apetite, verifica-se uma relação forte nega-

tiva, indicando que quem apresenta mais Sintomas apresenta valores inferiores 

de Experiências Positivas do Sofrimento 
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Quadro Nº 33 – Correlação entre Sofrimento e Escalas de Sintomas (N = 50) 

Sofrimento 
 

Escala 
Sofrimento 

(global) Psicológico Físico Existencial Sócio-
Relacional 

Experiências 
Positivas do 
Sofrimento 

Coef. 
Correlação .558(**) .466(**) .709(**) .520(**) .424(**) -.462(**) Escala de 

Sintomas Sig. .000 .001 .000 .000 .002 .001 
Coef. 

Correlação .545(**) .391(**) .744(**) .525(**) .444(**) -.411(**) Fadiga 
Sig. .000 .005 .000 .000 .001 .003 

Coef. 
Correlação .183 .226 .191 .147 .061 -.224 Náuseas e 

Vómitos Sig. .204 .115 .183 .308 .676 .118 
Coef. 

Correlação .200 .189 .378(**) .176 .111 -.257 Dor 
Sig. .163 .189 .007 .222 .445 .071 

Coef. 
Correlação .364(**) .276 .396(**) .318(*) .337(*) -.232 Dispneia 

Sig. .009 .053 .004 .024 .017 .104 
Coef. 

Correlação .366(**) .295(*) .488(**) .333(*) .296(*) -.234 Insónia 
Sig. .009 .038 .000 .018 .037 .102 

Coef. 
Correlação .463(**) .393(**) .487(**) .465(**) .335(*) -.385(**) Perda de 

Apetite Sig. .001 .005 .000 .001 .017 .006 
Coef. 

Correlação .158 .115 .215 .118 .212 -.161 Obstipação 
Sig. .274 .427 .135 .414 .140 .264 

Coef. 
Correlação .118 .048 .107 .102 .162 -.146 Diarreia 

Sig. .416 .740 .458 .480 .262 .311 
Coef. 

Correlação .250 .278 .123 .232 .267 .073 Dificuldades 
Financeiras Sig. .080 .051 .394 .105 .061 .617 

   ** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
    * Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 

 

7.5 – RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E AS DIMEN-

SÕES EM ESTUDO 

 Com o intuito de compreender melhor os fenómenos em estudo, foi efectuado 

o cruzamento entre as variáveis sócio-demográficas e as dimensões Sofrimento e 

Qualidade de Vida. 

 Em algumas variáveis sócio-demográficas não foram obtidas relações, 

enquanto que noutras, apenas se obtiveram relações pontuais em algumas dimen-

sões da qualidade de vida e do sofrimento. Apenas nas variáveis Estado Civil e 
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Estádio Funcional ocorreram relações dignas de registo, que poderão esclare-

cer/compreender melhor alguns dos resultados alcançados no estudo. 

Por não se ter verificado o pressuposto da homogeneidade de variâncias ou o 

pressuposto da normalidade, a relação entre as variáveis anteriormente descritas, foi 

efectuada com o teste não paramétrico – teste de Kruskall-Wallis. Este testa a igual-

dade das medianas para todos os grupos. O teste de Kruskall-Wallis coloca as 

seguintes hipóteses: 

 H0: A variável quantitativa apresenta uma distribuição idêntica para cada uma 

das categorias das variáveis qualitativas. 

 H1: A variável quantitativa não apresenta uma distribuição idêntica para todas 

as categorias das variáveis qualitativas. 

Quando o valor de prova é superior ao valor de referência de 5%, aceita-se a 

hipótese nula, caso contrário rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alter-

nativa. 

 ESTADO CIVIL  

 Ao nível da variável Estado Civil apenas se obtiveram relações relevantes, 

em ambos os grupos, com as Dimensões do Sofrimento. 

Nos doentes em internamento, podemos observar pela análise dos quadros 

Nº 34 e 35, que das diferenças entre as médias de resposta obtidas, o valor de pro-

va é inferior a 5%, apenas para o Sofrimento Sócio-Relacional e Experiências 

Positivas do Sofrimento, considerando-se que existem diferenças estatisticamente 

significativas. 
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Quadro Nº 34 – Valores médios e de dispersão do Sofrimento relativos ao Estado 
Civil nos doentes em internamento (N = 50) 

  Média Desvio padrão 
Solteiro(a) 39.467 8.1329 
Casado(a) 41.222 14.5741 
Viúvo(a) 40.400 15.4839 Escala de Sofrimento (global) 

Separado-Divorciado(a) 31.250 .3536 
Solteiro(a) 33.333 17.2024 
Casado(a) 40.494 16.9836 
Viúvo(a) 34.833 20.4943 Sofrimento Psicológico 

Separado-Divorciado(a) 41.350 4.0305 
Solteiro(a) 48.600 30.1209 
Casado(a) 39.581 19.6842 
Viúvo(a) 46.767 26.0833 Sofrimento Físico 

Separado-Divorciado(a) 20.850 5.8690 
Solteiro(a) 43.233 18.6723 
Casado(a) 36.761 15.7117 
Viúvo(a) 42.878 16.8358 Sofrimento Existencial 

Separado-Divorciado(a) 22.700 5.5154 
Solteiro(a) 34.500 2.0785 
Casado(a) 54.158 15.5355 
Viúvo(a) 39.700 15.3064 

Sofrimento  
Sócio-Relacional 

Separado-Divorciado(a) 41.050 12.6572 
Solteiro(a) 31.667 25.6580 
Casado(a) 55.278 25.3812 
Viúvo(a) 26.111 13.4112 

Experiências Positivas do 
Sofrimento 

Separado-Divorciado(a) 90.000 7.0711 

 

Quadro Nº 35 – Resultados do teste Kruskall-Wallis na relação entre as dimensões 
do IESSD e Estado Civil nos doentes em internamento 

 gl Valor de 
prova 

Escala de Sofrimento (global) 3 0.562 
Sofrimento Psicológico 3 0.782 

Sofrimento Físico 3 0.380 
Sofrimento Existencial 3 0.287 

Sofrimento Sócio-Relacional 3 0.008 
Experiências Positivas do Sofrimento 3 0.002 

 

Assim sendo, conclui-se que o Sofrimento Sócio-Relacional é superior 

para os Casados e inferior para os Solteiros e que as Experiências Positivas do 

Sofrimento são superiores para os Separados/Divorciados e inferiores para os 

Solteiros e Viúvos. 
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Já nos doentes em quimioterapia no Hospital de dia, podemos constatar pelos 

quadros Nº 36 e 37, que das diferenças entre as médias de resposta obtidas, o valor 

de prova é inferior a 5%, para a Escala de Sofrimento (global), o Sofrimento Psi-

cológico, o Sofrimento Existencial e as Experiências Positivas do Sofrimento, 

considerando-se que existem diferenças estatisticamente significativas. 

