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3. OBJECTIVOS, AMOSTRA, LOCAL E PROCEDIMENTOS 

GERAIS 

 

 

3.1. Objectivos gerais dos dois estudos 

 

Conforme referido na Introdução, o estudo desenvolvimentista visa a 

caracterização segundo o modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005) 

das significações dos doentes com osteoartroses, discopatias e doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular sobre três dimensões do 

processo de doença: adesão ao tratamento, controlo de sintomas e vivência da doença. 

Mais especificamente, o estudo incidiu sobre as significações referentes às seguintes 

hierarquias desenvolvimentistas: condições para a adesão ao tratamento (representativa 

da dimensão da adesão ao tratamento), processos alvo de somatização (representativa 

da dimensão do controlo de sintomas) e evolução percebida da doença (representativa 

da dimensão da vivência da doença). 

Relativamente ao estudo de intervenção, tendo em conta os aspectos referidos no 

capítulo anterior relativamente à importância da intervenção psicológica, como 

complemento do tratamento médico, no aumento da percepção de auto-eficácia e de 

controlo sintomático e na diminuição da sintomatologia percepcionada dos doentes com 

osteoartroses, discopatias e patologias reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas 

com predomínio articular, dado o sofrimento físico e psicológico implicado nestas 

doenças, pretende-se com este estudo:  

 Avaliar a eficácia de uma intervenção, complementar ao tratamento médico, 

que integra a combinação de duas metodologias auto-sugestivas, 

nomeadamente a automonitorização reactiva e o relaxamento auto-sugestivo 

(baseado no relaxamento por contracção/descontracção muscular e no treino 

autogénico), na percepção da evolução, auto-eficácia e controlo sobre os 

sintomas (somáticos e psicológicos) dos pacientes com doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, osteoartroses e 

discopatias. 
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 Estudar a influência do tipo de patologia reumática prevalecente, do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s), da idade e de diferentes níveis de 

desenvolvimento das significações relativos às três hierarquias mencionadas 

como representativas das três dimensões do processo de doença (já referidas) 

do modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005), na eficácia 

da intervenção supracitada com os pacientes referidos. 

 

O estudo de intervenção visa, assim, avaliar, a eficácia da combinação de uma 

metodologia (relaxamento) bastante utilizada nas patologias reumáticas descritas com 

uma metodologia (automonitorização) ainda relativamente pouco estudada com os 

pacientes portadores dessas patologias (e com resultados contraditórios) mas cuja 

utilidade tem sido demonstrada noutros contextos clínicos.  

Para além disso tem como objectivo avaliar se as variáveis patologia reumática 

prevalecente, sintoma(s) prevalencente(s), idade e nível de desenvolvimento das 

significações relativos a três hierarquias do modelo de Joyce-Moniz e Barros (2005) 

exercem um efeito moderador na eficácia dessa intervenção medida em termos da 

evolução, auto-eficácia e controlo sintomático percepcionados pelos pacientes com 

doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, 

osteoartroses ou discopatias. 

 

 

3.2. Caracterização geral da amostra 

 

O estudo desenvolvimentista e o estudo de intervenção que integram o presente 

trabalho foram realizados com utentes seguidos pelos médicos de Medicina Interna na 

Consulta Externa do Hospital de Abrantes dirigida a doenças reumáticas auto-imunes e 

com utentes seguidos nas consultas de Medicina Geral e Familiar do Centro de Saúde 

de Abrantes.  

Foram definidos os seguintes critérios para a inclusão dos sujeitos na 

amostra:  

a. Idades compreendidas entre os 18 e os 75 anos; 
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b. Diagnóstico efectuado pelo médico de doenças reumáticas inflamatórias 

crónicas e sistémicas com predomínio articular, osteoartroses e/ou 

discopatias; 

c. Presença de sintomas somáticos e/ou psicológicos percepcionados e 

descritos pelo utente ao médico e associados às patologias referidas. 

