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Resumo 

 

Objetivo: O objetivo desta investigação foi avaliar o impacto do género do portador do 

fator de infertilidade em casais inférteis, relativamente ao sofrimento psicológico do 

casal.  

Amostra: A amostra foi constituída por 36 casais inférteis, com idades compreendidas 

entre os 20 e os 49 anos. Todos os elementos foram recrutados na Consulta de 

Infertilidade da Maternidade Dr. Alfredo da Costa. 

Instrumentos: Após a entrega e leitura da Folha de Informação ao Participante e do 

Consentimento Informado (que é recolhido juntamente com os protocolos), cada 

elemento do casal teve de preencher, individualmente, o Questionário Sociodemográfico 

e Clínico. Seguidamente, foram preenchidos seis instrumentos: Escala de Satisfação com 

o Suporte Social (ESSS), Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS), Escala de 

Autoeficácia na Infertilidade (EAEI), Questionário de Consciência de Estigma (QCE), 

Questionário de Autoestima Global (QAEG) e Escala de Avaliação da Satisfação em 

Áreas da Vida Conjugal (EASAVIC). 

Hipóteses: Foi testada uma Hipótese Geral (HG1) – o género do portador do fator de 

infertilidade dá um contributo significativo para explicar a variância do sofrimento 

psicológico em casais inférteis. 

Resultados: Através de análises de regressão linear, concluímos que o género do portador 

do fator de Infertilidade contribui significativamente para a explicação da variância 

estatística da variável dependente Stress nas mulheres inférteis. 

Conclusão: O género do portador do fator de infertilidade parece desempenhar um papel 

importante, tendo em conta o género de cada elemento do casal. Ainda assim, as 

particularidades das perceções das mulheres e homens inférteis acerca da vivência do 

fenómeno de infertilidade necessitam de ser investigadas em estudo posteriores. 

 

 

Palavras-chave: Infertilidade; Apoio Social; Ansiedade; Depressão; Stress; 

Autoeficácia; Consciência de Estigma; Autoestima Global; Satisfação Conjugal. 
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Abstract 

 

Goal: The goal of this investigation was to evaluate the impact of the gender of the bearer 

of the infertility factor in infertile couples, in relation to the couple’s psychological 

distress. 

Sample: The sample consisted of 36 infertile couples, aged between 20 and 49 years. All 

the elements were recruited from the Infertility Consultation at Maternity Dr. Alfredo da 

Costa. 

Instruments: After delivery, the Participant Information Sheet and the Informed Consent 

Form were offered to participants. Each element of the couple filled, individually, the 

Clinical and Sociodemographic Questionnaire. Then, six instruments were filled: 

Satisfaction with Social Support Scale (SSSS), Depression Anxiety and Stress Scales 

(DASS), Self-Efficacy Scale in Infertility (SESI), Stigma Consciousness Questionnaire 

(SCQ), Global Self-Esteem Questionnaire (GSEQ) and Life Satisfaction Areas in 

Marriage Rating Scale (LSAMRS).  

Hypotheses: A General Hypothesis (HG1) was tested - the gender of the bearer of the 

infertility factor gives a significant contribution to the explanation of the variance of 

psychological distress in infertile couples. 

Results: With linear regression analysis, we conclude that the gender of the bearer of the 

infertility factor helped to explain the statistical variance of the dependent variable Stress 

in infertile women. 

Conclusion: The gender of the bearer of the infertility factor seems to play an important 

role about psychological distress in infertile couples, having in view the gender of each 

element of the couple. Still, the particularities of the perceptions of infertile men and 

women about the experience of infertility phenomenon need to be investigated in further 

studies. 

 

 

 

Key-words: Infertility; Social Support; Anxiety; Depression; Stress; Self-Efficacy; 

Stigma Consciousness; Global Self-Esteem; Marital Satisfaction 
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1. Introdução Teórica 

 

1.1.Infertilidade 

A infertilidade é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a 

ausência de gravidez após dois anos de relações sexuais regulares (3-5 vezes por semanas) 

e sem uso de métodos contracetivos, onde a mulher tenha menos de 35 anos de idade e 

em que o casal não tenha conhecimento de comportar qualquer tipo de causa para 

infertilidade. Existe a consideração que, após um ano de tentativa, deve ser iniciada uma 

avaliação de potenciais fatores que estejam a interferir no processo. A probabilidade da 

ocorrência de uma gravidez em cada ciclo menstrual é de cerca de 20% a 25%. 

Aproximadamente, 80% dos casais devem obter uma gravidez durante o primeiro ano e 

essa proporção sobe para 90% ao fim de dois anos. Além disso, é considerado infértil o 

casal onde a gravidez é interrompida involuntariamente a partir dos três abortos 

consecutivos (WHO, 1992). 

A infertilidade é um problema mundial que afeta entre 50 e 80 milhões de pessoas em 

idade de reprodução. Desde 1991 que o fenómeno é reconhecido pela OMS como uma 

questão de saúde pública.  

A infertilidade foi considerada um problema feminino durante muitos anos. Após 

várias décadas de investigação, pode concluir-se que, nos casais em que se pode 

estabelecer uma causa, 40% dos fatores podem ser atribuídos à mulher, 40% ao homem, 

20% são atribuídos a condições mistas.  Além disso, no conjunto dos casais inférteis, é 

de referir que 10% não apresentam uma causa conhecida (Faria, 2001). No entanto, 

independentemente do alvo de diagnóstico, a infertilidade deve ser sempre 

conceptualizada como um problema de casal (Gameiro, Silva & Canavarro, 2008).  

Em 2009, foi publicado o primeiro estudo caracterizador sobre a infertilidade em 

Portugal, designado “Estudo Afrodite”. Um dos objetivos dos autores (Carvalho & 

Santos, 2009) era determinar a prevalência da infertilidade em idade reprodutora. 

Concluiu-se que a prevalência da infertilidade ao longo da vida situa-se entre os 9%-10% 

(uma estimativa entre 266088 e 292996 mulheres, consequentemente casais). Em 

mulheres em idade reprodutora (entre os 25 e os 44 anos de idade), a prevalência ronda 

os 8,2%, estimando-se que entre 116630 e 121059 mulheres (casais) sejam inférteis 

(Carvalho & Santos, 2009). 
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O desejo de ter um filho é um dos objetivos de vida mais importantes para a maioria 

da população, derivando de uma panóplia de motivações conscientes e inconscientes. O 

“não conseguir reproduzir” pode desencadear nos indivíduos perturbações psicológicas 

(Faria, 2001). Assim, um dos grandes pilares do projeto de vida do ser humano (sem 

distinção no género) é a parentalidade e existem grandes expectativas envolvidas na 

concretização desse objetivo, seja da parte da família, da sociedade ou dos próprios 

intervenientes. Desta forma, o impacto da infertilidade não deve ser separado do contexto 

social, histórico, económico, político ou cultural onde o casal está inserido (Gameiro, 

Silva & Canavarro, 2008). O fenómeno da infertilidade tem um significado diferente 

consoante o sexo, parcialmente influenciado pelos papéis de género (Hardy & Makuch, 

2002) e os mecanismos de coping para lidar com o sofrimento revelam-se distintos em 

ambos os sexos (Peterson, Newton, Rosen & Skaggs, 2006). 

A infertilidade é uma das experiências de vida mais difíceis que um casal pode 

atravessar. É um fenómeno bio-psico-social que influencia todos os aspetos da vida 

individual e familiar (Akhondi et al., 2012).  

O prolongamento do percurso académico e a ascensão a empregos mais qualificados 

leva ao adiamento da construção familiar dos casais adultos, principalmente do 

planeamento de uma criança. Os casais decidem ter filhos numa fase da sua vida em que 

o potencial fértil está em decréscimo, sendo esta uma das principais razões para a 

manutenção do predomínio da infertilidade. Simultaneamente, o recurso à pilula 

contracetiva por períodos prolongados pode camuflar quadros de infertilidade. Existe o 

conceito errado de que se suspender a toma da pílula, a gravidez acontece – no entanto, 

essa decisão é tomada em alturas em que a otimização das possibilidades de conceção já 

diminuiu (Lopes & Leal, 2012).   

Além disso, a fertilidade é também influenciada pelo stress relacionado com as 

exigências da vida quotidiana, que pode conduzir a mudanças no funcionamento do 

sistema reprodutor dos dois géneros, levando também a alterações na frequência das 

relações sexuais. Uma vez que as relações ficam limitadas aos períodos de descontração, 

essa baixa frequência conduz à probabilidade de existir uma descoincidência relativa ao 

período fértil da mulher (Faria, 2001). 

Desde os anos 80, a perspetiva psicodinâmica tem sido parcialmente substituída pelo 

stress e por modelos de coping, no que diz respeito ao estudo da infertilidade. A 

investigação nesta área foca-se no efeito do stress (normalmente medido por 
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questionários sobre ansiedade e depressão) como um promotor de processos 

psicossomáticos que podem afetar a fertilidade (Romano e colaboradores, 2012). 

1.1.1 Aspetos Psicológicos da Infertilidade. 

Read (1995) categorizou as reações dos casais à receção do diagnóstico de 

infertilidade: 1) Estado de choque: para muitos casais, a infertilidade é uma realidade 

difícil de aceitar, e algumas pessoas reagem com sentimentos de desesperança. Nesta fase, 

é comum encontrar reações emocionais intensas ou entorpecidas; 2) Negação: o casal 

pensa que o diagnóstico está errado e procuram uma segunda (ou mais) opinião médica; 

3) Culpa: para determinar a “razão” da infertilidade, um dos membros do casal pode 

pensar que o seu comportamento causou o problema – sentindo-se culpado por estar a 

privar o outro de ter filhos; noutros casos, um ou ambos os membros do casal culpa o 

outro pela impossibilidade de conceber, mostrando ressentimento e raiva para com o 

outro; 4) Perda de controlo: descontrolo das emoções, dos aspetos individuais e conjugais 

da vida do casal, focando-se intensamente no tratamento e 5) Isolamento Social: forma 

de proteção contra os sentimentos de raiva ou inveja contra amigos ou familiares que não 

têm o mesmo problema.  

A investigação na área da infertilidade mostra que a qualidade de vida nos casais 

inférteis é bastante inferior, em comparação com grupos de controlo. E mesmo nesses 

casais, a mulher tem uma qualidade de vida inferior à do seu cônjuge (Kissi et al., 2014). 

Nahar e Richters (2011) afirmam que as mulheres sem filhos (independentemente do 

portador de infertilidade) têm dificuldades sociais, emocionais e económicas. Contudo, 

as causas deste sofrimento estão relacionadas com a sua posição na sociedade e a sua 

identidade de género. O seu estudo demonstra que mulheres de meio urbano, com níveis 

socioeconómico e escolar mais elevados têm mais oportunidades de se adaptarem e de 

escolherem identidades sociais alternativas (que não o papel de mãe) e por conseguinte, 

de evitarem o isolamento social. As mulheres do meio rural e com níveis de escolaridade 

baixos, comportam sentimentos de culpa, baixa autoestima, impotência, sentimentos de 

falha enquanto mulheres, abandono por parte da família, isolamento social e 

empobrecimento. No entanto, ambas detêm altos níveis de frustração ligados a um 

profundo sentimento de culpa.  

Robaina, Río e Rosset (2008) referem que a vivência psicológica da infertilidade tem 

diversas etapas, análogas a um processo de luto, inerentes à perda de uma fertilidade que 
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se esperava sem dificuldades, que podem ser categorizadas da seguinte forma: Negação, 

Mobilização, Imersão, Resolução e Legado. 

A Fase da Negação diz respeito aos casais que estão a tentar engravidar há algum 

tempo, mas que têm esperança de vir a conseguir. Há um aumento progressivo da 

consciência deste insucesso, que acaba por ser dominado pelo medo e surge a iniciativa 

de procurar auxílio médico. A Fase da Mobilização é, portanto, a ação de procurar ajuda. 

Embora tenham perceção que pode significar um diagnóstico de infertilidade positivo, 

quando o mesmo é oficializado provoca um grande choque e sentimentos de 

desesperança. Podem começar a surgir os primeiros problemas conjugais, advindos desta 

perda da fertilidade. A fase seguinte – Imersão – respeita ao período em que os casais 

começam as consultas de fertilidade. É extremamente exigente pois implica inúmeros 

exames e tratamentos. É uma fase de transição, uma vez que ainda não se conseguiu 

engravidar, mas que se espera uma grande mudança que significa que se pode vir a 

alcançar a parentalidade. Existe um movimento entre a esperança de engravidar e o 

desespero de não conseguir, e a privacidade e controlo do próprio corpo. A fase de 

Resolução, tal como o nome indica, prende-se com a aceitação dos resultados médicos 

e/ou a procura de novas possibilidades de vida (que pode oscilar entre a adoção ou a vida 

sem filhos). Por fim, a fase do Legado, corresponde ao balanço da experiência de 

infertilidade, podendo ter consequências nefastas à vida emocional dos indivíduos 

(enquanto pessoas e enquanto casal), ou pode também proporcionar uma importante 

descoberta a nível pessoal, que trouxe grande maturidade e resiliência, face às 

dificuldades vividas. 