  

Quadro Nº 36 – Valores médios e de dispersão do sofrimento relativos ao Estado 
Civil nos doentes em quimioterapia no Hospital de Dia (N = 50) 

  Média Desvio padrão 
Solteiro(a) 42.433 15.4432 
Casado(a) 33.563 17.8507 Escala de Sofrimento (global) 
Viúvo(a) 70.225 10.1355 

Solteiro(a) 45.500 14.5935 
Casado(a) 34.653 20.2617 Sofrimento Psicológico 
Viúvo(a) 76.450 10.6860 

Solteiro(a) 36.100 14.6503 
Casado(a) 27.426 20.0101 Sofrimento Físico 
Viúvo(a) 53.150 23.6695 

Solteiro(a) 46.367 15.4406 
Casado(a) 31.258 18.9903 Sofrimento Existencial 
Viúvo(a) 71.100 7.2687 

Solteiro(a) 33.367 32.4139 
Casado(a) 42.026 20.4215 Sofrimento Sócio-Relacional 
Viúvo(a) 71.425 20.4066 

Solteiro(a) 28.333 18.9297 
Casado(a) 57.907 29.7656 Experiências Positivas do Sofrimento 
Viúvo(a) 26.250 18.8746 

 

Quadro Nº 37 – Resultados do teste Kruskall-Wallis na relação entre as Dimensões 
do IESSD e Estado Civil nos doentes em quimioterapia no Hospital de Dia 

 gl Valor de prova 
Escala de Sofrimento (global) 2 0.005 

Sofrimento Psicológico 2 0.004 
Sofrimento Físico 2 0.082 

Sofrimento Existencial 2 0.005 
Sofrimento Sócio-Relacional 2 0.053 

Experiências Positivas do Sofrimento 2 0.049 

 

Conclui-se que a Escala de Sofrimento (global), o Sofrimento Psicológico 

e o Sofrimento Existencial são superiores para os Viúvos e inferiores para os 
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Casados, e que as Experiências Positivas do Sofrimento são superiores para os 

Casados e inferiores para os Solteiros e Viúvos. 

 ESTÁDIO FUNCIONAL 

Da relação do Estádio Funcional com as Dimensões da Qualidade de Vida nos 

doentes em internamento (Quadro Nº38), podemos verificar que, das diferenças obti-

das entre as médias de resposta (Anexo III), o valor de prova é inferior a 5% para 

todas as Escalas Funcionais, Escala de Sintomas e para os sintomas: Fadiga e 

Dor, indicando que existem diferenças estatisticamente significativas entre os gru-

pos de Estádios Funcionais. 

 

Quadro Nº 38 – Resultados do teste Kruskall-Wallis na relação entre as dimensões 
do EORTC-QLQ C30 e Estádio Funcional nos doentes em internamento 

 gl Valor de prova 
Estado Saúde Global / Qualidade vida 4 0.060 

Escala Funcional 4 0.000 
Funcionamento Físico 4 0.000 

Funcionamento de Papéis 4 0.000 
Funcionamento Emocional 4 0.007 
Funcionamento Cognitivo 4 0.004 

Funcionamento Social 4 0.038 
Escalas de Sintomas 4 0.002 

Fadiga 4 0.000 
Náuseas e Vómitos 4 0.365 

Dor 4 0.034 
Dispneia 4 0.333 
Insónia 4 0.402 

Perda de Apetite 4 0.122 
Obstipação 4 0.448 

Diarreia 4 0.264 
Dificuldades Financeiras 4 0.740 

 

Conclui-se, então, que a Escala Funcional, a Escala de Sintomas e os tipos 

de Funcionamento Físico, Funcionamento de Papéis, Funcionamento Cogniti-

vo e Funcionamento Social diminuem com a diminuição do Estádio Funcional. 

O mesmo não acontece com o Funcionamento Emocional, visto que este é supe-
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rior para os incapazes de se levantar da cama e os que apresentam sintomas, 

quase sempre ambulatório. 

 Já os sintomas Fadiga e Dor aumentam com a diminuição do Estádio 

Funcional.  

 

Quadro Nº 39 – Valores médios e de dispersão do Sofrimento relativos ao Estádio 
Funcional nos doentes em internamento (N = 50) 

  Média Desvio 
padrão 

Actividade normal 46.150 13.9300 
Sintomas, quase sempre ambulatório 32.238 10.3799 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 42.638 12.6935 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 50.892 12.1797 

ESCALA DE SOFRIMENTO 
(global) 

Incapaz de se levantar da cama 52.675 14.3567 
Actividade normal 55.800 21.7789 

Sintomas, quase sempre ambulatório 30.850 14.7674 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 41.838 16.4918 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 47.275 15.2124 

Sofrimento Psicológico 

Incapaz de se levantar da cama 50.000 17.6965 
Actividade normal 29.150 11.8087 

Sintomas, quase sempre ambulatório 29.517 18.0095 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 46.875 20.4947 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 51.033 15.8141 

Sofrimento Físico 

Incapaz de se levantar da cama 69.800 14.9695 
Actividade normal 34.350 15.4856 

Sintomas, quase sempre ambulatório 27.742 10.1773 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 38.463 13.3628 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 51.175 12.6735 

Sofrimento Existencial 

Incapaz de se levantar da cama 57.025 15.6144 
Actividade normal 69.600 17.6777 

Sintomas, quase sempre ambulatório 47.463 15.8853 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 50.000 11.4433 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 56.842 15.4783 

Sofrimento  
Sócio-Relacional 

Incapaz de se levantar da cama 33.050 14.6812 
Actividade normal 67.500 17.6777 

Sintomas, quase sempre ambulatório 63.958 24.4496 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 45.000 21.2132 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 32.917 21.0474 

Experiências Positivas do 
Sofrimento 

Incapaz de se levantar da cama 18.750 15.4785 

 

Ao nível da relação com as Dimensões do Sofrimento, podemos observar 

pela análise dos quadro Nº 39 e 40, que das diferenças entre as médias de resposta 

obtidas, o valor de prova é inferior a 5% para a Escala de Sofrimento (global), para 

todos os tipos de Sofrimento (excepto o Sofrimento Sócio-Relacional) e para as 
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Experiências Positivas do Sofrimento, considerando-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

Quadro Nº 40 – Resultados do teste Kruskall-Wallis na relação entre as Dimensões 
do IESSD e Estádio Funcional nos doentes em internamento 

 gl Valor de prova 
Escala de Sofrimento (global) 4 0.001 

Sofrimento Psicológico 4 0.025 
Sofrimento Físico 4 0.001 

Sofrimento Existencial 4 0.000 
Sofrimento Sócio-Relacional 4 0.076 

Experiências Positivas do Sofrimento 4 0.001 

 

Conclui-se que a Escala de Sofrimento (global) e todos os tipos de Sofri-

mento (com excepção do Sofrimento Sócio-Relacional) aumentam com a diminui-

ção do Estádio Funcional. Os valores observados para os que apresentam activi-

dade normal contrariam por vezes esta tendência. Contudo, salienta-se que, ape-

nas dois doentes se encontram nesta situação. 

As Experiências Positivas do Sofrimento diminuem com a diminuição do 

Estádio Funcional. 

Já nos doentes em quimioterapia no Hospital de dia, constata-se pelo quadro 

Nº 41, que das diferenças entre as médias de resposta obtidas (Anexo III), o valor de 

prova é inferior a 5% para o Estado Saúde Global / Qualidade vida, Escalas Fun-

cionais (com excepção do Funcionamento Social), Escala de Sintomas e para os 

sintomas Fadiga, Dispneia, Insónia e Diarreia, o que indica a existência de dife-

renças estatisticamente significativas entre os grupos de Estádios Funcionais. 
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Quadro Nº 41 – Resultados do teste Kruskall-Wallis na relação entre as dimensões 
do EORTC-QLQ C30 e Estádio Funcional nos doentes em quimioterapia no Hospital 
de Dia 

 gl Valor de prova 
Estado Saúde Global / Qualidade vida 2 0.000 

Escala Funcional 2 0.000 
Funcionamento Físico 2 0.000 

Funcionamento de Papéis 2 0.004 
Funcionamento Emocional 2 0.039 
Funcionamento Cognitivo 2 0.003 

Funcionamento Social 2 0.189 
Escalas de Sintomas 2 0.002 

Fadiga 2 0.001 
Náuseas e Vómitos 2 0.230 

Dor 2 0.058 
Dispneia 2 0.000 
Insónia 2 0.016 

Perda de Apetite 2 0.293 
Obstipação 2 0.715 

Diarreia 2 0.000 
Dificuldades Financeiras 2 0.383 

 

Em suma, o Estado Saúde Global / Qualidade vida, a Escala Funcional, a 

Escala de Sintomas, e os tipos de Funcionamento Físico, de Papéis e Emocio-

nal diminuem com a diminuição do Estádio Funcional. Já o Funcionamento 

Cognitivo é inferior para os que apresentam sintomas, quase sempre ambulató-

rio. 

