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RESUMO

O diagnóstico de doença oncológica e os seus tratamentos provocam um impacto 

na qualidade de vida, no ajustamento conjugal e na imagem corporal dos pacientes, 

dado o comprometimento a nível físico, psicológico e social decorrente de todo o 

processo de doença. Assim, a doença oncológica é susceptível de afectar não só os 

pacientes, mas igualmente os seus companheiros. O presente estudo, de natureza 

exploratória e quantitativa, tem como objectivo avaliar a associação do diagnóstico e 

dos tratamentos da doença oncológica na qualidade de vida e no ajustamento conjugal 

dos (as) pacientes oncológicos (as) e dos (as) seus (suas) companheiros (as). O 

ajustamento conjugal é avaliado tendo em conta duas fases distintas: a fase anterior e a 

fase posterior ao conhecimento do diagnóstico. Pretende-se ainda explorar a associação 

entre as preocupações dos (as) pacientes com a imagem corporal, decorrentes dos 

tratamentos do cancro, a sua qualidade de vida e ajustamento conjugal. 

Participaram na investigação 72 pacientes oncológicos (as) internados (as) nos 

Serviços de Ginecologia e Cirurgia Geral do Instituto Português de Oncologia de Lisboa 

– Francisco Gentil (IPOLFG) e 26 companheiros (as). Esta amostra de participantes foi 

avaliada pelos seguintes instrumentos de avaliação: RDAS, WHOQOL-Bref, FACT-G e 

BIS. Este último instrumento apenas foi administrado aos pacientes. 

Os resultados obtidos evidenciaram um ligeiro aumento do nível de ajustamento 

conjugal na passagem da fase anterior para a fase posterior ao conhecimento do 

diagnóstico, tanto para os (as) pacientes, como para os (as) companheiros (as). Os (as) 

pacientes revelaram uma melhoria da estabilidade e do conflito na passagem da fase 

anterior para a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico. Os níveis de qualidade de 

vida dos (as) pacientes também se revelaram positivos, à excepção do Domínio Físico e 

da faceta geral da qualidade de vida, avaliados pelo WHOQOL-Bref, e do Bem-estar 

Global, Bem-estar Emocional e Bem-estar Funcional avaliados pelo FACT-G. Os (as) 

pacientes já submetidos a cirurgia reportaram uma qualidade de vida mais baixa em 

relação aos (às) pacientes que ainda aguardavam pela mesma intervenção. Os resultados 

obtidos revelaram ainda um nível moderado de preocupações com a imagem corporal 

por parte dos (as) pacientes. 

Palavras-Chave: Doença Oncológica, Qualidade de Vida, Ajustamento Conjugal, 

Imagem Corporal
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ABSTRACT

The diagnosis of an oncological disease and its treatment causes an impact on 

the quality of life, marital adjustment of patients and their body image, given the 

commitment to physical, psychological and social level of the entire disease process. 

Thus, the oncological disease is likely to affect not only patients but also their 

companions. This study of exploratory and quantitative nature aims to assess the 

association of the diagnosis and treatment of the oncological disease on the quality of 

life and marital adjustment of cancer patients and their companions. It should be noted 

that the marital adjustment is evaluated bearing in mind two distinct stages: the stage 

prior and the stage after the knowledge of the diagnosis. Another purpose of this study 

is to explore the association between patients' concerns about body image, resulting 

from cancer treatments, and their quality of life and marital adjustment.

72 hospitalized patients and 26 companions participated in this research at the 

Department of Gynecology and General Surgery of the Portuguese Institute of 

Oncology of Lisbon - Francisco Gentil (IPOLFG). This sample of participants was 

assessed by the following assessment tools: RDAS, WHOQOL-Bref, FACT-G and BIS. 

The latter instrument was administered only to the patients.

The results showed a slight increase in the level of marital adjustment in the 

transition from the previous to the later stage of the knowledge of the diagnosis, both 

for patients and for their companions. The patients showed an improved stability and 

better handling of the conflict in the transition from the previous stage to the stage after 

the knowledge of the diagnosis. The levels of quality of life of patients also turned out 

to be positive, except for the Physical Domain and the general facet of quality of life 

assessed by the WHOQOL-Bref, and the overall well-being, emotional well-being and 

functional well-being assessed the FACT-G. Patients that undergone surgery have 

reported a lower quality of life compared to patients who have waited for the same 

intervention. The results also revealed a moderate level of concern by patients with their 

body image. 

Keywords: Oncology Disease, Quality of Life, Marital Adjustment, Body Image
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INTRODUÇÃO

O diagnóstico de cancro e os seus tratamentos constituem eventos importantes 

susceptíveis de comprometer a qualidade de vida, o ajustamento conjugal e a imagem 

corporal dos pacientes. Este comprometimento estende-se também à família do doente,

mais concretamente ao seu companheiro. Tem-se reconhecido a importância do 

desenvolvimento de investigações que integrem o estudo destes domínios (qualidade de 

vida, ajustamento conjugal e imagem corporal) não só nos pacientes oncológicos, mas 

também nos seus familiares, inclusive nos cônjuges, de modo a delinearem-se 

intervenções psicológicas que permitam uma melhor adaptação dos doentes e dos seus 

familiares ao processo de doença e facilitem a reabilitação destes pacientes.

Pretende-se com esta investigação contribuir para o desenvolvimento da 

investigação na área da Oncologia, através do estudo da associação do diagnóstico e dos 

tratamentos na qualidade de vida, ajustamento conjugal e imagem corporal dos 

pacientes oncológicos.

Desta forma, pretende-se explorar a existência de possíveis relações entre o 

diagnóstico e os tratamentos médicos, e a qualidade de vida e o ajustamento conjugal 

dos (as) pacientes e dos (as) seus (suas) companheiros (as). Pretende-se também 

explorar a existência de possíveis relações entre os tratamentos médicos e as possíveis 

preocupações com a imagem corporal dos (as) doentes oncológicos (as) e a associação

das mesmas na sua qualidade de vida e ajustamento conjugal. 

Para tal recorreu-se a dois instrumentos de avaliação da qualidade de vida nos 

pacientes oncológicos, sendo eles a versão portuguesa do Functional Assessment of 

Cancer Therapy-General - FACT-G (Cella, Tulski, Gray, Sarafian, Linn, Bonomi et al., 

1993; Arnold, Eremenco, Lai, Ribeiro, Dóro e Cella, 2004) e do World Health 

Organization of Life Questionnaire - WHOQOL-Bref (WHOQOL Group, 1998; 

Canavarro, Simões, Vaz Serra, Pereira, Rijo, Quartilho, Gameiro, Paredes e Carona, 

2006). Com o objectivo de se avaliar o ajustamento conjugal destes pacientes, foi 

utilizada a versão portuguesa da Revised Dyadic Adjustment Scale – RDAS (Busby, 

Christensen, Crane e Larson, 1995; Pereira, 2003). Relativamente à avaliação de 

possíveis preocupações com a imagem corporal, recorreu-se à versão portuguesa da

Escala de Imagem Corporal (BIS; Hopwood, Fletcher, Lee e Al Ghazal, 2001; Moreira, 

Silva, Marques e Canavarro, no prelo). 
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No primeiro capítulo serão apresentados os principais estudos que têm vindo a 

ser realizados no âmbito da qualidade de vida, ajustamento conjugal e imagem corporal 

dos doentes oncológicos. No final deste capítulo serão também apresentados os 

objectivos específicos desta investigação.

O segundo capítulo é referente à metodologia. Neste capítulo serão apresentados 

os participantes da investigação, os critérios de inclusão dos mesmos na amostra, sendo 

feita uma descrição demográfica da mesma. Serão apresentados também os 

instrumentos de recolha de dados utilizados neste estudo, através da descrição dos itens 

que os constituem, da sua forma de preenchimento, das suas propriedades psicométricas 

e dos construtos que cada um mede. Este capítulo integra ainda o plano metodológico 

onde será feita uma descrição da natureza do estudo, dos objectivos que se pretendem 

alcançar, do tipo de amostra, local, condições e data de recolha de dados. Por fim, será 

apresentado o procedimento, onde serão descritos de forma detalhada todos os passos da 

realização do estudo. Todas as fases da investigação serão descritas, bem como todas as 

instruções recebidas pelos participantes e os aspectos éticos tidos em conta.

No terceiro capítulo serão apresentados os resultados deste estudo. Será feita 

uma apresentação das estatísticas descritivas e inferenciais de acordo com a ordem dos 

objectivos de investigação. No final de cada análise estatística será realizada uma 

síntese dos aspectos mais relevantes para esta investigação.

A discussão dos resultados desta investigação será apresentada no quarto 

capítulo. Será feita uma discussão e interpretação dos resultados obtidos, seguindo a 

ordem dos objectivos da investigação, confrontando estes resultados com a revisão 

actual da literatura, apresentada no capítulo um.

No quinto capítulo serão apresentadas as principais conclusões desta 

investigação. Por último, no sexto capítulo, as limitações da investigação e as 

implicações futuras da mesma serão apresentadas. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Uma das enfermidades mais temidas actualmente é a doença oncológica, dado o 

seu carácter ameaçador da integridade física e psicológica do indivíduo, desencadeando 

processos de angústia e desespero, mesmo quando a possibilidade de cura é elevada 

(Pereira e Lopes, 2005; Ramos e Patrão, 2005). A doença oncológica provoca, assim, 

um impacto na maneira como o sujeito se percepciona a si e ao mundo que o rodeia 

(Pimentel, 2006; Pereira e Lopes, 2005). Trata-se de uma doença cuja incidência global 

está sofrer um aumento significativo, tendo alcançado proporções preocupantes e 

transformando-se num dos principais problemas de saúde do último século (Patrão e 

Leal, 2004).

A doença oncológica envolve características com uma carga emocional e social 

extensa, assumindo uma representação social com uma componente simbólica 

considerável (Pereira e Lopes, 2005). Um aspecto que concorre para tal simbolismo é o 

estigma relacionado com a doença oncológica que torna a informação incerta e confusa 

(Pereira e Lopes, 2005). No entanto, se por um lado existe na sociedade em geral um 

grande estigma associado à patologia, verifica-se, por outro, uma valorização excessiva 

da mesma (Pereira e Lopes, 2005). 

Actualmente, tem-se vindo a assistir ao aumento da taxa de sobrevivência de 

doentes com cancro e a uma maior preocupação com os processos de adaptação 

psicossocial e transformações na qualidade de vida do doente e da sua família (Hartl, 

Engel, Herschbach, Reinecker, Sommer e Friese, 2010; Avelar, Derchain, Casmargo, 

Lourenço, Serian e Yoshida, 2006; Dias, Manuel, Xavier e Costa, 2002; Pinder, 

Ramirez, Black, Richards, Gregory e Rubens, 1993). Assim, para muitos indivíduos 

com cancro esta doença deixou de conduzir, obrigatoriamente, à morte, passando a ser 

considerada uma doença crónica com duração muito variável (meses ou anos) e 

tratamentos complexos (Pimentel, 2006).

No nosso país, a doença oncológica é considerada uma causa relevante de 

morbilidade e mortalidade (Pimentel, 2006). Em Portugal e nos restantes países da 

União Europeia, o risco de uma pessoa vir a desenvolver uma doença oncológica 

durante vida é de 50%, e de esta ser a causa de morte é de 25% (Pimentel, 2006). 

Comparativamente aos restantes países da União Europeia, a doença oncológica no 

nosso país continua a registar um aumento de 6% por ano, sendo o país da União 

Europeia em pior situação (Pimentel, 2006).



4

Em Portugal, todos os anos são diagnosticados entre 40 a 45 mil novos casos de 

cancro, com ligeira preponderância no sexo masculino, o que também se verifica nos 

restantes países da União Europeia (Pimentel, 2006). No nosso país, o cancro da mama 

tem sido o mais frequente, sendo também o que causa a maior taxa de mortalidade entre 

as mulheres (Pimentel, 2006). Em relação aos homens, o cancro da próstata tem sido o 

mais frequente, seguindo-se o cancro colorectal e o cancro do pulmão (Pimentel, 2006). 

Este último tem sido a principal causa de morte nos indivíduos do sexo masculino 

(International Agency for Research on Cancer, 2010).

A doença oncológica encontra-se associada a perdas e o seu diagnóstico e 

tratamento conduz a repercussões psicológicas com consequências significativas na 

qualidade de vida, em todos os estádios da doença (Holland e Alici, 2010; Pimentel, 

2006). 

A Qualidade de Vida (QdV) é um conceito utilizado recentemente no âmbito das 

doenças, em geral, e da doença oncológica, em particular (Ribeiro, 2002). Segundo 

Calman (1984), a QdV só pode ser avaliada e descrita individualmente, dependendo do 

estilo de vida actual, das experiências anteriores em termos de esperanças, sonhos e 

ambições. Para este autor, a QdV deverá englobar todas as áreas da vida e as suas 

experiências e ter em conta o impacto da doença e dos tratamentos (Calman, 1984). A 

QdV muda no decorrer do tempo, pelo que as prioridades e objectivos do indivíduo 

também sofrem alterações. Estes objectivos são também alterados consoante a idade e a 

experiência (Calman, 1984).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a QdV como a “percepção do 

indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e 

valores nos quais está inserido e em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões 

e preocupações (World Health Organization Quality of Life Group, 1994, p.28 cit por 

Canavarro, Vaz Serra, Pereira, Simões, Quartilho, Rijo et al., 2010). Esta definição 

remete para o significado da qualidade de vida que vai muito além dos sintomas e das 

consequências da doença no funcionamento do indivíduo (Paredes, Simões, Canavarro, 

Vaz Serra, Pereira, Quartilho, Rijo, Gameiro e Carona, 2008). Tal definição engloba a 

relevância do contexto cultural, dos valores e predilecções individuais para a qualidade 

de vida subjectiva (Peredes et al, 2008). 

Quando aplicada a um contexto de saúde, define-se como Qualidade de Vida 

Relacionada com Saúde (QDVRS). Trata-se de uma qualidade de vida que depende da 

doença, designadamente, das significações da doença, que abrange as crenças acerca da 
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etiologia e repercussões da doença, dos preconceitos, dos juízos que os outros fazem 

sobre a patologia, da auto-apreciação que o sujeito faz do eu doente, das emoções 

subjacentes, dos sintomas e da terapêutica (Ribeiro, 2002). Refere-se, portanto, aos 

aspectos directamente associados à sintomatologia e ao tratamento da doença (Ribeiro, 

2002). 

A QdVRS é um conceito multifacetado que depende de factores clínicos, 

sociodemográficos e psicológicos (Arndt, Stegmaier, Ziegler e Brenner, 2006) e reflecte 

o bem-estar subjectivo do indivíduo a nível físico, psicológico e social (Pimentel, 2006; 

Fang, Tsai, Chien, Chiu e Wang, 2004). A vertente física diz respeito à percepção do 

indivíduo em relação à sua capacidade para efectuar as suas actividades diárias 

(Pimentel, 2006). A vertente social refere-se à capacidade do indivíduo estabelecer 

relações com membros da família, amigos e outros (Pimentel, 2006). Finalmente, a 

vertente psicológica engloba aspectos do bem-estar emocional e psicológico, tais como 

perturbações do humor, ansiedade, medo, raiva, entre outros (Pimentel, 2006). 

A avaliação da qualidade de vida em doentes oncológicos é pertinente, pois 

possibilita conhecer o impacto da doença e do seu tratamento em várias áreas de vida do 

indivíduo, avaliar a eficiência da terapêutica, compreender a evolução e adaptação do 

doente à patologia, conhecer melhor os efeitos adversos dos tratamentos, delinear 

estratégias e aumentar recursos pessoais com o objectivo de melhorar o bem-estar dos 

doentes, melhorar a sua reabilitação e fornecer informação prognóstica pertinente para a 

resposta ao tratamento e para a sobrevivência (Paredes et al., 2008). 

Importa ainda referir que um dos motivos mais consensual para medir a QdVRS 

diz respeito à avaliação da eficiência do trabalho dos técnicos de saúde ou os resultados 

das intervenções, pois nem todas as patologias podem ser curadas através de 

procedimentos que aumentem a sobrevivência e, como tal, os profissionais devem 

escolher tratar os doentes que mais possam beneficiar quantitativamente e 

qualitativamente dos recursos que existem (Pimentel, 2006).

No decorrer da doença e dos seus tratamentos, o doente experiencia perdas e 

sintomas adversos que vão ter implicações negativas nas suas capacidades funcionais, 

vocacionais, levando a uma incerteza em relação ao futuro (Paredes et al., 2008).

Quando o diagnóstico é dado a conhecer ao indivíduo, ocorre uma reacção à 

notícia devastadora, embora esta possa provocar algum alívio por se ter já conhecimento 

da origem dos sintomas (Pereira e Lopes, 2005). Contudo, é importante salientar que 

mesmo os indivíduos que apresentem um funcionamento normal e recursos de coping 
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satisfatórios, podem reagir ao diagnóstico de modo desadaptado (Seligman, 1996 cit por

Pereira e Lopes, 2005). Após o impacto do diagnóstico inicial, onde o choque e a 

negação se encontram prevalecentes, começam a surgir sentimentos de culpa, 

depressão, cansaço, desconforto físico e, consequentemente, isolamento social (Holland 

e Alici, 2010; Pereira e Lopes, 2005, Kiebert, de Haes e van de Velde, 1991). Este surge 

devido à exaustão, indisposição física, receio da reacção das outras pessoas relacionado, 

frequentemente, com a suspensão da actividade profissional e à mudança para um estilo 

de vida que se caracteriza agora por deslocamentos ao hospital para realização de 

tratamento e exames (Pereira e Lopes, 2005; Kiebert, de Haes e Van de Velde, 1991). 

Isto provoca um ciclo no qual o isolamento produz desinteresse e baixa motivação que, 

subsequentemente, origina mais isolamento (Pereira e Lopes, 2005; Pinder et al., 1993). 

No entanto, mesmo quando já há uma maior aceitação por parte do indivíduo do seu 

diagnóstico, o cancro continua a ser uma doença crónica, estando, por isso, associada a 

aspectos relevantes, como as repercussões físicas e psicológicas da patologia e dos 

procedimentos terapêuticos (Pereira e Lopes, 2005). 

Num estudo levado a cabo por Arndt et al., (2006), com 314 mulheres com 

cancro de mama, verificou-se que, após um ano após o diagnóstico, a fadiga emerge 

como o maior predictor de uma qualidade de vida comprometida. Para além da fadiga, 

as dificuldades em dormir e a dor são outros dos sintomas mais referenciados pelos 

pacientes (Harlt et al., 2010; Arndt et al., 2006). Noutro estudo realizado por Moreira, 

Silva e Canavarro (2008) com 32 mulheres recentemente diagnosticadas com cancro da 

mama e 58 sobreviventes de cancro da mama, verificou-se que 53,2% das mulheres 

recentemente diagnosticadas com cancro da mama, assim como 19,3% das 

sobreviventes, apresentaram níveis clinicamente significativos de ansiedade. 

A fase de diagnóstico representa, então, uma fase de crise, ao longo da qual a 

mulher sente que a sua vida, futuro e corpo estão comprometidos, podendo vivenciar 

níveis mais elevados de ansiedade (Hartl et al., 2010; Moreira, Silva e Canavarro, 2008; 

Avelar et al., 2006).

No tratamento do cancro pode recorrer-se à cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia, com o objectivo de controlar e minimizar o impacto da doença. A 

cirurgia é o tipo de tratamento mais clássico das doenças oncológicas e, como tal, uma 

modalidade importante para um bom prognóstico (Correia, 2010). O tratamento 

cirúrgico do cancro ginecológico, de mama, cólon ou cabeça e pescoço, provoca 

reacções emocionais adversas, de acordo com o significado psicológico que é atribuído 
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à perda, seja total ou parcial, destes órgãos ou partes do corpo (Jacobsen e Holland, 

1989). No caso das intervenções cirúrgicas ginecológicas, a perda do útero, dos ovários 

e a interrupção da função reprodutora e ovárica provoca um impacto negativo no bem-

estar psicológico e somático, no relacionamento sexual e conjugal, auto-estima, imagem 

corporal e identidade feminina (Lopes, Ribeiro e Leal, 1999).

