
Capítulo 5: Estudo de intervenção 

 

 

107 

 

5. ESTUDO DE INTERVENÇÃO PARA O AUMENTO DA 

AUTO-EFICÁCIA E CONTROLO, E A DIMINUIÇÃO DA 

SINTOMATOLOGIA PERCEBIDA 

 

 

5.1. Objectivos específicos e hipóteses 

 

O estudo de intervenção visa os seguintes objectivos específicos: 

  

1. Avaliar a eficácia da intervenção auto-sugestiva com uma amostra de 

sujeitos diagnosticados com osteoartroses, discopatias e patologias 

reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, 

na(o): 

a) diminuição da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s); 

b) diminuição da duração percepcionada do episódio sintomático mais 

longo; 

c) diminuição do número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados; 

d) aumento do controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s); 

e) aumento da auto-eficácia percepcionada no confronto com os 

sintomas, dificuldades e tarefas específicas. 

 

2. Avaliar se o tipo de patologia reumática prevalecente, o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s), a idade e diferentes níveis de desenvolvimento das 

significações relativos às três hierarquias mencionadas como representativas 

das três dimensões do processo de doença do modelo desenvolvimentista de 

Joyce-Moniz e Barros (2005) influenciam a eficácia da intervenção auto-

sugestiva na(o):  

a) diminuição da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s); 
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b) diminuição da duração percepcionada do episódio sintomático mais 

longo; 

c) diminuição do número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados; 

d) aumento do controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s); 

e) aumento da auto-eficácia percepcionada no confronto com os 

sintomas, dificuldades e tarefas específicas. 

 

No seguimento dos objectivos descritos relativamente ao estudo de intervenção 

foram formuladas as seguintes hipóteses: 

 

1. A intervenção auto-sugestiva com uma amostra de sujeitos diagnosticados 

com osteoartroses, discopatias e patologias reumáticas inflamatórias crónicas 

e sistémicas com predomínio articular, é eficaz na(o): 

a) diminuição da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s); 

b) diminuição da duração percepcionada do episódio sintomático mais 

longo; 

c) diminuição do número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados; 

d) aumento do controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s); 

e) aumento da auto-eficácia percepcionada no confronto com os 

sintomas, dificuldades e tarefas específicas. 

 

2. O tipo de patologia reumática prevalecente, o(s) sintoma(s) prevalecente(s), 

a idade e diferentes níveis de desenvolvimento das significações relativos às 

três hierarquias mencionadas como representativas das três dimensões do 

processo de doença do modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros 

(2005) influenciam a eficácia da intervenção auto-sugestiva na(o):  

a) diminuição da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s); 
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b) diminuição da duração percepcionada do episódio sintomático mais 

longo; 

c) diminuição do número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados; 

d) aumento do controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s); 

e) aumento da auto-eficácia percepcionada no confronto com os 

sintomas, dificuldades e tarefas específicas. 

 

 

5.2. Descrição dos grupos IAS e ISAS 

 

Os participantes foram distribuídos por dois grupos, nomeadamente, o grupo IAS 

(Intervenção visando a auto-sugestão) e o grupo ISAS (Intervenção sem metodologia 

explícita de auto-sugestão), de acordo com o tipo de intervenção recebida para além do 

tratamento médico, durante um período de doze semanas, para controlo e diminuição 

dos sintomas prevalecentes percepcionados.  

Assim, o grupo IAS incluiu 122 participantes que, durante a primeira semana 

foram submetidos à metodologia de automonitorização avaliativa, isto é, com 

propósitos unicamente avaliativos, depois da sua apresentação e treino numa sessão 

com a investigadora na ausência de quaisquer sugestões ou indicações explícitas dadas 

para a auto-sugestão reactiva do sujeito. Durante as onze semanas seguintes, os sujeitos 

deste grupo foram submetidos a um pacote de metodologias auto-sugestivas, 

nomeadamente a automonitorização reactiva e o relaxamento auto-sugestivo, que, por 

sua vez, integraram técnicas complementares de supervisão, sugestão,
6
 motivação e 

reforço da reactividade e auto-sugestão,
7
 nomeadamente a comunicação por meio do 

telefone e do correio e a entrevista semi-estruturada. Concretamente, através do recurso 

ao telefone e à entrevista semi-estruturada foram veiculadas, pela investigadora, 

sugestões explícitas e motivacionais de perseverança e progresso no confronto dos 

sintomas prevalecentes através da utilização das metodologias auto-sugestivas pelos 

sujeitos. 

O grupo ISAS incluiu 83 sujeitos que foram submetidos, durante as doze 

semanas, a uma intervenção baseada apenas na metodologia de automonitorização 
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avaliativa, a qual integrou a comunicação através do telefone e do correio e a entrevista 

semi-estruturada como técnicas complementares de supervisão, motivação e reforço 

desta metodologia, embora sem o recurso a verbalizações sugestivas de reactividade ou 

de auto-sugestão, servindo essencialmente para assegurar a continuidade da auto-

monitorização avaliativa. 