1.1.2 Infertilidade Feminina. 

Num casal dito normal, sem nenhum problema conhecido que influencie a fertilidade, 

a probabilidade de gravidez por mês é de 15% a 20%. Ainda assim, pode demorar vários 

meses até o casal conseguir engravidar. Mesmo no máximo da fertilidade humana, a taxa 

de gravidez mensal em casais férteis continua a ser inferior a 30%. Assim, não é realista 

esperar que uma gravidez surja imediatamente ao início de qualquer tratamento (Santos 

& Moura-Ramos, 2010). 

De acordo com as mesmas autoras, a idade da mulher é um dos fatores mais 

importantes na fertilidade de um casal. Para mulheres com idade inferior a 25 anos, a taxa 

cumulativa de conceção é de 60% aos 6 meses e 85% ao ano. Ou seja, em cada 100 casais 

que tentam conceber, 40 não conseguiram engravidar antes de 6 meses e 15 antes do 
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período de um ano. Quando a idade da mulher é igual ou superior a 35 anos, as taxas de 

conceção são de 60% (anual) e de 85% (aos dois anos de tentativa). Assim, o fator idade, 

por si só, reduziu para metade a fertilidade destes casais.  

A literatura revela que o impacto da infertilidade (e consequentes tratamentos) é 

superior nas mulheres, comparativamente com os seus companheiros. O diagnóstico de 

infertilidade feminina pode colocar em causa a sua identidade feminina, provocando 

sentimentos de fracasso, falta de controlo e baixa autoestima (Cousineau & Domar, 

2007). 

A investigação de Galhardo e colaboradores (2011) mostra que as mulheres são mais 

vulneráveis ao desenvolvimento de sintomas psicopatológicos durante esta experiência 

de vida. A infertilidade é um evento de vida marcante com várias consequências 

psicológicas para a mulher infértil. Desta forma, estas mulheres têm mais preocupações 

(sociais, sexuais e relacionais) e uma rejeição ao modo de vida sem filhos.  

A incidência de sintomas ansiosos e depressivos pode ser atribuída aos sentimentos 

de fracasso (de um papel de mãe idealizado), ao estigma social sobre a infertilidade e 

medo do que possa acontecer à relação conjugal (Khodarahimi e colaboradores, 2014). 

Os mesmo autores mencionam que as mulheres inférteis referem o seu problema como 

uma deficiência na sua vida sexual e identidade de género, e experienciam grande pressão 

social e pessoal devido à “perda” da experiência da maternidade. Este stress influencia, 

assim, a sua saúde mental e a sua performance sexual de forma negativa. 

Mulheres que não conseguem engravidar tendem a ser mais femininas do que a 

população geral, o que pode ser uma compensação para provar que são realmente 

mulheres apesar de ainda não terem sido capazes de engravidar (Cserepes et al., 2013). 

Musa e colaboradores (2014) reforçam a ideia de que o sofrimento psicológico é mais 

elevado nas mulheres do que nos homens (comprovando-o, no sentido em que a mulher 

obtém pontuações mais elevadas do que o homem ao responder a questionários 

psicológicos) e sugerem que esses dados deveriam ser tidos em conta para tornar as 

intervenções psicológicas e as estratégias de prevenção direcionadas e adequadas a estes 

casais.  
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1.1.3 Infertilidade Masculina. 

Smith e colegas (2009) demonstram que existe um impacto negativo a nível pessoal 

e sexual em casais em que o portador de infertilidade é o homem. Isto sugere que quando 

o homem se posiciona como o único contribuinte da infertilidade, sente menos controlo 

sobre a vida (pessoal e conjugal), sente menos competência para atingir objetivos e 

considera-se pessoalmente responsável pelas dificuldades de conceção. Além disso, estes 

homens têm ainda uma satisfação sexual mais baixa, sentimentos de impotência sexual e 

mais desconforto com a atividade sexual.  

Lee et al. (2001), tendo em conta a amostra recolhida na China, referem que o 

diagnóstico onde o portador de infertilidade é do sexo masculino constitui um choque 

para qualquer homem, sentindo vergonha face aos seus pais e antepassados - levando a 

profundos sentimentos de culpa. 

Read (2004) define a interação da infertilidade com a sexualidade dos casais com duas 

premissas fundamentais: 1) Os problemas sexuais podem ser causados/exacerbados pelo 

diagnóstico, investigação ou processo de fertilização, ou 2) O problema sexual pode ser 

um fator importante para a infertilidade. Por vezes, a relação sexual é evitada para que o 

parceiro não seja relembrado do problema de infertilidade. Dependendo dos tratamentos, 

testes pós-coito ou a necessidade frequente de recolha de amostras de sémen podem 

colocar pressão na performance sexual do homem – podendo afetar a capacidade de 

ereção ou de ejaculação. Para alguns homens, a ocorrência de uma ou duas falhas durante 

o relacionamento sexual pode despoletar um ciclo vicioso de medo de fracassar, com 

ansiedade que levará a futuros fracassos. 

1.1.4 Tipos de Diagnóstico: Feminino, Masculino, Misto e Não Identificado. 

A investigação de uma situação de infertilidade deve desenvolver-se de forma 

progressiva e em ambos os membros do casal, uma vez que em 20% dos casos (Faria, 

2001) o fator é misto. Deve ser efetuado um questionário detalhado sobre antecedentes 

pessoais médicos e cirúrgicos de cada elemento, a existência de doenças conhecidas nos 

indivíduos ou nos seus familiares, a história ginecológica e obstétrica prévia – existência 

de gravidez anterior ao problema (com os atuais ou anteriores parceiros), e o seu resultado 

(se algum dos elementos tem filhos – desta relação ou de anteriores, se já ocorreram 

abortos, etc.) (Santos & Moura-Ramos, 2010).  
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Balasch (2000) afirma que a avaliação clínica do casal infértil deve apoiar-se em cinco 

tipos de exames: espermograma, teste pós-coito, avaliação da ovulação, do útero e das 

trompas e celioscopia.  

Se, no final do processo de avaliação, nenhuma causa for encontrada até ao momento, 

é decidido (entre o casal e a equipa médica) se são iniciados mecanismos de diagnóstico 

mais invasivos, tais como a histerossalpingografia (radiografia do útero e das trompas) 

ou a laparoscopia (visualização por endoscopia dos órgãos pélvicos) (Ramos, 2011). 

Segundo a mesma autora, esta análise clínica (desde a anamnese até à seleção dos 

exames a efetuar) proporciona a identificação do fator de infertilidade em 85% a 90% dos 

casais – os restantes 10% a 15% são classificados como infertilidade 

idiopática/inexplicada. Este diagnóstico é realizado quando, terminada a avaliação 

exaustiva do casal, não é encontrado nenhum fator de infertilidade que justifique a 

incapacidade de o casal conceber. No entanto, isto não significa que a causa da 

infertilidade seja inexistente ou psicológica – apenas se conclui que as técnicas utilizadas 

na avaliação do casal não detetaram a origem do problema. 

As mulheres em situação de fator não identificado mostram menos controlo na sua 

vida, menos repressão e um perfil de personalidade menos defensivo – ou seja, fatores 

que podem afetar a organização e a forma como processam a experiência stressante pela 

qual estão a passar. Esse perfil psicológico pode ser uma reação à situação médica não 

esclarecida, com um prognóstico não esclarecido, que amplifica certos traços que até 

então podem não ter sido proeminentes na estrutura psicológica da pessoa (Romano e 

colaboradores, 2012). 

 

A falta de um diagnóstico claro do fator de infertilidade é associada ao estigma social, 

principalmente por parte do homem, onde a qualidade de vida sexual e pessoal é 

influenciada pela fonte do problema de infertilidade (Smith et al., 2009). 

1.2 Dimensões afetadas pelo problema de infertilidade 

1.2.1 Ansiedade, Depressão e Stress. 

A infertilidade tem várias consequências para estes casais, entre as quais depressão, 

agressividade, ansiedade, sentimentos de culpa, falta de auto-estima, queixas 

psicossomáticas, obsessões, dificuldades relacionais e insatisfação sexual. 
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Ramezanzadeh et al. (2004) consideram que uma dessas consequências psicológicas 

se pode assemelhar ao luto – no entanto é uma perda de algo que nunca se concretizou. 

Na sua investigação, estes autores mostram que, numa amostra de 370 mulheres inférteis, 

151 (40,8%) tinham depressão e que 321 (86,8%) tinham ansiedade. Detetaram ainda que 

a depressão tem uma relação significativa com a duração da infertilidade, com o nível de 

escolaridade e com a profissão da participante. A ansiedade, por sua vez, mostrou uma 

relação significativa com as duas primeiras variáveis (duração da infertilidade e com o 

nível de escolaridade), mas não com a terceira (profissão). Além disso, as evidências 

mostram também que a ansiedade e a depressão são mais comuns nos primeiros 4 a 6 

anos de infertilidade, e a depressão severa pode ser encontrada nos casais inférteis há mais 

de 7 anos. 

Kazandi et al. (2011) encontraram diferenças significativas no estudo da ansiedade 

(enquanto estado e enquanto traço) e da depressão na comparação entre casais inférteis e 

férteis. Os resultados mostram que a ansiedade não difere no género, mas sim na 

condição, onde os casais inférteis revelaram níveis mais elevados. Além disso, dentro do 

grupo de mulheres inférteis, foram encontradas diferenças nas taxas de ansiedade e 

depressão, quando comparadas com as características sociodemográficas – 

nomeadamente na profissão, onde as mulheres classificadas como domésticas 

demonstraram níveis de depressão mais elevados do que mulheres com outras profissões; 

e na escolaridade, onde a ansiedade não diferiu, mas os níveis de depressão estavam 

correlacionados positivamente com o nível escolar secundário (12º ano). 

Galhardo e colaboradores (2011) apuraram que os indivíduos inférteis (e em processo 

de tratamento) apresentam mais sintomas depressivos do que os grupos de controlo (um 

grupo com casais férteis e outro com casais inférteis mas em processo de adoção, em vez 

de tratamento). Esta sintomatologia depressiva é moderadamente associada com a 

vergonha (interna e externa) e com a auto-avaliação. No mesmo estudo, a ansiedade foi 

também analisada, revelando resultados semelhantes. 

É então imperativo que estes casais tenham acompanhamento psicológico a partir do 

momento do seu diagnóstico. Na investigação de Noorbala e colaboradores (2008), pode 

verificar-se que a depressão é uma variável importante no processo do tratamento de 

infertilidade, pois é encontrada em 48% das mulheres e em 23,8% dos homens (numa 

amostra de 638 casais). Os autores acompanharam psicologicamente todos os 

participantes que tivessem um resultado igual ou superior a 17 no Inventário de Depressão 
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de Beck e provaram que a intervenção psicológica alivia a depressão e deve ser iniciada 

ainda antes de os pacientes iniciarem tratamentos de infertilidade. 

O stress pode ainda afetar uma variedade de processos reprodutivos fisiológicos e 

endócrinos, alterando a função reprodutiva e diminuindo a sua eficácia. Por exemplo, há 

evidências que mostram que o stress pode interferir com os timings precisos da libertação 

da hormona reprodutiva (Romano et al., 2012). Além disso, estudos demonstram que a 

ansiedade, a depressão, o stress e o desejo intenso de engravidar têm impacto nos 

resultados das FIV (Bayle, 2008). 

É esperado que as mulheres demonstrem mais stress relacionado com a infertilidade, 

pois a incapacidade de corresponder às expectativas dos desejos de reprodução produz 

uma maior frustração no sexo feminino. No entanto, é possível que o desejo de 

parentalidade (e consequentemente o stress por essa incompetência) seja uma questão 

cultural, e que nesse caso o stress esteja relacionado com o significado que cada cultura 

atribui à criança e a esse desejo de assumir uma responsabilidade parental (Cserepes, 

Kollár, Sápy, Wischmann & Bugán, 2013).  

Ainda assim, o stress associado à incapacidade de procriar é transversal a todas as 

culturas, pois estudos elaborados na Malásia (Musa e colaboradores, 2014) mostraram 

resultados semelhantes às investigações desenvolvidas em países ocidentais. 

1.2.2 Apoio Social. 

Segundo Lechner, Bolman e van Dalen (2007), as mulheres inférteis demonstram 

mais queixas relacionadas com a saúde, mais ansiedade, sintomas depressivos e 

insatisfação com o suporte social percebido do que a população feminina em geral. Os 

homens inférteis apenas diferem da população masculina no que diz respeito ao suporte 

social. 