 

A definição destes critérios baseou-se, por um lado, no propósito central do 

estudo de intervenção, concretamente o de avaliar a eficácia de um conjunto de 

metodologias auto-sugestivas em utentes adultos com capacidade para as utilizar de 

forma autónoma no controlo e diminuição dos sintomas percepcionados e associados a 

patologias reumáticas altamente incapacitantes e frequentes. Por outro lado, os critérios 

definidos basearam-se igualmente no objectivo visado pelo estudo desenvolvimentista, 

nomeadamente o de caracterizar, segundo uma perspectiva desenvolvimentista, as 

significações dos doentes com osteoartroses, discopatias e doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular sobre o seu processo de 

doença.     

Para além dos critérios de inclusão mencionados, foram também definidos os 

seguintes critérios de exclusão:  

a. Problemas de visão impeditivos da utilização das metodologias que 

integraram os dois estudos presentes;  

b. Problemas auditivos que limitavam a compreensão das instruções, indicações 

ou outras verbalizações da investigadora;  

c. Impossibilidade de contacto com o sujeito por via telefónica (telemóvel ou 

telefone);  

d. Incapacidade de utilização das metodologias e instrumentos incluídos nos 

estudos por motivos médicos (e.g., alterações neurológicas) ou académicos 

(e.g., ausência de competências de leitura). 

 

Os critérios de inclusão eram revistos pelo médico antes da referenciação do 

utente para a primeira sessão com a investigadora. Sendo assim, a selecção dos sujeitos 

referenciados foi feita pelo clínico com base nestes critérios. Por sua vez, no primeiro 

contacto do sujeito com a investigadora, esta baseava a sua decisão de integrar ou não o 

sujeito na amostra de acordo com os critérios de exclusão explicitados. 
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Assim, da totalidade de 270 sujeitos referenciados pelo médico depois de 

reunidos os critérios de inclusão, 7 foram excluídos desta aquando da primeira sessão 

com a investigadora: 1 utente foi excluído por problemas de visão impeditivos da 

utilização das metodologias, 2 por incapacidade de utilizá-las por motivos médicos e 4 

devido a motivos académicos. Deste modo, 263 reuniram os critérios para participação 

nos dois estudos presentes. Contudo, destes 263 sujeitos: 58 não aderiram às 

metodologias propostas ou aderiram mas não as completaram e 6 aderiram e 

completaram as metodologias mas não compareceram à última sessão, tendo sido 

considerados participantes, embora não tenham efectuado todas as avaliações.    

De acordo com o referido, a taxa de adesão foi de 78%, tendo participado 205 

sujeitos com idades compreendidas entre os 24 e os 74 anos (média de 55 anos), sendo 

163 do sexo feminino e 42 do sexo masculino.  

Os dados relativos à escolaridade e à situação face à profissão são apresentados 

nos Quadros 5 e 6.  

 

Quadro 5 – Caracterização dos participantes relativamente à escolaridade 

 
Nota: Não foi possível recolher a informação sobre a escolaridade de um dos participantes 
 

Quadro 6 – Caracterização dos participantes relativamente à situação face à profissão 

Escolaridade Número de participantes 

 

Sem estudos 

 

4 

1º ciclo do ensino básico incompleto 11 

1º ciclo do ensino básico 104 

2º ciclo do ensino básico 23 

3º ciclo do ensino básico 37 

Ensino secundário 11 

Curso técnico-profissional 5 

Ensino superior 9 

 

Situação face à profissão Número de participantes 

 

Activo 

 

71 

Não activo (e.g., desempregado, aposentado, 

doméstica) 

 

134 
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Antes de concluir a secção referente à amostra, importa salientar que ela incluiu 

utentes de diferentes idades e com comorbilidade de patologias (sendo uma delas 

prevalecente) e sintomas (podendo existir um ou mais sintomas prevalecentes) de forma 

a maximizar a validade externa ou ecológica dos estudos incluídos neste trabalho, 

fazendo corresponder o mais possível as características dos utentes incluídos nestes 

estudos às características apresentadas pelos utentes que frequentam os contextos 

clínicos da vida real (e.g., hospitais, centros de saúde), de modo a tornar a amostra 

destes estudos representativa dessa população clínica para se poder proceder à 

generalização e aplicabilidade dos resultados aos contextos da vida real. De facto, a 

maioria dos utentes que recorrem aos serviços prestados pelos hospitais e centros de 

saúde consiste numa população heterogénea em termos etários que apresenta, 

simultaneamente, vários diagnósticos e sintomas em vez de um único diagnóstico ou 

sintoma (Persons & Silberschatz, 2003).       