Os dois grupos também se distinguiram quanto às metodologias incentivadas 

pela investigadora para a utilização pelos sujeitos após as doze semanas, período a partir 

do qual os resultados não foram considerados. Assim, enquanto o grupo IAS foi 

incentivado a prosseguir com a utilização das metodologias auto-sugestivas, 

nomeadamente, a automonitorização reactiva e o relaxamento auto-sugestivo, o grupo 

ISAS foi motivado a recorrer ao relaxamento não auto-sugestivo, depois de este ter sido 

proposto, ensinado e treinado na sessão na ausência de quaisquer sugestões ou 

indicações explícitas para a auto-sugestão reactiva do sujeito. A utilização desta 

metodologia foi supervisionada, reforçada e incentivada através de contactos telefónicos 

efectuados pela investigadora, durante as primeiras quatro semanas, igualmente sem o 

recurso a sugestões explícitas ou motivacionais da auto-sugestão. 

 É importante explicitar que o grupo ISAS funcionou, neste estudo de 

intervenção, como um grupo controlo ou de comparação com o grupo IAS para avaliar a 

eficácia da intervenção auto-sugestiva como complemento ao tratamento médico, 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. Mais concretamente, o grupo 

ISAS foi submetido a uma intervenção com duas metodologias que não visaram a auto-

sugestão, ou pelo menos visando reduzi-la a mínima, como é o caso da apresentação 

que a literatura faz da automonitorização avaliativa e do relaxamento. Pelo contrário, o 

grupo IAS consistiu no grupo experimental tendo os sujeitos sido submetidos a uma 

intervenção que incluiu duas metodologias que visaram a auto-sugestão, nomeadamente 

a automonitorização reactiva e o relaxamento auto-sugestivo.    

 No seguimento do que foi referido, a utilização de um grupo de comparação ou 

controlo visou a maximização da sua validade interna. De acordo com Mintz, Drake e 

Crits-Cristoph (1996), nos estudos em que se pretende avaliar a eficácia de uma 

determinada intervenção, é necessária a inclusão de uma ou mais condições de controlo 

apropriadas com as quais a condição experimental pode ser comparada de forma a 
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maximizar a validade interna desses estudos (e.g., assegurar que as diferenças obtidas 

entre os grupos controlo e experimental são atribuídas unicamente à intervenção cuja 

eficácia se pretendeu avaliar). Segundo Nathan, Stuart e Dolan (2003), na ausência de 

um ou mais grupos de comparação ou controlo não é possível distinguir se os benefícios 

evidenciados pelos participantes se deveram, de facto, à utilização da intervenção cuja 

eficácia se pretendeu avaliar ou se, pelo contrário, foram devidos unicamente à 

passagem do tempo. Para além do controlo do factor passagem do tempo através da 

inclusão dos dois grupos IAS e ISAS, pretendeu-se igualmente controlar outros factores 

como, por exemplo, a oportunidade de contacto interpessoal do paciente com uma 

psicóloga e o sentimento de ser compreendido por esta, os quais poderiam também 

influenciar os resultados. Este controlo foi efectuado através do recurso às entrevistas 

semi-estruturadas e dos contactos estabelecidos por telefone e por correio com os dois 

grupos e não apenas com um deles. 

  

   

5.3. Critérios para classificação de cada um dos sujeitos 

 

Os sujeitos do grupo IAS tal como os sujeitos do grupo ISAS foram classificados 

em função de três critérios:  

A. Tipo de patologia reumática prevalecente;  

B. Sintoma(s) prevalecente(s);  

C. Idade dos participantes.  

 

Os sujeitos do grupo IAS foram ainda classificados em função do seguinte 

critério: 

D. Níveis de desenvolvimento das significações relativos às três hierarquias do 

modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005), nomeadamente 

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). 
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Relativamente ao critério A, tipo de patologia reumática prevalecente, os 

participantes foram incluídos nos seguintes grupos nosológicos: 1) Doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular (e.g., Artrite Reumatóide, 

Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática), 2) Osteoartroses (e.g., Lombartrose, 

Cervicartrose, Gonartrose); 3) Discopatias (e.g., Hérnia Discal, Protrusão Discal). O 

critério de patologia reumática prevalecente foi definido pelo médico que acompanha o 

utente e referiu-se à afecção cuja sintomatologia associada conduzia a uma maior 

limitação e sofrimento para o sujeito comparativamente a outras patologias reumáticas 

também apresentadas pelo mesmo. A escolha dos referidos grupos nosológicos baseou-

se, por um lado, no carácter altamente incapacitante e condicionante destas patologias 

na vida do utente, derivado da sintomatologia somática (e.g., dores, dificuldades 

motoras, alterações da sensibilidade) e psicológica (e.g., depressão, ansiedade) 

associada e, por outro, na prevalência significativa destes doentes nas estruturas de 

cuidados de saúde onde o estudo foi realizado. 

Os dados relativos ao número de sujeitos dos grupos IAS e ISAS que integrou 

cada um dos três grupos nosológicos são apresentados no Quadro 24. 