A Escala de Sintomas e os sintomas Fadiga, Dispneia, Insónia e Diarreia 

aumentam com a diminuição do Estádio Funcional. 

Relativamente às Dimensões do Sofrimento, constata-se nos quadros Nº 42 e 

43, que das diferenças entre as médias de resposta obtidas, o valor de prova é infe-

rior a 5%, considerando-se que existem diferenças estatisticamente significativas, 

para a Escala de Sofrimento (global), para todos os tipos de Sofrimento e para as 

Experiências Positivas do Sofrimento, concluindo-se que a Escala de Sofrimen-

to (global) e todos os tipos de Sofrimento aumentam com a diminuição do Está-
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dio Funcional e que as Experiências Positivas do Sofrimento diminuem com a 

diminuição do Estádio Funcional. 

 

Quadro Nº 42 – Valores médios e de dispersão do Sofrimento relativos ao Estádio 
Funcional nos doentes em quimioterapia no Hospital de Dia (N = 50) 

  Média Desvio 
padrão 

Actividade normal 21.438 14.9313 
Sintomas, quase sempre ambulatório 42.613 17.2632 Escala de Sofrimento 

(global) Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 62.467 7.0188 
Actividade normal 23.919 17.9857 

Sintomas, quase sempre ambulatório 44.035 21.2362 Sofrimento Psicológico 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 61.533 10.7314 

Actividade normal 13.544 13.0443 
Sintomas, quase sempre ambulatório 35.087 17.7434 Sofrimento Físico 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 65.267 17.3739 
Actividade normal 18.469 15.5340 

Sintomas, quase sempre ambulatório 41.639 18.8538 Sofrimento Existencial 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 60.433 3.2747 

Actividade normal 30.369 19.5665 
Sintomas, quase sempre ambulatório 48.616 21.0809 Sofrimento  

Sócio-Relacional Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 66.633 8.2561 
Actividade normal 73.750 29.4675 

Sintomas, quase sempre ambulatório 45.968 26.1859 Experiências Positivas 
do Sofrimento Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 25.000 13.2288 

 
Quadro Nº 43 – Resultados do teste Kruskall-Wallis na relação entre as dimensões 
do IESSD e Estádio Funcional nos doentes em quimioterapia no Hospital de Dia 

 gl Valor de prova 
Escala de Sofrimento (global) 2 0.000 

Sofrimento Psicológico 2 0.004 
Sofrimento Físico 2 0.000 

Sofrimento Existencial 2 0.000 
Sofrimento Sócio-Relacional 2 0.003 

Experiências Positivas do Sofrimento 2 0.004 
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8 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 Neste capítulo proceder-se-á a uma síntese e apreciação dos resultados 

apresentados no capítulo anterior, confrontando-os entre si e tentando evidenciar os 

seus significados. A discussão dos resultados é organizada sequencialmente, de 

modo a dar resposta aos objectivos propostos. 

 A doença oncológica é usualmente conotada como uma doença de grande 

impacto no indivíduo e família, provocando enorme sofrimento. Ao avaliar-se o 

sofrimento em doentes com cancro, as expectativas iniciais são de se obterem 

níveis elevados de sofrimento, como foi verificado no estudo de Apóstolo et al. 

(2006), em que os níveis de sofrimento se encontravam acima do valor mediano da 

escala. 

 Contudo, neste estudo e contrariando o estudo citado anteriormente, os níveis 

de sofrimento global – 40,57 para os doentes em internamento e 37,02 para os 

doentes em quimioterapia – situaram-se abaixo do nível mediano da escala, reve-

lando um nível de sofrimento entre o fraco e o moderado. Tendência semelhante foi 

observada nas várias dimensões do sofrimento em que são percepcionados valores 

médios que oscilam entre 39,08 para o Sofrimento Psicológico e 49,85 para o Sofri-

mento Sócio-Relacional, nos doentes em internamento e, entre 30,00 para o Sofri-

mento Físico e 43,85 para o Sofrimento Sócio-Relacional, nos doentes a efectuar 

quimioterapia no Hospital de Dia de Oncologia.  

 São raros os estudos efectuados com este tipo de instrumento, nestas mes-

mas circunstâncias, não se encontrando estudos onde se verifiquem resultados 
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semelhantes e que expliquem este acontecimento. Como poderão ser explicados 

estes resultados? 

 Diversas hipóteses surgem ao reflectir nestes resultados. Primeiramente, sur-

ge a hipótese destes resultados serem derivados da qualidade dos cuidados presta-

dos pelos profissionais de saúde e cuidadores. Ou então, será que estes resultados 

se devem aos critérios de amostragem, que permitiam a inclusão de doentes em 

qualquer estadio da doença, nomeadamente num estadio inicial da mesma? Ou o 

facto de estarmos perante uma sociedade bastante crente em Deus, onde a fé e a 

esperança são indutores de força, coragem e determinação para enfrentar as adver-

sidades da vida? Ou será que estes resultados ocorreram devido a uma conjugação 

de todos estes factores? 

Factos concretos é que, tanto nos doentes com cancro em internamento 

como nos doentes com cancro a efectuar quimioterapia no Hospital de Dia de Onco-

logia, os níveis de sofrimento mais elevados referem-se ao Sofrimento Sócio-

relacional.  

Este fenómeno, vai de encontro aos resultados obtidos por Apóstolo et al. 

(2006), em que as doentes em tratamento quimioterápico apresentavam níveis de 

sofrimento mais elevado, no que diz respeito aos aspectos sócio-relacionais, o que 

reflecte a dimensão do sofrimento empático. Ou seja, os doentes oncológicos sofrem 

por se aperceberem do sofrimento causado pelo seu processo de doença aos seus 

entes mais próximos, como se pôde constatar ao analisar, à posteriori, as respostas 

obtidas em cada item, onde se verificam médias de resposta mais elevadas às per-

guntas “desejaria que a minha família não sofresse tanto por eu estar doente”, “a 
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minha doença faz-me preocupar com o futuro das pessoas que me são queridas” e 

“angustia-me a ideia de poder deixar as pessoas de quem gosto”.  

Nos doentes em internamento que integraram esta amostra, esta situação 

parece estar bem patente, pois foi verificado que o Sofrimento Sócio-Relacional é 

superior para os Casados, corroborando a suposição de os doentes sofrerem por se 

aperceberem do sofrimento que causam, nesta situação, ao seu cônjuge. 

Este facto vai de encontro ao que refere Gameiro (1999:38), baseado em 

Cherny e col. (1994) em que “o sofrimento do doente é ampliado pela sua percepção 

de que as pessoas que lhe são queridas sofrem com o seu problema, sendo a situa-

ção avaliada como uma carga para si e para os outros”. 

 Comparando o sofrimento nos dois grupos, e tendo em conta que este se 

situa, em ambos os grupos, abaixo do nível mediano da escala, verifica-se que os 

doentes a efectuar quimioterapia apresentam valores inferiores em todas as dimen-

sões do sofrimento. Contudo, apenas ao nível do Sofrimento Físico se obteve uma 

diferença estatisticamente significativa, em que este, apesar de estar cotado abaixo 

do nível mediano da escala, é inferior para os que estão a efectuar quimioterapia no 

Hospital de Dia de Oncologia. Este acontecimento pode dever-se ao facto do des-

controlo sintomático ser uma das principais causas de internamento, enquanto que 

nos doentes a efectuar quimioterapia, os principais efeitos secundários não ocorrem 

durante o tratamento, mas sim após o mesmo. 