 

 

3.3. Local 

 

O estudo desenvolvimentista e o estudo de intervenção foram desenvolvidos no 

Centro de Saúde de Abrantes e no Hospital de Abrantes, os quais funcionavam no 

mesmo edifício (Figura 16). Concretamente, as sessões individuais com os sujeitos 

foram efectuadas num gabinete do Centro de Saúde de Abrantes próximo dos gabinetes 

onde decorriam, diariamente, as consultas de Medicina Geral e Familiar, e num gabinete 

das Consultas Externas do Hospital de Abrantes, próximo dos gabinetes onde era 

realizada, semanalmente, a consulta dirigida a doenças reumáticas auto-imunes pelos 

clínicos de Medicina Interna. A recolha da amostra constituída pelos utentes 

diagnosticados com osteoartroses e discopatias foi, na sua maioria, efectuada no Centro 

de Saúde, na medida em que estas patologias eram mais frequentes nas consultas de 

Medicina Geral e Familiar. De modo contrário, a parte da amostra referente aos utentes 

que apresentavam doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com 

predomínio articular foi, maioritariamente, recolhida no Hospital de Abrantes, dada a 

maior prevalência destas patologias na consulta dirigida a doenças reumáticas auto-

imunes. 
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A realização dos dois estudos nos contextos clínicos supracitados teve como 

propósito, para além da facilitação na recolha da amostra, a correspondência dos 

contextos em que os estudos foram realizados com os contextos clínicos da vida real 

frequentados pelos pacientes (e.g., hospitais, centros de saúde), de forma a maximizar a 

sua validade externa ou ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Instrumentos, metodologias e complementos metodológicos 

comuns aos dois estudos 

 

Após a descrição dos objectivos, da amostra e dos locais onde os estudos foram 

realizados, proceder-se-á, de seguida, à indicação e explicitação dos instrumentos, 

metodologias e complementos metodológicos que foram comuns aos dois estudos. 

 

 

3.4.1. Ficha para recolha dos dados biográficos 

 

Para a recolha dos dados biográficos dos sujeitos foi utilizada a ficha de 

identificação do sujeito representada na Figura 17.  

 

 

Figura 16.   Hospital de Abrantes e Centro de Saúde de Abrantes 
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Figura 17.   Ficha de identificação do sujeito 

 

 

3.4.2. Entrevista individual semi-estruturada 

 

No âmbito do estudo desenvolvimentista e do estudo de intervenção incluídos no 

presente trabalho, foram realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas baseadas 

no método clínico piagetiano, as quais foram gravadas com a permissão dos sujeitos. 

 

 

3.5. Procedimentos comuns aos dois estudos 

 

3.5.1. Contactos iniciais com os médicos 

 

Numa fase inicial, depois da implementação dos estudos ter sido autorizada pelo 

Conselho de Administração do Hospital de Abrantes e pela Direcção Executiva do 

Centro de Saúde de Abrantes, procedeu-se ao contacto pessoal e individual com os 

clínicos de Medicina Geral e Familiar do Centro de Saúde de Abrantes e com os 

clínicos de Medicina Interna que realizavam a Consulta Externa do Hospital de 

Abrantes dirigida a doenças reumáticas auto-imunes, visando os seguintes propósitos:  

a. apresentar, de forma sucinta, os objectivos do presente trabalho;  

b. pedir a colaboração neste através da referenciação de utentes que reunissem 

os critérios de inclusão previamente definidos.  