 

Quadro 24 – Distribuição dos sujeitos do grupo IAS e do grupo ISAS pelos três grupos 

nosológicos 

 

 

Conforme já mencionado, para além dos grupos de patologias, os sujeitos foram 

organizados por diferentes grupos sintomáticos (critério B) consoante o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s) descrito(s) pelo sujeito à investigadora. O critério relativo ao(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) referiu-se ao(s) sintoma(s) mais perturbador(es) e 

limitativo(s) da vida do utente, comparativamente a outros sintomas. Foram então 

constituídos dois grupos de sintomas prevalecentes - 1) dor, 2) dificuldades motoras, e 

Grupo nosológico Grupo IAS Grupo ISAS 

 

Doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e 

sistémicas com predomínio 

articular 

 

 

33 

 

 

25 

Osteoartroses 49 29 

Discopatias 

 

40 29 
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um outro grupo – 3) conjunto de sintomas não especificados, que incluiu os utentes que 

descreviam diversos sintomas igualmente prevalecentes. A escolha dos referidos grupos 

sintomáticos baseou-se na constatação, através da literatura existente, de que a dor e as 

dificuldades motoras são os sintomas que geralmente prevalecem nas patologias 

supracitadas, podendo surgir associados a outros sintomas somáticos ou psicológicos.  

Os dados referentes ao número de sujeitos dos grupos IAS e ISAS que integrou 

cada um dos três grupos sintomáticos são apresentados no Quadro 25.  

 

Quadro 25 – Distribuição dos sujeitos do grupo IAS e do grupo ISAS pelos três grupos 

sintomáticos 

 

Os participantes foram ainda organizados em três grupos etários (critério C): 1) 

18-40 anos; 2) 41-55 anos; 3) 56-75 anos. Convencionou-se estes grupos etários não em 

função de critérios médicos ou psicológicos mas simplesmente com o objectivo de 

assegurar uma melhor repartição do número total de participantes por três grupos em 

função da idade. Neste sentido, o grupo 1 foi aquele que apresentou um intervalo de 

idades mais amplo na medida em que incluiu um número mais reduzido de 

participantes. 

No Quadro 26 encontram-se representados os dados referentes ao número de 

sujeitos dos grupos IAS e ISAS que integrou cada um dos três grupos etários. 

 

 Quadro 26 – Distribuição dos sujeitos do grupo IAS e do grupo ISAS pelos três grupos 

etários 

Grupo sintomático Grupo IAS Grupo ISAS 

 

Dor 

 

52 

 

38 

Dificuldades motoras 31 17 

Conjunto de sintomas não 

especificados 

 

39 28 

Grupo etário (anos) Grupo IAS Grupo ISAS 

 

18 – 40 

 

16 

 

2 

41 – 55 40 33 

56 – 75 66 48 
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De acordo com o critério dos níveis de desenvolvimento das significações 

(critério D), procedeu-se ao seguinte agrupamento dos sujeitos do grupo IAS para cada 

uma das três hierarquias já referidas: 1) prevalência de significações de nível 1; 2) 

prevalência de significações de nível 2; 3) prevalência de significações de nível 3; 4) 

prevalência de significações de nível 4; 5) prevalência de significações de nível 5; 6) 

prevalência de mais do que um nível. Tal como se pode constatar pela análise do 

Quadro 27, na medida em que nenhum sujeito apresentou uma prevalência de 

significações de nível 3 ou 5 na hierarquia condições para a adesão ao tratamento, nem 

uma prevalência de significações de nível 4 ou 5 na hierarquia processos alvo de 

somatização, foram constituídos catorze grupos desenvolvimentistas sendo quatro 

relativos à hierarquia condições para a adesão ao tratamento, quatro relativos à 

hierarquia processos alvo de somatização e seis referentes à hierarquia evolução 

percebida da doença.   

 No Quadro 27 encontram-se representados os dados referentes ao número de 

sujeitos do grupo IAS que integrou cada um dos catorze grupos desenvolvimentistas 

referidos. É importante explicar que dos 122 sujeitos que integraram o grupo IAS apenas 

114 foram caracterizados de acordo com o critério dos níveis de desenvolvimento das 

suas significações (critério D) devido à não gravação (por falha técnica do material) da 

primeira entrevista semi-estruturada realizada aos restantes oito sujeitos, procedimento 

necessário ao processo de classificação dos sujeitos segundo este critério.   

 

Quadro 27 – Distribuição dos sujeitos do grupo IAS pelos grupos desenvolvimentistas 

relativos às hierarquias condições para a adesão ao tratamento, processos alvo de 

somatização e evolução percebida da doença 

 

 

Grupo 

desenvolvimentista 

Condições para a 

adesão ao tratamento 

Processos alvo de 

somatização 

Evolução percebida 

da doença 

 

Nível 1 

 

5 

 

105 

 

55 

Nível 2 102 5 10 

Nível 3 0 1 2 

Nível 4 1 0 16 

Nível 5 0 0 1 

Mais do que um 

nível prevalecente 

 

6 3 30 
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5.4. Instrumentos, metodologias e complementos metodológicos 

 

Nesta secção proceder-se-á à indicação e explicitação dos instrumentos, 

metodologias e complementos metodológicos que foram utilizados no estudo de 

intervenção. 

 

 

5.4.1. Automonitorização 

 

Relativamente às metodologias, o presente estudo integrou a automonitorização 

para avaliação (automonitorização avaliativa) e a automonitorização visando a auto-

sugestão (automonitorização reactiva).  