 Também no estudo de Apóstolo et al. (2006), apesar da média neste caso se 

encontrar acima do valor médio da escala, a dimensão do Sofrimento Físico, a par 

da dimensão Existencial, foi das que apresentou um valor mais baixo. Este facto, 

como refere Gameiro (1999), contraria a organização tradicional dos cuidados de 
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saúde, orientados principalmente para o alívio do Sofrimento Físico, relegando para 

segundo plano as restantes dimensões do sofrimento. 

 Relativamente ao segundo objectivo do estudo, e tendo em conta os doentes 

em internamento, os dados obtidos revelam que estes apresentam um bom nível de 

Funcionamento Cognitivo e Emocional, seguindo-se do Funcionamento Social. Pelo 

contrário, o Funcionamento de Papéis e Físico apresentam valores ligeiramente 

abaixo do nível mediano da escala, representando um nível inferior de Qualidade de 

vida/funcionalidade nestas duas dimensões.  

 Tal como referido anteriormente, sendo o descontrolo sintomático uma das 

principais causas de internamento e de este colocar os doentes perante diversas 

técnicas invasivas, parecem ser factores contribuintes para uma percepção de pior 

qualidade de vida a nível do Funcionamento Físico. Outro factor intrínseco ao Fun-

cionamento Físico, que poderá levar os doentes a ter uma percepção de pior quali-

dade de vida a nível físico é a presença de sintomas. Neste estudo, apesar da maio-

ria dos sintomas se encontrar abaixo do nível mediano da escala, destacam-se, a 

Fadiga, a Perda de Apetite, a insónia e a Dor. A Fadiga foi o sintoma mais prevalen-

te, indo de encontro ao que refere Mota e Pimenta (2002) como sendo este um dos 

sintomas mais, frequentemente, relatado pelos doentes oncológicos em todas as 

fases da doença e de tratamento. 

No que se refere ao Funcionamento Físico o ambiente hospitalar, nomeada-

mente, o facto de estar internado é, por si só, um factor limitativo no desempenho 

dos papéis sociais dos doentes. Tal como refere Cadete (2005) a hospitalização 

obriga a uma quebra das funções habituais dos doentes, representando uma perda 

no seu papel sócio-familiar. 
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Contudo, apesar dos doentes em internamento apresentarem bons níveis 

funcionais e baixa prevalência de sintomas, estes percepcionam um nível inferior de 

saúde e de Qualidade de Vida. Esta situação não causa surpresa, pois resultados 

semelhantes foram obtidos por Jordhoy et al. (2003), num estudo efectuado em 260 

doentes com cancro internados num hospital, onde as diferenças mais significativas, 

comparativamente com este estudo, ocorrem a nível do Funcionamento Social com 

uma média de 48 e nos sintomas Dor, Dispneia, Diarreia e obstipação com médias 

de 51, 42, 26 e 44, respectivamente. 

 A nível dos doentes a efectuar quimioterapia verificam-se elevados scores em 

todas as escalas de Funcionamento e um score, ligeiramente acima do ponto médio, 

para a dimensão Estado de Saúde Global/Qualidade de vida, revelando a percepção 

de uma boa qualidade de vida por parte destes doentes. Inversamente, e contrarian-

do a noção de que o tratamento quimioterápico é indutor de grandes efeitos secun-

dários, este grupo de doentes apresenta baixos scores de sintomas, sendo os mais 

prevalentes a Fadiga (36,21) e a Insónia (34,66). 

 Também nesta situação me interrogo se estes resultados não poderão estar 

relacionados com o método de amostragem, visto que é conhecido que normalmen-

te os efeitos secundários da quimioterapia surgem à posteriori? Ou será da qualida-

de dos tratamentos quimioterápicos e da evolução das terapêuticas farmacológicas, 

nomeadamente dirigidas para o controlo sintomático? 

 Estes resultados enquadram-se nos resultados obtidos em diversos estudos. 

Nos estudos efectuados por Dirmaier et al. (2004) e Park et al. (2006) os resultados, 

à semelhança do ocorrido neste estudo, revelaram médias elevadas na globalidade 

das escalas funcionais, sendo também a dimensão Estado de Saúde Global / Quali-
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dade de vida aquela que apresenta valores mais baixos, no entanto acima dos valo-

res medianos da escala, nomeadamente 66,3 no estudo de Dirmaier et al. e 69,4 no 

estudo de Park et al. Também nestes estudos ocorreu uma baixa prevalência de sin-

tomas, salientando-se que a Fadiga (40,3 no estudo de Dirmaier et al.; 26,8 no estu-

do de Park et al.) foi o sintoma mais prevalente. Este acontecimento corrobora a opi-

nião e os resultados obtidos por Mota e Pimenta (2002), Passik et al. (in Mota e 

Pimenta, 2002) e Schonwetter et al. (2006) em que a Fadiga é descrita como o sin-

toma mais frequente nos doentes a efectuar quimioterapia. 

Ainda, comparativamente, aos estudos de Dirmaier et al. (2004) e Park et al. 

(2006), de realçar que, apesar da ligeira diferença de médias, o Funcionamento 

Social (69,3 no estudo de Dirmaier et al.; 79,7 no estudo de Park et al.) é o que apre-

senta média mais baixa dentro das escalas funcionais, contrariamente a este estudo 

em que o Funcionamento Social (81,33) foi a média mais elevada. Esta situação é 

reveladora da importância que a família tem no apoio e suporte directo do doente 

oncológico na doença e durante o processo de tratamento. O apoio familiar foi algo 

que se constatou aquando da aplicação dos questionários, pois foram raras as 

situações em que o doente a efectuar quimioterapia não estava acompanhado pela 

família. 

 Comparando a qualidade de vida nos dois grupos salienta-se que os doentes 

em internamento apresentam médias, a nível das escalas funcionais (com excepção 

do Funcionamento Emocional) e na dimensão Estado de Saúde Global / Qualidade 

de Vida, mais baixas do que os doentes a efectuar quimioterapia e uma maior preva-

lência de sintomas (com excepção das dificuldades financeiras). Contudo, apenas se 

verificam diferenças estatisticamente significativas na Escala Funcional, Funciona-
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mento Físico, Funcionamento de Papéis e Funcionamento Social e na dimensão 

Estado de Saúde Global / Qualidade de Vida, sendo estas superiores para os que 

estão a efectuar quimioterapia no hospital de dia. Já no que se refere aos sintomas a 

Escala de Sintomas, a Fadiga, a Dispneia e a Perda de Apetite são superiores e 

estatisticamente significativas para os doentes que estão em internamento. Esta 

apreciação leva-me a realçar o impacto que a hospitalização terá no doente com 

cancro, não só pelo descontrolo sintomático, como também pela ruptura que provo-

ca entre o doente, o seu meio habitual e as suas relações sociais, que normalmente 

não ocorrem quando este se encontra em tratamento quimioterápico no Hospital de 

Dia, onde este apenas necessita de se deslocar por algumas horas e usualmente de 

três em três semanas. Outro factor que poderá estar na génese desta situação é o 

facto dos doentes a efectuar quimioterapia se encontrarem numa situação de trata-

mento directo da doença, enquanto que os doentes em internamento, e tendo em 

conta o que foi observado “in loco”, aquando da aplicação dos questionários, e que 

os estádios funcionais menos favoráveis se verificam neste grupo, presumivelmente 

estes doentes encontram-se num estádio mais avançado da doença. 