Apesar de as mulheres procurarem mais ajuda especializada (consultas de psicologia, 

apoio no grupo de pares, etc.) para lidarem com este problema, a revelação/partilha 

(pública ou dentro de um círculo específico) do problema de infertilidade não está 

associado com o aumento do apoio social percebido – pelo contrário, no caso feminino, 

está associada a um nível de stress mais generalizado e mais elevado (Slade, O’neill, 

Simpson & Lashen, 2007).  
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Por sua vez, o homem procura apoio maioritariamente nos serviços de saúde ou na 

internet. Apesar de poder contar com a família e os amigos mais chegados (normalmente 

o problema é apenas conhecido por um círculo íntimo), o homem não os procura – talvez 

por vergonha ou estigma. Essas podem ser também as razões pelas quais os grupos de 

auto-ajuda (grupos constituídos por outros casais inférteis) também não são bem aceites 

pelo sexo masculino. Por isso, é importante que os serviços tenham em consideração este 

detalhe, e que adequem a sua informação às necessidades dos utentes (Hammarberg, 

Baker & Fisher, 2010). 

Entre 2005 e 2006, Malik e Coulson (2008) analisaram centenas de mensagens 

deixadas num fórum online de autoajuda para homens inférteis para investigarem as 

especificidades masculinas na vivência da problemática da infertilidade. Entre essas 

mensagens, todas elas escritas por homens, encontravam-se várias queixas de que existem 

pouco recursos disponíveis, tanto online como redes de apoio (clínicas de fertilidade, 

apoio psicológico, grupos de autoajuda, etc.), que se ajustassem às suas necessidades.  

A falta de apoio não se prende só com a falta de recursos, mas com a atitude das 

pessoas em redor destes casais. Os participantes do estudo de Malik e Coulson (2008) 

exibiram sentimentos de dissociação, isolamento e negligência – não só do processo de 

tratamento, mas dos profissionais de saúde que conduzem os mesmos (enfermeiros, etc.). 

Os indivíduos reportam que é frequente esperarem na sala de espera enquanto as esposas 

realizam exames, e os médicos não os chamam para a consulta resultante dos mesmos – 

o que mostra que os profissionais de saúde se esquecem de que estão a tratar mais do que 

um paciente em simultâneo, no que diz respeito à infertilidade. 

Peterson e colaboradores (2006) referem que a procura de apoio social é mais 

proeminente nas mulheres, no entanto, os homens também desejam o apoio social. A 

procura ativa de apoio social é a estratégia de coping mais utilizada por ambos os géneros. 

As evidências mostram que as mulheres que utilizam esta estratégia reportam menos 

stress associado à infertilidade. 

Por outro lado, o apoio social percebido pode causar grande sofrimento nestes 

indivíduos. Quando os casais sentem que o seu luto não está a ser suficientemente 

reconhecido pelo ambiente social, o apoio social recebido tende a não ser suficiente para 

preencher as suas necessidades. Assim, se o apoio social for inexistente/não for 

satisfatório para o casal, existe mais stress na vivência do problema (Lechner, Bolman & 

van Dalen, 2007). 



11 
 

1.2.3 Satisfação Conjugal. 

A infertilidade provoca instabilidade em vários aspetos da vida psicológica dos casais, 

sendo determinante na dinâmica conjugal, tornando-se muito perturbadora (Faria, 2001).  

Há evidências de que a ansiedade aumenta na proporção inversa ao ajustamento 

conjugal (em casos em que o portador do fator de infertilidade é do sexo masculino). Isto 

pode significar que o homem se preocupa mais com a relação conjugal do que com 

questões relacionadas com o problema de infertilidade, quando a causa da infertilidade 

não se prende com ele. No mesmo estudo, é ainda referido que a satisfação conjugal 

aumenta quando o stress relacionado com a infertilidade decresce. Por outro lado, embora 

o stress decresça em homens que utilizam o afastamento emocional como uma estratégia 

de coping, esse mecanismo faz com que a satisfação conjugal também diminua. A 

influência direta do decréscimo de satisfação conjugal nos homens menos ansiosos, 

demonstrada na investigação, pode dever-se à tendência masculina de demarcação de 

responsabilidade quando o próprio não é o portador de infertilidade, delegando toda a 

responsabilidade na parceira – o que pode ser apoiado pelo aumento de sintomas 

depressivos nas mulheres com ajustamento conjugal mais baixo, em situações onde o 

homem não comporta o fator de infertilidade (Tuzer et al., 2010). 

A qualidade do casamento pode influenciar aspetos pessoais, conjugais ou sexuais 

dos indivíduos, o que irá influenciar a vivência da experiência de infertilidade. 

Casamentos com fortes e estáveis ligações emocionais podem proteger os sujeitos de 

stressores psicossociais relacionados com um diagnóstico de infertilidade e, 

consequentemente, dos tratamentos – o que pode conduzir ao sucesso dos mesmos (Smith 

e colaboradores, 2009). 

Contudo, também pode acontecer o efeito contrário. As relações conjugais instáveis 

podem constituir um fator de risco adicional na tentativa de engravidar. Durante os 

tratamentos e todo o procedimento médico, os casais expõem frequentemente que a 

dificuldade conceptiva (ou outras razões) piorou a relação e que a chave para a resolução 

dessas dificuldades pode estar na vinda de uma criança. Este pensamento tende a descurar 

as implicações que um filho traz à vida de um casal, havendo uma perspetiva apenas 

parcial, onde se confere à infertilidade a principal razão das dificuldades emocionais e 

conjugais – onde, na maioria das situações, esse desconforto esteja muito para além da 

incapacidade de reproduzir (Lopes & Pinto, 2012). 
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No que diz respeito à vida sexual dos casais inférteis, a investigação demonstra que a 

sexualidade é um tema que não pode ser abordado em termos individuais – deve ser 

encarada como uma relação simbiótica, que influencia e depende do parceiro (Yeoh e 

colegas, 2014).   

1.2.4 Autoeficácia na Infertilidade. 

A autoeficácia é um constructo importante e é investigado em diversas áreas da saúde 

(como por exemplo cancro, artrite ou o uso de preservativo). O conceito está relacionado 

com a capacidade de alcançar objetivos (Galhardo, Cunha e Pinto-Gouveia, 2013), ou, 

nesta área específica, de promover comportamentos de saúde (Cousineau et al., 2006).  

Segundo Cousineau e colaboradores (2006), pacientes inférteis que sejam capazes de 

manter uma autoeficácia elevada preservam um estado emocional mais positivo, 

continuando os tratamentos médicos ou alcançando uma resolução familiar que não passe 

por ter filhos biológicos.  

Desta forma, os autores classificam a autoeficácia na infertilidade através de níveis 

de confiança dos casais inférteis nos aspetos cognitivos, emocionais e comportamentais 

relacionados com o problema de infertilidade e o seu tratamento. No entanto, a 

autoeficácia não deve ser encarada como um estilo de coping, mas sim como a perceção 

da capacidade que envolve a autorregulação dos processos cognitivos, afetivos e 

motivacionais que determinam quais as estratégias ou capacidades mais adequadas e 

necessárias para lidar com as variadas circunstâncias (Pinto-Gouveia, Galhardo, Cunha 

& Matos, 2012). 

Na infertilidade, é fácil os casais perderem o controlo ao encarar os procedimentos 

médicos e terapêuticos associados ao problema (Justo, Vieira & Costa, 2010). Pinto-

Gouveia et al. (2012) analisaram a relação da infertilidade com a autoeficácia e outros 

processos de regulação emocional. Os resultados mostram que, nos homens, a 

flexibilidade psicológica/aceitação e os estilos de coping evitantes são preditores 

significativos da autoeficácia; por sua vez, nas mulheres, a autocompaixão é a única 

dimensão que emerge como significante. Além disso, a depressão está associada a um 

estilo de coping evitante nos homens, mas, nas mulheres, a mesma está negativamente 

correlacionada. 

Galhardo, Cunha e Pinto-Gouveia (2013) encontraram evidências que indicam que os 

sujeitos que apresentam o sentimento de serem independentes do evento e da emoção a 
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ele associado (afastamento emocional), percecionam-se como mais capazes de utilizar 

estratégias de coping racional, evitante e de afastamento, do que os indivíduos orientados 

para a tarefa e do que os evitantes. Estes resultados são concomitantes com a investigação 

de Cousineau et al. (2006), mostrando que o uso de estratégicas de distanciamento pode 

ser importante no processo de autorregulação na vivência com as dificuldades resultantes 

da infertilidade. 

1.2.5 Consciência de Estigma. 

Whiteford e Gonzalez (1995) abordaram o estigma como um fardo escondido da 

infertilidade. As autoras elaboraram um estudo com 25 mulheres americanas em 

tratamento de infertilidade, para analisarem a perceção de estigma associada ao problema 

de infertilidade. A amostra revelou que estas mulheres viviam uma transformação na sua 

vida social e da sua própria infertilidade – viam-se a si próprias como deficientes, devido 

às normas sociais internas que impõem a maternidade como um aspecto dominante da 

vida da mulher. O seu sofrimento psicológico advém da negação da oportunidade de 

viverem a sua vida como o resto da população feminina. Além disso, devido à 

industrialização da infertilidade (sendo tratada como um problema de saúde pública), a 

mulher aceita um papel de doente, onde as tentativas de remediar/reparar a parte 

destroçada do seu corpo requerem um grande gasto de energia, tempo e de dinheiro – para 

conseguir ser “totalmente normal” e eliminar esse estigma secreto de ser infértil. 

Contudo, esse estigma de “deficiência” é, também, apontado ao homem infértil 

(Gannon, Glover & Abel, 2004). Considera-se que o homem pode ter dois papéis: ser 

vítima de uma lacuna na evolução da espécie ou ser o controlador da reprodução da 

mulher. Numa perspetiva social e de acordo com os media, essa vitimização é 

publicamente assumida, sendo a infertilidade considerada uma crise que representa a 

manifestação contemporânea de ansiedades a longo-prazo sobre a natureza da virilidade 

e o papel/função do homem. 

1.2.6 Autoestima Global. 

Um tema comum na literatura sobre infertilidade diz respeito aos efeitos negativos 

deste problema na autoestima dos indivíduos. A maioria das pessoas vê a capacidade de 

reprodução como um aspeto central da sua identidade pessoal – onde a incapacidade de 

procriar representa uma falha que diminui o valor pessoal, o que leva a uma sensação de 
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que a masculinidade/feminilidade, a imagem corporal e a autoestima foram destruídas. 

(Abbey, Andrews & Halman, 1992). 

O homem tende a percecionar-se como inferior, inadequado e defeituoso aos olhos 

dos outros (vergonha externa) e aos seus próprios olhos (vergonha interna), o que gera 

um aumento da autocrítica, de sentimentos de isolamento e de sobre identificação com as 

experiências dos outros (Galhardo e colegas, 2013). Enquanto os homens se sentem 

defeituosos a nível físico e sexual, as mulheres referem ser “vazias” (Abbey, Andrews & 

Halman, 1992).  

Ao ser encarada como uma crise, a infertilidade coloca o homem numa posição de 

vulnerabilidade e impotência. Evidências mostram que os homens têm um leque de 

opções restritas no que diz respeito à perceção e representação da sua imagem corporal e 

da sua saúde (Gannon, Glover & Abel, 2004). Desta forma, a infertilidade ameaça o 

conceito de virilidade, tendo efeitos negativos na autoestima global.   

As evidências mostram que a mulher tende a tornar-se mais sensível e a reduzir as 

suas atividades sociais, enquanto os homens reagem de forma diferente – a confiança e a 

autonomia diminui, enquanto a culpa, a desconfiança, o isolamento e o sentimento de 

inferioridade atingem níveis mais elevados, desencadeando uma queda na autoestima. 

Para compensar a baixa autoestima, o homem tende a focar-se no trabalho ou em situações 

onde se sente bem-sucedido (Akhondi e colaboradores, 2012). 

 

 

 

 

 

  



15 
 

2. Objetivos e Hipóteses 

2.1 Objetivo da Investigação 

O objetivo principal desta investigação prende-se com o efeito que o género do 

portador pode produzir na crise que o casal atravessa. Selecionando-se as seguintes 

dimensões – ansiedade, depressão, stress, apoio social percebido, autoeficácia na 

infertilidade, consciência de estigma, autoestima global e satisfação conjugal - as 

hipóteses deste estudo irão testar se o género do portador do fator de infertilidade dá um 

contributo significativo para a explicação da variância estatística das variáveis acima 

referidas. 

2.2 Hipótese Geral 

A hipótese que se coloca é que a variável género do portador do fator de infertilidade 

dá um contributo significativo para explicar a variância do sofrimento psicológico em 

casais inférteis. 
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3. Metodologia 

3.1 Definição das variáveis 

As variáveis em estudo na presente investigação são: a) variável independente - 

género do portador do fator de infertilidade; b) variáveis dependentes – ansiedade, 

depressão, stress, apoio social, satisfação conjugal, autoeficácia na infertilidade, 

consciência de estigma e autoestima global e c) variáveis a controlar - sexo, idade, 

escolaridade, profissão, estatuto laboral, religião, estatuto socioeconómico, estatuto 

conjugal, existência de filhos anteriores ao diagnóstico, existência de filhos de relações 

anteriores, há quanto tempo estão a tentar engravidar, há quanto tempo tiveram 

conhecimento do diagnóstico, há quanto tempo frequentam as consultas, natureza da 

infertilidade, tratamentos iniciados e tipologia dos respetivos tratamentos. 