 

 

5.4.1.1. Automonitorização avaliativa 

 

Na sua versão avaliativa, esta metodologia consistiu na automonitorização diária 

do(s) sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado com 

propósitos unicamente avaliativos na ausência de qualquer informação explícita ou 

operacional dada pela investigadora acerca da sua reactividade. Assim, foram utilizados 

os seguintes instrumentos de automonitorização avaliativa:   

 Termómetro subjectivo graduado, de 0 a 10, para avaliação da intensidade 

do(s) sintoma(s) prevalecente(s) (Teste-reteste: r = 0,445);  

 Escala quantificável, de 0 a 10 ou mais, para indicação do número de 

episódios sintomáticos prevalecentes (Teste-reteste: r = 0,470);  

 Espaço para preenchimento da duração do episódio mais longo (em horas ou 

minutos) (Teste-reteste: r = 0,705);  

 Balança subjectiva para avaliação dialéctica da atribuição de vulnerabilidade 

(de 1 a 9) vs controlabilidade (de 1 a 9) do(s) sintoma(s) prevalecente(s) 

(Teste-reteste: r = 0,535).  
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Estes instrumentos de automonitorização quantitativa de elementos subjectivos 

correspondem ao que é apresentado na literatura, tendo sido contudo adaptados pela 

investigadora para facilitar a sua operacionalização pelos doentes deste estudo. Foram 

apresentados numa única folha A4, em conjunto com um indicador do dia de 

automonitorização, situado na margem superior da folha, como o que se apresenta na 

Figura 18. 

 

1ª 

semana 
2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

2ª 

semana 
2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Domingo 

 

Figura 18.   Indicador temporal referente à 2ª feira da primeira semana de automonitorização 

 

Deste modo, cada folha correspondeu a um dia de automonitorização, para o 

registo diário, pelo sujeito, no final do dia, de acordo com o indicador temporal. 

A forma de apresentação descrita visou, essencialmente, a simplicidade no modo 

de utilização diária do procedimento de automonitorização, de forma a evitar o 

aborrecimento, desmotivação ou o cansaço do sujeito. 

É importante referir que cada um dos quatro instrumentos de automonitorização 

apresentou o mesmo formato para todos os grupos nosológicos, sintomáticos, etários e 

desenvolvimentistas mas distinguiu-se no seu conteúdo para cada um dos grupos 

sintomáticos. Assim, com os sujeitos que integraram o grupo sintomático da dor, foi 

utilizado o seguinte termómetro subjectivo (Figura 19), graduado de 0 (“nenhuma dor”) 

a 10 (“dor insuportável”), para o registo diário da intensidade da dor percepcionada 

desde o início do dia até ao momento da automonitorização, através de um círculo à 

volta do número que indicava o grau de intensidade de dor percepcionado. 

Foi também utilizada com os mesmos sujeitos a escala apresentada na Figura 20 

para a quantificação do número de episódios de dor percepcionados (de 0 a 10 ou mais) 

desde o início do dia até ao momento da automonitorização, através de um círculo à 

volta do número que indicava o número de episódios de dor percepcionados. 

Com os sujeitos incluídos no grupo sintomático da dor utilizou-se, ainda, o 

espaço ilustrado na Figura 21 para o registo diário (em minutos ou horas) do episódio 
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Assinale, no termómetro, 

qual foi a intensidade da 

sua dor hoje  
neste momento. 

      

 

 0 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 5 

 
 4 

 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 ou mais 

 

Nº de episódios de dor 

 

Recorde o episódio de dor mais longo de 

hoje. Registe quanto tempo durou (em 

minutos ou horas). 
 

 
Episódio mais longo: ___________ 

 

Intensidade 
da minha dor 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

Nenhuma dor 

Dor insuportável 

de dor mais longo percepcionado, desde o início do dia até ao momento da 

automonitorização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.   Escala quantificável para indicação do número de episódios de dor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.   Espaço para registo da duração do episódio de dor mais longo 

Faça um círculo à volta do número de episódios de dor que teve hoje 

 

Figura 19.   Termómetro subjectivo 

para avaliação da intensidade da dor 

 



Capítulo 5: Estudo de intervenção 

 

 

118 

 

Para além dos restantes instrumentos de automonitorização já referidos, foi 

utilizada com os sujeitos do referido grupo sintomático, a balança subjectiva 

apresentada na Figura 22 para a atribuição de vulnerabilidade (de 1 a 9) vs 

controlabilidade (de 1 a 9), sendo que estas atribuições eram apresentadas de forma 

dialecticamente oposta para o sujeito reflectir simultânea e dialecticamente sobre as 

duas (Joyce-Moniz & Barros, 2005). Isto é, um dos lados da balança compreendia a 

atribuição de controlabilidade, desde um controlo mínimo, 1, até ao controlo máximo, 9. 

O lado oposto compreendia a atribuição de vulnerabilidade, igualmente variando de 

uma vulnerabilidade mínima, 1, à atribuição de vulnerabilidade máxima, 9. O sujeito 

desenhava, assim, uma seta única dirigida ao número que indicava o grau de 

controlabilidade vs vulnerabilidade percepcionado desde o início do dia até ao momento 

em que procedia à automonitorização. 

 

 

Figura 22.   Balança subjectiva para avaliação dialéctica da atribuição de vulnerabilidade vs 

controlabilidade da dor 

 

Com os sujeitos incluídos no grupo das dificuldades motoras foi utilizado o 

termómetro subjectivo ilustrado na Figura 23 para o registo do grau de dificuldades 

motoras percepcionado, de 0 (“nenhuma dificuldade motora”) a 10 (“perda total da 

capacidade de mobilização de uma ou mais partes do corpo”). 