 Corroborando este acontecimento está a relação obtida entre as Dimensões 

do Sofrimento e da Qualidade de Vida com o Estádio Funcional, onde se verificou 

que o Sofrimento e os Sintomas aumentam e a Qualidade de Vida diminui, à medida 

que diminui o Estádio Funcional, evidenciando uma deterioração da saúde e conse-

quentemente, a aproximação de uma fase terminal da doença. 

Quanto ao último objectivo, analisar a relação existente entre as dimensões 

sofrimento e qualidade de vida num grupo de doentes com cancro que estejam 
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internados num serviço do HDES, E.P.E. e noutro que esteja a efectuar quimiotera-

pia no mesmo hospital, verificam-se diversas relações estatisticamente significativas.  

Em ambos os grupos verifica-se que quem apresenta melhor Estado de Saú-

de Global / Qualidade de Vida apresenta menor Sofrimento e mais Experiências 

Positivas do Sofrimento, exceptuando na dimensão Sócio-Relacional do sofrimento 

nos doentes em internamento. 

 Nos doentes em internamento, observam-se diversas relações entre as 

dimensões do sofrimento e as escalas funcionais de qualidade de vida, aferindo-se 

que quem apresenta melhores tipos de Funcionamento, à excepção do Funciona-

mento Emocional, que é melhor para os doentes que apresentam menor Sofrimento 

Sócio-Relacional, apresenta menor Sofrimento Psicológico, Físico e Existencial. 

Quanto às Experiências Positivas do Sofrimento estas são superiores para quem 

apresenta melhor Funcionamento Físico, de Papéis e Cognitivo. 

 Na relação entre as escalas de sintomas e o sofrimento, os doentes com mais 

sintomas de Fadiga, Dor e Dispneia, apresentam maior sofrimento a nível do Sofri-

mento Psicológico, Físico e Existencial (excepto para a relação entre a dispneia e o 

sofrimento psicológico). Também se verificam relações significativas de todos os 

sintomas (excepto a diarreia e dificuldades financeiras) com as Experiências Positi-

vas do Sofrimento, sendo que neste caso, os que apresentam menos sintomas têm 

mais experiências positivas. Curiosamente, quem apresenta mais dificuldades finan-

ceiras apresenta mais experiência positivas de sofrimento. 

Resultados semelhantes foram obtidos no grupo dos doentes a efectuar qui-

mioterapia no Hospital de Dia, divergindo numa ou noutra dimensão. Apurou-se, 

então, que os doentes a efectuar quimioterapia que manifestam melhores tipos de 
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Funcionamento Físico, Emocional e Social, ostentam menor Sofrimento (em todas 

as suas dimensões) e os que manifestam melhor Funcionamento de Papéis apre-

sentam menor Sofrimento Físico, Existencial e Sócio-Relacional, enquanto que nos 

doentes em que o Funcionamento Cognitivo é melhor ocorre menor Sofrimento Psi-

cológico, Físico e Existencial. No que se refere às Experiências Positivas do Sofri-

mento, estas são mais para quem demonstra melhor Funcionamento Físico, de 

Papéis e Emocional. 

Tal como nos doentes em internamento, neste grupo descortinaram-se diver-

sas relações entre as escalas de sintomas e o sofrimento. Assim sendo, os doentes 

com mais sintomas de Fadiga, Insónia e Perda de Apetite, apresentam maior Sofri-

mento (em todas as suas dimensões). Outras relações se obteram, nomeadamente 

entre a Dispneia e os Sofrimentos Físico, Existencial e Sócio-Relacional e entre a 

Dor e o Sofrimento Físico, sendo nesses casos o Sofrimento sempre maior para 

quem apresenta mais sintomas. No que se reporta às Experiências Positivas do 

Sofrimento, estas são superiores para os que apresentam menos sintomas de Fadi-

ga e Perda de Apetite. 

Todas estas relações eram legítimas e expectáveis. É naturalmente previsto 

que quantos mais Sintomas existirem e menores forem os níveis de Funcionamento 

e de Qualidade de Vida, maior será o Sofrimento. 
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9 – CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

Aliviar o Sofrimento em todas as suas dimensões, promovendo uma melhor 

Qualidade de Vida é reconhecidamente uma responsabilidade dos profissionais de 

saúde e, em particular dos enfermeiros, visto que são estes que mais tempo e mais 

próximo se encontram dos doentes oncológicos, aquando da realização dos trata-

mentos quimioterápicos em ambulatório ou aquando dum internamento. 

Uma prática médica baseada no modelo biomédico tradicional orientada para 

a cura da doença, associada a um crescente desenvolvimento de tecnologias invasi-

vas e de novos fármacos, poderão afastar o profissional de saúde do doente, poten-

ciando o seu sofrimento. 

Contudo, o conceito de saúde tem vindo, progressivamente, a demarcar-se do 

sinónimo de ausência de doença, integrando novos conceitos como o bem-estar e a 

Qualidade de Vida. Estes novos conceitos fazem despontar nos profissionais de 

saúde uma visão mais holística sobre os doentes, sendo esta determinante na 

humanização dos cuidados. 

Assim sendo, é essencial compreender e reconhecer as diferentes formas e 

manifestações dos fenómenos do Sofrimento e da Qualidade de Vida. Este trabalho, 

torna-se assim, mais um contributo na interpretação e compreensão destes dois 

complexos conceitos. 

Ao contrário do estudo de Wilson et al. (2007) onde concluíram que o sofri-

mento é uma experiência multidimensional mais fortemente relacionada com o 

sofrimento físico, neste estudo verifica-se que sofrimento é uma experiência multidi-
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mensional, com valores mais elevados associados ao sofrimento sócio-relacional, 

mas com contributos do âmbito psicológico, físico e existencial. 

Em suma, e em termos gerais, sobressai dos resultados deste trabalho que: 

  Os níveis de Sofrimento se situam entre o fraco e o moderado; 

 Que os doentes em internamento apesar de apresentarem bons níveis fun-

cionais e baixa prevalência de sintomas, percepcionam nível menos saudável 

de Saúde e de Qualidade de Vida; 

 Quanto menor é o Sofrimento do doente oncológico, melhor é o seu nível de 

Funcionalidade e de Qualidade de Vida; 

 Quanto menos sintomas, nomeadamente, Fadiga, Dor, Dispneia, Insónia e 

Perda de Apetite, menor é o sofrimento e mais são as Experiência Positivas 

de Sofrimento; 

 Quanto melhor é o nível de Funcionalidade e de Qualidade de Vida, mais são 

as Experiências Positivas de Sofrimento. 

Das relações, entre as dimensões do Sofrimento e da Qualidade de Vida, 

pode-se ainda constatar que existe uma interacção entre estes dois conceitos. 

Esta avaliação dos resultados não pode deixar de ter em conta algumas limi-

tações da investigação realizada, conferindo cautela na sua interpretação e genera-

lização. 

Entre as limitações, realce em primeiro lugar para a dificuldade em constituir 

uma amostra mínima, nomeadamente, nos doentes com cancro em internamento, 

impossibilitando a obtenção de uma amostra de maiores dimensões que satisfaça os 

critérios de autores mais exigentes. Considerou-se ainda, como limitação deste tra-

balho, o facto de os questionários, nos doentes a efectuar quimioterapia, não terem 
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sido preenchidos nas condições ideais, visto que o Hospital de Dia de Oncologia é 

uma unidade aberta, estando o doente sujeito a distracções e a interrupções durante 

o preenchimento dos mesmos. 

Outra limitação identificada prende-se com o facto da dimensão Funciona-

mento Cognitivo apresentar um Alfa de Cronbach de 0,40. 