A Medicina Oncológica, com os seus avanços recentes, tem tornado possível a 

combinação da cirurgia com tratamento de quimioterapia e radioterapia neo-adjuvante 

(pré-operatória) e adjuvante (Pós-operatória) (Correia, 2010; Fang et al., 2004; Kiebert, 

de Haes e van de Velde, 1991). Esta combinação tem contribuído para o decréscimo de 

implantes, recaídas e propagações neoplásicas e, portanto, para o incremento da 

qualidade de vida, da sobrevivência e recuperação precoce dos doentes (Carvalho e col., 

2008 cit por Correia, 2010). No entanto, uma das problemáticas mais importantes que 

se tem colocado no combate às doenças oncológicas refere-se aos efeitos prejudiciais 

dos procedimentos terapêuticos (Pereira e Lopes, 2005). Quando estes são de natureza 

física (radioterapia) ou de natureza química (quimioterapia), a probabilidade do 

aparecimento de náuseas, vómitos, perda de apetite e fadiga é elevada (Pereira e Lopes, 

2005; Justo, 2002). 

Alguns estudos (Arora, Gustafson, Hawkins, McTavish, Cella, Pingree, 

Mendenhall e Mahvi, 2001; Hughson, Copper, McArdle e Smith, 1987; Hughson, 

Copper, McArdle e Smith, 1986) apontam que as náuseas e os vómitos aumentam 

consideravelmente durante o segundo semestre de quimioterapia, persistindo após um 

ano o tratamento ter terminado. Para além disso, estes estudos também indicam que os 

indivíduos que completaram o tratamento de radioterapia têm mais sintomas somáticos, 

mais concretamente letargia e disfunção a nível social, como incapacidade para 

trabalhar. 

Segundo von Gruenigen, Huang, Gil, Gibbons, Monk, Rose, Armstrong, Cella e 

Wenzel (2009) a qualidade de vida nas mulheres com cancro dos ovários está diminuída 

durante os tratamentos de quimioterapia, em especial no domínio físico. As condições 

médicas e os tratamentos contribuem para a fadiga, anemia e mesmo para problemas 

sexuais (von Gruenigen et al., 2009). No entanto, existem estudos que apontam para 

uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes durante os primeiros 6 a 12 meses 

após a cirurgia, a nível de imagem corporal e do bem-estar físico, emocional e funcional 

(Hartl, et al., 2010; Avelar et al., 2006; Arora et al., 2001; Nissen, Swenson, Ritz, 

Farrell, Sladek e Lally, 2001). Contudo, há um decréscimo da satisfação com a vida 
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sexual, com o suporte social e com o bem-estar social/familiar, que poderá estar 

associado com a quimioterapia (Arora et al, 2001).

É importante salientar que sinais exteriores como a queda de cabelo (alopecia), 

perda de peso, limitações psicomotoras, entre outros, contribuem para uma dificuldade 

em aderir aos tratamentos, comprometendo toda a situação terapêutica, e para 

repercussões numa variedade de aspectos da vida do indivíduo (Lemieux, Maunsell e 

Provencher, 2008; Sanda, Dunn, Michalski, Sandler, Northouse, Hembroff, Lin, 

Greenfield, Litwin, Saigal, Mahadevan, Klein, Kibel, Pisters, Kuban, Kaplan, Wood, 

Ciezki, Shan e Wei, 2008; Justo, 2002). Segundo Lemieux, Maunsell e Provencher 

(2008), a alopecia constitui um dos efeitos secundários mais comuns da quimioterapia 

usada no tratamento do cancro da mama. Estes autores realizaram um estudo de revisão 

sobre os efeitos da alopecia, induzida pela quimioterapia, na qualidade de vida de 

mulheres com cancro de mama e verificaram que a queda de cabelo é o efeito 

secundário mais referido e, por isso, está associada a uma pior qualidade de vida 

(Lemieux, Maunsell e Provencher, 2008). 

Assim, a imagem que o doente tem de si, as suas significações da doença, do 

futuro e das limitações decorrentes do diagnóstico e dos tratamentos, fazem com que o 

indivíduo continue a considerar-se diferente e com uma vida distinta das outras pessoas, 

mesmo que tenha regressado a uma vida normal (Pereira e Lopes, 2005). Desta forma, o 

diagnóstico de cancro, a própria doença e os seus tratamentos (cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia e terapêutica biológica) são considerados eventos negativos e têm 

subjacente consequências físicas, psicológicas e sociais que provocam uma diminuição 

significativa da qualidade de vida dos pacientes, devido ao choque do diagnóstico, a dor 

e stress em relação aos tratamentos, restrições ao nível da actividade física e mental e 

nas actividades diárias, a estigmatização social e o lidar com situações que podem 

ameaçar a vida ou que podem diminuir a esperança de vida (Paredes et al., 2008; Avelar 

et al., 2006; Pimentel, 2006; Andersen, Kiecolt-Glaser e Glaser, 1994). 

Os doentes com cancro referem um impacto da doença na sua qualidade de vida 

(Paredes et al., 2008). Este impacto ocorre a nível físico, psicológico, social e espiritual 

que provoca uma diminuição significativa na qualidade de vida do doente e da sua 

família (Paredes et al., 2008). Isto, por sua vez, pode ter um impacto negativo no 

tratamento do doente e, subsequentemente, na sua reabilitação (Paredes, et al., 2008).

O diagnóstico da doença oncológica e toda a sua trajectória são vivenciados pelo 

paciente, mas também pela sua família (Pereira e Pereira, 2010; Jenewein, Zwahlen, 
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Zwahlen, Drabe, Moergeli e Buchi, 2008; Paredes et al., 2008; Manne e Badr, 2008; 

Kim e Given, 2008; Ezer, Ricard, Bouchard, Souhami, Saad, Aprikian e Tauguchi, 

2006; Lewis, 2006; Santos, Ribeiro e Lopes, 2003; Haley, 2003; Nijboer, Tempelaar, 

Triemstra, van den Bos e Sanderman, 2001; Ben-Zur, Gilbar e Lev, 2001), como um 

evento envolto de muito sofrimento, ansiedade, tristeza e angústia (Paredes et al., 2008). 

Desta forma, o cancro pode ser visto como uma experiência de vida que implica uma 

adaptação não só da parte do doente, mas da própria família, uma vez que o processo de 

doença requer ajustamentos psicossociais importantes perante os quais o indivíduo terá 

que se ajustar, como o impacto físico e emocional da doença e dos tratamentos, 

cessação da actividade profissional, dificuldades financeiras e ao nível das relações 

sociais, necrofobia e sentimentos de culpa (Pereira e Lopes, 2005; Alves, 2008). Tais 

ajustamentos reflectir-se-ão na coesão, dinâmica e qualidade de vida individual e 

familiar (Alves, 2008; Pereira e Lopes, 2005; Friedman, Baer, Nelson, Lane, Smith e 

Dworkin, 1988). 

O facto de muitos doentes terem que ser submetidos a diversos tipos de 

tratamento (cirurgia, quimioterapia, radioterapia), faz com que experienciem um grande 

cansaço físico, emocional e psicológico que os torna mais dependentes da ajuda dos 

familiares (Pereira e Lopes, 2005). Esta dependência reflecte-se nas necessidades 

básicas, preparo de refeições, acompanhamento ao hospital e apoio económico que os 

familiares e/ou amigos providenciam (Pereira e Lopes, 2005). O diagnóstico de cancro 

suscita, assim, um conjunto de transformações e mudanças nos hábitos, normas e rituais 

da família, mas também ao nível da distribuição de papéis e no aumento de novas 

obrigações/deveres e competências (Pereira e Lopes, 2005). Como o doente oncológico 

frequentemente perde alguma da sua autonomia, ficando mais dependente da ajuda dos 

familiares, este aumento de papéis a desempenhar pelos familiares pode destabilizar 

uma família que já tenha muitas responsabilidades (Pereira e Lopes, 2005). 

Nalgumas famílias, a situação de doença oncológica pode contribuir para uma 

maior proximidade entre os seus membros, noutras para o seu afastamento, mas 

nenhuma encara a experiência de doença oncológica de modo indiferente (Pereira e 

Lopes, 2005). Assim, há uma maior probabilidade dos familiares desenvolverem 

perturbações físicas, comportamentais e emocionais (Baider e De-Noure, 2000). 

O núcleo familiar funciona como um organismo dinâmico e a doença que afecta 

um dos familiares modifica e é modificada pela dinâmica interna familiar (Dias et al, 

2002). Segundo Bloom (1986 cit por Pereira e Lopes, 2005), as interacções entre os 
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membros da família podem fomentar uma melhor adaptação à doença, à terapêutica e 

facilitar a reabilitação. Isto porque a família se torna um elemento importante no 

processo de doença (Bloom 1986 cit por Pereira e Lopes, 2005). Segundo o mesmo 

autor, os membros familiares envolvem-se profundamente com o doente ao longo do 

processo de doença, pelo que a dinâmica e a interacção familiar surgem como um 

suporte para a melhoria das relações interpessoais e fornecimento de cuidados de saúde 

(Bloom 1986 cit por Pereira e Lopes, 2005). 

De acordo com Rait e Lederberg (1989), tem-se direccionado muito a atenção 

para os familiares dos doentes com cancro, que estão profunda e dolorosamente 

afectados pela doença de um dos seus familiares. Embora os próprios familiares possam 

ficar devastados pelo diagnóstico de cancro de um membro da família, é esperado que 

eles próprios sejam capazes de conter os seus sentimentos e de funcionar de forma 

apoiante para com o paciente (Rait e Lederberg, 1989). Segundo estes mesmos autores, 

os pacientes beneficiam directamente se a família mantiver a sua integridade e auto-

suficiência (Rait e Lederberg, 1989). A manutenção da estabilidade requer uma 

capacidade de mudança, porque as tarefas (compensar o papel perdido e a contribuição 

familiar do paciente, lidar com as exigências, perdas e esgotamentos, satisfazer as 

crescentes necessidades emocionais geradas em todos os familiares pela crise e 

continuar a desempenhar as múltiplas funções) requerem uma grande adaptação (Rait e 

Lederberg, 1989). 

As necessidades no período do diagnóstico são diferentes da do período do 

tratamento (Rait e Lederberg, 1989). O diagnóstico de cancro no membro familiar faz 

com que toda a família se depare com a crise (Rait e Lederberg, 1989). Alguns 

familiares podem ficar ainda mais angustiados ou sob stress do que o paciente, havendo 

maior necessidade de fornecer apoio também à família menos próxima (Rait e 

Lederberg, 1989). No período de tratamento a família tende a balancear as necessidades 

do paciente com as necessidades de outros familiares (Rait e Lederberg, 1989). Neste 

período alguns familiares podem experienciar e manifestar a sua cólera, ciúme e 

carência (Rait e Lederberg, 1989). 

Desta forma, a organização da família parece ser um factor importante para o 

ajustamento à doença oncológica (Rait e Lederberg, 1989). Uma organização estável 

que promove previsibilidade, segurança e coesão parece ser bastante valorizada pelos 

membros familiares (Rait e Lederberg, 1989). Segundo Friedman et al., (1988) as 
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pacientes com cancro de mama com melhor ajustamento à sua doença são as que 

reportam níveis mais elevados de coesão familiar. 

A crise do diagnóstico acarreta uma situação de stresse, alterações no estilo de 

vida, susceptíveis de afectar não só a qualidade de vida do paciente, mas igualmente a 

do cônjuge (Correia, 2010). Deste modo, o diagnóstico de doença oncológica pode ter 

uma influência negativa no relacionamento familiar e no ajustamento conjugal dos 

pacientes. Tem havido alguma dificuldade em medir a qualidade da relação conjugal 

devido a dificuldades em compreender e especificar o construto, havendo autores que se 

referem a ajustamento (Spanier 1976), outros a qualidade (Ramos e Patrão, 2005) ou até 

satisfação (Northouse, Templin e Mood, 2001) relacional, conjugal ou marital, o que 

gera uma sobreposição dos itens dos instrumentos de medida, dificultando uma 

interpretação objectiva dos diferentes construtos. Uma vez que será usado um 

instrumento criado por Spanier (1976), será empregue o conceito multidimensional de 

ajustamento conjugal desenvolvido pelo mesmo autor, constituído por quatro 

construtos: grau de satisfação, coesão, consenso e expressão de afectos a nível conjugal.  

Como referido, a doença oncológica não afecta apenas o paciente mas também o

(a) parceiro (a), que enfrenta a possibilidade de perder o (a) companheiro (a), havendo 

uma perturbação da relação conjugal em termos de comunicação, sexualidade e 

identidade de papéis (Badr e Taylor, 2009; Alves, 2008; Jenewein et al., 2008; Eton, 

Lepore e Helgeson, 2005; Carlson, Bultz, Speca e Pierre, 2000). 

Há evidência de que a qualidade da relação diádica é um moderador em termos 

de distress psicológico e qualidade de vida em pacientes com cancro e nos seus 

parceiros (Jenewein et al., 2008).

Os níveis de distress e ajustamento psicológico entre os (as) pacientes e os (as) 

seus (suas) parceiros (as) parecem ser semelhantes e a diminuição da qualidade de vida 

dos mesmos está associada a uma maior necessidade de ajuda por parte do (a) paciente 

(Wagner, Bigatti e Storniolo, 2006; Northouse, Kershaw, Mood e Schafenacker, 2005; 

Northouse, Templin e Mood, 2001; Northouse, Templin, Mood e Oberst, 1998; 

O’Mahoney e Carroll, 1997). Tem-se demonstrado que os casais expostos ao cancro da 

mama demonstram perturbações no funcionamento conjugal e familiar e no ajustamento 

psicológico do casal (Northouse et al., 1998). No caso particular do cancro da mama, a 

doença não representa apenas uma ameaça ao bem-estar psico-emocional e psico-sexual 

da mulher, mas também uma adaptação da mesma e do seu companheiro (Picard, 

Dumont, Gagnon e Lessard, 2005). 
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No entanto, a forma como o casal enfrenta a situação depende do seu 

funcionamento anterior, isto é, da qualidade da relação e dos padrões de interacção 

antes da situação de doença, que pode incrementar, ou não, a capacidade dos cônjuges 

fornecerem suporte um ao outro (Picard et al., 2005). Portanto, o processo de doença 

determina em grande medida a qualidade de vida, não só do (a) doente, mas também do 

(a) seu (sua) companheiro (a) (Barradas, 2009). O (a) cônjuge assiste à trajectória da 

doença com uma elevada carga emocional e instrumental (Alves, 2008). Segundo Rait e 

Lederberg (1989) os cônjuges envolvem-se profundamente na experiência de doença 

oncológica e vivem a experiência do paciente com grande intensidade. 

Os cônjuges desempenham, assim, um papel de relevo no ajustamento do (a) 

paciente (Ezer et al., 2006; Rait e Lederberg, 1989). Há evidência de que os (as) 

parceiros (as) podem não conseguir desempenhar com sucesso um papel de apoio e 

ajuda devido à sua fragilidade emocional e necessidade de suporte (Picard et al., 2005). 

Os cônjuges experienciam um stress significativo, associado às transformações e 

necessidades introduzidas na sua vida pela doença, com sentimentos de impotência e 

dúvidas sobre a sua capacidade para aliviar o sofrimento do (a) companheiro (a) 

(Carlson et al., 2000; Northouse, Dorris e Charron-Moore, 1995; Sales, Schulz e Biegel, 

1992 cit por Correia, 2010). A ruptura provocada pelo diagnóstico de doença 

oncológica e a forma como os cônjuges a ele reagem podem incrementar ou não a 

capacidade do casal fornecer suporte um ao outro (Picard et al., 2005). 

De acordo com Couper, Bloch, Love, Macvean, Duchesne e Kissane (2006), os 

pacientes com cancro da próstata e as suas esposas confrontam-se com várias mudanças 

desde a aprendizagem do diagnóstico: decidindo entre numerosos e diversas opções de 

tratamento, lidando com os efeitos secundários dos tratamentos e a possibilidade de 

encarar a fase terminal da doença. Estes aspectos têm um grande impacto na família do 

paciente e a experiência das parceiras é particularmente relevante (Couper et al., 2006). 

Segundo os mesmos autores, as parceiras reportam mais distress que os pacientes, pelo 

que a doença pode trazer-lhes grandes repercussões psicológicas (Couper et al., 2006). 

Kornblith, Herr, Ofman, Scher e Holland (1994), afirmam que um dos factores que pode 

explicar o distress experienciado pelas parceiras pode incluir o desacordo entre os 

parceiros, com a esposa a desejar uma comunicação mais aberta sobre sentimentos e 

problemas relacionados com a doença e o esposo a desejar minimizar os efeitos da 

doença, com pouca vontade de ter discussões abertas sobre estes assuntos difíceis. 

Assim, quando um dos cônjuges pretende comunicar com o outro sobre a doença, mas 
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não há reciprocidade, as dificuldades de ajustamento entre o casal podem começar a 

surgir (Moreia, Crespo, Pereira e Canavarro, 2010; Badr e Taylor, 2009; Kornblith et 

al., 1994). 

Moreira et al., (2010) realizaram um estudo com 47 pacientes com cancro de 

mama e 90 sujeitos de controlo com o objectivo de analisar as diferenças na qualidade 

conjugal ao longo da trajectória do cancro da mama. Os autores verificaram que os 

níveis de comunicação do casal desceram 6 meses após o final do tratamento, o que 

sugere que na fase inicial do cancro da mama, há uma maior necessidade de expôr 

preocupações, sentimentos, medos e pensamentos relacionados com a experiência de 

mudança que as pacientes estão a começar a enfrentar (Moreira et al., 2010). Mas as 

mulheres podem muitas vezes encontrar este suporte como indisponível, o que pode 

explicar a diminuição dos níveis de comunicação (Moreira et al., 2010). Outra 

explicação para esta diminuição pode ser uma negação intencional de conversas 

relacionadas com o cancro, de modo a proteger o parceiro das preocupações e medos 

depois de uma longa e difícil trajectória ao longo da doença (Moreira et al., 2010). Os 

resultados deste estudo sublinham a importância de partilhar com o parceiro informação 

relacionada com o cancro e a importância de manter uma boa qualidade de vida 

psicológica no início da doença (Moreira et al., 2010). 

Segundo Zahlis e Lewis (2010), embora o número de mulheres afectadas com 

cancro da mama seja alarmante, igualmente significante é o impacto da doença para o 

esposo. Todos os aspectos da vida do cônjuge são afectados incluindo o quão 

desprevenido se sente em relação ao diagnóstico, a rapidez das mudanças que lhe ocorre 

e ao casal, como ele despende o seu dia, como ele luta para fazerem as coisas funcionar, 

bem como a qualidade do seu tempo enquanto casal (Zhalis e Lewis, 2010). Mesmo 

quando alguns esposos são capazes de identificar benefícios da sua experiência com a 

doença, eles não se sentem preparados para lidar com o que está a acontecer a eles 

próprios, à sua esposa e à sua relação como casal (Zhalis e Lewis, 2010). Alguns 

esposos lidam bem com a sua resposta emocional, desligando-se dos seus próprios 

sentimentos (Zhalis e Lewis, 2010). Outros mantêm os sentimentos para si próprios para 

não preocuparem a esposa (Zhalis e Lewis, 2010). Devido ao medo do nível emocional 

que é expresso pelas esposas, os companheiros encorajam-nas e ouvem os seus medos e 

preocupações (Zhalis e Lewis, 2010). Quando tal não é possível, os companheiros 

experimentam sentimentos de desprotecção da esposa em relação à doença e ao impacto 

do tratamento (Zhalis e Lewis, 2010). 
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Apesar das dificuldades que o casal enfrenta aquando do diagnóstico de cancro, 

há evidência de que há uma melhoria da qualidade da relação conjugal e uma maior 

aproximação emocional dos dois parceiros não só no momento do diagnóstico, mas 

também durante o período de tratamento, mesmo quando este implica alterações da 

imagem corporal do doente como acontece, por exemplo, no cancro da mama, no cancro 

colorectal, ou no cancro da cabeça e do pescoço (Moreira et al., 2010; Altschuler, 

Ramirez, Grant, Wendel, Hornbrook, Herrinton e Krouse, 2009; Dorval, Maunsel, 

Taylor-Brown e Kilpatrick, 1999).