 Vulnerável 

4 3 

9 
7 
8 
6 

5 
2 1 

 Em controlo 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

Como me sinto hoje? 

2 

 Dor 

Indique na balança como se sentiu (em controlo vs vulnerável) hoje em relação 

à sua dor. Se a balança estiver em equilíbrio, mantenha a seta tal como está. 

Se não, desenhe uma nova seta indicando para que lado a balança cai e o grau 

em que esta pende para um dos lados.  
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0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 Perda total da capacidade 
de mobilização de uma ou 
mais partes do corpo 

Nenhuma 
dificuldade motora 

Intensidade 
das minhas 
dificuldades 

motoras 

Assinale, no termómetro, 

em que grau sentiu 

dificuldades motoras hoje 
      

 

 0 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 5 

 
 4 

 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 ou mais 

 

Nº de episódios em que sentiu dificuldades motoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os mesmos sujeitos utilizou-se a escala apresentada na Figura 24 para a 

indicação do número de episódios (de 0 a 10 ou mais) em que o sujeito sentiu 

dificuldades motoras. 

 

 

 

 

 

Figura 24.   Escala quantificável para indicação do número de episódios de dificuldades motoras 

 

Foi ainda utilizado, com os mesmos sujeitos, o espaço ilustrado na Figura 25 

para o registo da duração do episódio mais longo (em horas ou minutos) em que foram 

percepcionadas dificuldades motoras.  

 

Faça um círculo à volta do número de vezes que sentiu dificuldades motoras hoje 

 Dor insuportável 
 

Figura 23.   Termómetro subjectivo 

para avaliação da intensidade das 

dificuldades motoras 
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 Dificuldades motoras 

 Vulnerável 

4 3 

9 
7 
8 

6 
5 

2 1 

 Em controlo 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

Como me sinto hoje? 

2 

Indique na balança como se sentiu (em controlo vs vulnerável) hoje em 

relação às suas dificuldades motoras. Se a balança estiver em equilíbrio, 

mantenha a seta tal como está. Se não, desenhe uma nova seta indicando 

para que lado a balança cai e o grau em que esta pende para um dos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.   Espaço para registo da duração do episódio de dificuldades motoras mais longo 

 

 

Para a atribuição de vulnerabilidade (de 1 a 9) vs controlabilidade (de 1 a 9) 

pelos sujeitos integrados no grupo sintomático das dificuldades motoras foi utilizada a 

balança subjectiva representada na Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.   Balança subjectiva para avaliação dialéctica da atribuição de vulnerabilidade vs 

controlabilidade das dificuldades motoras 

 

 

Recorde o episódio mais longo de hoje 

em que sentiu dificuldades motoras. 

Registe quanto tempo durou (em minutos 

ou horas). 
 

 
Episódio mais longo: ___________ 
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Intensidade 
dos meus 
sintomas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

Nenhum sintoma 

Sintomas insuportáveis 

Assinale, no termómetro, 

qual foi a intensidade dos 

seus sintomas hoje. 

      
 

 0 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 5 

 
 4 

 
 6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 ou mais 

 

Nº de episódios em que teve sintomas 

Com o grupo dos sujeitos que apresentava um conjunto de sintomas não 

especificados, utilizou-se o termómetro subjectivo graduado de 0 (“nenhum sintoma”) a 

10 (“sintomas insuportáveis”), representado na Figura 27, para o registo da intensidade 

dos sintomas percepcionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a indicação do número de episódios sintomáticos (de 0 a 10 ou mais), por 

estes sujeitos, foi utilizada a escala abaixo apresentada (Figura 28). 

 

 

 

 

 

Figura 28.   Escala quantificável para indicação do número de episódios sintomáticos 

 

Para o registo da duração do episódio sintomático mais longo (em horas ou 

minutos), pelos mesmos sujeitos, utilizou-se o espaço ilustrado na Figura 29.  

Faça um círculo à volta do número de vezes em que os seus sintomas a perturbaram hoje 

 Dor insuportável 
 

Figura 27.   Termómetro subjectivo 

para avaliação da intensidade dos 

sintomas 
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Recorde o episódio de hoje em que os 

seus sintomas foram mais longos. 

Registe quanto tempo durou (em minutos 

ou horas). 
 

 
Episódio mais longo: ___________ 

 

 Vulnerável 

4 3 

9 

7 
8 
6 

5 
2 1 

 Em controlo 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

Como me sinto hoje? 

2 

 Sintomas 

Indique na balança como se sentiu (em controlo vs vulnerável) hoje em relação 

aos seus sintomas. Se a balança estiver em equilíbrio, mantenha a seta tal 

como está. Se não, desenhe uma nova seta indicando para que lado a balança 

cai e o grau em que esta pende para um dos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.   Espaço para registo da duração do episódio sintomático mais longo 

 

 

A balança subjectiva representada na Figura 30 foi utilizada para a atribuição de 

vulnerabilidade (de 1 a 9) vs controlabilidade (de 1 a 9) pelos sujeitos integrados no 

grupo do conjunto de sintomas não especificados. 