Para finalizar é importante realçar que a noção de Sofrimento e de Qualidade 

de Vida do doente, não podem ser inferidas pelos profissionais de saúde exclusiva-

mente a partir das suas dimensões, física e psicológica, pois são áreas de grande 

multidimensionalidade. Assim sendo, a principal implicação que se pode retirar dos 

resultados do estudo para a prática dos profissionais de saúde é que o cuidar de 

doentes com cancro deve ir além do Modelo Biomédico, sendo que é fundamental 

para se diminuir o Sofrimento e promover a Qualidade de Vida destes doentes, 

entender a Doença Oncológica como uma fonte de Sofrimento, sendo este um 

fenómeno, tal como a Qualidade de Vida, multidimensional. 

Por fim não podemos deixar de referir que um trabalho de investigação é um 

processo contínuo onde os assuntos não se esgotam num só, permitindo o surgi-

mento de novos dados, de novas ideias e de novas interrogações. Assim sendo, 

sugere-se que: 

 Se efectue o mesmo tipo de estudo, em cada grupo separadamente, com 

uma amostra de maiores dimensões; 

 Se testem estas duas dimensões em diferentes estadios da doença oncológi-

ca e em diferentes “tipos de cancro”; 

 Se realizem trabalhos qualitativos, englobando estas duas dimensões, para 

melhor compreensão das relações entre estes dois conceitos. 
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Sendo a prestação de cuidados humanizados e com qualidade um dever 

sempre presente nos profissionais de saúde, é fundamental que as equipas de saú-

de se estruturem de modo a efectuar uma abordagem aos doentes como um ser 

biopsicossocial e que adoptem medidas de avaliação da qualidade de vida e sofri-

mento, com o objectivo de identificar as dimensões de maior sofrimento e de menor 

qualidade de vida, delineando intervenções específicas de modo a atenuar o sofri-

mento e melhorar a qualidade de vida destes doentes. 

A criação de Equipas e de Serviços de Cuidados Paliativos são fundamentais 

para se efectivar uma resposta activa aos problemas decorrentes da doença prolon-

gada (oncológica ou não), incurável e progressiva, na tentativa de prevenir o sofri-

mento que ela gera e de proporcionar a máxima qualidade de vida possível a estes 

doentes e suas famílias. 
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ANEXO I 

INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS



                                                                Nº ________ 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 FACULDADE MEDICINA DE LISBOA 

CURSO DE MESTRADO EM CUIDADOS PALIATIVOS (4ª EDIÇÃO) 

 
 

“Sofrimento e Qualidade de Vida em doentes com cancro no HDES, E.P.E.” 
 
 

 
Nome ______________________________________________________        

Idade ________               Sexo  M   F                  

Estado Civil – Solteiro(a) / Casado(a) / Viúvo(a) / Separado-Divorciado(a) / Outra 

Habilitações – Analfabeto / Anos Escolaridade _____ / E. Superior 

Naturalidade ______________________   Residência ______________________ 

Vive Com – Isolado(a) / Cônjuge / Filhos / Pais / Instituição ( __ anos) / Outra 

Cuidador Principal – Cônjuge / Filhos / Pais / Familiar ( _________ ) / Outra 

Profissão ________________    

Situação Laboral Actual – A Trabalhar / De Baixa / Desempregado(a) / Reformado (a) / Outra 

Diagnóstico ______________________  Data 1º Diagnóstico ___ / ___ / _______ 

Metástases – Não   Sim      Localização ______________________ 

Local de Tratamento – Internamento (serviço _______/ dia int. ___) / Hospital Dia Oncologia 

Estádio Funcional (WHO-ECOG) 

1. Actividade normal 

2. Sintomas, quase sempre ambulatório 

3. Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 

4. Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 

5. Incapaz de se levantar da cama 

 

 

 

Ciclo QT – Nº _______ 



               Nº ________ 

 

EORTC QLQ-C30 (version 3) 

Gostaríamos de conhecer alguns pormenores sobre si e a sua saúde. Responda, por favor, a todas 

as perguntas fazendo um círculo à volta do número que melhor se aplica ao seu caso. Não há 

respostas certas nem erradas. A informação fornecida é estritamente confidencial. 

 
Escreva as iniciais do seu nome:     
       
 A data de nascimento (dia, mês, ano):       
       
A data de hoje (dia, mês, ano):                               
    
______________________________________________________________________ 

 
 Não Um 

pouco 
Bastante Muito 

1. Custa-lhe fazer esforços mais violentos, por 
exemplo, carregar um saco de compras pesado ou 
uma mala? 

1 2 3 4 

2. Custa-lhe percorrer uma grande distância a pé? 1 2 3 4 
3. Custa-lhe dar um pequeno passeio a pé, fora de 

casa? 1 2 3 4 

4. Precisa de ficar na cama ou numa cadeira durante 
o dia? 1 2 3 4 

5. Precisa que o/a ajudem a comer, a vestir-se, a 
lavar-se ou a ir à casa de banho?  1 2 3 4 

 
Durante a última semana     
 Não Um 

pouco 
Bastante Muito 

6. Sentiu-se limitado/a no seu emprego ou no 
desempenho das suas actividades diárias? 1 2 3 4 

7. Sentiu-se limitado/a na ocupação habitual dos 
seus tempos livres ou noutras actividades de 
lazer? 

1 2 3 4 

8. Teve falta de ar? 1 2 3 4 
9. Teve dores? 1 2 3 4 
10. Precisou de descansar? 1 2 3 4 
11. Teve dificuldade em dormir? 1 2 3 4 
12. Sentiu-se fraco/a? 1 2 3 4 
13. Teve falta de apetite? 1 2 3 4 
14. Teve enjoos? 1 2 3 4 
15. Vomitou? 1 2 3 4 



               Nº ________ 

 

Durante a última semana     
 Não Um 

pouco 
Bastante Muito 

16. Teve prisão de ventre? 1 2 3 4 
17. Teve diarreia? 1 2 3 4 
18. Sentiu-se cansado/a? 1 2 3 4 
19. As dores perturbaram as suas actividades diárias? 1 2 3 4 
20. Teve dificuldade em concentrar-se, por exemplo, 

para ler o jornal ou ver televisão? 1 2 3 4 

21. Sentiu-se tenso/a? 1 2 3 4 
22. Teve preocupações? 1 2 3 4 
23. Sentiu-se irritável? 1 2 3 4 
24. Sentiu-se deprimido/a? 1 2 3 4 
25. Teve dificuldade em lembrar-se das coisas? 1 2 3 4 
26. O seu estado físico ou tratamento médico interfe-

riram na sua vida familiar? 1 2 3 4 

27. O seu estado físico ou tratamento médico interfe-
riram na sua actividade social? 1 2 3 4 

28. O seu estado físico ou tratamento médico causa-
ram-lhe problemas de ordem financeira? 1 2 3 4 

 
 
Nas perguntas que se seguem faça um círculo à volta do número, entre 1 e 7, que melhor se 
aplica ao seu caso 
 
29. Como classificaria a sua saúde em geral durante a última semana? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
                                Péssima                Óptima 
 
30. Como classificaria a sua qualidade de vida global durante a última semana?  
 

1 2 3 4 5 6 7 
                                Péssima                Óptima 
 
 
Copyright 1995 EORTC Study Group on Quality of Life. Todos os direitos reservados. 
 
 

Passe à folha seguinte 
 
 
 
 
 
 

 



               Nº ________ 

 

IESSD 
(Teresa McINTYRE; Manuel GAMEIRO, 1997) 

 

Abaixo encontram-se algumas afirmações que podem corresponder a experiências das 

pessoas doentes. Por favor indique até que ponto cada uma das afirmações corresponde (ou não) 

ao que verdadeiramente se passa consigo, marcando com um círculo o respectivo número de 

acordo com a legenda.    