Frequentemente, quando uma pessoa é submetida a uma intervenção cirúrgica 

experiencia um trauma psicológico, da qual o resultado mais marcante é a alteração da 

imagem corporal (Hopwood, Fletcher, Lee e Al Ghazal, 2001; Cash, 1999, cit por

Pereira, 1999; Hopwood, 1993). A imagem corporal não remete apenas para a aparência 

física, mas também para a integridade corporal, isto é, para a percepção de um corpo 

intacto, completo e funcional (Palhinas, 2000, cit por Ramos e Patrão, 2005). Segundo 

Fobair, Stewart, Chang, D’Onofrio, Banks e Bloom (2006), a imagem corporal é 

definida como uma imagem mental de um corpo, uma atitude acerca do self físico, 

aparência e estado de saúde, integridade, funcionamento normal e sexualidade. A 

imagem corporal é um componente de um largo conceito de self que, para as mulheres, 

inclui sentir-se feminina e atractiva (Hopwood, 1993). As percepções negativas da 

imagem corporal entre as sobreviventes de cancro de mama incluem insatisfação com a 

aparência, perda de feminilidade e integridade corporal, relutância em ver-se nua, sentir-

se menos atraente sexualmente e insatisfação com as cicatrizes (Hopwood, 1993). 

As cirurgias de tipo radical implicam alterações significativas na imagem 

corporal, levando a uma ameaça à integridade corporal e à satisfação do doente com o 

seu corpo (Hopwood et al., 2001). As preocupações pessoais do indivíduo e o impacto 

ao nível da sua auto-imagem, conduzem a medos e fantasias que podem perturbar a 

relação conjugal e a própria sexualidade (Badr e Taylor, 2009; Greimel, Winter, Kapp e 

Haas, 2009; Estapé, 2002; Dias et al., 2002). De acordo com Estapé (2002), as relações 

conjugais sofrem uma detoriação significativa nas pacientes com cancro da mama. A 

diminuição da auto-estima, na mulher mastectomizada, tem uma repercussão na auto-

imagem da mulher, afectando a sua sexualidade e, por conseguinte, a relação com o 

companheiro (Estapé, 2002).

Fobair et al., (2006) realizaram um estudo com 546 mulheres com cancro da 

mama com o objectivo de determinar a frequência de problemas com a imagem corporal 
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e problemas sexuais nos primeiros meses após o tratamento. Estes autores verificaram 

que os problemas sexuais e com a imagem corporal eram experienciados por um 

número elevado de mulheres nos primeiros meses após o diagnóstico (Fobair et al., 

2006). Entre as mulheres sexualmente activas, a maioria dos problemas com a imagem 

corporal estavam relacionados com a mastectomia e com a possível reconstituição, 

perda de cabelo devido à quimioterapia, preocupação com o aumento ou perda de peso e 

dificuldade do parceiro perceber os seus sentimentos (Fobair et al., 2006). Por sua vez, 

os maiores problemas sexuais estavam associados com a secura vaginal, saúde mental 

mais baixa, estar casada e dificuldade do parceiro compreender os seus sentimentos 

(Fobair et al., 2006). Os problemas com a imagem corporal e sexualidade são, assim, 

afectados pelo tratamento do cancro da mama durante o primeiro ano de sobrevivência 

(Fobair et al, 2006). A imagem corporal tem maior probabilidade de ser afectada pela 

mastectomia do que pelo tratamento de conservação da mama (Fobair et al, 2006). 

Andersen, Carpenter, Yang e Shapiro (2007) sugerem que a presença de 

sintomas devido à doença ou aos tratamentos podem ter um importante papel na 

maneira como a mulher com cancro da mama mantém a sua vida sexual durante o 

primeiro ano após a recidiva de diagnóstico. Segundo estes autores as mulheres mais 

jovens podem ser mais vulneráveis à disrupção sexual, mais especificamente à 

frequência da actividade sexual (Andersen et al., 2007).

De acordo com Moreira, Silva e Canavarro (2010) o impacto que as alterações 

na imagem corporal têm na adaptação à doença pode variar em função de factores, 

como a fase da doença, o tipo de cirurgia ou terapêutica ou determinadas características 

individuais. Num estudo levado a cabo por Ramos e Patrão (2005) sobre a imagem 

corporal da mulher com cancro da mama, verificou-se que não existiam problemas 

relativamente à forma como as participantes (30 mulheres com cancro da mama, 

submetidas a uma cirurgia e a tratamento) valorizavam a sua aparência e que não 

existiam alterações ao nível do relacionamento conjugal, após a realização da cirurgia à 

mama (radical ou parcial) e tratamentos. Noutro estudo levado a cabo por Moreira, 

Silva e Canavarro (2010), sobre a imagem corporal na adaptação ao cancro da mama, 

verificou-se que a fase do diagnóstico é um período de crise, pois a mulher sente, entre 

outros aspectos, o seu corpo ameaçado, podendo experienciar uma detoriação da sua 

qualidade de vida. A saliência motivacional (esforços implementados pelo indivíduo 

para manter ou aumentar a sua atractividade física e gerir a sua aparência) foi um factor 

protector, podendo proporcionar à mulher um sentimento de controlo sobre as alterações 
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na sua aparência, o que promove melhores resultados de adaptação, como uma melhor 

qualidade de vida (Moreira, Silva e Canavarro, 2010). 

Não é só o cancro da mama que implica alterações na imagem corporal. No 

cancro da cabeça e do pescoço, tais alterações também são significativamente 

evidenciadas. O visível desfiguramento facial e problemas funcionais associados à 

cirurgia do cancro da cabeça e do pescoço predispõe esta população de doentes a 

necessidades fisiológicas e psicossociais (Dropkin, 1999). O tratamento cirúrgico desta 

doença afecta não só a aparência dos indivíduos, mas também a forma como eles se 

sentem capazes para se apresentar perante os outros (Dropkin, 1999). Assim, estes 

pacientes têm que lidar não apenas com o diagnóstico de cancro, com a perda de 

estrutura corporal, funcional ou ambas, e preocupações com a sobrevivência e 

recuperação, mas também com consequências de natureza social (Dropkin, 1999). A 

habilidade para reintegrar as mudanças na imagem corporal relacionadas com o 

tratamento torna-se pertinente para uma boa recuperação e qualidade de vida depois do 

cancro da cabeça e do pescoço (Dropkin, 1999).

A doença oncológica, incluindo o seu diagnóstico e tratamento, provoca um 

impacto significativo na qualidade de vida não só do paciente, mas também dos seus 

familiares e, em particular, dos companheiros. Assim, a qualidade de vida e o 

ajustamento conjugal dos pacientes com cancro e dos seus companheiros, bem como a 

imagem corporal destes doentes, devem merecer mais atenção.

Devido ao facto de em Portugal haver alguma escassez de estudos acerca da 

avaliação da qualidade de vida, ajustamento conjugal e imagem corporal nos pacientes 

com cancro, este estudo pretende avaliar a influência do diagnóstico e dos tratamentos 

médicos na qualidade de vida e no ajustamento conjugal dos pacientes e dos seus 

companheiros. Pretende-se abordar as experiências, emoções e comportamentos 

suscitados pela cirurgia e o seu impacto na qualidade de vida dos pacientes e no seu 

ajustamento conjugal. 

Assim, os objectivos específicos deste trabalho de investigação são: a) Avaliar o 

ajustamento conjugal dos (as) pacientes e dos (as) seus (suas) companheiros (as) antes e 

depois do diagnóstico e dos tratamentos; b) Explorar o nível de associação dos (as) 

pacientes e dos (as) seus (suas) companheiros (as) relativamente à percepção do 

ajustamento conjugal; c) Avaliar a associação das variáveis diagnóstico e tratamentos na 

qualidade de vida dos (as) pacientes; d) Avaliar a associação entre o ajustamento 

conjugal e a qualidade de vida dos (as) pacientes e e) Explorar a associação entre as 
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alterações na imagem corporal, o ajustamento conjugal e a qualidade de vida dos (as) 

pacientes.

No capítulo seguinte serão apresentados os aspectos metodológicos subjacentes 

a este estudo.
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2. METODOLOGIA

Com o objectivo de atingir os objectivos que foram propostos na presente 

investigação, optou-se por uma metodologia de cariz quantitativo. Assim, procurou-se 

recolher informação a partir dos seguintes instrumentos: versão portuguesa Functional 

Assessment of Cancer Therapy-General - FACT-G (Cella, Tulski, Gray, Sarafian, Linn, 

Bonomi et al., 1993; Arnold, Eremenco, Lai, Ribeiro, Dóro e Cella, 2004) e do World 

Health Organization of Life Questionnaire - WHOQOL-Bref (WHOQOL Group, 1998; 

Canavarro, Simões, Vaz Serra, Pereira, Rijo, Quartilho, Gameiro, Paredes e Carona, 

2006), com a finalidade de se avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. De 

forma a avaliar o ajustamento conjugal destes pacientes, foi utilizada a versão 

portuguesa da Revised Dyadic Adjustment Scale – RDAS (Busby, Christensen, Crane e 

Larson, 1995; Pereira, 2003). Foi aplicada ainda a versão portuguesa da Escala de 

Imagem Corporal (BIS; Hopwood, Fletcher, Lee e Al Ghazal, 2001; Moreira, Silva, 

Marques e Canavarro, no prelo), de forma a explorar possíveis preocupações com a 

imagem corporal. 

Trata-se de um estudo exploratório/descritivo e avaliativo da influência do 

diagnóstico e dos tratamentos na qualidade de vida, ajustamento conjugal e imagem 

corporal dos doentes oncológicos. A natureza exploratória desta investigação vai 

permitir uma maior reflexão acerca de possíveis formas de intervenção junto dos 

pacientes oncológicos, com o objectivo de lhes permitir uma melhor adaptação ao seu 

percurso de doença (Tupholme, 2008). 

O desenho metodológico da presente investigação apresenta uma componente 

correlacional, dado que se pretende explorar e descrever possíveis relações entre as 

variáveis em estudo. Assim, pretende-se explorar a existência de possíveis relações 

entre o diagnóstico e os tratamentos médicos, e a qualidade de vida e o ajustamento 

conjugal dos (as) pacientes e dos (as) seus (suas) companheiros (as). Pretende-se 

também explorar a existência de possíveis relações entre os tratamentos médicos e as 

possíveis preocupações com a imagem corporal dos (as) doentes oncológicos (as) e a

associação das mesmas na sua qualidade de vida e ajustamento conjugal. Desta forma, 

procura-se explorar e determinar possíveis relações entre as variáveis, descrevendo estas 

mesmas relações.
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2.1.Participantes

A amostra deste estudo é constituída por 721 pacientes oncológicos, internados 

nos Serviços de Ginecologia e de Cirurgia Geral do Instituto Português de Oncologia de 

Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG). Destes, 63 (87,5%) são do sexo feminino e 9 

(12,5%) são do sexo masculino. 

Dos 72 pacientes considerados na amostra, 35 apresentam diagnóstico de cancro 

ginecológico, 22 de cancro de mama, 1 de cancro do estômago, 2 de melanoma, 6 de 

cancro do recto, 1 de cancro no intestino, 2 de cancro do pulmão, 1 de linfoma, 1 com 

cancro da próstata e 1 de carcinosarcoma. Quarenta e sete dos pacientes estavam 

internados no Serviço de Ginecologia do IPOLFG e vinte e cinco no Serviço de 

Cirurgia Geral do IPOLFG. Alguns pacientes foram submetidos a terapia adjuvante 

como radioterapia, quimioterapia ou laser. 

Da amostra ainda fazem parte 262 companheiros, dos quais 5 são mulheres e 21 

são homens.   

Foram admitidos na amostra pacientes de ambos os sexos que respeitassem os 

seguintes critérios de inclusão: encontrarem-se em situação de internamento, tendo sido 

submetidos a intervenção cirúrgica ou em espera dessa intervenção, serem casados ou 

viverem em união de facto e serem alfabetizados (Grupo 1), e os seus companheiros 

(Grupo 2). Também para os companheiros se colocou a exigência de serem 

alfabetizados. 

                                               
1 A amostra inclui pacientes de investigações anteriores realizadas no âmbito da doença oncológica, dado 
o número reduzido de doentes (12 pacientes) recolhido para esta investigação em 2011. Tal deveu-se ao 
londo tempo de espera (cerca de sete meses) pela autorização de investigação por parte do IPOLFG. 
Assim, foram incluídos na amostra as 17 pacientes da investigação de Alves (2008), as 18 pacientes da 
investigação de Barradas (2009) e os 25 pacientes (9 homens e 16 mulheres) da investigação de Correia 
(2010).

2 Tal como os pacientes, a amostra inclui companheiros (as) de investigações anteriores realizadas no 
âmbito da doença oncológica, dado o número reduzido (3) recolhido para esta investigação em 2011. 
Assim, foram incluídos na amostra os 10 companheiros da investigação de Barradas (2009) e os 13
cônjuges (8 homens e 5 mulheres) da investigação de Correia (2010).
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2.1.1.Caracterização Demográfica da Amostra

Todos os participantes são de nacionalidade portuguesa, à excepção de duas 

pacientes que são de nacionalidade cabo-verdiana. A média de idades dos pacientes é de 

53,14 (DP=12,166), compreendendo a faixa etária dos 27 aos 85 anos, enquanto que a 

dos companheiros é de 51,84, variando entre os 30 e os 75 anos.

Escolaridade

No que se refere à escolaridade, existem algumas diferenças nos dois grupos. 

Quanto aos pacientes oncológicos, a percentagem mais elevada verifica-se no ensino 

primário (33,3%), seguindo-se o ensino básico (27,8%), o ensino secundário (19,4%) e 

o ensino superior (19,4%). Em relação aos companheiros, a percentagem mais elevada 

ao nível da escolaridade verifica-se no ensino primário (32,56%), seguindo-se o ensino 

secundário (23,42%), o ensino básico (23,07%) e o ensino superior (20,95%).

Estado Civil

No que diz respeito ao estado civil, os participantes são, na sua maioria, casados 

(90,28%), sendo que apenas 7 se encontram em união de facto. A duração média da 

relação, na totalidade da amostra, é de 29,32 anos (n= 71, DP=14,439). A média do 

número de filhos é de 1,51 (n=47, DP= 0,930).

Tipo de Neoplasia

No que concerne ao tipo de neoplasia, na presente amostra, o cancro da mama e 

o cancro do colo do útero apresentam as maiores percentagem para as mulheres, 
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perfazendo 30,6% e 23,6%, respectivamente. Para os homens, o cancro do recto é o tipo 

de neoplasia mais frequente (8,3%). 

Dos 72 pacientes, 23 (31,9%) realizaram terapêutica adjuvante. Destes, 11 

(15,3%) efectuaram tratamento de quimioterapia com radioterapia (15,2%), 7 apenas 

tratamento de quimioterapia (9,7%), 3 (4,2%) apenas tratamento de radioterapia, 1 

(1,4%) tratamento com laser e 1 (1,4%) tratamento de quimioterapia com radioterapia e 

cureoterapia.
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Tipo de Intervenção

Dos 72 pacientes, 54 (75%) foram submetidos a algum tipo de intervenção. 

Destes, 13 (18,1%) realizaram Mastectomia, 11 (15,3%) Histerectomia Total, 7 (9,7%) 

Histerectomia Radical, 6 (8,3%) excisão do tumor do recto, 5 (6,9%) Quadrantectomia, 

2 (2,8%) excisão de melanoma, 2 (2,8%) excisão de gânglios, 2 (2,8%) excisão de 

lesões, 2 (2,8%) lobectomia, 1 (1,4%) gastrectomia, 1 (1,4%) colectomia, 1 (1,4%) 

prostectomia e 1 (1,4%) vulvoplastia. 

Seis pacientes aguardavam a realização de Histerectomia Total ou Radical, três 

aguardavam Mastectomia, dois aguardavam Quadranctectomia e um aguardava a 

realização de prostectomia.

2.2. Instrumentos

Tendo presente os objectivos deste estudo, foram utilizados dois instrumentos 

para avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, sendo eles o Funcional

Assessment of Cancer Therapy (FACT-G; Cella et al., 1993), para português de 

Portugal, denominada Avaliação Funcional da Terapia do Cancro – Geral (Arnold et al., 

2004) e a versão breve do World Health Organization Quality of Life-100 (WHOQOL 

Group, 1998), para Português de Portugal, denominada World Health Organization 

Quality of Life – Bref (WHOQOL-Bref; Canavarro, et al., 2006).

Para avaliar o ajustamento conjugal foi aplicada a revisão da Dyadic Adjustment 

Scale (DAS; Spanier, 1977) denominada Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS; 

Busby, Christensen, Crane e Larson, 1995) para português de Portugal (Pereira, 2003). 

Relativamente à avaliação do modo como as alterações na imagem corporal, 

decorrentes do procedimento cirúrgico, podem ter impacto no ajustamento conjugal e na 

qualidade de vida dos pacientes foi utilizada a Body Image Scale (BIS; Hopwood et al., 

2001) para português de Portugal, denominada Escala de Imagem Corporal (Moreira, 

Silva, Marques e Canavarro, no prelo).

A escolha destes instrumentos prende-se com os objectivos de investigação, já 

formulados anteriormente. 

2.2.1. FACT-G

Neste estudo foi utilizada a versão portuguesa do FACT-G (Arnorld et al., 2004) 

para medir a qualidade de vida geral de pacientes oncológicos. Trata-se de um 
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instrumento de auto-aplicação relativamente rápida (cerca de 8 minutos) que avalia 

diversos factores como a dor, o medo, a recorrência da doença, a fadiga e outras 

preocupações comuns a uma elevada diversidade de tipos de neoplasias (Cella et al., 

1993). A linguagem do instrumento está acessível a pessoas com o 4º ano de 

escolaridade (9-10 anos) ou abaixo (Barradas, 2009).

A escala é constituída por 27 itens distribuídos pelos quatro domínios 

primordiais da qualidade de vida: bem-estar físico, bem-estar social/familiar, bem-estar 

emocional e bem-estar funcional (Pimentel, 2006), sendo muito utilizado como 

instrumento específico para doenças oncológicas, outras doenças crónicas e para a 

população geral (Pimentel, 2006). 

A resposta aos itens é feita através da utilização de uma escala tipo Likert (0 a 4) 

para os sujeitos referirem a sua qualidade de vida na última semana (Pimentel, 2006). A 

pontuação resulta do somatório das respostas obtidas para cada subescala, sendo o 

resultado posteriormente transformado em percentagem, variando de 0% a 100% 

(Pimentel, 2006). A pontuação final obtém-se pela totalidade das pontuações de cada 

subescala (Pimentel, 2006). A pontuação do FACT- G é conseguida pelo somatório das 

pontuações das 4 sub-escalas, que pode variar entre 0 a 108 (Cella et al., 1993). Assim, 

quanto mais elevada é a pontuação obtida, melhor é a qualidade de vida do indivíduo 

(Barradas, 2009).

Esta escala possibilita distinguir doentes em ambulatório de doentes em 

internamento, de acordo com a fase da doença (estádio I ao IV), segundo os critérios 

deliberados pelo National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology and End Results

(Cella et al., 1993). Para além disso, as subescalas deste instrumento são susceptíveis às 

alterações no estado dos doentes que estão a ser submetidos a tratamento adjuvante, 

como a quimioterapia, daqueles cujo estado geral se agravou durante um período de 

dois meses (Cella et al., 1993).

O FACT-G veio a sofrer pequenas alterações ao longo das suas várias versões. 

Da versão 2 para a versão 3, os itens 2, 28 e 31 foram reformulados e continuam a ser 

pontuados da mesma forma (Barradas, 2009). O item “estou preocupado (a) que o meu 

estado venha a piorar” foi acrescentado à subescala de bem-estar emocional (Barradas, 

2009). A versão mais recente do FACT-G (versão 4) é composta apenas por 27 itens, 

mas as alterações realizadas não interferiram com os resultados da análise factorial, 

fiabilidade e validade do instrumento (Cella et al., 1993; Winstead-Fry e Shultz, 1997 

cit por Barradas, 2009).
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De acordo com Cella et al., 1993, a escala revela valores aceitáveis de 

consistência interna, avaliada pelo alfa de Cronbach, de 0.89 na Escala Total (Cella et 

al., 1993). Nas subescalas este alfa varia entre 0.69 (Bem-estar Social/Familiar) e 0.82 

(Bem-estar Físico) (Cella et al., 1993). Na versão portuguesa do instrumento foi 

encontrado um alfa de Cronbach de 0.89 para a escala global, situando-se entre 0.71 e 

0.86 para as subescalas (Arnold et al., 2004).