 

 

Figura 30.   Balança subjectiva para avaliação dialéctica da atribuição de vulnerabilidade vs 

controlabilidade dos sintomas 
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5.4.1.2. Automonitorização reactiva 

 

A automonitorização reactiva foi utilizada da mesma forma descrita para a 

automonitorização avaliativa mas distinguiu-se desta na medida em que incluiu 

sugestões explícitas fornecidas pela investigadora acerca da reactividade desta 

metodologia para a auto-sugestão do sujeito.  

 

 

5.4.2. Relaxamento 

 

Ainda no que se reporta às metodologias, foram incluídas duas formas de 

relaxamento: o relaxamento auto-sugestivo e o relaxamento não auto-sugestivo.  

 

 

5.4.2.1. Relaxamento auto-sugestivo 

 

O relaxamento auto-sugestivo consistiu numa forma muito simples de 

relaxamento diário dirigida a quatro grupos musculares, a qual foi baseada no 

relaxamento por contracção/descontracção muscular de Bernstein e Borkovec (1973, cit. 

por Joyce-Moniz, 2010) e no treino autogénico de Schultz. Deste modo, tal como no 

relaxamento por contracção/descontracção de Bernstein e Borkovec (1973, cit. por 

Joyce-Moniz, 2010), o relaxamento auto-sugestivo consistiu numa sequência de 

exercícios em que o sujeito aprendia a contrair e descontrair, em sequência, quatro 

grupos musculares ao mesmo tempo que dirigia a sua atenção para as sensações 

associadas à contracção e descontracção. À semelhança do treino autogénico de Schultz, 

o relaxamento apresentado recorreu à indução sugestiva, incluindo a repetição, pelo 

sujeito, de auto-sugestões de transformações de sensações somáticas e/ou psicológicas 

no seguimento de instruções sugestivas dadas pela investigadora, o que resultou na 

designação de relaxamento auto-sugestivo usada neste estudo (ver Anexo G). 

A utilização de um procedimento de relaxamento diferente dos treinos de 

relaxamento convencionais na sua apresentação e aplicação, baseou-se no propósito 

auto-sugestivo desta metodologia. Deste modo, a inclusão de apenas quatro grupos 
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musculares definidos individualmente para cada sujeito (em função da sua descrição 

relativamente às partes do corpo mais sintomáticas) e a ausência de regras operacionais 

específicas na sua utilização (e.g., o sujeito podia variar na sequência pela qual realizava 

os exercícios e nos tempos de contracção/descontracção) visaram, sobretudo, a auto-

sugestão e não o relaxamento efectivo. Pretendeu-se, assim, com esta metodologia auto-

sugestiva, que o sujeito se convencesse e tivesse a ilusão que, de facto, estava a 

conseguir relaxar, mesmo que não tivesse atingido, efectivamente, o relaxamento do 

ponto de vista físico e muscular. Foi a auto-sugestão de que relaxou e não o 

relaxamento propriamente dito que constituiu o objectivo desta metodologia auto-

sugestiva.  

A frequência diária definida para a sua utilização teve como objectivo a 

repetição deste procedimento, a qual é uma condição necessária para a auto-sugestão. 

 

 

5.4.2.2. Relaxamento não auto-sugestivo 

 

Conforme descrito para o relaxamento auto-sugestivo, o relaxamento não auto-

sugestivo consistiu, igualmente, numa sequência de exercícios em que o sujeito 

aprendia a contrair e descontrair, em sequência, quatro grupos musculares ao mesmo 

tempo que dirigia a sua atenção para as sensações associadas à contracção e 

descontracção. Os quatro grupos musculares foram, também, definidos individualmente 

para cada sujeito em função da sua descrição relativamente às partes do corpo mais 

sintomáticas. Contudo, esta forma de relaxamento não auto-sugestivo para utilização 

diária distinguiu-se do relaxamento auto-sugestivo na medida em que não incluiu 

quaisquer induções, indicações, instruções sugestivas ou repetições de auto-sugestão 

(ver Anexo H). 

 

À semelhança do que foi descrito anteriormente relativamente à amostra e ao 

local onde os presentes estudos foram realizados, também a utilização das metodologias 

referidas, nomeadamente da automonitorização (avaliativa e reactiva) e do relaxamento 

(auto-sugestivo e não auto-sugestivo), de acordo com os sintomas prevalecentes 

descritos pelos sujeitos visou a maximização da validade externa ou ecológica, neste 

caso através da correspondência das intervenções avaliadas no presente estudo com o 
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tipo de intervenções desenvolvidas nos contextos clínicos da vida real, uma vez que 

nestes últimos, o terapeuta, de um modo geral, não procede à intervenção de forma 

uniforme e rígida. Pelo contrário, a boa prática clínica requer flexibilidade, mais do que 

a uniformidade ou a estrita aderência do terapeuta às intervenções sem avaliação prévia 

dos sintomas percepcionados ou sentidos pelos utentes como se de um livro de receitas 

se tratasse (Goldfried & Wolfe, 1996; Howard, Moras, Brill, Martinovich, & Lutz, 

1996; Nezu, 1996).  