3.2 Operacionalização das variáveis 

A operacionalização da variável independente será realizada através do Questionário 

Sociodemográfico e Clínico, elaborado especificamente para esta investigação, onde se 

determinará de imediato o género do portador de infertilidade. A variável apoio social 

será operacionalizada através da Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS), 

desenvolvida por Pais-Ribeiro (1999). A operacionalização das variáveis dependentes 

ansiedade, depressão e stress será efetuada através da Escala de Ansiedade, Depressão e 

Stress (EADS; Lovibond e Lovibond, 1995; adaptação Portuguesa de Pais-Ribeiro, 

Honrado & Leal, 2004). A variável dependente Autoeficácia na Infertilidade será 

operacionalizada através da Escala de Autoeficácia na Infertilidade (Cousineau et al., 

2006; adaptação Portuguesa de Silva, Justo & Costa, 2009). A variável dependente 

Consciência de Estigma será operacionalizada com o Questionário de Consciência de 

Estigma (Slade, et al., 2007; adaptação Portuguesa de Silva, Justo & Costa, 2009). A 

operacionalização da variável dependente satisfação conjugal será feita através da 

utilização da Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal (EASAVIC; 

Narciso & Costa, 1996). A variável dependente Autoestima Global será operacionalizada 

através do Questionário de Autoestima Global (Rosenberg, 1989; adaptação Portuguesa 

de Faria, 2000).  

 

 



18 
 

3.2.1 Questionário Sociodemográfico e Clínico. 

Para operacionalizar a variável independente e as variáveis a controlar, foi elaborado 

um questionário que identifica as seguintes informações: idade, sexo, escolaridade, 

estatuto laboral, profissão, estatuto socioeconómico (Graffar, 1956), religião, estatuto 

conjugal, número de anos de relacionamento conjugal, número de relacionamentos 

anteriores, existência de filhos anteriores ao diagnóstico (se sim, quantos; idades e sexo), 

existência de filhos desta relação, existência de filhos de relações anteriores (se sim, 

quantos), tempo de tentativa, tempo de diagnóstico, tempo de consulta, fator, género do 

portador, natureza da infertilidade (primária/secundária) e tratamentos realizados - 

quando iniciou, quantos já fez e qual a sua natureza (Anexo III). 

3.2.2 Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS). 

A Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS), desenvolvida por Pais-Ribeiro 

(1999), consiste em 15 afirmações, onde o participante deve identificar em que grau 

concorda com a informação apresentada – tendo cinco posições numa escala de Likert, 

representadas por letras: A – Concordo totalmente; B – Concordo na maior parte; C – 

Não concordo nem discordo; D – Discordo na maior parte e F – Discordo Totalmente 

(Anexo IV). 

A presente escala abrange vários aspetos do apoio social percebido, sendo eles a 

“Satisfação com os Amigos”, a “Intimidade”, a “Satisfação com a Família” e “Atividades 

Sociais”. O primeiro, “Satisfação com os Amigos”, refere-se à satisfação com as amizades 

e está representado em cinco itens (3, 12, 13, 14 e 15). O segundo, “Intimidade”, presente 

em quatro itens (1, 4, 5 e 6), avalia a perceção da existência de apoio social íntimo. O 

terceiro, “Satisfação com a Família” (itens 9, 10 e 11), refere-se à satisfação com o apoio 

social real. O quarto e último aspeto, “Atividades Sociais”, presente em três itens (2, 7 e 

8), mede a satisfação com as atividades sociais exercidas pelo indivíduo. A consistência 

interna dos itens foi testada para os quatro fatores (através do alfa de Cronbach) e os 

resultados mostraram uma boa consistência interna: a) Satisfação com os Amigos (α = 

.83), b) Intimidade (α = .74), c) Satisfação com a Família (α = .74) e d) Atividades Sociais 

(α = .64). Na presente investigação, os alfas de Cronbach foram os seguintes: a) Satisfação 

com os Amigos (α = .88 para homens e  α = .45 para mulheres), b) Intimidade (α = .29 

para homens e α = .36 para mulheres), c) Satisfação com a Família (α = .82 para homens 

e α = .78 para mulheres) e d) Atividades Sociais (α = .60 para homens e α = .61 para 
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mulheres). Para a escala completa, a consistência interna foi de α = .81 para homens e α 

= .67 para mulheres. Uma vez que os presentes resultados são provenientes de uma 

amostra reduzida, decidimos não eliminar nenhum item a fim de não reduzir a variância 

dos dados (do anexo XIV ao XXIII). 

3.2.3 Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS). 

A Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) foi adaptada por Pais-Ribeiro, 

Honrado e Leal (2004). Inspirado pela Depression Anxiety Stress Scales (DASS, 

Lovibond e Lovibond, 1995), o instrumento comporta três dimensões – ansiedade, 

depressão e stress – em que cada uma engloba sete itens. Os conceitos inseridos nas três 

dimensões são: 1) Ansiedade: excitação do sistema autónomo (itens 2, 4, 19), efeitos 

músculo-esqueléticos (7), ansiedade situacional (9) e experiências subjetivas de 

ansiedade (15, 20); 2) Depressão: disforia (13), desânimo (10), desvalorização da vida 

(21), auto-depreciação (17), falta de interesse ou de envolvimento (16), anedonia (3) e 

inércia (5); 3) Stress: dificuldade em relaxar (1, 12), excitação nervosa (8), facilmente 

agitado/chateado (18), irritável/reação exagerada (6, 11) e impaciência (14). As respostas 

são organizadas numa Escala de Likert de 4 pontos: 0 – Não se aplicou nada a mim, 1 – 

Aplicou-se a mim algumas vezes, 2 – Aplicou-se a mim muitas vezes e 3 – Aplicou-se a 

mim a maior parte das vezes. Os itens estão formulados afirmativamente, mas remetem 

para emoções negativas – assim, quanto mais elevador for o valor da sub-escala, mais 

elevados serão os aspetos negativos (Anexo V). 

A consistência interna foi analisada com recurso ao α de Cronbach. Os resultados para 

a EADS foram respetivamente de .85 para a escala de depressão, de .74 para a escala de 

ansiedade e de .81 para a escala de stress. Na nossa investigação, a consistência interna 

para os participantes masculinos foram de .77 (Ansiedade), .34 (Depressão) e .52 (Stress). 

No que diz respeito aos participantes masculinos, os valores foram de .80 (Ansiedade), 

de .72 (Depressão) e de .52 (Stress). Foi ainda analisada a consistência para a escala 

completa, que resultou em um α de .81 (para homens) e em um α de .67 (para mulheres). 

Também neste instrumento, optámos por não eliminar itens para não reduzir a variância 

(do anexo XXIV ao XXXI). 
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3.2.4 Escala de Autoeficácia na Infertilidade (EAEI). 

A Escala original desenvolvida por Cousineau e colegas (2006) tem como objetivo 

avaliar a perceção de autorregulação cognitiva, afetiva, motivacional e comportamental 

relativamente ao tratamentos de infertilidade.  

A Escala de Autoeficácia na Infertilidade (EAEI) foi adaptada por Silva, Justo e Costa 

para a população portuguesa. O instrumento contém 16 itens, organizados numa escala 

de Likert com nove possibilidades de resposta que variam entre 1 (nada confiante) e 9 

(totalmente confiante). O resultado é efetuado através da soma de todos os itens, podendo 

variar entre 16 (mínimo) e 144 (máximo) – sendo o resultado proporcional à dimensão da 

autoeficácia, ou seja, resultados baixos conferem uma autoeficácia menor e vice-versa 

(Anexo VI). A versão portuguesa (desenvolvida por Silva, Justo & Costa) manteve todos 

os itens. A sua aferição revelou um α de Cronbach igual a .93, mostrando uma boa 

homogeneidade entre os itens. Na presente investigação, o α para participantes 

masculinos é de .85 e o α para participantes femininos é de .93 (Anexos XXXII e 

XXXIII). 

3.2.5 Questionário de Consciência de Estigma (QCE). 

O presente questionário foi originalmente desenvolvido por Slade e colaboradores 

(Adapted Stigma Consciousness Questionnaire, 2007), para avaliar em que grau as 

pessoas inférteis consideram ser discriminadas/estigmatizadas pelos outros. Composta 

por 10 itens, a escala foi adaptada para analisar a consciência de estigma relativamente 

aos problemas de infertilidade, especificamente. A pontuação total pode variar entre 0 e 

54, onde resultados mais elevados indicam uma maior consciência de estigma (Anexo 

VII). A consistência interna deste questionário é aceitável, tendo um α de Cronbach de.77. 

A versão portuguesa, desenvolvida por Silva, Justo e Costa (2009) contou com uma 

amostra portuguesa, elaborando uma análise fatorial em componentes principais, 

utilizando respostas de 135 indivíduos e eliminando o item 9. A consistência interna 

revelou-se elevada, com um valor de α igual a .77 (Vieira, 2009). Na presente 

investigação, a consistência interna revelou-se aproximada: α = .78 para homens e α = 

.75 para mulheres (Anexos XXXIV e XXXV). 
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3.2.6 Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal 

(EASAVIC). 

Esta escala foi desenvolvida por Narciso e Costa (1996) com o objetivo de estimar a 

satisfação em áreas da vida conjugal entre indivíduos casados ou em união de facto. A 

aplicação dura 10 minutos e cada elemento do casal preenche a escala em separado. O 

instrumento tem 44 itens respeitantes a duas dimensões: Amor e Funcionamento 

Conjugal. Na totalidade dos itens, 16 referem-se a zonas da vida conjugal cujo foco é o 

casal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 35 e 38), 14 têm como foco o(a) 

companheiro(a) (8, 11, 13, 20, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 37, 40, 42 e 44) e em 14 o foco é o 

próprio (9, 10, 12, 19, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 36, 39, 41 e 43) (Narciso & Costa, 1996). 

As respostas aos itens realizam-se em escalas de Likert com seis pontos: Nada Satisfeito 

(1), Pouco Satisfeito (2), Razoavelmente Satisfeito (3), Satisfeito (4), Muito Satisfeito (5) 

e Completamente Satisfeito (6) (Anexo IX). 

Os valores de consistência interna para os itens que compõem as subescalas são: a) 

Intimidade Emocional (IE, itens 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44 e α = .96); b) Sexualidade (S, itens 23, 24, 25, 26, 27, 28 e α = .93); c) 

Comunicação/Conflito (CC, itens 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e α = .91); d) Funções 

Familiares (FF, itens 1, 2, 3, 4 e α = .84); e) Rede Social (RS, itens 7, 8, 9 e α = .73); f) 

Autonomia (A, itens 10, 11, 12, 13 e α = .82); g) Tempos Livres (TL, itens 5, 6 e α = .70) 

e h) Satisfação Conjugal Global (SCG, todos os itens da escala e α = 0.97).  

No presente estudo, a consistência interna revelou-se elevada, sendo que a Satisfação 

Conjugal Global para homens apresentou um α de .94 e para mulheres apresentou um α 

de .92. No que concerne às subescalas, os valores para os participantes masculinos foram 

os seguintes: Intimidade emocional, α = .94; Sexualidade, α = .80; Comunicação/Conflito, 

α = .82; Funções Familiares α = .83; Rede Social α = .64; Autonomia α = .74 e Tempos 

Livres α = .79. No que diz respeito aos participantes femininos, os valores foram os 

seguintes: Intimidade emocional α = .88; Sexualidade α = .72; Comunicação/Conflito α 

= .79; Funções Familiares α = .81; Rede Social α = .89; Autonomia α = .82 e Tempos 

Livres α = .90 (do Anexo XXXVIII ao LIII) . 

3.2.7 Questionário de Autoestima Global (QAEG). 

O Questionário de Auto-Estima Global é utilizado para avaliar a auto-estima global. 

Adaptado por Luísa Faria (2000), demonstrou uma alta consistência interna (α de 
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Cronbach de .84) para a população portuguesa. A escala é composta por 10 itens, em que 

cada item corresponde a sentimentos de respeito e aceitação de si próprio. Os itens estão 

divididos em dois subgrupos: 5 dos itens estão formulados positivamente e os outros 5 

negativamente. As respostas são inseridas numa escala de 6 valores, categorizada de A a 

F (A= Concordo totalmente; B = Concordo; C= Concordo parcialmente; D= Discordo 

parcialmente; E= Discordo e F= Discordo totalmente). Procede-se à inversão das 

respostas negativas e a média do total de itens fornece-nos a cotação final da escala, 

variando entre 10 e 60. Desta forma, quanto maior for o resultado final, maior a 

autoestima global (Anexo VIII).  

 De acordo com a presente investigação, a consistência interna mostra um α de .50 

para os participantes masculinos e um α de .77 para os participantes femininos (Anexos 

XXXVI e XXXVII). 