A utilização deste instrumento prende-se, assim, com a sua especificidade e 

sensibilidade para explorar aspectos da qualidade de vida de pacientes com cancro. Já 

Correia (2010) recomenda a utilização do WHOQOL-Bref, dado ser uma versão 

reduzida do instrumento original e, por isso, estar mais sensível às necessidades dos 

pacientes oncológicos. Neste estudo seguiu-se o mesmo critério. É de salientar que cada 

um dos instrumentos avalia aspectos específicos do construto de qualidade de vida 

(Correia, 2010). A utilização dos dois instrumentos para avaliar a qualidade de vida 

advém da necessidade de ter também um instrumento mais genérico (WHOQOL-Bref) 

para avaliar diversos domínios da qualidade de vida em indivíduos doentes, não 

obstante a enfermidade ou condição, e em indivíduos saudáveis (Correia, 2010).

2.2.2. WHOQOL-BREF

Na presente investigação foi utilizada a versão portuguesa do WHOQOL-BREF 

(Canavarro et al., 2006), denominada Brief Version of World Health Organization 

Quality of Life Questionnaire. Este instrumento tem como principal objectivo avaliar a 

qualidade de vida, como foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), “a 

percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de 

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

padrões e preocupações” (WHOQOL Group, 1994, p.28). Esta definição salienta uma 

conceptualização mais ampla de qualidade de vida, que sofre uma influência 

significativa da saúde física e psicológica, do nível de independência, das relações 

sociais e crenças pessoais (WHOQOL Group, 1995) e representa a subjectividade da 

avaliação subjacente à cultura, sociedade e meio em que o indivíduo se insere 

(Canavarro, Vaz Serra, Pereira, Simões, Quartilho, Rijo et al., 2010).

O WHOQOL-BREF emergiu da necessidade de se recorrer a um instrumento de 

avaliação da qualidade de vida que permitisse avaliar este construto de forma 

apropriada, rápida e simples, mantendo os critérios de consistência interna, validade e 
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fidedignidade do WHOQOL-100 (Canavarro, Simões, Vaz Serra, Pereira, Rijo, 

Quartilho et al., 2007). 

Desta forma, o WHOQOL-Bref, é constituído por 26 questões que se dividem 

em 4 domínios (Físico, Psicológico, Relações Sociais e Ambiente) e uma faceta geral, 

constituída por dois itens que avaliam a qualidade de vida geral e a percepção geral de 

saúde (Fleck, 2000; Moreira, Silva e Canavarro, 2008; Moreira, Silva e Canavarro, 

2010; Canavarro et al., 2010). Cada domínio é constituído por questões classificadas de 

1 a 5 (Pereira, Cotta, Franceschini, Ribeiro, Sampaio, Priore e Cecon, 2006) e 

encontram-se definidas tanto de modo positivo, como negativo (Canavarro et al., 2007). 

Das 26 questões, 24 avaliam, cada uma, uma faceta específica da qualidade de vida e 2 

questões gerais, uma relativa à avaliação global da qualidade de vida e outra à satisfação 

com a saúde (Fleck, 2000; Moreira, Silva e Canavarro, 2008; Moreira, Silva e 

Canavarro, 2010). Cada uma das facetas consiste numa descrição de um estado, 

conduta, aptidão ou uma percepção ou experiência subjectiva. 

Ao assegurar a preservação de cada uma das 24 facetas do instrumento original -

WHOQOL-100 (WHOQOL Group, 1998) -  a versão abreviada, WHOQOL-Bref

(Canavarro et al., 2007; Vaz Serra, Canavarro, Simões, Pereira, Gameiro, Quartilho et 

al., 2006), preservou a amplitude do construto “qualidade de vida”, compreendendo 

itens não só relacionados com aspectos físicos e psicológicos, mas também relativos ao 

meio ambiente e relações sociais. O WHOQOL na sua versão breve constitui uma opção 

para as condições em que a versão original é de difícil aplicação, como em estudos 

epidemiológicos e/ou com aplicação de distintos instrumentos de avaliação 

(Shevington, Lotty e O’Connell, 2004 cit por Canavarro et al., 2007). 

Este instrumento é uma medida geral multifacetada e multicultural que permite 

avaliar de forma subjectiva a qualidade de vida de sujeitos adultos e pode ser utilizada 

num amplo conjunto de perturbações psicológicas, doenças físicas e junto de indivíduos 

da população geral que não sofram de qualquer tipo específico de doença (Moreira, 

Silva e Canavarro, 2008; Canavarro et al., 2007). A sua aplicação pode ser feita por 

autopreenchimento ou por entrevista, sem que para isso seja exigido um nível mínimo 

de instrução (Canavarro et al., 2007). Apenas é exigido que o sujeito tenha aptidão de 

compreensão das questões que compõem o instrumento (Canavarro et al., 2007). 

Constitui, assim, um instrumento de auto-resposta e a sua aplicação pode ser feita 

individualmente ou colectivamente. A duração de preenchimento é de, 

aproximadamente, cinco minutos (Pimentel, 2006). No entanto, em situações 
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específicas (dificuldades físicas ou relacionadas com o nível de instrução dos 

participantes) em que a auto-resposta não seja possível, a sua aplicação pode ser 

auxiliada pelo entrevistador, como ler as instruções, explicar a forma de preenchimento 

e esclarecer dúvidas, ou mesmo aplicada pelo mesmo (Correia, 2010). Nesta última 

situação, o entrevistador deve ler as instruções, as questões que compõem o 

questionário, as descrições da escala de resposta e apontar no instrumento a resposta 

dada pelo participante (Correia, 2010). 

O Centro de Avaliação da Qualidade de Vida para Português Europeu, em 

consonância com a OMS, decidiu transformar os resultados numa escala de 0 a 100 

(Canavarro et al., 2007). A interpretação dos resultados obtidos no instrumento é 

realizada de forma directa ou sequencial, sendo que resultados mais elevados traduzem 

uma melhor qualidade de vida (Correia, 2010). Os resultados devem ser analisados 

consoante as pontuações obtidas nos quatro domínios do instrumento, não havendo uma 

pontuação total do instrumento (Correia, 2010). As indicações acerca da qualidade de 

vida são conseguidas pelos resultados da faceta geral (Canavarro et al., 2007).

O WHOQOL-Bref demonstra valores razoáveis a bons de consistência interna, 

avaliada pelo alfa de Cronbach, variando entre 0.66 (Domínio das Relações Sociais) e 

0.84 (Domínio Físico) (Canavarro et al., 2007). A versão portuguesa deste instrumento 

também apresenta valores aceitáveis de consistência interna quer se tenham em conta a 

totalidade das questões (26) do instrumento (0.95), ou cada um dos domínios 

individualmente, variando entre 0,64 (Domínio das Relações Sociais) e 0.87 (Domínio 

Físico) (Canavarro et al., 2010).

Devido à utilização do FACT-G como instrumento que avalia a qualidade de 

vida, considero relevante a aplicação do WHOQOL-Bref, por ser uma versão reduzida 

de rápida aplicação e pela natureza clínica da população. 

2.2.3. RDAS

A Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS; Busby et al., 1995) constitui uma 

medida global do ajustamento marital, apresentando-se sob a forma de auto-relato (self 

report). Neste estudo foi utilizada a versão portuguesa do instrumento (Pereira, 2003). 

Esta escala foi delineada para responder a diversas necessidades. Se se deseja alcançar 

uma medida global do ajustamento conjugal, o preenchimento da escala é relativamente 

curto, podendo ser facilmente incorporada num questionário de auto-administração. 
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Para além disso, os itens podem ser ajustados para formarem um guião de entrevista 

(Spanier, 1976).

A escala é composta por 14 itens e as respostas são obtidas através de uma 

escala de tipo Likert (Busby et al, 1995). Assim, os sujeitos indicam, com recurso a 

escalas ordinais de intensidade (0-1; 0-4; 0-5; 0-6), o quão concordam com a afirmação 

em causa (Busby et al., 1995). A pontuação final pode variar de 0 a 69 pontos, que nos 

demonstra o grau de ajustamento da relação conjugal (Busby et al, 1995). Um resultado 

final elevado traduz, assim, um melhor nível de ajustamento na relação (Spanier, 1976). 

As respostas são agrupadas num valor final que representa o nível de ajustamento 

marital dos casais que estão unidos por casamento e em união de facto, indicando os 

que se encontram sob um nível de stresse desajustado (Busby et al., 1995). 

De acordo com Spanier (1976), o ajustamento conjugal é um conceito 

multifacetado, sendo constituído por quatro dimensões (satisfação diádica, coesão, 

consenso e expressão afectiva), representando um processo e não um estado mutável 

(Spanier, 1976). A escala possibilita avaliar somente um ponto nesse continuum que 

pode ser medido em termos aproximação a um ajustamento conjugal satisfatório ou não 

(Correia, 2010).

A RDAS é constituída por três subescalas: consenso diádico, satisfação diádica e 

coesão diádica (Busby et al., 1995). Esta última é constituída pela tomada de decisão, 

valores e afecto (Busby et al., 1995). Já a subescala de satisfação diádica é constituída 

pela estabilidade e conflito, enquanto que a de consenso diádico engloba actividades e 

discussão (Busby et al., 1995).

No entanto, existiu consenso com as convenções de construção das escalas, ou 

seja, as subescalas de menor ordem foram elaboradas com itens análogos e os conceitos 

de ordem superior foram constituídos de conceitos relacionados, mas únicos (Busby et 

al., 1995).

Como já referido, o resultado total da RDAS pode variar entre os 0 e os 69, tanto 

na versão original, como na portuguesa, sendo que um resultado superior ou igual a 48 

traduz a inexistência de distresse no casal (Busby et al., 1995). O instrumento apresenta 

um alfa de Cronbach de 0.90, mostrando uma elevada consistência interna (Busby et al., 

1995).
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2.2.4. BIS

Na presente investigação foi utilizada a versão portuguesa da Body Image Scale 

(BIS; Moreira et al., no prelo). Esta escala é constituída por 10 questões, incluindo itens 

afectivos, comportamentais e cognitivos de avaliação da imagem corporal (Moreira, 

Silva e Canavarro, 2010). Trata-se de um instrumento que pode ser aplicado a todos os 

doentes oncológicos, independentemente da idade, tipo de tratamento ou estádio da 

doença. A BIS permite uma avaliação breve e completa de aspectos emocionais, 

comportamentais e cognitivos a imagem corporal, sendo sensível a outras áreas de 

preocupação dos doentes oncológicos (Hopwood et al., 2001).  

A escala foi delineada para ser utilizada em simultâneo com o QLQ – C30 ou 

outra medida de qualidade de vida, permitindo tornar mais completa a avaliação da 

qualidade de vida em ensaios clínicos ou pesquisa psicossocial (Moreira, Silva, 

Marques e Canavarro, 2009). Quatro dos seus 10 itens englobam a sub-escala de 

imagem corporal do QLQ – BR23 (Moreira et al., 2009). 

A validação da escala de imagem corporal foi feita entre pacientes com cancro 

da mama e manifestou boas propriedades psicométricas, demonstrando ser uma medida 

da imagem corporal apropriada e válida entre essa população (Hopwood et al., 2001). É 

usada uma escala de resposta tipo Likert de 4 pontos (0=nada a 3=muito), sendo que a 

pontuação final consiste na soma dos 10 itens, podendo variar de 0 a 30 pontos (Moreira 

et al., 2009; Hopwood et al., 2001). Zero pontos traduz a inexistência de sintomas ou 

distress, enquanto que pontuações mais elevadas correspondem ao aumento de sintomas 

ou distress e mais preocupações com a imagem corporal (Moreira et al., 2009; 

Hopwood et al., 2001). A versão original demonstrou um valor de consistência interna 

aceitável, apresentando um alfa de Cronbach de 0.93 (Moreira et al, 2009).

A escala pode ser usada com outras medidas de Qualidade de Vida em ensaios 

clínicos ou como uma escala específica na investigação psicossocial (Hopwood et al., 

2001). Trata-se de um instrumento com um valor potencial em psico-oncologia, uma 

vez que é um instrumento breve e psicometricamente robusto (Hopwood et al., 2001)

O desenvolvimento da escala original foi realizado numa ampla amostra de 

pacientes com cancro e a sua cobertura provou ser aceitável para os pacientes de ambos 

os sexos com preocupações com a imagem corporal (Hopwood et al., 2001). O 

questionário solicita auto-avaliações que reflictam mudanças após o diagnóstico ou 

tratamento, para permitir a aceitação de uma ampla amostra de pacientes (Hopwood et 

al., 2001).
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A escala pode então ser uma importante ferramenta para a prática clínica, de 

modo a que os pacientes sejam melhor direccionados para a intervenção (Hopwood et 

al., 2001). A escala original foi desenvolvida ao longo de orientações pragmáticas e que 

se revelaram bem sucedidas a nível mundial na construção de medidas base da 

qualidade de vida (Hopwood et al., 2001). Dadas as actuais diferenças no construto da 

imagem corporal, pode haver outro tipo de medidas a serem desenvolvidas usando, por 

exemplo, o paradigma cognitivo-comportamental (Hopwood et al., 2001). Este 

instrumento inclina-se mais para um modelo afectivo-cognitivo-comportamental do 

distúrbio da imagem corporal, que se desenvolveu a partir dos itens produzidos mais 

frequentemente por pacientes e profissionais de saúde (Hopwood et al., 2001).

Os autores consideraram uma escala com o número mínimo de 10 itens, dados 

os resultados dos testes que realizaram em pacientes com cancro da mama (Hopwood et 

al., 2001). No entanto, de acordo com os mesmos autores, pretende-se manter uma 

estrutura que seja suficientemente geral para ser aplicável em todos os contextos de 

doença e situações de tratamento (Hopwood et al., 2001).

A versão preliminar portuguesa foi aplicada a um grupo piloto de 15 pacientes

com cancro de mama, com o objectivo de sinalizar e resolver qualquer problema na 

tradução (Moreira et al., 2009). Após o preenchimento do questionário, as pacientes 

foram questionadas sobre cada item (por exemplo, se era difícil de compreender, 

confuso, perturbador ou ofensivo de qualquer maneira, e adequados para sua

experiência) (Moreira et al., 2009). Em geral, as pacientes revelaram uma boa 

compreensão dos itens e não evidenciaram grandes dificuldades em responder ao

questionário (Moreira et al., 2009).

A versão portuguesa do BIS confirmou a estrutura original unidimensional e 

demonstrou uma consistência interna adequada, tanto na amostra global (alfa de 

Cronbach = 0.93), como nos subgrupos cirúrgicos (Moreira et al., 2009). Isto é, nas 

pacientes submetidas a mastectomia o alfa de Cronbach foi de 0.92 e nas que foram 

submetidas a cirurgia conservadora da mama o alfa de Cronbach foi de 0.93 (Moreira et 

al, 2009). Esta versão do instrumento mostrou ser uma medida válida e confiável de 

preocupações com a imagem corporal numa amostra de pacientes com cancro de mama, 

o que permite uma avaliação breve e ampla em contextos clínicos e de investigação 

(Moreira et al., 2009).
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2.3. Plano Metodológico

O presente estudo apresenta uma natureza correlacional e transversal, uma vez 

que se pretende explorar e descrever as relações entre as variáveis em estudo num 

determinado momento (Ribeiro, 1999). Assim, pretende-se estudar a influência do 

diagnóstico e dos tratamentos no ajustamento conjugal, através da comparação entre a 

percepção retrospectiva do ajustamento conjugal, por parte dos (as) pacientes e dos (as) 

seus (suas) companheiros (as), na fase anterior ao diagnóstico e a percepção 

retrospectiva deste ajustamento na fase posterior ao diagnóstico até ao momento de 

aplicação dos questionários. Pretende-se também avaliar a influência do diagnóstico na 

qualidade de vida dos (as) pacientes, tendo por base o diagnóstico de doença oncológica 

e o seu nível de ajustamento conjugal, avaliando-a no momento actual. Por último, 

pretende-se considerar a influência das alterações na imagem corporal, decorrentes dos 

tratamentos, na qualidade de vida dos (as) pacientes e no seu ajustamento conjugal. 

Os dados desta investigação foram obtidos por amostras não probabilísticas ou 

intencionais de tipo sequencial ou de conveniência. Desta forma, os participantes que 

satisfaziam os critérios de inclusão da amostra eram abordados de modo sequencial 

durante o internamento no Serviço de Ginecologia e no Serviço de Cirurgia Geral do 

IPOLFG. Assim, iam sendo incluídos na amostra todos os indivíduos elegíveis para 

participar no estudo. No caso dos (as) companheiros (as), os questionários eram 

aplicados no horário das visitas. Toda a informação foi obtida ao longo do tempo de 

internamento dos (as) pacientes antes ou após a intervenção cirúrgica. O facto dos dados 

terem sido recolhidos a partir de amostras de conveniência a partir da população geral, 

traduz a sua pouca representatividade da população. Contudo, dado o cariz transversal 

deste estudo e dada a impossibilidade de recolha de dados junto de toda a população, 

este procedimento de amostragem pareceu revelar-se o mais indicado. 

Em 2011, a recolha de informação para a realização desta investigação foi 

realizada na enfermaria do Serviço de Ginecologia do IPOLFG, embora também se 

tenha recorrido aos dados recolhidos em três investigações anteriores realizadas no 

mesmo Serviço (Alves, 2008; Barradas, 2009) e no Serviço de Cirurgia Geral do 

IPOLFG (Correia, 2010). As enfermarias destes serviços apresentam cerca de seis 

camas por quarto, o que dificulta o isolamento de variáveis indesejáveis como a pouca 

privacidade, a presença de ruído e a falta de condições físicas apropriadas e confortáveis 

para a aplicação dos questionários. Tendo presente estas limitações, a recolha dos dados 

foi realizada nos momentos de menos movimento nas enfermarias, recorrendo-se a um 
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tom de voz reservado e os cortinados corridos, quando a deslocação para outro local não 

era possível devido a dificuldades de mobilidade dos pacientes. No caso do Serviço de 

Ginecologia, quando esta deslocação era possível, a aplicação dos questionários era 

realizada na sala de espera do serviço, dado ser um espaço mais neutro e mais 

confortável para a recolha da informação.

Importa ainda salientar que todos (as) os (as) pacientes considerados na amostra 

já tinham conhecimento precedente do seu diagnóstico médico e a sua inclusão na 

investigação era do conhecimento dos profissionais dos serviços onde a mesma foi 

realizada. 

Como já referido, os dados desta investigação foram recolhidos em 2008 (Alves, 

2008), 2009 (Barradas, 2009), 2010 (Correia, 2010) e 2011 nos Serviços de Ginecologia 

e de Cirurgia Geral do IPOLFG. 

Após a aplicação dos questionários, a sua cotação foi feita de acordo com as 

indicações propostas pelos autores dos mesmos (Arnold et al., 2004; Canavarro et al., 

2006; Busby et al., 1995 e Moreira et al., no prelo).

2.4. Procedimento

2.4.1.Procedimento de recolha de dados

Os dados desta investigação foram recolhidos após a obtenção da autorização 

tanto dos directores dos Serviços de Ginecologia e de Cirurgia Geral, como do Centro 

de Investigação e Comissão de Ética do IPOLFG (Anexo I).

Os participantes (pacientes e companheiros), que obedeceram aos critérios de 

inclusão da amostra, foram informados da natureza e dos objectivos da investigação e 

das condições de participação no estudo. Os participantes foram convidados a participar 

livremente na investigação, podendo desistir da mesma sempre que o pretendessem, 

sem que esta decisão comportasse algum tipo de prejuízo para si. Para além disso, os 

participantes receberam a informação de que a investigação não comportaria qualquer 

benefício directo ou indirecto pela sua colaboração na mesma, mas apenas um 

contributo para o avanço do conhecimento no âmbito da doença oncológica.

Estas condições estavam também explicadas no protocolo de consentimento 

informado (Anexo II e III), que foi preenchido sempre que os participantes aceitavam

colaborar no estudo. Importa referir que foi sempre garantida a confidencialidade e o 

anonimato de toda a informação recolhida, sendo esclarecidas todas as dúvidas que iam 

sendo colocadas à investigadora.
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Após o preenchimento do protocolo de consentimento informado, foram 

aplicadas as versões portuguesas dos instrumentos – FACT-G (Anexo IV), WHOQOL-

BREF (Anexo V) e RDAS (Anexo VI). Para além destes instrumentos, em 2011, foi 

também aplicada aos (às) pacientes a versão portuguesa do BIS (Anexo VII) – em 

formato papel.