 

 

5.4.3. Escalas de auto-eficácia 

 

Neste estudo de intervenção foi também utilizado um instrumento composto por 

três escalas de auto-eficácia (1, 2, 3) compreendidas de 0 (“tenho a certeza que não 

consigo”) a 10 (“não tenho dúvidas que consigo”), para a avaliação, pelo sujeito, do 

grau em que acreditava ser capaz de realizar determinadas tarefas e de fazer face a 

sintomas ou dificuldades. 

Este instrumento foi adaptado, de acordo com os critérios indicados na 

respectiva literatura sobre os sintomas e dificuldades prevalecentes em cada um dos 

grupos nosológicos, pelo que apresentou o mesmo formato (composto por ter três 

escalas compreendidas de 0 a 10) em todos os grupos nosológicos, sintomáticos, etários 

e desenvolvimentistas mas o seu conteúdo foi diferente para cada um dos grupos 

nosológicos, nomeadamente no que se refere à escala 3. Concretamente, as escalas 1 e 2 

foram iguais para todos os sujeitos mas o conteúdo da escala 3 foi específico para cada 

um dos grupos nosológicos.    

Na adaptação de cada uma das escalas, a investigadora procurou, por um lado, 

utilizar uma linguagem simples e adequada ao nível de leitura da população-alvo de 

forma a ser compreendida por esta e, por outro lado, evitar expressões ambíguas e cujas 

interpretações pudessem ser influenciadas pela idade, género, etnia ou região (Clark & 

Watson, 2003).  

Importa referir ainda que a adaptação destas escalas foi feita de acordo com o 

modelo sugerido por Bandura (1997). De acordo com este modelo, uma vez que a auto-

eficácia consiste num fenómeno multifacetado e multidimensional e não numa 

disposição ou traço global, devem ser usadas avaliações específicas efectuadas pelo 
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sujeito relativamente a domínios de actividade específicos em vez do recurso a 

avaliações globais. Isto porque a auto-eficácia não é uniforme nos diversos domínios e 

uma elevada percepção de auto-eficácia num determinado domínio de actividade não é 

necessariamente acompanhada de uma elevada percepção de auto-eficácia noutros 

domínios (DiClemente, 1986; Hofstetter, Sallis, & Hovell, 1990). Consequentemente, as 

escalas de auto-eficácia incluídas neste estudo seguem estas directrizes no sentido em 

que foram usadas para avaliar a auto-eficácia percepcionada pelos sujeitos relativamente 

aos seguintes domínios de actividade específicos: realização das tarefas diárias e da 

higiene pessoal (e.g., tomar banho, vestir-se), confronto das dificuldades na locomoção 

e dos sintomas somáticos (e.g., sensações de formigueiro, rigidez corporal).  

 Também conforme preconizado pelo modelo supracitado (Bandura, 1997):  

- Nas escalas utilizadas neste estudo, foi avaliada a auto-eficácia relativamente à 

realização de grupos ou conjuntos de actividades que definiram cada um dos domínios 

avaliados e não a auto-eficácia relativa aos meios para concretizar esses grupos ou 

conjuntos de actividades. Segundo Bandura (1997) a primeira medida é mais utilizada 

do que a segunda uma vez que é mais inclusiva e apresenta uma maior validade e poder 

preditivo.    

- Os sujeitos avaliaram a força da eficácia percepcionada relativamente a cada um dos 

domínios supracitados através de escalas unipolares, compreendidas entre uma força 

mínima, 0, até uma força máxima, 10, com intervalos de uma unidade, sem incluir 

valores negativos pois um juízo de completa incapacidade não apresenta valores 

inferiores a 0. Apesar deste formato ser utilizado por alguns seguidores do modelo, na 

sua versão mais frequentemente utilizada, as escalas de auto-eficácia baseadas nesse 

modelo são compreendidas entre 0 (“não consigo”) e 100 (“tenho a certeza que 

consigo”), apresentando um grau intermédio, 50 (“moderadamente certo que consigo”) 

e intervalos de dez unidades. De acordo com Streiner e Norman (1989) as escalas com 

menos de dez categorias devem ser evitadas devido à sua menor sensibilidade e 

fiabilidade.   

- Os itens das escalas foram formulados em termos de “consigo” e “não consigo” ao 

invés de “vou fazer” e “não vou fazer” pois segundo Bandura (1997) as designações 

“consigo” e “não consigo” reflectem juízos de capacidade enquanto as expressões “vou 

fazer” e “não vou fazer” constituem afirmações de uma intenção e, de acordo com o 

autor, as percepções de auto-eficácia consistem em juízos sobre a(s) capacidade(s) 
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própria(s) e não em afirmações de uma intenção. Neste sentido, apesar de a auto-

eficácia ser um importante determinante da intenção, os dois construtos são 

conceptualmente e empiricamente distintos (Ajzen & Madden, 1986; Arch, 1992; 

deVries & Backbier, 1994; Dzewaltowski, Noble, & Shaw, 1990; Kok, deVries, Mudde, 

& Strecher, 1991; Wulfert & Wan, 1995) e a visão de que as percepções de eficácia são 

intenções é, segundo Bandura (1997), incoerente e empiricamente disputada.  

- Foram fornecidas aos sujeitos instruções prévias acerca do modo de avaliação nas 

escalas apresentadas. Deste modo, era pedido a cada sujeito que procedesse à avaliação 

das suas capacidades actuais (na maior parte dos dias) e efectivas e não das suas 

potenciais capacidades ou das suas expectativas em relação às suas capacidades futuras. 