 1 - Não corresponde nada ao que se passa comigo / é totalmente falso                         
2 - Corresponde pouco ao que se passa comigo 

 3 - Corresponde bastante ao que se passa comigo 
 4 - Corresponde muito ao que se passa comigo 
 5 - Corresponde totalmente ao que se passa comigo / é totalmente verdadeiro 
 
01- Sinto-me mais cansado/a desde que estou doente 1 2 3 4 5 
02- Penso muito na gravidade e nas consequências da minha doença 1 2 3 4 5 
03- Sinto-me apreensivo/a em relação ao que me poderá acontecer 1 2 3 4 5 
04- Sinto que a doença me está a roubar tempo para poder fazer aquilo que  
      gostaria  

1 2 3 4 5 

05- Sinto dificuldade em suportar o estado de tensão que a doença me provoca 1 2 3 4 5 
06- Desde que fiquei doente sinto-me triste 1 2 3 4 5 
07- Preocupa-me a ideia de a minha doença me poder fazer perder o emprego 1 2 3 4 5 
08- A doença obriga-me a pôr de lado alguns projectos importantes que tinha  
      em mente 

1 2 3 4 5 

09- Desde que estou doente tenho tido momentos de grande desespero  1 2 3 4 5 
10- Desde que estou doente tenho sentido mais a falta da minha família 1 2 3 4 5 
11- Tenho receio de que com a minha doença me torne uma sobrecarga para a  
      minha família  

1 2 3 4 5 

12- Angustia-me a ideia de poder deixar as pessoas de quem gosto 1 2 3 4 5 
13- Não consigo compreender o que está a provocar a minha doença 1 2 3 4 5 
14- Com a doença tenho perdido muita da minha energia e força física 1 2 3 4 5 
15- A minha doença deixa-me desiludido/a em relação ao que esperava da vida  1 2 3 4 5 
16- Desde que estou doente sinto dificuldade em me controlar e reajo com  
      agressividade 

1 2 3 4 5 

17- Preocupo-me com as dores que possa vir a ter  1 2 3 4 5 
18- Tenho dificuldade em deixar de pensar nas coisas más que me poderão  
      acontecer 

1 2 3 4 5 

19- Sinto-me revoltado/a perante a minha situação de doença 1 2 3 4 5 
20- Não consigo encontrar posição para estar confortável 1 2 3 4 5 
  
 
 



               Nº ________ 

 

            1 - Não corresponde nada ao que se passa comigo / é totalmente falso                         
2 - Corresponde pouco ao que se passa comigo 

 3 - Corresponde bastante ao que se passa comigo 
 4 - Corresponde muito ao que se passa comigo 
 5 - Corresponde totalmente ao que se passa comigo / é totalmente verdadeiro 
 
21- Sinto que com a doença perdi a liberdade de decidir sobre a minha vida 1 2 3 4 5 
22- A minha doença faz-me preocupar com o futuro das pessoas que me são  
      queridas 

1 2 3 4 5 

23- Tenho dores difíceis de suportar  1 2 3 4 5 
24- Apesar de estar doente sinto-me tranquilo/a 1 2 3 4 5 
25- Preocupa-me a ideia de não poder ajudar a minha família como antes de  
      adoecer 

1 2 3 4 5 

26- Apesar da minha doença não deixo de fazer planos para o futuro  1 2 3 4 5 
27- Sinto que já não sou capaz de fazer as mesmas coisas que conseguia fazer  
      antes de adoecer  

1 2 3 4 5 

28- A minha situação de doente faz-me sentir pena de mim próprio/a 1 2 3 4 5 
29- Acho que para mim já não vale a pena pensar no futuro 1 2 3 4 5 
30- A doença faz com que me sinta diminuído/a como pessoa 1 2 3 4 5 
31- Sinto uma má disposição física que me impede de descansar 1 2 3 4 5 
32- Tenho receio de ficar com alguma deficiência física 1 2 3 4 5 
33- A minha doença causa-me angústia 1 2 3 4 5 
34- Preocupo-me com a possibilidade de não ser capaz de continuar a “ganhar   
      o pão” para a minha família 

1 2 3 4 5 

35- O ver-me dependente dos outros tem-me sido difícil de suportar 1 2 3 4 5 
36- Desde que fiquei doente não consigo evitar certos comportamentos de que  
      não gosto  

1 2 3 4 5 

37- Sinto que pouco posso esperar do meu futuro  1 2 3 4 5 
38- Acho que vou recuperar as minhas forças 1 2 3 4 5 
39- Desde que estou doente tenho sentido muitos medos 1 2 3 4 5 
40- Desde que fiquei doente sinto dificuldade em encontrar sentido para a  
      minha vida 

1 2 3 4 5 

41- Tenho dores que não me deixam descansar 1 2 3 4 5 
42- Tenho esperança de ainda vir a realizar os meus sonhos 1 2 3 4 5 
43- Desejaria que a minha família não sofresse tanto por eu estar doente 1 2 3 4 5 
44- Penso que vou melhorar 1 2 3 4 5 
 
Por favor, confira se respondeu a todas as questões. 
 

 Muito obrigado pela sua colaboração!! 
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ANEXO II 

CONSENTIMENTO INFORMADO



                                                                        Nº ________ 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 FACULDADE MEDICINA 
 

“Sofrimento e Qualidade de Vida em doentes com cancro no HDES, 

E.P.E.” 
 

Consentimento informado 
 

 Eu, abaixo-assinado, declaro que aceito participar no trabalho de investigação acima desig-

nado, da autoria de Gonçalo João dos Reis Morins, com a orientação do Prof. Doutor Manuel José 

Lopes (Universidade Évora) e do co-orientador o Prof. Doutor António Barbosa (Faculdade Medi-

cina Lisboa), tendo por base a seguinte informação fornecida: 

a) O uso da informação é apenas para este trabalho de investigação e não será utilizada por 

outras pessoas que não o seu autor e orientadores; 

b) Os dados serão colhidos através da consulta do processo clínico e de um questionário; 

c) Não são previstos danos físicos, emocionais ou efeitos colaterais potenciais; 

d) Os benefícios relacionam-se com os inerentes a um trabalho de investigação nesta área 

de prestação de cuidados, com vista a avolumar os conhecimentos empírico-conceptuais nesta área, 

de modo a sustentar a intervenções dos profissionais de saúde e, desta forma, melhorar a qualidade 

dos cuidados prestados. 

e) A participação no estudo é voluntária, ficando salvaguardado o direito à recusa, neste 

momento ou posteriormente, podendo interromper a sua colaboração se e logo que considere ser 

esta a sua decisão; 

f) A privacidade dos informantes fica completamente salvaguardada, não sendo conhecida 

a sua identidade para além das pessoas implícitas no trabalho de investigação; 

g) Em caso de dúvidas, necessidade de informação adicional ou reclamação relativamente 

a este estudo, o presente participante pode contactar o autor do trabalho, pelo que fica em sua posse 

o contacto do mesmo. 

 

Ponta Delgada, _____ de ___________ de 2008 

 

             ASSINATURA 

 

______________________________________________ 



                                                                        Nº ________ 

 

 

CONTACTOS: 
 

Autor: 

- Gonçalo João dos Reis Morins; 

 

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E. 