As instruções de preenchimento dos instrumentos foram sempre explicadas de 

forma clara, sendo pedido aos participantes para assinalar com um círculo a resposta 

que melhor se adequava à sua situação. Quatro pacientes pediram auxílio para a leitura e 

preenchimento dos itens dos questionários, pelo que a investigadora leu os mesmos para 

as participantes, registando no instrumento a resposta que era fornecida verbalmente 

pelas mesmas para cada um dos diferentes itens.

A versão portuguesa do FACT-G (Ribeiro et al., 2004), em formato papel, foi 

respondida pelos participantes, de forma a avaliar a sua percepção da qualidade de vida 

na última semana. 

Os participantes responderam ainda à versão portuguesa do WHOQOl-Bref 

(Canavarro et al., 2006) em formato papel, com o objectivo de se avaliar a sua 

qualidade de vida nas últimas duas semanas. 

No caso do RDAS (Busby et al., 1995), como se pretendia conhecer a 

perspectiva retrospectiva e actual dos (as) pacientes e dos (as) companheiros (as) 

relativamente ao ajustamento conjugal, os participantes responderam ao instrumento 

duas vezes. Isto com o objectivo de se avaliar a perspectiva do ajustamento conjugal em 

dois momentos distintos: antes do conhecimento do diagnóstico e após o conhecimento 

do mesmo. Assim, como o instrumento apresentava estas duas secções, enquanto os 

participantes respondiam a uma das partes a outra era ocultada, de forma a evitar 

possíveis enviezamentos nas duas secções do instrumento. 

Por último, apenas os (as) pacientes que participaram no estudo responderam à 

versão portuguesa do BIS (Moreira et al., no prelo) em formato papel, de modo a avaliar 

possíveis preocupações com a imagem corporal decorrentes dos tratamentos a que estes

pacientes tinham sido submetidos. 

Nesta investigação foram tidos em conta aspectos éticos, como a 

confidencialidade e anonimato de toda a informação recolhida, bem como a liberdade 

dos participantes participarem, ou não, na investigação ou desistirem da mesma a 

qualquer momento, sem que isso reflectisse algum prejuízo ou contributo, directo ou 

indirecto, pela a sua colaboração.  
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Dado o longo tempo de espera (cerca de sete meses) pela autorização de 

investigação por parte do IPOLFG, apenas foi possível recolher em 2011 uma amostra 

de 12 pacientes e 3 companheiros. Como tal, e para efeitos de análise de dados, foram 

incluídos na amostra pacientes e companheiros de investigações anteriores, realizadas 

no mesmo âmbito desta investigação. Desta forma, foram incluídos na amostra as 17 

pacientes da investigação de Alves (2008), as 18 pacientes e os 10 companheiros da 

investigação de Barradas (2009) e os 26 pacientes e 13 cônjuges participantes da 

investigação de Correia (2010). 

2.4.2.Procedimento de análise de dados

Após a recolha dos dados, foi feito o tratamento estatístico dos mesmos através 

do pacote estatístico SPSS (versão 19.0 para Windows). Para a caracterização da 

amostra realizaram-se as estatísticas descritivas das variáveis demográficas e de doença. 

Para além disso, foi realizada também a análise descritiva dos resultados obtidos pelos 

(as) pacientes e pelos (as) companheiros (as) na escala RDAS e dos resultados obtidos 

pelos (as) pacientes na Escala FACT-G, na Escala WHOQOL-Bref e na Escala BIS.

Seguidamente, recorrendo à análise inferencial, foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação r de Pearson para explorar a existência de possíveis relações entre a fase 

anterior e a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico para os (as) pacientes, para 

os (as) companheiros (as) e para ambos. Este procedimento foi também utilizado para 

explorar a existência de possíveis relações entre as subescalas do WHOQOL-Bref, do 

FACT-G e entre as subescalas dos dois instrumentos. Para além disso, o Coeficiente de 

Correlação r de Pearson foi utilizado para explorar a existência de possíveis associações 

entre o ajustamento conjugal e a qualidade de vida dos (as) pacientes. Com o objectivo 

de explorar a existência de possíveis relações entre as variáveis demográficas e os 

resultados obtidos pelos (as) pacientes e pelos (as) companheiros (as) no RDAS

(RDAS1 e RDAS2) e os resultados obtidos pelos (as) pacientes na escala WHOQOL-

Bref, FACT-G e BIS, o Coeficiente de Correlação r de Pearson também foi utilizado. 

Recorreu-se ainda ao Coeficiente de Correlação r de Pearson para explorar a existência 

de possíveis relações entre as variáveis RDAS (RDAS1 e RDAS2), WHOQOL-Bref, 

FACT-G e BIS.

Recorreu-se ainda ao teste t de Student para amostras emparelhadas para 

verificar a existência de possíveis diferenças entre as médias obtidas pelos (as) pacientes 
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na fase anterior ao conhecimento do diagnóstico (RDAS1) e na fase posterior ao 

conhecimento do mesmo (RDAS2). O mesmo procedimento foi feito em relação aos 

(às) companheiros (as). Para explorar a existência de possíveis diferenças entre as 

médias obtidas pelos (as) pacientes nas diferentes subescalas do RDAS recorreu-se 

também ao teste t de Student para amostras emparelhadas, tendo sido realizado o mesmo 

procedimento para os (as) companheiros (as). O teste t de Student para amostras 

independentes foi utilizado para explorar a existência de possíveis diferenças entre as 

médias obtidas pelos (as) pacientes submetidos a cirurgia e pelos (as) pacientes a 

aguardar a mesma intervenção na fase anterior ao conhecimento do diagnóstico 

(RDAS1), na fase posterior ao conhecimento do diagnóstico (RDAS2), no WHOQOL-

BREF e no BIS. Com o objectivo de explorar a existência de possíveis diferenças entre 

as médias obtidas pelos (as) pacientes e pelos (as) companheiros (as) na fase anterior ao

conhecimento do diagnóstico (RDAS1) também se recorreu ao teste t de Student para 

amostras independentes. O mesmo procedimento foi feito em relação à fase posterior ao 

conhecimento do diagnóstico (RDAS2).

De modo de explorar a existência de possíveis diferenças entre os resultados do 

RDAS (RDAS1 e RDAS2), do WHOQOL-Bref, do FACT-G e do BIS em função das 

variáveis profissão, escolaridade, terapêutica adjuvante e das variáveis relativas à 

doença (tipo de neoplasia e tipo de intervenção) recorreu-se a testes ANOVA (one-

way).

Assumiu-se como critério de significância um p-value com α inferior a 0,05

De forma a estabelecer um critério de contraste nas duas questões gerais do 

WHOQOL-Bref foi realizado o cálculo da mediana de ambas as questões e este valor 

foi utilizado como ponto de corte (59). Em relação ao FACT-G foi feito o cálculo da 

mediana na escala de Bem-estar Global e utilizou-se este valor como ponto de corte 

(67). O mesmo procedimento foi feito em relação ao BIS, sendo usado como ponto de 

corte (3). Quanto ao RDAS foi utilizado o ponto de corte (48) proposto pelos autores do 

instrumento (Busby et al., 1995).
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3.ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta secção serão apresentados os resultados quantitativos obtidos a partir da 

aplicação da Escala RDAS, Escala WHOQOL-Bref, Escala FACT-G e Escala BIS. Os 

resultados serão apresentados seguindo a ordem dos objectivos de investigação.

No final de cada análise estatística será apresentada uma síntese dos aspectos 

mais relevantes para o presente estudo empírico, com o objectivo de se proceder a uma 

melhor compreensão dos aspectos a ter em conta na presente investigação e os que 

poderão suscitar interesse para futuras investigações.

3.1.Análise dos Resultados Quantitativos

Após a recolha dos dados quantitativos e usando procedimentos estatísticos do 

programa SPSS, foram analisadas as respostas nos itens. Foram usados procedimentos 

variados de análise descritiva e inferencial relativamente às várias variáveis de estudo. 

As análises foram efectuadas através do programa SPSS (versão 19.0 para Windows). 

Numa primeira fase, é apresentada a análise descritiva dos resultados dos (as) 

pacientes e dos (as) companheiros (as) obtidos na Escala RDAS. É também apresentada 

a análise descritiva dos resultados obtidos pelos (as) pacientes na Escala FACT-G, na 

Escala WHOQOL-Bref e na Escala BIS. 

Seguidamente, é feita uma análise mais detalhada, através da análise inferencial, 

com o intuito de explorar a existência de associações significativas entre duas ou mais 

varáveis. De forma explorar a existência de possíveis correlações entre variáveis, 

utilizou-se o Coeficiente de Correlação r de Pearson. Para explorar possíveis diferenças 

entre médias recorreu-se ao teste t de Student. De modo a comparar médias de mais de 

duas populações, recorreu-se a testes ANOVA (one-way). 

Assumiu-se como critério de significância um p-value com α inferior a 0,05.

Importa referir que para efeitos de análise, a duração da relação é apresentada 

em anos e a escolaridade foi dividida por frequência no ensino primário, básico, 

secundário e superior. 

Como referido anteriormente, com o objectivo de estabelecer um critério de 

contraste nas duas questões gerais do WHOQOL-Bref foi efectuado o cálculo da 

mediana de ambas as questões e este valor foi utilizado como ponto de corte (59). No 

caso do FACT-G foi feito o cálculo da mediana na escala de Bem-estar Global e 

utilizou-se este valor como ponto de corte (67). O mesmo procedimento foi feito em 
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relação ao BIS, sendo usado como ponto de corte (3). Quanto ao RDAS foi utilizado o 

ponto de corte (48) proposto pelos autores do instrumento (Busby et al., 1995).

Todos os resultados obtidos nas análises, bem como a base de dados estão 

disponíveis em anexo (Anexo IX CD-R).

Objectivo 1: Avaliar o ajustamento conjugal dos (as) pacientes e dos (as) seus 

(suas) companheiros (as) antes e depois do conhecimento do diagnóstico e dos 

tratamentos

O quadro I apresenta a análise descritiva dos resultados obtidos a partir da escala 

RDAS; 1) relativa à percepção retrospectiva do (a) paciente e do (a) companheiro (a) 

relativamente ao ajustamento conjugal antes do conhecimento do diagnóstico (RDAS1) 

e 2) relativa à percepção retrospectiva do (a) paciente e do (a) companheiro (a) 

relativamente ao ajustamento conjugal entre o momento aquando o conhecimento do 

diagnóstico e o momento da aplicação dos questionários (RDAS2). É também realizada 

uma análise da diferença dos resultados entre os dois momentos, subtraindo o RDAS1 

ao RDAS2 (RDAS2-RDAS1).

Quadro I - Análise descritiva dos resultados no RDAS1, RDAS2 e da diferença 

entre RDAS2 e RDAS1, para os (as) pacientes e para os (as) companheiros (as)

N Média DP

RDAS1 (Pacientes) 72 53,81 8,985

RDAS2 (Pacientes) 72 54,61 10,266

RDAS2-RDAS1 

(Pacientes)
72 0,81 4,674

RDAS1 

(Companheiros/as)
26 54,62 7,026

RDAS2 

(Companheiros/as)
26 55,12 7,279

RDAS2-RDAS1 

(Companheiros/as)
26 0,50 5,179
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A partir a análise do quadro I, é possível observar que tanto os (as) pacientes 

como os (as) companheiros (as) apresentam um nível de ajustamento conjugal bastante 

satisfatório em ambos os momentos (RDAS1 e RDAS2), com valores acima do ponto 

de corte do instrumento (48). Este ponto de corte permite diferenciar os casais mal 

ajustados (<48), dos bem ajustados (>48). Como se pode observar, há um ligeiro 

aumento do nível de ajustamento conjugal da fase anterior (RDAS1) para a fase 

posterior (RDAS2) ao conhecimento do diagnóstico tanto para os (as) pacientes, como 

para os (as) companheiros (as) (54,61 e 55,12, respectivamente). Os (as) pacientes e os 

(as) companheiros (as) parecem, assim, apresentar um nível de ajustamento conjugal 

ligeiramente mais ajustado na fase posterior ao conhecimento do diagnóstico do que na 

fase anterior ao conhecimento do mesmo.

Contudo, ao observar os resultados individuais, é possível verificar que para 

alguns pacientes e companheiros (as) houve uma melhoria do seu nível de ajustamento 

conjugal, na passagem da fase anterior para a fase posterior ao conhecimento do 

diagnóstico. Para outros (as) pacientes e companheiros (as) verifica-se uma pioria e 

noutros (as) uma manutenção do nível de ajustamento conjugal, na passagem da fase 

anterior para a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico, como se pode observar 

em anexo VIII-CD-R.

Quadro II – Coeficiente de Correlação r Pearson entre as variáveis RDAS 1 e 

RDAS2 dos (as) pacientes 

N
Correlação r de 

Pearson
p

RDAS1 e RDAS2 72 0.89 0.000

A partir do quadro II, observamos a correlação positiva forte entre RDAS1 e 

RDAS2 (r=0.89; p<0,05). Este valor do coeficiente de correlação de Pearson demonstra 

que as variáveis variam no mesmo sentido.
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Quadro III – Coeficiente de Correlação r de Pearson entre as variáveis RDAS 1 

e RDAS2 dos (as) companheiros (as) 

N
Correlação r de 

Pearson
p

RDAS1 e RDAS2 26 0,74 0,000

O quadro III apresenta a correlação positiva entre RDAS1 e RDAS2 (r =0.74; 

p<0,05). Este valor do coeficiente de correlação de Pearson mostra-nos que as variáveis 

variam no mesmo sentido.

Quadro IV – Diferenças entre as médias dos resultados de RDAS1 e RDAS2 dos 

(as) pacientes

Média DP t (71) p

RDAS1 e RDAS2
RDAS1 53,81 8,985

-1,462 0,148
RDAS2 54,61 10,266

A partir do quadro IV podemos observar que o ajustamento conjugal nos dois 

momentos (RDAS1 e RDAS2) não apresenta diferenças (t(71)= -1,462; p=0,148>0,05). 

Assim, pode-se concluir que não houve uma melhoria significativa do ajustamento 

conjugal na passagem da fase anterior para a fase posterior ao conhecimento do 

diagnóstico. 

Quadro V – Diferenças entre as médias dos resultados de RDAS1 e RDAS2 para 

os (as) companheiros (as) 

Média DP t (25) p

RDAS1 e RDAS2
RDAS1 54,62 7,026

-0,492 0,627
RDAS2 55,12 7,279

Constata-se que o ajustamento conjugal nos dois momentos (RDAS1 e RDAS2) 

não apresenta diferenças (t(25)= -0,492; p=0,627>0,05). Desta forma, pode-se então 
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concluir que não houve uma melhoria significativa do ajustamento conjugal na 

passagem da fase anterior para a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico.

Quadro VI – Diferenças entre as médias dos resultados das subescalas do RDAS 

(Consenso, Satisfação e Coesão), antes e após o conhecimento do diagnóstico, para os 

(as) pacientes

Média DP t (71) p

Consenso

Antes do 

diagnóstico
25,22 4,270

-0,147 0,883
Após o 

diagnóstico
25,26 5,138

Satisfação

Antes do 

diagnóstico
16,1 3,063

-2,123 0,037
Após o 

diagnóstico
16,72 2,947

Coesão

Antes do 

diagnóstico
12,49 3,972

-0,523 0,603
Após o 

diagnóstico
12,63 4,613

Através do quadro VI é possível verificar que apenas na subescala “Satisfação” 

se obteve uma diferença estatisticamente significativa (t(71)= -2,123; p=0,037<0,05). 

Constata-se, assim, que houve uma melhoria da estabilidade e do conflito, avaliados na 

subescala de “ Satisfação”, na passagem da fase anterior para a fase posterior ao 

conhecimento do diagnóstico. 

Relativamente à subescala “Consenso” as diferenças entre médias não é 

estatisticamente significativa (t(71)= -0,147; p=0,883>0,05), o mesmo acontecendo em 

relação à subescala “Coesão” (t(71)= -0,523; p=0,603>0,05).

Procurou-se também identificar diferenças entre as médias dos resultados das 

subescalas do RDAS (Consenso, Satisfação e Coesão), antes e após o conhecimento do 
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diagnóstico, para os (as) companheiros (as). Contudo, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (Anexo IX CD-R).

Adicionalmente procurou-se identificar possíveis relações entre as variáveis 

demográficas (idade, duração da relação e número de filhos) com os resultados do 

RDAS (RDAS1 e RDAS2). Para tal recorreu-se ao Coeficiente de Correlação r de 

Pearson. No entanto, não foram encontrados resultados estatisticamente significativos 

(Anexo IX CD-R). 

De modo a explorar a existência de possíveis diferenças entre os resultados da 

escala RDAS (RDAS1 e RDAS2) em função das variáveis profissão, escolaridade e 

terapêutica adjuvante recorreu-se a testes ANOVA. Contudo, não foram encontrados 

resultados estatisticamente significativos (Anexo IX CD-R).

Com o objectivo de se encontrar possíveis diferenças entre os resultados da 

escala RDAS (RDAS1 e RDAS2) em função das variáveis relativas à doença (tipo de 

neoplasia e tipo de intervenção) também se recorreu a testes ANOVA. No entanto, não 

foram encontrados resultados estatisticamente significativos (Anexo IX CD-R).

Para a variável dicotómica (intervenção cirúrgica) utilizou-se o teste t de Student 

para amostras independentes, através da definição de dois grupos: “submetido a 

cirurgia” e “aguarda cirurgia”. 

Quadro VII – Comparação de médias do RDAS1 e do RDAS2 em função do 

momento de ocorrência da cirurgia 

N RDAS1 DP t (71) p
Intervenção 
Cirúrgica

Submetido 60 52,88 9,279
-1,988 0,051

Aguarda 12 58,42 5,560

N RDAS2 DP t (71) p
Intervenção 
Cirúrgica

Submetido 60 53,73 10,761
-1,642 0,105

Aguarda 12 59 5,831

Tendo em conta o momento anterior ao conhecimento do diagnóstico (RDAS1), 

é possível observar que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

(as) pacientes já submetidos (as) a cirurgia e os (as) que aguardam pela mesma 
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intervenção (t(71)= -1,988; p=0,051>0,05). Situação idêntica no momento posterior ao 

conhecimento do diagnóstico (t(71)= -1,642; p=0,105>0,05).

Objectivo 2: Explorar o nível de associação dos (as) pacientes e dos (as) seus (suas) 

companheiros (as) relativamente à percepção do ajustamento conjugal em RDAS1 

e RDAS2

Quadro VIII – Coeficiente de Correlação r de Pearson entre as variáveis RDAS1 

(pacientes) e RDAS1 (companheiros)

N
Correlação r de 

Pearson
p

RDAS1 (pacientes)-

RDAS1 

(companheiros)

26 0,25 0,210

Observa-se, através do quadro VIII, que a correlação entre os (as) pacientes e os 

(as) companheiros (as), na fase anterior ao conhecimento do diagnóstico, é quase nula 

(r=0,25; p=0,210). Este valor permite-nos concluir que as variáveis não se encontram 

significativamente associadas (r=0,25; p =0,210>0,05). 

Quadro IX – Coeficiente de Correlação r de Pearson entre as variáveis RDAS2 

(pacientes) e RDAS2 (companheiros)

N
Correlação r de 

Pearson
p

RDAS2 (pacientes) -

RDAS2 

(companheiros)

26 0,318 0,113

Através do quadro IX é possível observar que na fase posterior ao conhecimento 

do diagnóstico, a correlação entre os (as) pacientes e os (as) companheiros (as) é 

positiva fraca (r=0,318; p=0,113). No entanto, a associação entre as variáveis não é 

estatisticamente significativa (r=0,318; p=0,113 > 0,05).
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Quadro X – Comparação de médias do RDAS1 dos pacientes e do RDAS1 dos 

companheiros

Média DP t (25) p

RDAS1 (pacientes) 

e RDAS1 

(companheiros)

RDAS1 

(pacientes)
54,42 7,752

-0,108 0,915
RDAS1 

(companheiros)
54,62 7,026

Como se pode verificar, a partir do quadro X, o ajustamento conjugal na fase 

anterior ao conhecimento do diagnóstico (RDAS1 e RDAS2) não apresenta diferenças 

entre os (as) pacientes e os (as) companheiros (t(25)= -0,108; p=0,915>0,05). Desta 

forma, pode-se concluir que não houve uma melhoria significativa do ajustamento 

conjugal entre os dois membros do casal na fase anterior ao conhecimento do 

diagnóstico.