3.3 Hipóteses Específicas 

De acordo com as variáveis dependentes escolhidas, as hipóteses específicas deste 

estudo residem na possibilidade do género do portador contribuir significativamente para 

a explicação dessas variáveis. Ou seja: 

Hipótese Específica 1 – O género do portador do fator de infertilidade dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente apoio social 

percebido. 

Hipótese Específica 2 - O género do portador do fator de infertilidade dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente nível de 

ansiedade. 

Hipótese Específica 3 - O género do portador do fator de infertilidade dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente nível de 

depressão. 

Hipótese Específica 4 - O género do portador do fator de infertilidade dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente nível de 

stress. 

Hipótese Específica 5 – O género do portador do fator de infertilidade dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente autoeficácia 

na infertilidade. 
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Hipótese Específica 6 - O género do portador do fator de infertilidade dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente consciência 

de estigma. 

Hipótese Específica 7 - O género do portador do fator de infertilidade dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente autoestima 

global. 

Hipótese Específica 8 - O género do portador do fator de infertilidade dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente satisfação 

conjugal. 

3.4 Amostra 

Os participantes devem ser casais, com idades compreendidas entre os 25 e os 40 

anos, que estejam a tentar engravidar, que estejam ser acompanhados em serviços de 

infertilidade e que aceitem participar no presente estudo. 

3.5 Procedimento 

A amostra será recolhida no momento em que os casais aguardam pela consulta de 

infertilidade. Os casais foram encaminhados a um espaço sossegado, com privacidade, 

onde pudessem esclarecer qualquer dúvida sobre o estudo. Foram explicados os objetivos 

do estudo e, aos indivíduos que aceitaram participar, foi entregue a Folha de Informação 

ao Participante (Anexo I) e o Consentimento Informado (Anexo II). De seguida, foi 

preenchido o Questionário Sociodemográfico e os restantes instrumentos.  
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4. Resultados 

4.1  Participantes do estudo 

A amostra é constituída por 36 casais inférteis. O critério de inclusão destes casais 

na presente investigação prende-se com a presença de ambos os elementos do casal no 

momento da aplicação dos instrumentos e que estivessem a frequentar a consulta de 

infertilidade da Maternidade Dr. Alfredo da Costa.  

Os participantes do sexo masculino têm idades compreendidas entre os 20 e os 49 

anos de idade (M = 32.91; DP = 4.96) e os participantes do sexo feminino entre os 27 e 

os 39 anos de idade (M = 32.52; DP = 2.80). Sobre a escolaridade, os homens apresentam 

entre 9 e 18 anos de anos de estudo com sucesso (M = 15.08; DP = 2.48) e as mulheres 

apresentam entre 12 a 20 anos de estudo com sucesso (M = 16.16; DP = 2.80). Os 

participantes femininos apresentam um melhor nível de escolaridade, uma vez que todas 

completaram o ensino secundário (12 anos de estudo) (Anexos X e XI). No que diz 

respeito ao estatuto laboral, 94.4% dos participantes masculinos estão em situação ativa 

de emprego e apenas 5.6% se encontram desempregados. Por sua vez, 97.2% das 

mulheres estão em situação ativa de emprego, e só 2.8% se encontram desempregadas 

(Anexos XII e XIII).  

No que diz respeito ao Estatuto Socioeconómico, tanto os participantes 

masculinos como os participantes femininos se encontram na classificação I e II da escala 

Graffar. Mais de 60% dos participantes se encontra na classe I (66.7% para as mulheres 

e 61.1% para os homens) conferindo uma homogeneidade entre ambos os elementos do 

casal, uma vez que as discrepâncias se prendem com a superioridade do nível de 

escolaridade feminino (Anexos XII e XIII). 

Sobre as informações conjugais, 58.3% dos casais estão casados e 41.7% vivem 

em união de facto. A duração do relacionamento varia entre 2 e 17 anos (M = 7.44; DP = 

2.98). Em termos de relações anteriores, 19.4% (N = 7) dos homens não tiveram mais 

nenhuma relação, 44.4% (N = 16) encontram-se na segunda relação e 36.1% (N = 13) 

tiverem mais do que duas relações. Em relação às mulheres, 22.2% (N = 8) estão na 

primeira relação conjugal, 38.9% (N = 14) estão na segunda relação e 38.9% (N = 14) 

tiverem mais do que duas relações (Anexos XII e XIII). 
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Relativamente aos filhos dos participantes, apenas dois dos casais têm 1 filho do 

relacionamento atual, sendo que três dos participantes masculinos têm 1 filho de relações 

anteriores. 

Sobre as variáveis clínicas, o período de tentativa de engravidar foi avaliado em 

meses, variando entre 12 (1 ano) e 96 meses (8 anos) (M = 33.3; DP = 19.21). O 

conhecimento de diagnóstico varia entre 2 meses e 48 meses (4 anos) (M = 14.41; DP = 

11.71). A frequência de consultas da Maternidade Dr. Alfredo da Costa varia entre 1 mês 

e 48 meses (4 anos) (M = 14.55; DP = 11.35) (Anexos X e XI). 

Relativamente à causa da infertilidade, nos casais participantes na investigação 

verifica-se que 47.2% comporta um fator de infertilidade que não está identificado. Em 

19.4% dos casais o fator de infertilidade é misto, em 13.9% o fator de infertilidade é 

masculino e em 19.4% o fator de infertilidade é feminino (Anexos XII e XIII).  

Acerca da natureza da infertilidade, podemos apurar que a maioria das 

participantes femininas nunca esteve grávida (75%). Sobre a existência de gravidez mas 

impossibilidade de nascimento, 22.2% das mulheres encontram-se nessa situação. 

Existem ainda 2.8% das participantes que têm filhos, mas não conseguem atingir o 

objetivo de reprodução atualmente. Assim, podemos concluir que 97.2% da população 

feminina desta investigação comporta uma infertilidade primária, e apenas 2.8% uma 

infertilidade secundária (Anexos XII e XIII). 

Na perspetiva masculina sobre a natureza da infertilidade, 77.8% não participaram 

na ocorrência de gravidez. Temos 16% dos homens inférteis que participaram numa 

gravidez, e 5.6% têm filhos da relação conjugal mas sem gravidez atualmente (Anexos 

XII e XIII).  

Relativamente aos tratamentos de infertilidade, 30.6% das mulheres já realizaram 

algum tratamento e 69.4% nunca efetuaram nenhum tratamento. A frequência de 

tratamentos varia entre 1 e 3, sendo que 16.7% realizaram um tratamento, 11.1% 

realizaram dois tratamentos e 2.8% realizaram três tratamentos (Anexos X e XI).  

4.2  Regressão Linear 

Para testar as hipóteses propostas nesta investigação, foi utilizada a análise de 

regressão linear. Esta técnica permite explorar a relação entre uma variável dependente e 

algumas variáveis independentes, o que possibilita inferir explicações sobre o poder 
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explicativo dessas variáveis relativamente à variável dependente. As variáveis 

categoriais, antes de introduzidas na equação de regressão, foram modificadas através de 

uma recodificação bipolar (em 0 e 1). Todas as variáveis intervalares foram submetidas à 

testagem de ajustamento à distribuição normal. De acordo com esta análise, as variáveis 

que não se afastam significativamente da normalidade são as seguintes: “Satisfação com 

os Amigos” (ESSS; em ambos os géneros), “Intimidade” (ESSS; em homens), 

“Satisfação com a Família” (ESSS; em ambos os géneros), “Escala Completa” da ESSS 

(em ambos os géneros), “Comunicação/Conflito” (EASAVIC; em homens), “Funções 

Familiares” (EASAVIC; em homens), “Autonomia” (EASAVIC; em ambos os géneros), 

“Satisfação Conjugal Global” (EASAVIC, em ambos os géneros), “Escala Completa” da 

EAEI (em ambos os géneros), “Escala Completa” do QCE (em ambos os géneros) e a 

“Escala Completa” do QAEG (em ambos os géneros) (Anexo LIV). 

Todas as outras variáveis apresentaram afastamentos significativos. Após a 

inspeção dos gráficos Q-Q Plot, concluímos que os afastamentos em causa não parecem 

ser suficientemente grandes para invalidar o uso das variáveis na análise de regressão 

(Anexo LIV). 

O conjunto das variáveis independentes foi submetido à análise da 

multicolineariedade, o que resultou na exclusão das variáveis em que a Tolerância fosse 

inferior a .1 e em que VIF fosse superior a 10. Esse processo fez com que os modelos de 

variáveis a introduzir fossem modificados – a sequência definitiva será apresentada 

juntamente com cada testagem, sempre que se justifique.   

4.3  Testagem das Hipóteses Específicas 

4.3.1 Testagem da Hipótese Específica 1. 

Na hipótese específica 1, a variável dependente a ter em consideração é o Apoio 

Social Percebido. As análises para homens e para mulheres serão apresentadas em 

separado. As variáveis independentes foram inseridas de acordo com a sequência 

apresentada seguidamente. 
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Figura 1. Análise de Regressão: Sequência 1. 

Nota. O (H) corresponde a informações sobre os homens e o (M) corresponde a informações sobre as 

mulheres. 

 Contudo, a sequência supracitada apenas resultou para a subescala “Satisfação 

com os Amigos” do instrumento utilizado (ESSS). Os modelos foram reformulados, 

sendo retiradas as variáveis que estavam a duplicar informação (duração da tentativa de 

engravidar e tempo de início de tratamento). Tendo a subescala “Satisfação com os 

Amigos” como exceção, todas as restantes análises foram efetuadas perante a sequência 

apresentada em seguida.  

 

 

 

 

Modelo 1

• Idade (H)

•Anos de estudo com sucesso (H)

•Estatuto laboral (H)

•Graffar (recodificado em 0 e 1)

•Anos de relacionamento conjugal

•Número de relacionamentos anteriores (H)

•Número de filhos (H)

Modelo 2

• Idade (M)

•Anos de estudo com sucesso (M)

•Estatuto Laboral (M)

•Número de relacionamentos anteriores (M)

Modelo 3

•Duração da tentativa de engravidar (em meses)

•Tempo de receção de diagnóstico (em meses)

•Existência de gravidezes anteriores

•Existência de filhos e gravidez, mas sem nascimento

•Tempo de início de tratamento (em meses)

•Quantidade de Tratamentos

Modelo 4

•Fator de infertilidade feminino

•Fator de infertilidade masculino

•Fator de infertilidade não identificado
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Figura 2. Análise de Regressão: Sequência 2. 

Nota. O (H) corresponde a informações sobre os homens e o (M) corresponde a informações sobre as 

mulheres. 

 

A análise de regressão é efetuada sobre a sequência supracitada.  

Os valores obtidos na predição do Apoio Social Percebido dos homens inférteis 

serão apresentados de seguida. 

 

 

 

 

Modelo 1

• Idade (H)

•Anos de estudo com sucesso (H)

•Estatuto laboral (H)

•Graffar (recodificado em 0 e 1)

•Anos de relacionamento conjugal (H)

•Número de relacionamentos anteriores (H)

•Número de filhos (H)

Modelo 2

• Idade (M)

•Anos de estudo com sucesso (M)

•Estatuto Laboral (M)

•Número de relacionamentos anteriores (M)

Modelo 3

•Tempo de receção de diagnóstico (em meses)

•Existência de gravidezes anteriores

•Existência de filhos e gravidez, mas sem nascimento

•Quantidade de Tratamentos

Modelo 4

•Fator de infertilidade feminino

•Fator de infertilidade masculino

•Fator de infertilidade não identificado
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Quadro 1. Regressão Linear; Variável Dependente Apoio Social Percebido nos 

participantes masculinos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .484 .234 .042 .234 1.221 .324 

2 .486 .236 -.069 .002 .026 .994 

3 .655 .429 .049 .193 1.774 .172 

4 .786 .618 .258 .189 2.971 .059 

 

 Tal como se pode comprovar através do quadro 1, nenhum dos modelos 

apresentados demonstra valores significativos. No entanto, é de destacar que o estatuto 

laboral (p = .019), a existência de filhos e concretização de gravidez, mas sem nascimento 

(p = .043) e a quantidade de tratamentos de fertilidade efetuados (p = .081) apresentam 

um contributo interessante na explicação da variável dependente (Anexo LXIII). 