 

Nome__________________________________________________________________ 

Vive com: ___________________________ Idade: ____________ 

Profissão: ___________________________ Horário laboral: ______________________ 

Habilitações literárias: _________________ Contactos: __________________________ 

Morada: ________________________________________________________________ 

Código Postal: ______________________ Localidade___________________________ 
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A explicação verbal foi acompanhada de um documento escrito, facultado a cada 

um dos médicos, com a explicitação dos propósitos dos estudos que integram este 

trabalho e dos critérios de inclusão dos sujeitos e com o pedido de colaboração (ver 

Anexo I). Após a aceitação dos médicos em colaborar foi acordado com eles a forma de 

referenciação dos utentes para a primeira sessão com a investigadora.  

 

 

3.5.2. Referenciação dos sujeitos pelo médico para a primeira sessão 

 

Cada um dos sujeitos foi referenciado pelo médico para uma primeira sessão 

individual com a investigadora após uma consulta médica prévia. Deste modo, no final 

da consulta médica e depois de ter procedido à verificação dos critérios para inclusão 

nos estudos presentes, o clínico de medicina procedia ao encaminhamento do utente 

explicando-lhe que iria ter uma sessão com uma terapeuta que estava a desenvolver dois 

estudos, sendo um deles dirigido a avaliar a eficácia de metodologias complementares 

ao tratamento médico no controlo da sua patologia reumática e o outro centrado nos 

modos de pensar dos doentes sobre os seus processos de doença.  

 

 

3.5.3. Obtenção do consentimento informado e recolha dos dados 

biográficos do sujeito 

 

A primeira sessão iniciou-se com a obtenção do consentimento informado do 

sujeito (ver Anexo J) seguido da recolha dos dados biográficos do sujeito. 

A recolha destes dados foi efectuada no âmbito de uma entrevista semi-

estruturada através do preenchimento, pela investigadora, da ficha de identificação do 

sujeito. 
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3.5.4. Recolha das significações relativamente às três hierarquias do 

modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005) 

 

Relativamente à recolha das significações efectuada também na primeira sessão 

através da entrevista semi-estruturada, de acordo com o objectivo de caracterizar, 

segundo uma perspectiva desenvolvimentista, as significações dos doentes com 

osteoartroses, discopatias e doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com 

predomínio articular (visado pelo estudo desenvolvimentista) e o objectivo de estudar a 

influência de diferentes níveis de desenvolvimento das significações referentes ao 

processo de doença (Joyce-Moniz & Barros, 2005) na eficácia de uma intervenção auto-

sugestiva em termos da percepção da evolução, auto-eficácia e controlo sobre os 

sintomas (somáticos e psicológicos) (visado pelo estudo de intervenção), foram 

seleccionadas para este trabalho as dimensões do controlo de sintomas e da vivência da 

doença mas também a dimensão da adesão ao tratamento proposto pelo médico na 

medida em que a intervenção referida foi utilizada como um complemento ao 

tratamento médico.   

No que se refere à dimensão da adesão ao tratamento (ver Quadro A3 do Anexo 

A), foram recolhidas as significações do sujeito referentes à hierarquia centrada nas 

condições para a adesão ao tratamento (Inquirição socrática: Quais as razões para 

aderir ou não aderir ao tratamento proposto pelo médico?) através da questão O que é 

que mais influenciou a sua decisão de seguir o tratamento recomendado pelo seu 

médico? 

Quanto à dimensão do controlo de sintomas (ver Quadro A4 do Anexo A), 

procedeu-se à recolha das significações relativas à hierarquia centrada nos processos 

alvo de somatização (Inquirição socrática: O que é que da doença me faz mais sofrer e 

afecta mais na minha vida?) por meio da questão De que modo é que esses seus 

sintomas têm afectado mais a sua vida? 

Na dimensão da vivência da doença (ver Quadro A5 do Anexo A), foram 

recolhidas significações referentes à hierarquia centrada na evolução percebida da 

doença (Inquirição socrática: Como é que a doença vai evoluir?) através da questão 

Como é que acha que tem sido a evolução? 

 