Quadro XI – Comparação de médias do RDAS2 dos (as) pacientes e do RDAS2 

dos (as) companheiros (as) 

A partir do quadro XI, podemos observar que o ajustamento conjugal na fase 

posterior ao conhecimento do diagnóstico (RDAS1 e RDAS2) não apresenta diferenças 

entre os (as) pacientes e os (as) companheiros (t(25)=0,094; p=0,926>0,05). Assim, pode-

se concluir que não houve uma melhoria significativa do ajustamento conjugal entre os 

dois membros do casal na fase posterior ao conhecimento do diagnóstico.

Foi efectuada a comparação dos resultados médios dos pares de itens dos 

pacientes e dos companheiros em RDAS1 e em RDAS2. Para tal recorreu-se ao teste t 

Média DP t (25) p

RDAS2 (pacientes) 

e RDAS2 

(companheiros)

RDAS2 

(pacientes)
54,61 10,266

0,094 0,926
RDAS2

(companheiros)
55,12 7,279
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de Student para amostras emparelhadas, não sendo encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (Anexo IX CD-R). 

Objectivo 3: Avaliar a associação das variáveis diagnóstico e tratamentos na 

qualidade de vida dos (as) pacientes

Análise dos resultados do WHOQOL-Bref

Seguidamente é apresentada a caracterização dos resultados obtidos pelos (as) 

pacientes na escala WHOQOL-Bref, tendo em conta as percentagens obtidas em cada 

subescala e o valor das duas questões gerais do instrumento. 

Quadro XII – Caracterização dos resultados WHOQOL-Bref tendo em conta as 

percentagens obtidas em cada sub-escala

A partir do quadro XII é possível observar que o domínio que obteve um valor 

médio mais elevado foi o Domínio das Relações Sociais (M=73,63%; DP=13,823), 

seguindo-se o Domínio Psicológico (M=66,58%; DP=13,881), o Domínio Ambiente

(M=64,10; DP=13,754) e o Domínio Físico (M=62,46%; DP=20,951). Os valores 

obtidos nos domínios encontram-se acima do ponto de corte do instrumento (50) e, 

portanto, considerados bastante positivos.

Nas duas questões gerais que avaliam a qualidade de vida, a que obteve um 

resultado médio mais elevado foi a questão da Avaliação Global da Qualidade de Vida 

(M=48,14%; DP=26,181), seguindo-se a questão que avalia a Satisfação com a Saúde 

(M=43,24%; DP=29,292). Estas duas questões apresentam valores médios inferiores 

N Média DP Mínimo Máximo

Domínio Físico 37 62,46% 20,951 10,69% 100%

Domínio Psicológico 37 66,58% 13,881 29,29% 100%

Domínio das Relações Sociais 37 73,63% 13,823 41,60% 100%

Domínio Ambiente 37 64,10% 13,754 37,50% 93,75%

Avaliação Global da Qualidade de 

Vida
37 48,14% 26,181 12,50% 100%

Satisfação com a Saúde 37 43,24% 29,292 0,00% 75%
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aos obtidos nos domínios e inferiores ao ponto de corte (50), representativos de um 

nível de qualidade de vida geral mais baixo.

Quadro XIII – Coeficientes de Correlação r de Pearson significativos entre os 

resultados obtidos nas subescalas do WHOQOL- Bref

Através do quadro XIII é possível verificar que todas as subescalas se encontram 

positiva e significativamente correlacionadas entre si. A correlação positiva mais 

elevada é entre as duas questões que avaliam a qualidade de vida geral (r=0,627; 

p=0,000). Destaca-se, ainda, que a correlação entre o Domínio Físico e o Domínio 

N Correlação r de Pearson p

Avaliação Global da Qualidade 

de Vida e Satisfação com a 

Saúde

37 0,627 0,000

Domínio Físico e Domínio 

Psicológico
37 0,589 0,000

Domínio Físico e Avaliação 

Global da Qualidade de Vida
37 0,58 0,000

Domínio Físico e Satisfação 

com a Saúde
37 0,536 0,001

Domínio Físico e Domínio das 

Relações Sociais
37 0,533 0,001

Domínio Físico e Domínio do 

Ambiente
37 0,525 0,001

Domínio Psicológico e Domínio 

do Ambiente
37 0,511 0,001

Domínio do Ambiente e 

Domínio das Relações Sociais
37 0,499 0,002

Domínio Psicológico e Domínio 

das Relações Sociais
37 0,475 0,003

Domínio do Ambiente e  

Avaliação Global da Qualidade 

de Vida

37 0,393 0,016
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Psicológico é a segunda com valores mais elevados (r=0,589; p=0,000), seguindo-se a 

correlação entre o Domínio Físico e a Avaliação Global da Qualidade de Vida (r=0,58; 

p=0,000).

Análise dos resultados do FACT-G

De seguida é feita a caracterização dos resultados obtidos pelos (as) pacientes na 

escala FACT-G, tendo em conta as percentagens obtidas em cada subescala, tal como se 

segue.

Quadro XIV – Caracterização dos resultados da escala FACT-G tendo em conta 

as percentagens obtidas em cada sub-escala

Pode-se observar, através do quadro XIV, que o valor médio mais elevado se 

situa na escala que avalia o Bem-estar Social/Familiar (M=73,20%; DP=18,044), 

seguindo-se a escala que avalia o Bem-estar Físico (M=70,18%; DP=20,580). Tendo em 

conta o ponto de corte do instrumento (67), estes valores são considerados satisfatórios. 

Quanto às escalas que avaliam o Bem-estar Global (M=66,97%; DP=13,256), o Bem-

estar Emocional (M=63,82%; DP=19,443) e o Bem-estar Funcional (M=60,69; 

DP=18,554), os valores médios obtidos encontram-se abaixo do ponto de corte. No 

entanto, são valores considerados moderados.

N Média DP Mínimo Máximo

Bem-estar Físico 55 70,18% 20,580 25% 100%

Bem-estar Social/Familiar 55 73,20% 18,044 4% 100%

Bem-estar Emocional 55 63,82% 19,443 4% 100%

Bem-estar Funcional 55 60,69% 18,554 4% 96%

Bem-estar Global 55 66,97% 13,256 37,25% 98%
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Quadro XV - Coeficientes de Correlação r de Pearson significativos entre os 

resultados obtidos nas subescalas do FACT-G

O quadro XV mostra que todas as subescalas se encontram positiva e 

significativamente correlacionadas entre si, excepto a correlação entre o Bem-estar 

Emocional e o Bem-estar Funcional. A correlação positiva mais elevada é entre o Bem-

estar Funcional e o Bem-estar Global (r=0,785; p=0,000). Destaca-se também a 

correlação entre o Bem-estar Físico e o Bem-estar Global (r=0,735; p=0,000) e entre o 

Bem-estar Emocional e o Bem-estar Global (r=0,674; p=0,000). Estas correlações 

positivas indicam-nos que as variáveis variam no mesmo sentido.

N Correlação r de Pearson p

Bem-estar Funcional e Bem-

estar Global
55 0,785 0,000

Bem-estar Físico e Bem-estar 

Global
55 0,735 0,000

Bem-estar Emocional e Bem-

estar Global
55 0,674 0,000

Bem-estar Social Familiar e 

Bem-estar Global
55 0,567 0,000

Bem-estar Físico e Bem-estar 

Funcional
55 0,448 0,001

Bem-estar Social Familiar e 

Bem-estar Funcional
55 0,397 0,003

Bem-estar Físico e Bem-estar 

Emocional
55 0,396 0,003

Bem-estar Emocional e Bem-

estar Funcional
55 0,344 0,01
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Quadro XVI – Coeficientes de Correlação r de Pearson significativos entre os 

resultados obtidos nas subescalas e escalas do WHOQOL-Bref e FACT-G para os (as) 

pacientes

N Correlação r de Pearson p

Domínio Físico e Bem-estar 

Físico 
37 0,702 0,000

Domínio Físico e Bem-estar 

Funcional
37 0,669 0,000

Domínio Físico e Bem-estar 

Global
37 0,750 0,000

Domínio das Relações Sociais 

e Bem-estar Social/Familiar
37 0,707 0,000

Domínio Ambiente e Bem-

estar Funcional
37 0,689 0,000

Avaliação Global da 

Qualidade de Vida e Bem-

estar Físico

37 0,666 0,000

Domínio Psicológico e Bem-

estar Funcional
37 0,643 0,000

Domínio das Relações Sociais 

e Bem-estar Global
37 0,642 0,000

Satisfação com a Saúde e 

Bem-estar Global
37 0,587 0,000

Domínio Ambiente e Bem-

estar Global
37 0,579 0,000

Domínio Psicológico e Bem-

estar Global
37 0,562 0,000

Domínio Ambiente e Bem-

estar Físico
37 0,523 0,001

Avaliação Global da 

Qualidade de Vida e Bem-

estar Global

37 0,52 0,001

Satisfação com a Saúde e 37 0,488 0,002
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Através do quadro XVI é possível observar que todas as subescalas se 

encontram positiva e significativamente correlacionadas entre si. A correlação positiva 

mais elevada é entre o Domínio Físico e o Bem-estar Global (r=0,750; p=0,000). A 

correlação entre o Domínio das Relações Sociais e o Bem-estar Social/Familiar é a 

segunda com valores mais elevados (r=0,707; p=0,000). Destaca-se, ainda, a correlação 

entre o Domínio Físico e o Bem-estar Físico (r=0,702; p=0,000), o Domínio Ambiente e 

o Bem-estar Funcional (r=0,689; p=0,000), o Domínio Físico e o Bem-estar Funcional 

(r=0,669; p=0,000), a Avaliação Global da Qualidade de Vida e o Bem-estar Físico 

(r=0,666; p=0,000), o Domínio Psicológico e o Bem-estar Funcional (r=0,643; 

p=0,000) e entre o Domínio das Relações Sociais e o Bem-estar Global (r=0,642; 

p=0,000). 

Adicionalmente procurou-se identificar possíveis relações entre as variáveis 

demográficas (idade, duração da relação e número de filhos) com os resultados do 

WHOQOL-Bref e do FACT-G. Para tal recorreu-se Coeficiente de Correlação r de 

Pearson, mas não foram encontrados resultados estatisticamente significativos (Anexo 

IX CD-R). 

Bem-estar Físico

Domínio das Relações Sociais 

e Bem-estar Físico
37 0,48 0,003

Satisfação com a Saúde e 

Bem-estar Emocional
37 0,469 0,003

Domínio das Relações Sociais 

e Bem-estar Funcional
37 0,426 0,009

Satisfação com a Saúde e 

Bem-estar Funcional
37 0,408 0,012

Domínio Físico e Bem-estar 

Emocional
37 0,398 0,015

Domínio Psicológico e Bem-

estar Físico
37 0,393 0,016

Avaliação Global da 

Qualidade de Vida e Bem-

estar Funcional

37 0,341 0,039
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De modo a explorar a existência de possíveis diferenças entre os resultados do 

WHOQOL-Bref e do FACT-G em função das variáveis profissão, escolaridade e 

terapêutica adjuvante recorreu-se a testes ANOVA. Observou-se que os resultados da 

Avaliação Global da Qualidade de Vida variam significativamente consoante a 

profissão dos pacientes (F=10,6; p=0,006<0,05). Isto é, os (as) pacientes com profissões 

mais qualificadas (Quadros Superiores da Administração Pública e Pessoal 

Administrativo) apresentam uma qualidade de vida geral mais elevada, 

comparativamente aos (às) pacientes com profissões menos qualificadas (Trabalhos não 

Qualificados e Desempregados). Verificou-se também que os (as) pacientes com 

Trabalhos não Qualificados apresentam uma menor satisfação com as suas relações 

sociais, em relação aos (às) pacientes das restantes profissões (F=5,137; p=0,035<0,05). 

Foi possível observar ainda que os resultados da Satisfação com a Saúde variam 

significativamente consoante a escolaridade dos pacientes (F=3,066; p=0,041<0,05). Ou 

seja, os (as) pacientes com formação superior têm uma percepção geral de saúde mais 

baixa, relativamente aos (às) pacientes com um nível de escolaridade inferior, como o 

ensino secundário e o ensino primário. Para além disso, verificou-se que os resultados 

do Bem-estar Emocional variam significativamente consoante o tipo de terapêutica 

adjuvante (F=3,663; p=0,018<0,05). Quer isto dizer que os (as) pacientes submetidos a 

terapêutica adjuvante que combina tratamento de quimioterapia com radioterapia 

apresentam um nível de Bem-estar Emocional mais baixo em comparação aos (às) 

pacientes que apenas realizam tratamento de quimioterapia ou apenas radioterapia. Não 

foram encontrados mais resultados estatisticamente significativos. 

Com o objectivo de se encontrar possíveis diferenças entre os resultados do 

WHOQOL-Bref e do FACT-G em função das variáveis relativas à doença (tipo de 

neoplasia e tipo de intervenção) também se recorreu a testes ANOVA. Relativamente ao 

tipo de neoplasia, observou-se que existe pelo menos um tipo de neoplasia em que o 

valor médio da Satisfação com a Saúde (F=2,225; p=0,045<0,05), do Domínio Físico 

(F=2,755; p=0,016<0,05) e do Domínio Psicológico (F=2,631; p=0,021<0,05) é 

diferente dos restantes. Foi possível verificar que as pacientes com cancro de mama e do 

útero apresentam uma percepção geral de saúde e um nível de qualidade de vida nos 

domínios físico e psicológico mais baixo, em relação aos pacientes com tumor do recto. 

Em relação ao tipo de intervenção, foi possível verificar que existe pelo menos 

um tipo de intervenção em que o valor médio da Avaliação Global da Qualidade de 

Vida (F=3,665; p=0,03<0,05), da Satisfação com a Saúde (F=2,811; p=0,016<0,05), dos 

Domínios Físico (F=3,304; p=0,006<0,05) e Psicológico (F=2,596; p=0,023<0,05), do 
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Bem-estar Físico (F=2,579; p=0,024<0,05) e do Bem-estar Emocional (F=3,059; 

p=0,010<0,05) é diferente dos restantes. Isto é, as pacientes submetidas a histerectomia 

total apresentam uma qualidade de vida geral, uma percepção geral de saúde e um nível 

de qualidade de vida mais baixo no domínio físico, no Bem-estar Físico e no Bem-estar 

Emocional, comparativamente às pacientes submetidas a mastectomia e aos pacientes 

que realizaram excisão do tumor do recto. No entanto, são as pacientes submetidas a 

mastectomia que apresentam um nível de qualidade de vida mais baixo no domínio 

psicológico, em relação às pacientes submetidas a histerectomia total e aos pacientes 

que realizaram excisão do tumor do recto. 

Para a variável dicotómica (intervenção cirúrgica) utilizou-se o teste t de Student

para amostras independentes, através da definição de dois grupos: “submetido a 

cirurgia” e “aguarda cirurgia”. 

Quadro XVII – Comparação dos valores médios obtidos na qualidade de vida 

geral do WHOQOL-Bref nos (as) pacientes que já foram submetidos a intervenção 

cirúrgica e os (as) que aguardam pela mesma intervenção

N QdV DP t (71) p
Intervenção 
Cirúrgica

Submetido 31 42,94 24,672
-4,094 0,002

Aguarda 6 75 6,455

Observando o quadro XVII, é possível concluir que existem diferenças entre os 

(as) pacientes submetidos a cirurgia e os (as) que aguardam pela mesma intervenção 

(t(71)=-4,094;p=0,002<0,05). As médias amostrais 42,94 e 75 diferem 

significativamente, pelo que se pode concluir que, em média, os (as) pacientes já 

submetidos a intervenção cirúrgica apresentam um nível de qualidade de vida geral mais 

baixo do que os (as) pacientes que ainda aguardam a mesma intervenção. 

Objectivo 4: Avaliar a associação entre o ajustamento conjugal e a qualidade de 

vida dos (as) pacientes

Procurou-se encontrar correlações significativas entre os resultados do 

WHOQOL-Bref e os resultados do RDAS1 e do RDAS2. Para tal recorreu-se ao 

Coeficiente de Correlação r de Pearson, mas não foram encontrados resultados 

estatisticamente significativos. Foi realizado o mesmo procedimento relativamente ao 



51

FACT-G, mas também não foram encontrados resultados estatisticamente significativos 

(Anexo IX CD-R).

Objectivo 5: Explorar a associação entre as preocupações com a imagem corporal, 

o ajustamento conjugal e a qualidade de vida dos (as) pacientes

Seguidamente é apresentada a análise descritiva dos resultados obtidos pelos 

pacientes na escala BIS, seguindo-se a análise inferencial destes resultados.

Quadro XVIII - Análise descritiva dos resultados do BIS para as pacientes

N Média DP

BIS 12 7,42 8,284

A partir a análise do quadro XVIII, é possível observar que o resultado médio da 

escala que avalia a imagem corporal é de 7,42, valor superior ao ponto de corte (3) do 

instrumento. Este ponto de corte permite diferenciar os pacientes com maiores 

preocupações com a sua imagem corporal (>3), dos que não manifestam tais 

preocupações (<3). Sendo assim, é possível verificar que os (as) pacientes apresentam 

um nível moderado de preocupações com a sua imagem corporal. 

Procurou-se identificar possíveis relações entre as variáveis BIS, RDAS 

(RDAS1 e RDAS2), WHOQOL-Bref e FACT-G. Para tal recorreu-se ao Coeficiente de 

Correlação r de Pearson, mas não foram encontrados resultados estatisticamente 

significativos (Anexo IX CD-R).

Adicionalmente procurou-se também identificar possíveis relações entre as 

variáveis demográficas (idade, duração da relação e número de filhos) com os 

resultados do BIS. Para tal recorreu-se ao Coeficiente de Correlação r de Pearson, mas 

não foram encontrados resultados estatisticamente significativos (Anexo IX CD-R). 

De modo a explorar a existência de possíveis diferenças entre os resultados do 

BIS em função das variáveis profissão, escolaridade e terapêutica adjuvante recorreu-se 
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a testes ANOVA. No entanto, não foram encontrados resultados estatisticamente 

significativos (Anexo IX CD-R). 

Com o objectivo de se encontrar possíveis diferenças entre os resultados do BIS 

em função das variáveis relativas à doença (tipo de neoplasia e tipo de intervenção), 

também se recorreu a testes ANOVA. Relativamente ao tipo de neoplasia, não se 

observaram resultados estatisticamente significativos (Anexo IX CD-R). Em relação ao 

tipo de intervenção, foi possível verificar que existe pelo menos um tipo de intervenção 

em que o valor médio da escala BIS é diferente dos restantes (F=4,542; p=0,040;<0,05). 

Isto é, as pacientes submetidas a mastectomia apresentam um maior número de 

preocupações com a imagem corporal, relativamente às pacientes que realizaram 

histerectomia total.

Para a variável dicotómica (intervenção cirúrgica) utilizou-se o teste t de Student

para amostras independentes, através da definição de dois grupos: “submetido a 

cirurgia” e “aguarda cirurgia”. Contudo, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (Anexo IX CD-R), uma vez que todos os pacientes que 

responderam ao BIS (n=12) já tinham sido submetidos a intervenção cirúrgica.

Em suma, a partir da análise quantitativa, observamos a presença de um nível de 

ajustamento conjugal bastante satisfatório quer da parte dos (as) pacientes, quer da parte 

dos (as) companheiros (as). No que diz respeito aos (às) pacientes foi possível observar 

que o nível de ajustamento conjugal antes do conhecimento do diagnóstico se encontra 

positivamente associado ao nível de ajustamento marital após o conhecimento do 

diagnóstico. Desta forma, foi possível verificar um aumento do nível de ajustamento 

conjugal da fase anterior para a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico. Situação 

idêntica no caso dos (as) companheiros (as). 

Aquando a comparação do período após o conhecimento do diagnóstico entre os 

(as) pacientes e os (as) companheiros (as), verificou-se uma associação positiva entre o 

ajustamento conjugal de um membro do casal e o ajustamento marital do outro cônjuge.

Para os (as) pacientes foi possível observar uma melhoria da estabilidade e do 

conflito, avaliados na subescala “Satisfação”, na passagem da fase anterior para a fase 

posterior ao conhecimento do diagnóstico. 