Além disso, os participantes masculinos apresentam resultados interessantes em 

três das quatro subescalas da ESSS (Anexos LV, LVII, LIX e LXI). Na subescala 

“Satisfação com os Amigos”, nenhum dos modelos parece ter uma relação significativa 

com a variável em estudo, embora o modelo 3 (p = .127) e o modelo 4 (p = .135) sejam 

os que mais se aproximam. Ao analisar as variáveis isoladamente no modelo 4, é notória 

a significância das variáveis tempo de receção de diagnóstico (p =.003), quantidade de 

tratamentos (p =.019) e existência de fator de infertilidade masculino (p = .042) (Anexo 

LV). Na subescala “Intimidade”, o modelo 4 aproxima-se da significância necessária à 

explicação da variável (p =.060) e, mais uma vez, as variáveis estatuto laboral (p = .031), 

existência de filhos (e conseguir engravidar mas sem nascimento) (p = .057) e existência 

de fator de infertilidade masculino (p = .013) dão um contributo significativo para a 

explicação da variável dependente “Intimidade” (Anexo LVII). Por último, na subescala 

“Satisfação com a Família” existe um decréscimo de significância do modelo 3 (p = .100) 

para o modelo 4 (p = .206). A inserção das variáveis correspondentes aos fatores de 

infertilidade diminuíram a significância da variável existência de gravidez anterior (de p 

= .024 para p = .070). Contudo, no modelo 4, é de notar a pertinência da variável tempo 

de receção de diagnóstico (p = .037) (Anexo LIX). 
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 De seguida, são apresentados os dados referentes à predição do Apoio Social 

Percebido nas mulheres inférteis. 

Quadro 2. Regressão Linear; Variável Dependente Apoio Social Percebido nos 

participantes femininos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .387 .150 -.063 .150 .705 .668 

2 .461 .212 -.103 .063 .662 .583 

3 .533 .284 -.193 .072 .525 .718 

4 .631 .398 -.170 .114 1.137 .361 

 

 Como é possível confirmar, nenhum dos modelos parece uma ter relação 

significativa com a variável dependente (Anexo LXIV). Acrescente-se, ainda, o facto de 

que nenhum modelo parece ter uma relação significativa com as variáveis dependentes 

das restantes escalas da ESSS (Anexos LVI, LVIII, LX e LXII). 

4.3.2 Testagem da Hipótese Específica 2. 

A testagem da hipótese específica 2 foi elaborada através de uma análise de 

regressão onde a variável dependente é o nível de ansiedade, que pode ser observado 

através da subescala “Ansiedade” da EADS. No seguinte quadro, constam os resultados 

obtidos para os homens inférteis, através dos quatro modelos apresentados. 

Quadro 3. Regressão Linear; Variável Dependente Ansiedade nos participantes 

masculinos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .466 .217 .021 .217 1.109 .385 

2 .478 .228 -.080 .011 .124 .945 

3 .524 .275 -.208 .047 .337 .850 

4 .683 .467 -.037 .192 2.157 .129 
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Embora nenhum dos modelos pareça apresentar uma relação significativa com a 

variável dependente, é de salientar o contributo interessante das variáveis anos de 

relacionamento conjugal (p = .073), a idade da mulher (p = .091) e a existência de fator 

de infertilidade masculino (p = .062) para a explicação dos níveis de ansiedade nos 

participantes masculinos, exemplificado no modelo 4 (Anexo LXV). 

Os dados da análise de regressão para os quatro modelos propostos referentes aos 

participantes femininos são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 4. Regressão Linear; Variável Dependente Ansiedade nos participantes 

femininos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .377 .142 -.072 .142 .663 .701 

2 .585 .343 .080 .201 2.542 .079 

3 .671 .451 .084 .108 1.031 .415 

4 .765 .586 .195 .135 1.961 .156 

 

Nenhum dos modelos parece ter uma relação significativa com a variável 

dependente. Contudo, o modelo 2 apresenta um contributo interessente para a explicação 

do nível de ansiedade. Ao observar as variáveis independentes, é possível constatar a 

importância do estatuto laboral (p = .023), da idade da mulher (p = .028) e do número de 

relacionamentos anteriores da mulher (p = .071) para a explicção do nível de ansiedade 

do participante feminino. 

Embora o modelo 4 apresente uma significância de p = .156, a existência de um 

fator de infertilidade feminino (p = .031) dá um contributo significativo para a explicação 

da variável dependente, assim como a existência de gravidezes anteriores (p = .077) 

fornece um contributo interessante para essa mesma explicação (Anexo LXVII). 

4.3.3 Testagem da Hipótese Específica 3. 

A testagem da hipótese específica 3 foi executada com uma análise de regressão 

onde a variável dependente é o nível de depressão, que pode ser analisado através da 



33 
 

subescala “Depressão” da EADS. No seguinte quadro, constam os resultados obtidos para 

os homens inférteis, através dos quatro modelos apresentados. 

Quadro 5. Regressão Linear; Variável Dependente Depressão nos participantes 

masculinos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .543 .295 .119 .295 1.677 .156 

2 .601 .362 .106 .066 .864 .472 

3 .619 .384 -.029 .022 .187 .943 

4 .687 .472 -.027 .089 1.006 .413 

 

Como é possível verificar no Quadro 5, nenhum dos modelos propostos parece ter 

uma relação significativa com a variável dependente. Ainda assim, gostaria de destacar 

que, no modelo 1, a variável quantidade de filhos apresenta um contributo interessante 

para a explicação da variável dependente (p = .070) (Anexo LXVII). 

Os dados correspondentes aos participantes femininos serão apresentados no 

quadro seguinte. 

Quadro 6. Regressão Linear; Variável Dependente Depressão nos participantes 

femininos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .478 .228 .035 .228 1.183 .344 

2 .682 .466 .252 .237 3.704 .025 

3 .729 .532 .220 .066 .744 .573 

4 .801 .642 .304 .110 1.845 .175 

 

O modelo 2 apresenta uma relação significativa para a explicação da variável 

dependente. Neste modelo, as variáveis estatuto laboral (p = .001), idade da mulher (p = 

.017) e o número de relacionamentos anteriores da mulher (p = .031) contribuem para a 
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explicação do estado depressivo na mulher infértil. No modelo 4, é possível observar que 

também as variáveis tempo de receção de diagnóstico (p = .040) e existência de fator de 

infertilidade feminino (p = .031) dão contributos significativos. Não obstante, também a 

quantidade de tratamentos de fertilidade efetuados (p = .068) parece contribuir de forma 

moderada para a explicação da variável dependente (Anexo LXVIII). 

4.3.4 Testagem da Hipótese Específica 4. 

A testagem da hipótese específica 4 foi realizada com uma análise de regressão 

onde a variável dependente é o nível de stress, que pode ser examinado através da 

subescala “Stress” da EADS. De seguida, são apresentados os dados resultantes dos 

quatro modelos, para os homens inférteis. 

Quadro 7. Regressão Linear; Variável Dependente Stress nos participantes masculinos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .549 .301 .126 .301 1.723 .144 

2 .589 .347 .086 .046 .590 .628 

3 .665 .442 .070 .095 .894 .485 

4 .764 .583 .190 .141 2.032 .145 

 

 O modelo 1 apresenta vários valores que parecem explicar a variável dependente, 

tais como o número de anos de estudo com sucesso (p = .085), o número de 

relacionamentos anteriores (p = .052), o estatuto laboral (p = .042) e o estatuto 

socioeconómico (p = .016), embora apenas as duas últimas variáveis apresentem um 

contributo significativo (Anexo LXIX). 

 O Quadro 8, apresentado seguidamente, comporta os resultados da análise de 

regressão para a variável stress nos participantes femininos. 
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Quadro 8. Regressão Linear; Variável Dependente Stress nos participantes femininos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .276 .076 -.155 0.76 .331 .933 

2 .741 .550 .369 .473 8.756 .000 

3 .766 .587 .312 0.37 .476 .753 

4 .896 .803 .617 .216 6.593 .003 

 Tanto o modelo 2 como o modelo 4 apresentam contributos significativos para a 

explicação da variável dependente. No modelo 2, as variáveis independentes de destaque 

são a idade da mulher (p = .002) e o seu número de relacionamentos anteriores (p = .000). 

No modelo 4, a idade da mulher deixa de contribuir significativamente (p = .905), dando 

lugar de destaque à sua escolaridade (p = .041). No mesmo modelo, o número de 

relacionamentos anteriores mantém-se significativo (p = .019), mas é a presença de fator 

de infertilidade feminino (p = .003) que fornece a explicação mais significativa para os 

níveis de stress na mulher infértil (Anexo LXX). 

4.3.5 Testagem da Hipótese Específica 5. 

A testagem da hipótese específica 5 foi concretizada com uma análise de regressão 

onde a variável dependente é a Autoeficácia na Infertilidade. Seguidamente, será 

apresentado o Quadro 9 com os dados referentes aos participantes masculinos. 

Quadro 9. Regressão Linear; Variável Dependente Autoeficácia na Infertilidade nos 

participantes masculinos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .484 .234 .043 .234 1.225 .322 

2 .657 .431 .203 .197 2.879 .056 

3 .662 .438 .063 .007 .064 .992 

4 .673 .453 -.063 .015 .169 .916 
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À exceção do modelo 2, nenhum dos restantes modelos parece ter uma relação 

significativa com a explicação da variável dependente.  

As variáveis independentes que parecem contribuir significativamente para essa 

explicação são a idade do homem (p = .014) e o número de relacionamentos anteriores da 

mulher (p = .028) (Anexo LXXI). 

De seguida, são apresentados os dados resultantes dos quatro modelos, para as 

mulheres inférteis. 

Quadro 10. Regressão Linear; Variável Dependente Autoeficácia na Infertilidade nos 

participantes femininos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .537 .289 .111 .289 1.624 .170 

2 .585 .343 .080 .054 .682 .571 

3 .688 .473 .122 .131 1.303 .301 

4 .722 .521 .069 .048 .601 .622 

 

 Tal como é possível verificar no Quadro 9, nenhum dos modelos parece ter uma 

relação significativa com a variável dependente (Anexo LXXII).  

 

4.3.6 Testagem da Hipótese Específica 6. 

A testagem da hipótese específica 6 foi realizada com uma análise de regressão 

onde a variável dependente é a Consciência de Estigma.  

No Quadro seguinte, estão presentes os valores correspondentes aos homens 

inférteis, conseguidos através da análise de regressão realizada com os quatro modelos 

referidos anteriormente. 
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Quadro 11. Regressão Linear; Variável Dependente Consciência de Estigma nos 

participantes masculinos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .327 .107 -.117 .107 .477 .843 

2 .391 .153 -.186 .046 .454 .717 

3 .520 .270 -.216 .118 .845 .512 

4 .627 .393 -.180 .123 1.217 .332 

 

 Como é possível verificar no Quadro 11, nenhum dos modelos parece ter uma 

relação significativa com a explicação da variável dependente (Anexo LXXIII).  

 Para os participantes femininos, os valores relativos aos quatro modelos da 

sequência 2 serão apresentados em seguida. 

Quadro 12. Regressão Linear; Variável Dependente Consciência de Estigma nos 

participantes femininos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .515 .265 .081 .265 1.443 .228 

2 .626 .392 .148 .126 1.731 .186 

3 .645 .416 .026 .024 .218 .926 

4 .735 .540 .105 .124 1.617 .220 

 

 Novamente, nenhum dos modelos parece ter uma relação significativa com a 

variável dependente (Anexo LXXIV).  

4.3.7 Testagem da Hipótese Específica 7. 

A testagem da hipótese específica 7 foi efetuada com uma análise de regressão 

onde a variável dependente é a Autoestima Global. Seguidamente, o Quadro 13 apresenta 

os valores para os homens inférteis, conseguidos através da análise de regressão realizada 

com os quatro modelos referidos anteriormente. 
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Quadro 13. Regressão Linear; Variável Dependente Autoestima Global nos participantes 

masculinos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .429 .184 -.020 .184 .902 .519 

2 .451 .204 -.115 .020 .204 .892 

3 .490 .240 -.267 .036 .250 .906 

4 .582 .338 -.286 .099 .894 .463 

 

Como é possível verificar no Quadro 13, nenhum dos modelos parece ter uma 

relação significativa com a explicação da variável dependente (Anexo LXXV).  

Para os participantes femininos, os valores relativos aos quatro modelos da 

sequência 2 serão apresentados em seguida. 

Quadro 14. Regressão Linear; Variável Dependente Autoestima Global nos participantes 

femininos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .551 .303 .129 .303 1.740 .140 

2 .586 .343 .081 .040 .510 .679 

3 .657 .432 .053 .088 .815 .530 

4 .677 .458 -.054 .027 .829 .220 

 

 Mais uma vez, nenhum dos modelos parece ter uma relação significativa com a 

variável dependente (Anexo LXXVI). 
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4.3.8 Testagem da Hipótese Específica 8. 

A testagem da hipótese específica 8 foi executada com uma análise de regressão 

onde a variável dependente é a Satisfação Conjugal Global.  

Em seguida, encontram-se, no presente Quadro, os resultados da análise de 

regressão através dos quatro modelos da sequência 2, para os homens inférteis. 

Quadro 15. Regressão Linear; Variável Dependente Satisfação Conjugal Global nos 

participantes masculinos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .453 .205 .006 .205 1.030 .433 

2 .567 .322 .051 .117 1.440 .255 

3 .600 .360 -.018 .038 .438 .728 

4 .658 .433 -.044 .073 .819 .499 

 

 O Quadro 15 mostra que nenhum dos modelos parece ter uma relação significativa 

com a explicação da variável dependente (Anexo XCI).  