Serviço de Medicina II 

Av. D. Manuel I 

9500-370 Ponta Delgada 

Telemóvel: 966549570 

Telefone: 296203261 / 296203262 (Medicina II) 
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ANEXO III 

QUADROS REFERENTES AOS VALORES MÉDIOS DA RELAÇÃO 

ENTRE QUALIDADE DE VIDA, ESCALAS FUNCIONAIS E DE  

SINTOMAS COM O ESTÁDIO FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

  

Valores médios e de dispersão da Qualidade de Vida / Escalas Funcionais rela-

tivos ao Estádio Funcional nos doentes em internamento (N = 50) 

  Média Desvio 
padrão 

Actividade normal 58.350 58.9020 
Sintomas, quase sempre ambulatório 39.929 16.1130 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 33.325 12.5862 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 22.233 16.4020 

Estado Saúde Global / 
Qualidade vida 

Incapaz de se levantar da cama 25.025 16.6500 
Actividade normal 73.350 18.8798 

Sintomas, quase sempre ambulatório 76.121 12.8670 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 47.788 15.1112 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 43.892 13.7963 

Escala Funcional 

Incapaz de se levantar da cama 37.225 12.3570 
Actividade normal 93.350 9.4045 

Sintomas, quase sempre ambulatório 67.221 22.5699 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 28.325 24.0852 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 23.900 18.3075 

Funcionamento Físico 

Incapaz de se levantar da cama 3.350 3.8682 
Actividade normal 66.650 47.1640 

Sintomas, quase sempre ambulatório 66.667 22.5286 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 24.988 23.5719 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 20.833 27.6459 

Funcionamento de 
Papéis 

Incapaz de se levantar da cama 4.175 8.3500 
Actividade normal 50.000 23.6174 

Sintomas, quase sempre ambulatório 86.117 15.8673 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 66.675 14.0972 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 65.283 23.8002 

Funcionamento  
Emocional 

Incapaz de se levantar da cama 85.425 18.5018 
Actividade normal 83.350 23.5467 

Sintomas, quase sempre ambulatório 87.496 17.8882 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 81.250 13.8916 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 63.883 21.1234 

Funcionamento  
Cognitivo 

Incapaz de se levantar da cama 54.175 15.9890 
Actividade normal 66.650 47.1640 

Sintomas, quase sempre ambulatório 76.392 26.8815 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 47.900 24.3136 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 54.183 28.5456 

Funcionamento Social 

Incapaz de se levantar da cama 41.675 31.9346 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         

  

Valores médios e de dispersão das Escalas de Sintomas relativos ao Estádio 

Funcional nos doentes em internamento (N = 50) 

  Média Desvio 
padrão 

Actividade normal 26.900 1.8385 
Sintomas, quase sempre ambulatório 24.983 9.2081 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 39.125 14.3616 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 41.442 17.5368 

Escala de Sintomas 

Incapaz de se levantar da cama 53.825 18.9486 
Actividade normal 66.700 15.6978 

Sintomas, quase sempre ambulatório 38.879 17.9672 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 70.863 13.1839 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 63.892 17.8338 

Fadiga 

Incapaz de se levantar da cama 72.225 26.4583 
Actividade normal 16.650 23.5467 

Sintomas, quase sempre ambulatório 15.279 23.0117 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 25.000 46.2910 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 29.175 34.1791 

Náuseas e Vómitos 

Incapaz de se levantar da cama 45.850 31.5642 
Actividade normal 16.650 23.5467 

Sintomas, quase sempre ambulatório 25.696 28.6517 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 33.325 35.6192 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 43.058 35.8611 

Dor 

Incapaz de se levantar da cama 87.500 15.9455 
Actividade normal 16.650 23.5467 

Sintomas, quase sempre ambulatório 22.217 34.9829 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 33.325 35.6393 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 36.117 30.0275 

Dispneia 

Incapaz de se levantar da cama 58.325 50.0056 
Actividade normal 16.650 23.5467 

Sintomas, quase sempre ambulatório 31.938 25.0313 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 41.675 38.8424 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 47.233 26.4524 

Insónia 

Incapaz de se levantar da cama 50.000 43.0418 
Actividade normal 33.300 .0000 

Sintomas, quase sempre ambulatório 37.492 38.4673 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 45.825 30.5518 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 66.675 31.7885 

Perda de Apetite 

Incapaz de se levantar da cama 66.675 27.2302 
Actividade normal .000 .0000 

Sintomas, quase sempre ambulatório 18.050 24.0377 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 37.500 37.5415 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 27.775 34.3340 

Obstipação 

Incapaz de se levantar da cama 16.650 19.2258 
Actividade normal .000 .0000 

Sintomas, quase sempre ambulatório 4.167 14.9508 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 8.325 15.4149 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 8.333 20.7243 

Diarreia 

Incapaz de se levantar da cama 25.000 31.9259 
Actividade normal 16.650 23.5467 

Sintomas, quase sempre ambulatório 12.496 21.5636 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 12.500 24.8072 
Acamado (mais 50% do tempo diário normal) 16.667 38.9249 

Dificuldades Financeiras 

Incapaz de se levantar da cama .000 .0000 
 

 



                                                                         

  

Valores médios e de dispersão da Qualidade de Vida, Escalas Funcionais e de 

Sintomas relativos ao Estádio Funcional nos doentes em quimioterapia no 
Hospital de Dia (N = 50) 

  Média Desvio 
padrão 

Actividade normal 68.744 14.4271 
Sintomas, quase sempre ambulatório 45.429 18.6061 Estado Saúde Global / 

Qualidade vida Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 27.767 9.5840 
Actividade normal 86.819 12.1879 

Sintomas, quase sempre ambulatório 71.542 11.5351 Escala Funcional 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 48.167 12.2165 

Actividade normal 91.250 7.5812 
Sintomas, quase sempre ambulatório 69.890 14.5893 Funcionamento Físico 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 28.867 21.4234 
Actividade normal 84.375 14.2189 

Sintomas, quase sempre ambulatório 67.213 22.5616 Funcionamento de Papéis 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 33.333 33.3500 

Actividade normal 81.256 19.8259 
Sintomas, quase sempre ambulatório 70.161 19.2241 Funcionamento Emocional 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 52.800 12.7330 
Actividade normal 90.613 17.1917 

Sintomas, quase sempre ambulatório 72.587 20.8745 Funcionamento Cognitivo 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 94.433 9.6417 

Actividade normal 85.419 20.0673 
Sintomas, quase sempre ambulatório 81.719 21.2353 Funcionamento Social 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 55.567 34.6678 
Actividade normal 13.144 10.9490 

Sintomas, quase sempre ambulatório 24.810 11.1071 Escala de Sintomas 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 35.033 15.6899 

Actividade normal 22.206 20.6850 
Sintomas, quase sempre ambulatório 40.848 16.5958 Fadiga 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 62.967 17.0101 
Actividade normal 11.456 14.5426 

Sintomas, quase sempre ambulatório 17.742 22.3282 Náuseas e Vómitos 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) .000 .0000 

Actividade normal 12.500 20.6362 
Sintomas, quase sempre ambulatório 25.813 23.5105 Dor 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 38.900 38.4515 
Actividade normal .000 .0000 

Sintomas, quase sempre ambulatório 9.671 17.6179 Dispneia 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 44.433 19.2835 

Actividade normal 16.656 27.2098 
Sintomas, quase sempre ambulatório 41.932 31.0048 Insónia 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 55.567 50.9211 
Actividade normal 14.569 17.0612 

Sintomas, quase sempre ambulatório 27.955 29.9425 Perda de Apetite 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 44.433 50.9211 

Actividade normal 10.413 20.0679 
Sintomas, quase sempre ambulatório 13.968 18.7960 Obstipação 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 11.100 19.2258 
Actividade normal 2.081 8.3250 

Sintomas, quase sempre ambulatório 1.074 5.9809 Diarreia 
Acamado (menos 50% do tempo diário normal) 33.333 33.3500 

Actividade normal 12.494 26.8690 
Sintomas, quase sempre ambulatório 18.277 28.3390 Dificuldades Financeiras 

Acamado (menos 50% do tempo diário normal) .000 .0000 
 