Em relação à qualidade de vida, avaliada através do WHOQOL-Bref, observou-

se que os (as) pacientes apresentam níveis de qualidade de vida bastante positivos 

(superiores a 50%) no Domínio das Relações Sociais, no Domínio Psicológico, no 

Domínio Ambiente e no Domínio Físico. Nas duas questões gerais (Avaliação Global 
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da Qualidade de Vida e Satisfação com a Saúde) que avaliam a qualidade de vida, 

obtiveram-se resultados mais baixos (abaixo do ponto de corte 50), representativos de 

um nível de qualidade de vida geral mais baixo. No entanto, são entre estas duas 

questões que se encontra a correlação mais elevada. Relativamente ao FACT-G foi 

possível verificar que os (as) pacientes apresentam níveis satisfatórios (valores 

superiores a 67) nas subescalas de Bem-estar Social/Familiar e Bem-estar Físico. Nas 

subescalas de Bem-estar Emocional, Bem-estar Funcional e na Escala de Bem-estar 

Global os resultados foram obtidos resultados moderados, sendo que a correlação 

positiva mais elevada foi entre Bem-estar Funcional e o Bem-estar Global.

Importa ainda referir que algumas dimensões do WHOQOL-Bref se encontram 

positiva e significativamente associadas a algumas dimensões do FACT-G como é o 

caso do Domínio Físico e do Bem-estar Global; Domínio das Relações Sociais e Bem-

estar Social/Familiar; Domínio Físico e Bem-estar Físico; Domínio Ambiente e Bem-

estar Funcional; Domínio Físico e Bem-estar Funcional; Avaliação Global da Qualidade 

de Vida e Bem-estar Físico; Domínio Psicológico e Bem-estar Funcional e Domínio das 

Relações Sociais e Bem-estar Global.

Tendo em conta a presença de possíveis diferenças entre os resultados do RDAS, 

WHOQOL-Bref e FACT-G em função de variáveis demográficas e de doença, 

verificou-se que a escolaridade, a profissão, a terapêutica adjuvante, o tipo de neoplasia 

o e tipo de intervenção têm um efeito na variância dos resultados do WHOQOL-Bref e 

do FACT-G, não tendo sido encontrados resultados estatisticamente significativos em 

relação ao RDAS.

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os (as) pacientes que 

já tinham sido submetidos a intervenção cirúrgica e os (as) que ainda aguardavam por 

esta intervenção. Contudo, em média, os (as) pacientes submetidos a cirurgia 

apresentam um nível de qualidade de vida mais baixo do que os (as) que ainda 

aguardam pela intervenção. 

Relativamente à imagem corporal, avaliada através do BIS, verificou-se que os 

(as) pacientes apresentam um nível moderado de preocupações com a imagem corporal. 

Tendo em conta a presença de possíveis diferenças entre os resultados do BIS 

em função de variáveis demográficas e de doença, verificou-se que apenas o tipo de 

intervenção tem um efeito na variância dos resultados do BIS. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os (as) pacientes que já tinham sido 

submetidos a cirurgia e os (as) que ainda aguardavam por esta intervenção no que 

concerne às preocupações com a imagem corporal.
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4.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na presente investigação foi estudada a influência do diagnóstico e dos 

tratamentos médicos no ajustamento conjugal de pacientes oncológicos e dos (as) seus 

(suas) companheiros (as). Para além disso, a associação do diagnóstico e dos 

tratamentos médicos na qualidade de vida e na imagem corporal destes mesmos 

pacientes também foi alvo de estudo. A amostra considerada neste estudo era 

constituída por 72 pacientes oncológicos internados nos Serviços de Ginecologia e 

Cirurgia Geral do IPOLFG a aguardar intervenção cirúrgica ou em processo de 

recuperação pós-cirúrgico. Da amostra também faziam parte 26 companheiros (as). Os 

objectivos desta investigação prendiam-se, sobretudo, com a avaliação da influência do 

diagnóstico e dos tratamentos médicos no ajustamento conjugal dos (as) pacientes 

oncológicos e dos (as) seus (suas) companheiros (as), através da visão retrospectiva dos

(as) mesmos (as) relativamente ao seu ajustamento conjugal na fase anterior e na fase 

posterior ao conhecimento do diagnóstico. Pretendeu-se avaliar também a influência do 

diagnóstico e dos tratamentos na qualidade de vida dos (as) pacientes oncológicos. Para 

além disso, procurou-se estudar a influência dos tratamentos médicos na imagem 

corporal destes (as) pacientes, explorando a associação entre as alterações da imagem 

corporal, o ajustamento conjugal e a qualidade de vida dos (as) mesmos (as).  

Para tal, recorreu-se à utilização das seguintes escalas traduzidas e validadas 

para a população portuguesa: Functional Assessment of Cancer Therapy-General 

(FACT-G; Arnold et al., 2004), Brief Version of World Health Organization of Life 

Questionnaire (WHOQOL-Bref; Canavarro et al., 2006), Revised Dyadic Adjustment 

Scale (RDAS; Pereira, 2003) e ainda a Body Image Scale (BIS; Moreira et al., no prelo).

1. Avaliar o ajustamento conjugal dos (as) pacientes e dos (as) seus (suas) 

companheiros (as) antes e depois do conhecimento do diagnóstico e dos 

tratamentos

Através da análise dos resultados obtidos foi possível observar um nível 

satisfatório da percepção do ajustamento conjugal, por parte dos (as) pacientes e 

companheiros (as) considerados na amostra, nos dois momentos estudados (RDAS1 e 

RDAS2). A análise dos dados revelou ainda que para os (as) pacientes e para os (as) 

companheiros (as), o nível de ajustamento marital no momento anterior ao 



55

conhecimento do diagnóstico (RDAS1) se encontra positivamente associado ao 

momento posterior ao conhecimento do mesmo até ao momento de aplicação dos 

questionários (RDAS2). No entanto, foi possível verificar que os (as) pacientes e os (as) 

companheiros (as) apresentaram um nível de ajustamento conjugal ligeiramente mais 

ajustado na fase posterior ao conhecimento do diagnóstico do que na fase anterior ao 

conhecimento do mesmo. Desta forma, os estudos de Moreira et al., (2010), Altschuler 

et al., (2009) e Dorval et al., (1999), de que há uma melhoria da qualidade da relação 

conjugal e uma maior aproximação emocional dos dois parceiros não só no momento do 

diagnóstico, mas também durante o período de tratamento, são corroborados por esta 

investigação. Também O’Mahoney e Carrol (1997) salientaram que o processo de 

doença pode levar a efeitos negativos no relacionamento, mas igualmente a efeitos 

positivos, principalmente a nível da proximidade e comunicação. 

Em contrapartida, estudos recentes demonstraram que, com o surgimento da 

doença oncológica, os casais podem experienciar perturbações no funcionamento 

conjugal, principalmente a nível da comunicação, sexualidade e identidade de papéis, e 

no ajustamento psicológico do casal (Moreia et al., 2010; Badr e Taylor, 2009; Alves, 

2008; Jenewein et al., 2008; Eton, Lepore e Helgeson, 2005; Carlson et al., 2000; 

Northouse et al., 1998; Kornblith et al., 1994). Contudo, é importante salientar que a 

forma como o casal enfrenta a situação depende do seu funcionamento anterior, isto é, 

da qualidade da relação e dos padrões de interacção antes da situação de doença, que 

podem aumentar ou diminuir a capacidade de ambos os parceiros fornecerem suporte 

um ao outro (Senosian e Maraña, 2008 cit por Barradas, 2009; Picard et al., 2005). 

A partir da análise individual dos dados dos (as) pacientes e dos (as) 

companheiros (as), foi possível observar que para alguns pacientes e companheiros (as) 

houve uma melhoria do nível de ajustamento conjugal na passagem da fase anterior para 

a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico. Tal reflecte o que foi sugerido por 

Moreira et al., (2010), Altschuler et al., (2009), Dorval et al., (1999) e O’Mahoney e 

Carrol (1997), de que os casais podem experimentar uma melhoria da sua relação 

conjugal ao longo da trajectória da doença. Para outros (as) pacientes e companheiros 

(as) houve uma pioria do seu nível de ajustamento conjugal na passagem da fase 

anterior para a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico. Estes resultados revelam 

o que foi defendido por Friedman et al., (1988) e O’Mahoney e Carrol (1997), de que as 

dificuldades já presentes no ajustamento conjugal na fase anterior ao conhecimento do 

diagnóstico, tendem a manifestar-se na fase posterior ao conhecimento do mesmo, 
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havendo um decréscimo da satisfação e qualidade do relacionamento conjugal ao longo 

do processo de doença. Para outros (as) pacientes e cônjuges houve uma manutenção do 

seu nível de ajustamento conjugal da fase anterior para a fase posterior ao conhecimento 

do diagnóstico. Estes resultados estão de acordo com o que foi sugerido por Friedman et 

al., (1988) e Northouse et al., (1998), de que os casais apesar de poderem manifestar 

perturbações na sua relação aquando o conhecimento do diagnóstico, estas perturbações 

não parecem comprometer a relação conjugal. Para além disso, estes resultados apontam 

para a importância das relações conjugais no ajustamento à doença (Correia, 2010). 

Estas relações parecem desempenhar um papel de relevo na adaptação do indivíduo ao 

diagnóstico e ao tratamento de uma doença do foro oncológico (Bolger et al., 1996 cit

por Correia, 2010).

Foi possível verificar, ainda, que para os (as) pacientes houve uma melhoria da 

estabilidade e do conflito, avaliados pela subescala “Satisfação”, na passagem da fase 

anterior para a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico. Esta subescala inclui 

itens que procuram avaliar a frequência com que os dois membros do casal discutem ou 

se enervam um ao outro. Segundo Rait e Lederberg (1989), a manutenção da 

estabilidade no seio familiar parece ser um factor de extrema importância para um 

melhor ajustamento ao processo de doença. Kornblith et al., (1994), sugeriu que as 

discussões entre o casal advêm da esposa desejar uma comunicação mais aberta sobre 

sentimentos e problemas relacionados com a doença e o esposo desejar minimizar os 

efeitos da doença, com pouca vontade de ter discussões abertas sobre assuntos difíceis. 

Através dos resultados obtidos, parece que os (as) pacientes negam intencionalmente 

conversas relacionadas com o cancro, de modo a protegerem os parceiros das 

preocupações e medos que a trajectória da doença envolve, resultados consistentes aos 

que foram encontrados por Moreira et al., (2010). Para os (as) companheiros não foram 

encontrados resultados estatisticamente significativos.

A partir da análise quantitativa, foi possível observar que o processo de 

ajustamento conjugal não varia em função das variáveis demográficas e das variáveis 

médicas estudadas. Apesar de não terem sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os (as) pacientes já submetidos a intervenção cirúrgica e os (as) que 

aguardavam a mesma intervenção, foi possível verificar que estes (as) últimos (as) 

apresentavam um nível de ajustamento conjugal tendencialmente superior aos (às) 

pacientes que já tinham sido submetidos a cirurgia. De acordo com Jacobsen e Holland 

(1989), o tratamento cirúrgico envolve reacções emocionais adversas. No caso do 



57

cancro ginecológico, a perda de órgãos como o útero e os ovários suscita um impacto 

negativo no bem-estar psicológico e somático, no relacionamento sexual e conjugal, 

auto-estima, imagem corporal e identidade feminina (Badr e Taylor, 2009; Greimel et 

al., 2009; Estapé, 2002; Dias et al., 2001; Lopes, Ribeiro e Leal, 1999). 

2. Explorar o nível de associação dos (as) pacientes e dos (as) seus (suas) 

companheiros (as) relativamente à percepção do ajustamento conjugal em 

RDAS1 e RDAS2

A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar que ambos os momentos 

(RDAS1 e RDAS2), não se encontram correlacionados de forma significativa entre os 

dois membros da díade, sendo possível observar uma correlação positiva fraca na fase 

posterior ao conhecimento do diagnóstico (RDAS2). Segundo Northouse et al., (1995), 

existe uma relação recíproca entre o nível de ajustamento no casal. Contudo, neste 

estudo esta relação não se revelou significativa entre os dois momentos, mostrando 

assim que em ambos os momentos não surgiu uma correlação significativa entre as 

respostas dadas ao RDAS entre as (as) pacientes e os (as) companheiros (as). Esta 

inexistência de associação mostra claramente uma ausência de partilha relativamente às 

percepções do nível de ajustamento conjugal. Quer isto dizer que o ajustamento 

conjugal pode ter um significado diferente para os diferentes elementos do casal ou 

pode levar-nos apenas a considerar que eles não valorizam da mesma forma o 

ajustamento conjugal.

Quanto à comparação de médias entre os (as) pacientes e os (as) companheiros 

(as) relativamente à fase anterior (RDAS1) e à fase posterior (RDAS2) ao conhecimento 

do diagnóstico, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. No 

entanto, no momento posterior ao conhecimento do diagnóstico (RDAS2), houve um 

aumento da percepção do ajustamento conjugal por parte dos (as) pacientes e dos (as) 

companheiros (as). Estes resultados são corroborados por Manne (1998 cit por 

Barradas, 2009), que sugere que, apesar das dificuldades de ajustamento conjugal que 

possam ser experienciadas pelo casal, o diagnóstico de doença oncológica não perece 

estar relacionado com um decréscimo da qualidade da relação, na maior parte dos 

casais.
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3. Avaliar a associação das variáveis diagnóstico e tratamentos na qualidade de 

vida dos (as) pacientes

Foi possível observar, a partir da análise dos resultados obtidos pelo instrumento 

WHOQOL-Bref, que a maioria dos (as) pacientes evidenciou níveis de qualidade de 

vida satisfatórios no Domínio das Relações Sociais e nos Domínios Psicológico, 

Ambiente e Físico. No entanto, foi no Domínio Físico que se registaram os valores mais 

baixos. Este resultado é corroborado por várias investigações (e.g. von Gruenigen et al., 

2009; Moreira, Silva e Canavarro, 2008; Sanda et al., 2008; Talcott, 2007; Arndt et al., 

2006; Blazeby, Sanford, Falk, Alderson e Donovan, 2005; Arora et al., 2000; Lopes, 

Ribeiro e Leal; Kornblith et al., 1994) que indicam que os pacientes com cancro, mais 

concretamente com cancro da mama, cancro ginecológico, cancro do esófago e da 

próstata, apresentam perturbações a nível físico, que incluem cansaço, insónias, 

náuseas, vómitos, dor, infecções urinárias, incontinência urinária e problemas sexuais. 

Sendo este um domínio que avalia facetas como a dor, energia, sono, actividades 

diárias, capacidade de trabalho, é fácil entender os resultados obtidos a este nível 

(Moreira, Silva e Canavarro, 2008).

Ao contrário do que também foi observado nestas investigações, de que há um 

decréscimo da satisfação com o suporte social, neste estudo o Domínio das Relações 

Sociais apresentou valores bastante satisfatórios. Tal sugere o que foi defendido por 

Spiegel (1995) e Berkman (1995), de que a presença de suporte social ao longo do 

processo de doença reflecte um melhor ajustamento ao processo de doença e uma 

melhor qualidade de vida dos pacientes. Tal como noutros estudos que têm avaliado a 

qualidade de vida com o WHOQOL-Bref (e.g. Moreira, Silva e Canavarro, 2008; 

Correia, 2010), nesta investigação os (as) pacientes reportaram níveis satisfatórios no 

Domínio Psicológico do instrumento. 

Relativamente às duas questões que avaliam a qualidade de vida geral, os 

resultados obtidos encontraram-se situados abaixo do ponto de corte. Estes resultados 

são semelhantes aos encontrados por Moreira, Silva e Canavarro (2008), que 

observaram que as mulheres com cancro de mama apresentam uma qualidade de vida 

geral substancialmente diminuída. Segundo as mesmas autoras, as patologias 

neoplásicas podem ter um impacto na qualidade de vida dos indivíduos (Moreira, Silva 

e Canavarro, 2008). Este impacto pode reflectir-se a nível físico, psicológico, social e 
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espiritual, conduzindo a uma diminuição significativa da qualidade de vida dos 

pacientes (Moreira, Silva e Canavarro, 2008).  

Foi possível observar correlações significativas entre as diferentes subescalas do 

WHOQOL-Bref. Ao olharmos os resultados obtidos, parece que o Domínio Físico e o 

Domínio Psicológico variam no mesmo sentido que o Domínio das Relações Sociais e a 

Qualidade de Vida Geral dos (as) pacientes. De facto, como referido anteriormente, o 

Domínio Físico dos (as) pacientes parece sofrer um impacto com o diagnóstico e com 

os tratamentos (e.g. von Gruenigen et al., 2009; Moreira, Silva e Canavarro, 2008; 

Sanda et al., 2008; Talcott, 2007; Arndt et al., 2006; Blazeby et al., 2005; Arora et al., 

2000; Lopes, Ribeiro e Leal; Kornblith et al., 1994). Para além disso, há evidência de 

que o diagnóstico e o tratamento da doença oncológica provocam um impacto no 

domínio psicológico da qualidade de vida (Fang et al., 2004).

Através dos resultados obtidos pelo instrumento FACT-G, a maior parte dos (as) 

pacientes também apresentou níveis satisfatórios de QdVRS nas dimensões de Bem-

estar Social/Familiar, Bem-estar Físico, Bem-estar Global, Bem-estar Emocional e 

Bem-estar Funcional. Estas três últimas dimensões, contudo, apresentaram valores 

abaixo do ponto de corte. Tal como foi observado por Lagergren, Avery, Hughes, 

Bartham, Alderson, Falk e Blazeby (2007), os (as) pacientes com cancro evidenciam 

níveis de qualidade de vida global mais baixos. Ao contrário do que também foi 

encontrado no estudo de Lagergren et al., (2007), o Bem-estar Emocional dos (as) 

pacientes desta investigação sofreu uma deterioração. Estes resultados vão no mesmo 

sentido dos que foram encontrados por von Gruenigen et al., (2009), nos quais foi 

possível verificar um impacto significativo do cancro do ovário a nível emocional, 

sendo o nervosismo e a preocupação com a morte os sintomas mais reportados pelas 

pacientes. De acordo com os mesmos autores, o Bem-estar Funcional é outra dimensão 

afectada no cancro ginecológico. Os autores sugerem que uma elevada percentagem de 

mulheres com cancro do ovário reportam dificuldades na sua capacidade de trabalho, na 

qualidade do seu sono e em sentirem-se satisfeitas com a sua qualidade de vida em geral 

(von Gruenigen et al., 2009).

Contrariamente aos resultados também encontrados por von Gruenigen et al., 

(2009), no presente estudo os (as) pacientes evidenciaram níveis satisfatórios de Bem-

estar Físico. O Bem-estar Social/Familiar foi a dimensão com resultados mais elevados. 

Este resultado é consistente com a ideia já defendida por Spiegel (1995) e Berkman 

(1995), de que a presença de suporte social ao longo do processo parece estar associada 
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a uma melhor qualidade de vida dos pacientes com cancro. Segundo Bloom (1986 cit 

por Pereira e Lopes, 2005), as interacções entre os membros da família podem fomentar 

um melhor ajustamento à doença, ao tratamento e facilitar a reabilitação. Isto porque a 

família se torna um elemento importante no processo de doença. 

Foi possível observar correlações significativas entre as diferentes dimensões do 

FACT-G. A partir dos resultados obtidos, é possível verificar que o Bem-estar Físico, 

Bem-estar Emocional e Bem-estar Funcional variam no mesmo sentido que a QdVRS 

dos (as) pacientes. 

Algumas subescalas do WHOQOL-Bref e algumas dimensões do FACT-G 

encontram-se positiva e significativamente correlacionadas entre si. A correlação mais 

elevada diz respeito ao Domínio Físico e o Bem-estar Global, o que sugere a 

importância do Domínio Físico na QdVRS dos (as) pacientes com cancro. Como já 

mencionado acima, o Domínio Físico avalia facetas como a dor, energia, sono, 

actividades diárias e capacidade de trabalho (Moreira, Silva e Canavarro, 2008), sendo, 

portanto, compreensível a importância atribuída a este Domínio na manutenção de um 

nível uma qualidade de vida geral satisfatório. 