Ao analisar as subescalas (Anexos LXXVII, LXXIX, LXXXI, LXXXIII, 

LXXXV, LXXXVII e LXXXIX), foram encontrados alguns dados que merecem ser 

destacados. Na subescala “Comunicação e Conflito”, o número de filhos existentes 

(anteriores ao diagnóstico) tem alguma relevância estatística nos três primeiros modelos 

(modelo 1: p = .061; modelo 2: p = .050; modelo 3: p = .076). No modelo 4, destaco a 

variável independente fator de infertilidade masculino, que comporta também um 

contributo moderado na explicação da variável dependente (p = .095). Na subescala 

“Funções familiares”, nos modelos 2 e 3 de análise, a variável número de relacionamentos 

anteriores (de ambos os géneros) contribui para a explicação da variável (modelo 2: p = 

.032 para homem e para mulher; modelo 3: p = .067 para homem e p =. 056 para mulher). 

  

Para os participantes femininos, os valores relativos aos quatro modelos da 

sequência dois serão apresentados em seguida. 
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Quadro 16. Regressão Linear; Variável Dependente Satisfação Conjugal Global nos 

participantes femininos. 

Modelo R R² 
R² 

Ajustado 

Alteração 

de R² 

Alteração 

de F 

Significância da 

Alteração de F 

1 .451 .204 .005 .204 1.024 .437 

2 .713 .508 .311 .304 5.147 .007 

3 .720 .518 .234 .011 .162 .921 

4 .804 .647 .349 .128 2.297 .110 

 

 O Quadro 16 apresenta uma significância notável para o modelo 2, que é 

representada pela idade da mulher (p =.001), pela sua escolaridade (p = .013), pelo 

estatuto laboral (p = .026) e pelo número de filhos do homem (anteriores ao diagnóstico) 

(p = .049). Destacando o contributo interessante do modelo 4, a análise mostra uma 

significância estatística relevante na variável existência de fator de infertilidade feminino 

(p = .020), participando assim na explicação da variável dependente (Anexo XCII).  

 Analisando as subescalas da EASAVIC para os participantes femininos (Anexos 

LXXVIII, LXXX, LXXXII, LXXXIV, LXXXVI, LXXXVIII e XC) , surgem vários 

contributos importantes. Na subescala “Intimidade Emocional”, o modelo 2 apresenta 

uma significância de p =.006, corroborada pela variável independente idade (p =.008) e 

pela variável independente número de anos de estudo com sucesso (p =.002) da mulher.  

Na subescala “Comunicação/Conflito”, o modelo 4 explica com significância a 

variável dependente (p =.002), revelando que o tempo de receção de diagnóstico (p = 

.005), a existência de fator de infertilidade feminino (p = .000) e a existência de fator de 

infertilidade não identificado (p =.025) são as variáveis independentes que melhor 

contribuem para essa explicação. Na subescala “Funções Familiares”, o modelo 2 

apresenta um contributo significativo para a explicação da variável dependente (p =.026), 

sendo a idade de ambos os géneros (Homem: p =.010; Mulher: p =.011) e a escolaridade 

da mulher (p = .021) as variáveis independentes que merecem destaque.  

No que diz respeito à subescala “Rede Social”, embora nenhum dos modelos 

parece ter uma relação significativa com a explicação da variável dependente, três 
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apresentam uma significância abaixo de p =.1 (Modelo 1: p =.092; Modelo 2: p = .086; 

Modelo 4: p = .075). No modelo 4, a variável existência de fator de infertilidade feminino 

(p =.018) e a escolaridade do homem (p = .008) apresentam o contributo mais 

significativo. Na subescala “Autonomia”, o modelo 1 apresenta uma participação 

relevante na explicação da variável dependente (p =.043). No entanto, o modelo 4 (p 

=.045) apresenta mais variáveis independentes com valores específicos significantes, tais 

como o número de relacionamentos anteriores do homem (p =.035), o número de filhos 

do homem anteriores ao diagnóstico (p = .026) a existência de gravidez anterior (p =.004) 

e a existência de fator de infertilidade feminino (p = .014). 
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5. Discussão de Resultados e Conclusões 

No presente capítulo, será apresentada a discussão dos resultados obtidos, as 

reflexões provenientes do procedimento metodológico realizado, os objetivos e as 

hipóteses propostas. Os dados significativos, assim como as respetivas interpretações, 

serão analisados detalhadamente. No final, serão tecidas algumas considerações sobre as 

limitações da investigação e sugestões para estudos futuros. 

De acordo com a observação dos valores do Apoio Social Percebido, 

relativamente ao género do portador de infertilidade, previa-se um aumento significativo 

da variância explicada quando as variáveis independentes relativas ao género do portador 

do fator de infertilidade fossem introduzidas no modelo (Hipótese Específica 1). Nos 

participantes masculinos, esse aumento foi verificado embora apenas seja quase 

significativo (p = .059). Ainda assim, o estatuto laboral (p = .019) e a existência de filhos 

e concretização de gravidez mas sem nascimento (p = .043) apresentam um contributo 

interessante na explicação da variável dependente. Perante as correlações efetuadas entre 

as variáveis supracitadas e a variável dependente (Anexo XCIII), pode concluir-se que a 

situação ativa de trabalho, a existência de filhos e capacidade de engravidar (ainda que 

sem nascimento) e a quantidade de tratamentos proporcionam uma perceção mais elevada 

do apoio social percebido. Ao existir uma condição de emprego, supõe-se que a rede de 

suporte social é maior e que o homem se sinta mais apoiado. A existência de filhos e a 

capacidade de gravidez pode proporcionar sentimentos de esperança e motivação para a 

concretização de uma gravidez de termo.  

Nas subescalas da ESSS, embora os modelos não tenham fornecido resultados 

significativos, existem informações que vale a pena destacar. Na subescala “Satisfação 

com os Amigos”, no modelo 4, a variável existência de fator de infertilidade masculino 

(p = .010) apresenta níveis de significância que contribuem para a explicação da variável 

dependente, assim como o tempo de receção de diagnóstico (p =.003). Após as 

correlações entre as variáveis independentes e a variável dependente (Anexo XCIV), 

podemos afirmar que: a) quando o homem é o portador de infertilidade, a satisfação com 

os amigos é afetada negativamente e b) quando o tempo de diagnóstico é reduzido, o 

homem consegue desfrutar das relações sociais com mais qualidade. Pode supor-se que, 

perante as duas correlações, tanto a portabilidade do fator como o tempo de diagnóstico, 

são fatores que vão deteriorar a relação com os amigos, uma vez que o homem pode 

experimentar sentimentos de inferioridade, vergonha e baixa autoestima o que pode levar 
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ao isolamento social e, por acréscimo, a uma perceção de apoio social insuficiente. Isto 

pode dever-se ao fato de o sujeito não se sentir confortável em falar das suas preocupações 

e não considera que os amigos sejam capazes de o compreender. 

Na subescala “Intimidade”, o modelo 4 tem valores que se aproximam da 

significância estatística necessária (p =.060), sendo que, as variáveis estatuto laboral (p = 

.031), existência de filhos (e conseguir engravidar mas sem nascimento) (p = .057) e 

existência de fator de infertilidade masculino (p = .013) são novamente significativas. 

Mais uma vez, perante as correlações verificadas, a intimidade nas relações é muito 

importante pelas razões referidas anteriormente. Sendo que a subescala “Intimidade” diz 

respeito à perceção do sujeito relativamente à partilha de problemas íntimos com o seu 

grupo de pares, estes resultados indicam-nos que quando o homem é o portador da 

infertilidade tem dificuldade em exprimir os seus problemas íntimos, o que causa 

sentimentos de solidão e inferioridade (Anexo XCV). 

 Acerca dos dados relativos aos participantes femininos, a hipótese não foi 

confirmada, pois a presença da variável independente fator de infertilidade não atinge o 

nível de significância pretendido (embora melhor a significância, em relação aos modelos 

anteriores). 

 No que diz respeito à variável Ansiedade, previa-se um aumento significativo da 

variância explicada quando as variáveis independentes relativas ao género do portador do 

fator de infertilidade fossem introduzidas no último modelo (Hipótese Específica 2). 

Nenhum dos modelos demonstrou uma relação significativa com a variável dependente, 

para ambos os géneros. Contudo, no modelo 4, o género do portador do fator de 

infertilidade tem impacto na forma como ambos os géneros experienciam a ansiedade. 

No caso dos homens, a existência de fator de infertilidade masculina apresenta um 

contributo interessante (p = .062) para a explicação da variável. O mesmo acontece na 

perspetiva feminina. A existência de um fator de infertilidade feminino (p = .031) 

contribui significativamente para a explicação da variável Ansiedade. Isto significa que 

quando observamos a ansiedade do portador do fator de infertilidade, a sua ansiedade 

aumenta provocando sintomas físicos tais como boca seca, tremores, dificuldades em 

respirar, entre outros. Isto pode significar que o próprio se sente culpabilizado pela 

processo de infertilidade que o casal está a atravessar, e se sente pressionado para que o 

processo de fertilização obtenha sucesso, o que gera ainda mais ansiedade. Perante as 

correlações observadas, podemos tecer considerações sobre a explicação da significância 
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moderada do número de anos da relação (p = .073) no caso dos homens, e do número de 

relacionamentos anteriores  (p = .071) no caso das mulheres. No caso do homem, quando 

o relacionamento conjugal tem uma duração menor, a ansiedade sobre o fenómeno de 

infertilidade aumenta – o que pode advir de uma perceção de que a correspondência às 

expetativas da relação não é suficiente. No caso da mulher, pode significar que, ao não 

terem ocorrido experiências conjugais diferenciadas, a sua adaptação às vicissitudes da 

relação (neste caso à impossibilidade de engravidar) esteja a provocar sintomas de 

ansiedade (Anexos XCVII e XCVIII). 

 No que diz respeito à variável Depressão, considerando o portador do fator de 

infertilidade, pressupunha-se que ocorresse um aumento significativo da variância 

explicada da variável dependente, em ambos os sexos (Hipótese Específica 3). A análise 

de regressão com os modelos utilizadas não revelou valores significativamente 

estatísticos para os participantes masculinos, não se comprovando a influência do género 

do portador de infertilidade, na vivência masculina do fenómeno de infertilidade. 

Contudo, o mesmo não ocorreu para os participantes femininos. O modelo 2 apresentou 

uma relação significativa para a explicação da variável dependente (p = .025). Neste 

modelo, as variáveis estatuto laboral (p = .001), idade da mulher (p = .017) e o número 

de relacionamentos anteriores da mulher (p = .031) contribuem para a explicação do 

estado depressivo na mulher infértil. De acordo com as correlações observadas (Anexos 

C), podemos verificar que: a) a situação de emprego diminui o nível de depressão; b) o 

avanço da idade da mulher proporciona maiores sintomas depressivos e c) quanto menos 

relações anteriores mais sintomas depressivos, o que pode advir de alguma imaturidade 

perante os problemas conjugais. 

No modelo 4, é possível observar que também as variáveis tempo de receção de 

diagnóstico (p = .040) e existência de fator de infertilidade feminino (p = .031) dão 

contributos significativos. Tendo em conta as correlações efetuadas, podemos concluir 

que quando a mulher comporta o fator de infertilidade, o seu estado depressivo demonstra 

sentimentos de desesperança, melancolia e desmotivação. Além disso, o tempo de receção 

do diagnóstico influencia o aumento/prevalência destes sentimentos (Anexo CI). 

Relativamente ao Stress nos casais inférteis, considerando o portador do fator de 

infertilidade, pressupunha-se que ocorresse um aumento significativo da variância 

explicada da variável dependente, em ambos os sexos (Hipótese Específica 4). No que 

diz respeito aos valores para os homens inférteis, o modelo 1 apresenta vários valores que 
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parecem explicar a variável dependente, tais como o número de anos de estudo com 

sucesso (p = .085), o número de relacionamentos anteriores (p = .052), o estatuto laboral 

(p = .042) e o estatuto socioeconómico (p = .016), embora apenas as duas últimas 

variáveis apresentem um contributo significativo. Perante as correlações observadas 

(Anexo CII), podemos afirmar que: a) quanto menor o nível de escolaridade, maior parece 

ser o nível de stress; b) o stress pode aumentar se as experiências conjugais anteriores 

forem reduzidas e c) uma situação de emprego e um estatuto socioeconómico elevado 

proporcionam níveis de stress mais baixos, uma vez que as preocupações não se prendem 

com alterações da qualidade de vida. Esperava-se que a introdução da variável género do 

portador do fator de infertilidade fornecesse essa explicação, o que não foi verificado.  