Através da análise quantitativa das variáveis demográficas, foi possível verificar 

que a Avaliação Global da Qualidade de Vida e o Domínio das Relações Sociais 

variaram no mesmo sentido que a profissão, enquanto que a Satisfação com a Saúde 

variou no mesmo sentido que a escolaridade. Assim, os (as) pacientes com profissões 

mais qualificadas (Quadros Superiores da Administração Pública e Pessoal 

Administrativo) apresentaram uma qualidade de vida geral mais elevada, 

comparativamente aos (às) pacientes com profissões menos qualificadas (Trabalhos não 

Qualificados e Desempregados). Por sua vez, os (as) pacientes com Trabalhos não 

Qualificados revelaram uma menor satisfação com as suas relações sociais, em relação 

aos (às) pacientes das restantes profissões. Os (as) pacientes com formação superior 

apresentaram uma percepção geral de saúde mais baixa, relativamente aos (às) pacientes 

com um nível de escolaridade inferior, como o ensino secundário e o ensino primário.

Foi possível verificar que a variável “terapêutica adjuvante” teve um efeito na 

variância dos resultados do Bem-estar Emocional dos (as) pacientes. Isto é, os (as) 

pacientes submetidos a terapêutica adjuvante que combinou tratamento de 

quimioterapia com radioterapia apresentaram um nível de Bem-estar Emocional mais 

baixo, em comparação aos (às) pacientes que apenas realizaram tratamento de 
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quimioterapia ou apenas radioterapia. De facto, e de acordo com Jacobsen e Holland 

(1989), o tratamento do cancro está associado a reacções emocionais adversas.

Em relação às variáveis relativas à doença, a Satisfação com a Saúde, o Domínio 

Físico e o Domínio Psicológico variaram no mesmo sentido que o tipo de neoplasia. Foi 

possível verificar que as pacientes com cancro de mama e do útero apresentaram uma 

percepção geral de saúde e um nível de qualidade de vida nos domínios físico e 

psicológico mais baixo, em relação aos pacientes com tumor do recto. 

Por sua vez, a Avaliação Global da Qualidade de Vida, a Satisfação com a 

Saúde, os Domínios Físico e Psicológico, o Bem-estar Físico e o Bem-estar Emocional

mostraram variar no mesmo sentido que o tipo de intervenção. Ou seja, as pacientes 

submetidas histerectomia total apresentaram uma qualidade de vida geral, uma 

percepção geral de saúde e um nível de qualidade de vida mais baixo no domínio físico, 

no Bem-estar Físico e no Bem-estar Emocional, comparativamente às pacientes 

submetidas a mastectomia e aos pacientes que realizaram excisão do tumor do recto. No 

entanto, foram as pacientes submetidas a mastectomia que apresentaram um nível de 

qualidade de vida mais baixo no domínio psicológico em relação às pacientes 

submetidas a histerectomia total e aos pacientes que realizaram excisão do tumor do 

recto. 

Estes resultados sugerem o que foi defendido por Andersen, Kiecolt-Glaser e 

Glaser (2009), Paredes et al., (2008), Pimentel (2006) e Avelar et al., (2006), de que o 

diagnóstico de cancro, a própria doença e os seus tratamentos têm associados 

implicações físicas, psicológicas e sociais que conduzem a uma diminuição significativa 

da qualidade de vida dos pacientes, devido ao choque do diagnóstico, a dor e stress em 

relação aos tratamentos, restrições ao nível da actividade física e mental e nas 

actividades diárias, a estigmatização social e o lidar com situações que podem ameaçar 

a vida ou que podem diminuir a esperança de vida. Estes resultados também permitem 

corroborar o que foi defendido por Jacobsen e Holland (1989) de que o tratamento do 

cancro ginecológico, de mama, cólon ou cabeça e pescoço, provoca reacções 

emocionais adversas, de acordo com o significado psicológico que é atribuído à perda, 

seja total ou parcial, destes órgãos ou partes do corpo. 

Na presente investigação foi possível observar uma diferença entre médias da 

qualidade de vida dos (as) pacientes que já tinham sido submetidos a intervenção 

cirúrgica e os (as) que ainda aguardavam por esta intervenção. Em média, os (as) 

pacientes já submetidos a intervenção cirúrgica evidenciaram um nível de qualidade de 
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vida geral mais baixo do que os (as) pacientes que ainda aguardavam a mesma 

intervenção. Num estudo levado a cabo por Lopes, Ribeiro e Leal (1999), observou-se 

que a amostra de doentes que realizaram cirurgias ginecológicas para tratamento de 

cancro genital, revelaram uma qualidade de vida satisfatória. Estes resultados não 

corroboram os que foram encontrados na presente investigação. Pelo contrário, e 

segundo Paredes et al., (2008), os tratamentos médicos podem não contribuir 

obrigatoriamente para uma melhoria da qualidade de vida dos pacientes oncológicos, 

em virtude das suas consequências físicas, psicológicas e sociais. 

4. Avaliar a associação entre o ajustamento conjugal e a qualidade de vida dos 

(as) pacientes

Através dos resultados obtidos, verificou-se que o nível de ajustamento conjugal, 

sendo este satisfatório ou não, dos (as) pacientes e dos (as) seus (suas) companheiros 

(as) não se encontra associado à qualidade de vida dos (as) pacientes. Segundo 

Jenewein et al., (2008), há evidência de que a qualidade da relação conjugal é um 

moderador em termos de distress psicológico e qualidade de vida em pacientes com 

cancro e nos seus parceiros. Estudos recentes (e.g. Wagner, Bigatti e Storniolo, 2006; 

Northouse et al., 2005; Northouse, Templin e Mood, 2001; Northouse et al., 1998; 

O’Mahoney e Carroll, 1997) sugerem a presença de perturbações a nível do 

ajustamento conjugal e uma diminuição da qualidade de vida dos pacientes e dos 

companheiros, aquando o surgimento da doença oncológica. No caso particular do 

cancro da mama, a situação de doença não comporta apenas uma diminuição da 

qualidade de vida das pacientes, mas, consequentemente, repercussões na sua relação 

conjugal (Picard et al., 2005). 

Os resultados obtidos neste estudo não são corroborados pelos dados obtidos nestas 

investigações. 

5. Explorar a associação entre as preocupações com a imagem corporal, o 

ajustamento conjugal e a qualidade de vida dos (as) pacientes

A partir da análise dos resultados observou-se que as pacientes já submetidas a 

intervenção cirúrgica evidenciaram um nível moderado de preocupações ao nível da sua 

imagem corporal. De facto, e como defendido por Hopwood et al., (2001), Cash (1999 
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cit por Pereira 1999) e Hopwood (1993), frequentemente quando uma pessoa é 

submetida a uma intervenção cirúrgica experiencia um trauma psicológico, do qual o 

efeito mais marcante é a alteração da imagem corporal. O que vem a ser corroborado 

pelo presente estudo.

Através da análise quantitativa, não foram encontradas correlações significativas 

entre as preocupações com a imagem corporal e o ajustamento conjugal das pacientes. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Ramos e Patrão (2005), nos quais foi 

possível observar que não existiam alterações ao nível do relacionamento conjugal, após 

a realização da cirurgia à mama (radical ou parcial) e tratamentos. Em contrapartida, 

segundo Estapé (2002), a diminuição da auto-estima, na mulher mastectomizada, tem 

uma repercussão na auto-imagem da mulher, afectando a sua sexualidade e, por 

conseguinte, a relação com o companheiro. Estes resultados não corroboram os que 

foram obtidos na presente investigação. 

Tendo em conta a análise quantitativa de variáveis demográficas e variáveis 

relativas à doença, apenas o tipo de intervenção mostrou ter um efeito na variância dos 

resultados do BIS. Desta forma, as pacientes submetidas a mastectomia apresentaram 

um maior número de preocupações com a imagem corporal, relativamente às pacientes 

que realizaram histerectomia total. Este resultado é consistente com a ideia sugerida por 

Hopwood et al., 2001, de que as cirurgias de tipo radical implicam alterações 

significativas na imagem corporal, levando a uma ameaça à integridade corporal e à 

satisfação do paciente com o seu corpo. De acordo com Fobair et al., (2006) a imagem 

corporal tem maior probabilidade de ser afectada pela mastectomia do que pelo 

tratamento de conservação da mama, bem como pelas mulheres submetidas a 

quimioterapia adjuvante.

Importa ainda realçar que o impacto que as alterações na imagem corporal têm na 

adaptação à doença pode variar de acordo com diversos factores, tais como a fase da 

doença, o tipo de cirurgia ou tratamento ou determinadas características individuais 

(Moreira, Silva e Canavarro, 2010).
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5.CONCLUSÃO

A doença oncológica traz consigo uma situação de stresse e mudanças que 

afectam o estilo de vida não só dos (as) pacientes, mas igualmente dos (as) 

companheiros (as). Estes, experienciam um stresse significativo relacionado com as 

mudanças e exigências introduzidas na sua vida pela doença, com sentimentos de 

impotência e dúvidas sobre a sua capacidade para aliviar o sofrimento do (a) 

companheiro (a) e a possibilidade da sua perda. A crise do diagnóstico pode, então, ter 

um impacto negativo na relação familiar e no ajustamento conjugal dos (as) pacientes.

De um modo geral, a maioria dos (as) pacientes e dos (as) companheiros (as) não 

evidenciou alterações significativas no seu ajustamento conjugal após o conhecimento 

do diagnóstico. Alguns pacientes reportaram até melhorias do seu nível de ajustamento 

conjugal, bem como ao nível da estabilidade do conflito na passagem da fase anterior 

para a fase posterior ao conhecimento do diagnóstico.

É importante notar que tal não significa que estes pacientes não possam 

vivenciar alguns problemas na sua relação durante a trajectória da doença, mas sim que 

estes problemas parecem não ser susceptíveis de comprometer a relação conjugal. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no ajustamento 

conjugal dos (as) pacientes já submetidos a intervenção cirúrgica e dos (as) que ainda 

aguardavam pela intervenção. Apenas foi possível observar que a média do ajustamento 

conjugal dos (as) pacientes já submetidos a cirurgia se revelou tendencialmente inferior 

à dos (as) pacientes que ainda aguardavam pela intervenção. No entanto, estes 

resultados não foram estatisticamente significativos.

Na generalidade, os (as) pacientes revelaram ter uma boa qualidade de vida, 

independentemente do seu nível de ajustamento conjugal. Tal sugere a possível 

existência de outros factores com uma maior influência na qualidade de vida destes 

pacientes. Contudo, foi possível observar que os (as) pacientes já submetidos a cirurgia 

apresentaram uma qualidade de vida inferior aos (às) pacientes que ainda aguardavam 

pela mesma intervenção. Esta situação pode ser explicada pelo impacto que a perda, 

total ou parcial, dos órgãos ou partes do corpo tem a nível da imagem corporal dos 

pacientes e, consequentemente, a nível emocional e psicológico, conduzindo a uma 

diminuição da sua qualidade de vida.

Nesta investigação foi possível observar que as pacientes evidenciaram um nível 

moderado de preocupações com a imagem corporal. Esta situação pode ser explicada 
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pelo impacto da cirurgia na imagem corporal dos pacientes, dada a perda de 

determinados órgãos ou partes do corpo associados à integridade corporal, feminilidade 

e sexualidade. 

Em suma, apesar das dificuldades que os (as) pacientes e os (as) companheiros 

(as) possam enfrentar ao longo da vivência do processo de doença, todo este processo 

pode envolver também mudanças positivas e proporcionar uma oportunidade para 

reintegrar as mudanças ao nível da qualidade de vida, ajustamento conjugal e imagem 

corporal de modo a alcançar-se uma boa recuperação e uma melhor qualidade de vida.
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6.LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO E IMPLICAÇÕES FUTURAS

Apesar do contributo desta investigação para o conhecimento na área do 

ajustamento conjugal, qualidade de vida e imagem corporal dos (as) pacientes 

oncológicos, é relevante apontar algumas limitações, sugestões e implicações para 

futuras investigações com o objectivo de aprofundar mais o conhecimento nesta área.

Por um lado, dadas as limitações de tempo, só foi possível recolher uma amostra 

de pequenas dimensões, o que não nos permite grande segurança na interpretação dos 

resultados e a sua generalização para a população. Para além disso, tal exige que a 

interpretação dos dados se restrinja apenas a essa amostra, o que dirige o estudo para 

linhas mais descritivas. Assim sendo, apesar da existência de relações entre as variáveis 

desta investigação, a reduzida dimensão da amostra impede que se retirem conclusões 

de causa-efeito entre as mesmas. 

Desta forma, torna-se importante aumentar a dimensão da amostra em futuras 

investigações. Por outro lado, os dados desta investigação foram obtidos por amostras 

de conveniência, o que também não nos permite segurança na generalização dos 

resultados a outros indivíduos.

Outra das limitações que pode ser apontada nesta investigação diz respeito à 

transversalidade do estudo. O facto da presente investigação ser transversal aponta para 

algumas vantagens e desvantagens. Quanto às primeiras, um estudo transversal 

caracteriza-se por ser mais breve e metodologicamente mais simples. Relativamente às 

segundas, este tipo de estudo implica que a avaliação apenas se centre naquele 

momento, ou seja, na percepção retrospectiva e prospectiva, não havendo a 

possibilidade de avaliar o ajustamento conjugal dos (as) pacientes longitudinalmente, ou 

seja, ao longo do processo de doença. De modo a colmatar esta limitação, o recurso a 

um estudo longitudinal seria de extrema importância. Um estudo longitudinal ajudaria a 

recolher informação mais rica e aprofundada a nível do conhecimento do nível de 

ajustamento conjugal dos casais ao longo de vários momentos, como após o 

diagnóstico, após os tratamentos ou até após o término da situação de crise. Assim, 

seriam enfatizadas as maiores mudanças no ajustamento conjugal em vários momentos 

da trajectória da doença. 

Para além disso, o facto de se tratar de um estudo exploratório também comporta 

algumas desvantagens. A interpretação dos dados apenas se pode cingir à amostra em 

causa, o que impede a sua generalização à população geral. Esta desvantagem não 
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advém apenas da natureza descritiva do estudo, mas também devido ao número 

reduzido da amostra. 

Importa salientar a existência de pouco consenso quanto à definição e 

operacionalização da variável ajustamento conjugal, não sendo tidas em conta todas 

dimensões importantes do conceito. Assim, torna-se relevante uma melhor definição e 

operacionalização da variável, bem como o recurso a instrumentos e procedimentos que 

permitam uma melhor avaliação da mesma.

Nesta investigação são considerados de forma desequilibrada pacientes de 

ambos os sexos, o que pode ter tido influência nos resultados obtidos. Deste modo, em 

investigações futuras seria importante considerar o mesmo número de pacientes de 

ambos os sexos, de forma a perceber a existência de diferenças nos resultados. Para 

além disso, o facto de existirem vários grupos de pacientes submetidos a diferentes 

intervenções cirúrgicas pode conduzir a resultados mais favoráveis ou desfavoráveis 

quanto à qualidade de vida e ao ajustamento conjugal, dependendo do tipo de cirurgia. 

Desta forma, seria pertinente em estudos futuros explorar as diferenças em termos de 

qualidade de vida e ajustamento conjugal para os diferentes grupos (Mama. 

Ginecológico, Cabeça e Pescoço, Gastrointestinal, entre outros). Seria uma mais-valia a 

aplicação dos questionários de qualidade de vida, ajustamento conjugal e imagem 

corporal antes dos (as) pacientes serem submetidos a cirurgia e após a intervenção, com 

o objectivo de se detectarem possíveis alterações no ajustamento conjugal, qualidade de 

vida e imagem corporal nos dois momentos.

O facto do instrumento para avaliar a imagem corporal apenas ter sido aplicado a 

pacientes com cancro ginecológico, é outra das limitações desta investigação. Em 

futuras investigações seria de extrema importância aplicar o instrumento a outros grupos 

de pacientes, como pacientes com cancro de mama e com cancro da cabeça e do 

pescoço, com o intuito de se encontrarem resultados mais seguros e fiáveis do impacto 

que este tipo de neoplasias têm na imagem corporal dos (as) pacientes. 

Dadas as limitações de tempo, não foi possível a aplicação de uma entrevista 

semi-estruturada aos (às) pacientes e aos (às) companheiros (as). O recurso a uma 

análise qualitativa seria de extrema importância para complementar os dados recolhidos 

pela análise quantitativa. Em futuros estudos empíricos seria importante o recurso a uma 

entrevista semi-estruturada com o objectivo de se compreender o modo como os (as) 

pacientes e os (as) companheiros (as) se encontram a lidar com o diagnóstico e como 

este influencia a sua relação conjugal e qualidade de vida. Através da entrevista seria 
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possível compreender as necessidades, expectativas, sentimentos e preocupações quanto 

ao ajustamento conjugal, qualidade de vida e imagem corporal antes e após a 

intervenção cirúrgica. O recurso a este instrumento justifica-se em futuras investigações, 

dado que permite explorar conteúdos não observáveis e compreender os conteúdos que 

devem ser avaliados mediante outros procedimentos. A entrevista semi-estruturada 

permite analisar o modo como a pessoa organiza a sua experiência mediante a forma 

como a representa em termos subjectivos (Alves, 2008).

Em relação às sugestões para futuras investigações, poderia ser pertinente 

avaliar, igualmente, a qualidade de vida dos (as) companheiros (as), estendendo a 

entrevista aos (às) mesmos (as). Tal poderia permitir uma melhor compreensão do 

suporte que é fornecido pelos (as) companheiros (as) aos (às) pacientes, compreendendo 

também a sua percepção quanto ao seu nível de ajustamento conjugal.

Seria igualmente fulcral o recurso a instrumentos que permitissem avaliar a 

qualidade da comunicação, estratégias de coping e níveis de ansiedade e depressão dos 

(as) pacientes e dos (as) companheiros (as), comparando-os com os seus níveis de 

ajustamento conjugal, qualidade de vida e imagem corporal.

Dada a escassez de estudos em Portugal no âmbito da qualidade de vida, 

ajustamento conjugal e imagem corporal dos pacientes oncológicos, esta investigação 

constituiu mais um contributo para o desenvolvimento da investigação nesta área, 

tornando possível o aumento do conhecimento dos profissionais de saúde nesta área e a

delineação de intervenções psicológicas mais adequadas e adaptadas às necessidades de 

cada doente e de cada família. 

Com este estudo pode ser possível ajudar os profissionais de saúde a estarem 

mais atentos ao impacto que o diagnóstico e os tratamentos têm na qualidade de vida, 

ajustamento conjugal e imagem corporal dos pacientes. Como tal, estes pacientes, mas 

igualmente os seus familiares, e em particular os companheiros, podem ser ajudados a 

adaptarem-se melhor à trajectória da doença, facilitando a reabilitação destes doentes. A 

atenção dada ao companheiro não deve ser descurada ao longo do processo de doença, 

pelo que o seu acompanhamento por parte dos profissionais de saúde se torna 

importante para permitir aos cônjuges uma adaptação mais adequada às exigências da 

trajectória da doença, como a alteração de papéis e/ou distribuição de funções. Desta 

forma, para além de se procurar promover uma melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes, torna-se igualmente relevante envolver os companheiros ao longo da 
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trajectória da doença, para que seja possível a promoção de uma relação conjugal 

satisfatória. 

Foi possível observar um nível moderado de preocupações por parte das 

pacientes relativamente à sua imagem corporal. Desta forma, torna-se importante que os 

profissionais de saúde compreendam as repercussões que as alterações na imagem 

corporal dos pacientes, decorrentes aos tratamentos, podem ter qualidade de vida e até 

no ajustamento conjugal destes doentes. Ao ter isto presente, torna-se importante a 

detecção precoce destas preocupações por parte dos profissionais de saúde, 

proporcionando a estes pacientes uma melhor adaptação ao seu percurso de doença, 

principalmente na fase de tratamento. Os psicólogos podem ajudar estes pacientes a 

lidarem com as alterações na sua imagem corporal, através do desenvolvimento de 

estratégias de coping para lidarem com as alterações que vão surgindo com os 

tratamentos e, sobretudo, transmitindo-lhes que a sua feminilidade/masculinidade não 

será perdida.

Espera-se que este estudo contribua para uma melhor compreensão do impacto 

que o diagnóstico e os tratamentos do cancro podem ter na qualidade de vida, no 

ajustamento conjugal e na imagem corporal dos pacientes oncológicos, não descurando 

a extensão deste impacto na família e em particular nos companheiros.
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