No entanto, nas participantes femininas, a hipótese foi confirmada. O modelo 4 (p 

= .003) confirmou a hipótese específica proposta. No modelo 2, as variáveis 

independentes de destaque são a idade da mulher (p = .002) e o seu número de 

relacionamentos anteriores (p = .000). Depois de observadas as correlações entre estas 

duas variáveis e a variável dependente (Anexo CIII), percebe-se que: a) quanto maior a 

idade da mulher mais elevada a sua percepção de stress e b) quanto menor o número de 

relacionamentos anteriores mais elevada será a percepção de stress. Com a introdução do 

género do portador do fator de infertilidade, os resultados apresentam-se significativos 

quando a mulher é o portador do fator de infertilidade (p = .003). Concluímos, então, que 

quando a mulher comporta o fator de infertilidade, os seus níveis de stress aumentam, 

uma vez que inflaciona sobre si mesma a culpa do fenómeno e a responsabilidade do 

sucesso do tratamento. 

Sobre a variável dependente Autoeficácia na Infertilidade, tendo em conta o 

portador do fator de infertilidade, previa-se que ocorresse um aumento significativo da 

variância explicada da variável dependente, em ambos os sexos (Hipótese Específica 5). 

Em nenhum dos géneros, a hipótese específica foi confirmada, uma vez que nenhum dos 

modelos (para homens e para mulheres) apresentou valores significativamente 

estatísticos. Contudo, para os participantes masculinos, as variáveis idade do homem (p 

= .014) e número de relacionamentos anteriores (.028) apresentaram significâncias 

relevantes para a variância explicada da variável dependente, assim como uma correlação 

positiva: tanto o aumento da idade do homem como o número elevado de relacionamentos 

proporciona uma maior autoeficácia, uma vez que a experiência de vida, a nível pessoal 

e conjugal, lhes fornece informação relevante para uma adaptação adequada à situação de 

infertilidade (Anexo CV). 
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Relativamente à Consciência de Estigma, previa-se que ocorresse um aumento 

significativo da variância explicada da variável dependente em ambos os elementos do 

casal infértil e em relação com o género do portador de infertilidade (Hipótese Específica 

6).  Mais uma vez, a hipótese não foi confirmada em nenhum dos modelos e para nenhum 

dos elementos do casal. 

No que diz respeito à Autoestima Global, previa-se que o género do portador do 

fator de infertilidade justificasse a variância explicada da variável, para os casais inférteis 

(Hipótese 7). A hipótese supracitada não foi confirmada, uma vez que nenhum dos 

modelos testados apresentou valores estatisticamente significativos para a explicação da 

variância. 

Sobre a variável dependente Satisfação Conjugal Global, tendo em conta o 

portador do fator de infertilidade, previa-se que ocorresse um aumento significativo da 

variância explicada da variável dependente em ambos os sexos (Hipótese Específica 8). 

Nos homens inférteis, a hipótese específica não foi confirmada, uma vez que nenhum dos 

modelos apresentou valores significativamente estatísticos.  

Nos participantes masculinos, na subescala “Comunicação e Conflito”, o número 

de filhos existentes (anteriores ao diagnóstico) tem alguma relevância estatística nos três 

primeiros modelos (modelo 1: p = .061; modelo 2: p = .050; modelo 3: p = .076). Nas 

correlações realizadas, podemos concluir que o número de filhos do homem (p = .050) 

interfere negativamente na componente comunicativa da relação conjugal atual, não 

deixando de ter em conta que na nossa amostra existem filhos de relações anteriores. Da 

mesma forma, quando o homem é o portador do fator de infertilidade, existe um aumento 

dos conflitos, de acordo com a perspetiva do próprio. Na subescala “Funções familiares”, 

nos modelos 2 e 3 de análise, a variável número de relacionamentos anteriores (de ambos 

os géneros) contribui para a explicação da variável dependente (modelo 2: p = .032 para 

homem e para mulher; modelo 3: p = .067 para homem e p =. 056 para mulher). Segundo 

as correlações verificadas, existem duas observações interessantes: a) quando a relação 

atual do homem é a primeira, existe um maior empenho nas suas funções familiares e b) 

o contrário ocorre na mulher, a qualidade do desempenho das funções familiares advem 

da experiência conjugal obtida em relações anteriores. Pode significar que, perante a 

inexperiência do homem no que diz respeito ao sistema funcional do casal, o mesmo tenta 

compensá-la com o melhor desempenho que consegue (Anexos CVI e CVII). 
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No entanto, para os participantes femininos, o modelo 2 apresenta uma 

significância estatística (p = .007). Esta significância é representada pela idade da mulher 

(p =.001), pela sua escolaridade (p = .013), pelo estatuto laboral (p = .026) e pelo número 

de filhos do homem anteriores ao diagnóstico (p = .049). Nas correlações efetuadas, 

podemos observar que: a) uma mulher jovem tem mais satisfação conjugal global; b) a 

sua escolaridade influencia essa satisfação; c) a situação de emprego influencia 

negativamente a satisfação global, o que se pode traduzir numa disponibilidade reduzida 

para o investimento na relação e d) a existência de filhos por parte do elemento masculino 

compromete a satisfação feminina acerca da relação – podendo ser explicada pela 

existência de um elemento externo na família atual e, consequentemente, da sua 

influência na vida conjugal atual e, ou, pelo sentimento de inferioridade por existir uma 

criança que faz parte da vida do homem, mas que a mulher não consegue proporcionar 

(Anexo CVIII). 

O modelo 4, apesar de não revelar valores significativos, apresenta um contributo 

estatisticamente significativo e que confirma parcialmente a nossa hipótese que se prende 

com o valor da variável existência de fator de infertilidade feminino (p = .020), 

participando assim na explicação da variável dependente. Isto significa que, apesar de o 

modelo na sua totalidade não ter conferido a significância desejada, a nossa hipótese foi 

parcialmente confirmada. Desta forma, na perspetiva feminina, quando a mulher é o 

portador do fator de infertilidade, a sua satisfação conjugal global é comprometida. 

Analisando as subescalas da EASAVIC, na “Comunicação/Conflito”, o modelo 4 

explica com significância a variável dependente (p =.002), revelando que o tempo de 

receção de diagnóstico (p = .005), a existência de fator de infertilidade feminino (p = 

.000) e a existência de fator de infertilidade não identificado (p =.025) são as variáveis 

independentes que melhor contribuem para essa explicação. Assim, a perceção dos 

participantes femininos acerca da satisfação conjugal é afetada pelo tempo de receção do 

diagnóstico e pela existência de um fator de infertilidade feminino. Mais uma vez, a 

mulher pode sentir-se responsabilizada pela infertilidade do casal e pode sentir uma 

culpabilização por parte do companheiro, gerando divergências entre os dois elementos 

do casal. Também, na perspetiva da mulher, quando o fator de infertilidade é indefinido, 

a comunicação entre o casal fica deteriorada e a dimensão do conflito é expandida. Isto 

pode significar que, não existindo uma responsabilidade definida pela infertilidade (nem 

partilhada por um fator de infertilidade misto), a relação conjugal torna-se conflituosa 

(Anexo CX).  
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Apesar de nenhum dos modelos possuir valores estatisticamente significativos na 

subescala “Funções Familiares”, gostaria de referir que as correlações entre as variáveis 

significativas desta subescala (idade do homem: p = .010; idade da mulher: p = .011 e 

escolaridade da mulher: p = .021) fornecem uma explicação interessante, uma vez que a 

imaturidade dos elementos do casal pode proporcionar um desempenho negativo das 

funções familiares, na perspetiva feminina. Ainda assim, a escolaridade da mulher contém 

uma correlação positiva, podendo significar que a sua instrução contribui para o 

componente funcional da relação conjugal (Anexo CXI). 

No que diz respeito à subescala “Rede Social”, embora nenhum dos modelos 

pareça ter uma relação significativa com a explicação da variável dependente, três 

apresentam uma significância abaixo de p =.1 (Modelo 1: p =.092; Modelo 2: p = .086; 

Modelo 4: p = .075). No modelo 4, a variável existência de fator de infertilidade feminino 

(p =.018) apresenta um contributo significativo. Ou seja, quando a mulher é a portadora 

do fator de infertilidade, a mesma perceciona a qualidade das relações sociais com os 

amigos e com a família de ambos os elementos do casal como insuficiente (Anexo CXII).  

Na subescala “Autonomia”, o modelo 4 (p =.045) apresenta variáveis 

independentes com valores significantes, tais como o número de relacionamentos 

anteriores do homem (p =.035), o número de filhos do homem (anteriores ao diagnóstico) 

(p = .026), a não existência de gravidezes anterior (p =.004) e a existência de fator de 

infertilidade feminino (p = .014). Mais uma vez, a hipótese foi parcialmente confirmada. 

Quando a mulher é a portadora do fator de infertilidade, a autonomia e a privacidade do 

casal é percecionada como comprometida, assim como a relação com a profissão de 

ambos os elementos. No que diz respeito às restantes variáveis, podemos afirmar que: a) 

um maior número de relações anteriores do homem proporciona uma maior autonomia 

ao casal, pois ele adquire experiência nas dimensões conjugais; b) o número de filhos do 

homem prejudica esta autonomia, pois existe uma criança que está dependente de, pelo 

menos, um dos elementos do casal e c) as mulheres que nunca estiveram grávidas tendem 

a apresentar níveis mais baixos de autonomia (CXIII). 

A presente investigação contem várias limitações que merecem ser destacadas, de 

modo a poderem ser minimizadas de futuro, proporcionando a existência de novos 

estudos.  

A recolha da amostra utilizada no estudo possuiu várias condicionantes, que 

podem ter influenciado, de certo modo, os resultados obtidos. Tendo em conta que os 
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casais eram abordados na sala de espera do Serviço de Infertilidade, muitos dos 

participantes não aceitaram participar por não existir condições para explicar 

devidamente o estudo, de modo à sua decisão de participação ser tomada de forma mais 

informada. Inicialmente, o Questionário Sociodemográfico e Clínico seria preenchido 

pela investigadora, o que não foi possível, devido à disponibilidade dos participantes e ao 

tempo de duração de recolha de todos os protocolos. A escala de Graffar, utilizada para a 

recolha de dados acerca do estatuto socioeconómico de cada elemento do casal, é limitada 

na descrição dos diferentes tipos de respostas (assim como, na sua classificação final), 

não estando atualizada de acordo com a qualidade de vida da conjuntura atual – o que 

pode ter influenciado a avaliação desta dimensão.   

Apesar das condições do Serviço, todas as aplicações foram recolhidas num 

gabinete que conferia um ambiente com alguma privacidade. Contudo, não foi possível 

aplicar os protocolos separadamente a cada elemento do casal, o que considero que possa 

ter condicionado os resultados – pela desejabilidade social, pela presença da investigadora 

e pela presença do cônjuge. Alguns casais comunicavam entre si durante o 

preenchimento, para esclarecer dúvidas sobre as respostas, ou para fazer comentários 

sobre os itens das escalas. Considero, ainda, que a inexistência de uma marcação 

específica com o casal pode ter influenciado a investigação, uma vez que, embora a 

maioria dos casais se tenha mostrado disponível e interessado na investigação a ser 

realizada, a eminência de serem chamados para a consulta/a disponibilidade para se 

manterem no Serviço mais tempo do que o necessário (após consulta), pode ter provocado 

alguma negligência no preenchimento dos protocolos. Além disso, o estado emocional 

dos participantes pode, também, ter influenciado a sua disponibilidade mental para a 

reflexão desta temática. 

Outro tipo de limitações, prende-se com a dimensão da amostra. A amostra 

recolhida não tem uma dimensão suficientemente abrangente para que se possam fazer 

comparações diretas com vários fatores que considero interessantes. A predominância de 

um fator de infertilidade indefinido pode ter influenciado a confirmação das hipóteses, 

uma vez que o género do portador de infertilidade não poderia ser avaliado na sua 

totalidade, devido à discrepância relativamente a outros fatores. Poucos dos casais 

recrutados tinham experiência acerca dos tratamentos de fertilidade, o que pode ter 

contribuído para uma amostra menos rica e diferenciada. Além disso, uma vez que os 

casais se encontravam em diferentes fases de acompanhamento, não foi possível 
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determinar se o fator de infertilidade indefinido foi por falta de diagnóstico concluído, ou 

se era, efetivamente, o diagnóstico medicamente declarado. 

Para investigações futuras, gostaria de realçar algumas pistas que considero 

pertinentes: 1) seria interessante elaborar um estudo que pudesse ter uma amostra 

representativa dos diferentes tipos de diagnóstico; 2) a realização de um estudo 

comparativo com dois grupos de casais inférteis, um grupo que tivesse realizado algum 

tratamento de infertilidade e um grupo que ainda não tivesse passado por esse processo, 

poderia conferir resultados curiosos acerca das diferentes vivências psicológicas acerca 

do fenómeno da infertilidade; 3) nessa linha, seria relevante elaborar um estudo 

comparativo entre grupos de casais inférteis, um grupo com casais que padecessem de 

infertilidade primária e outro com infertilidade secundária e 4) seria importante 

desenvolver o objetivo do presente estudo, adicionando dimensões que poderiam ser 

adequadas à compreensão do sofrimento psicológico dos casais com esta patologia, tais 

como o conceito de família ou a resiliência. 
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