- Procurou-se enfatizar a importância da sinceridade na auto-avaliação de forma a 

minimizar a probabilidade de os sujeitos efectuarem auto-avaliações deturpadas devido 

à preocupação com os juízos de valor da investigadora.  

- Utilizou-se o formato de avaliação única, o qual, segundo Bandura (1997) é mais 

simples e fácil de usar comparativamente com o formato de avaliação dupla. Ao 

contrário deste último em que os sujeitos avaliam inicialmente se conseguem ou não 

executar determinadas actividades ou tarefas e só depois é que procedem à avaliação da 

força da auto-eficácia percepcionada, no primeiro formato os sujeitos avaliam 

unicamente a força da auto-eficácia percepcionada numa escala de 0 a 100 ou de 0 a 10 

para cada um dos itens.   

- A estrutura das escalas apresentadas consistiu numa ordenação das categorias desde o 

início (0) até ao fim da escala (10) apesar da existência de outras estruturas possíveis 

como a ordenação apenas na parte inferior da escala e a ausência de qualquer ordenação 

das categorias. 

Apesar das semelhanças já descritas com as escalas preconizadas pelo modelo de 

auto-eficácia de Bandura, as escalas usadas neste estudo distinguiram-se daquelas nos 

seguintes aspectos: não incluíram a especificação de diferentes circunstâncias 

situacionais nem de diferentes graus de dificuldade das actividades dentro de cada 

domínio (Bandura, 1997) tendo sido cada domínio (realização das tarefas diárias, 

realização da higiene pessoal, confronto das dificuldades na locomoção, confronto dos 

sintomas somáticos) composto por apenas um item descritivo do conjunto ou grupo de 

actividades representativas desse domínio. A não inclusão dos aspectos acima referidos 

visou, sobretudo, a simplicidade na utilização destas escalas e o evitamento da 
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sobrecarga do indivíduo com avaliações excessivas e desnecessárias tendo em conta o 

propósito da avaliação. De acordo com Bandura (1997), na avaliação da auto-eficácia 

percepcionada, os itens podem apresentar três níveis de generalização dependendo do 

objectivo da avaliação. O nível mais específico inclui os itens que avaliam a auto-

eficácia percepcionada relativamente a actividades específicas realizadas em 

circunstâncias situacionais específicas; no nível intermédio os itens avaliam a auto-

eficácia percepcionada relativamente a um conjunto ou grupo de actividades 

representativas de um determinado domínio de actividades as quais têm em comum as 

mesmas circunstâncias situacionais; no nível mais geral e global os itens avaliam a auto-

eficácia percepcionada na ausência de qualquer especificação das actividades ou das 

circunstâncias situacionais. Assim, tendo em conta que no presente estudo se pretendeu 

avaliar a auto-eficácia percepcionada pelos doentes relativamente aos grupos de 

actividades em que apresentavam maiores dificuldades diárias devido à sua patologia 

(e.g., realização das tarefas diárias e da higiene pessoal, confronto das dificuldades na 

locomoção e dos sintomas somáticos), recorreu-se à avaliação da auto-eficácia relativa a 

esses grupos de actividades num nível mais geral de generalização sem especificar as 

circunstâncias situacionais em que esses grupos de actividades eram desenvolvidas e 

sem particularizar as actividades específicas que os compõem. Por exemplo, pretendeu-

se avaliar a auto-eficácia percepcionada pelo sujeito relativamente ao conjunto das 

tarefas diárias e não a auto-eficácia relativa a cada uma das tarefas diárias específicas 

como, por exemplo, fazer a cama, preparar as refeições, entre outras.  

É importante salientar que este instrumento composto pelas três escalas 

apresentou uma consistência interna razoável (Alfa de Cronbach = 0.702; Correlação 

média entre itens = 0.455). Contudo, verificou-se uma maior correlação entre as escalas 

1 e 2 (Correlação entre itens
8
 = 0.660) do que entre as escalas 1 e 3 (Correlação entre 

itens
9
 = 0.337) e entre as escalas 2 e 3 (Correlação entre itens

10
 = 0.369), reflectindo o 

que já foi referido acerca das escalas 1 e 2 se reportarem à percepção de auto-eficácia do 

sujeito relativamente a tarefas mais gerais comuns a todos os grupos nosológicos e a 

escala 3 avaliar a percepção de auto-eficácia em relação a aspectos mais específicos de 

cada grupo nosológico.  

Assim, no caso dos sujeitos incluídos no grupo das osteoartroses, utilizou-se a 

escala 1 (Figura 31), para a auto-avaliação, de 0 (“tenho a certeza que não consigo”) a 

10 (“não tenho dúvidas que consigo”), pelo sujeito, da sua capacidade para 
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Tenho a 
certeza 

que NÃO 
consigo 

Não tenho 
dúvidas que 
consigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

desempenhar, na maior parte dos dias, as tarefas diárias, sejam estas relacionadas com a 

lida doméstica, com a actividade profissional ou com ambas. Os sujeitos procediam, 

deste modo, a uma única atribuição referindo-se ao conjunto das tarefas diárias 

habituais e não a cada uma delas individualmente. Quanto maior o valor atribuído pelo 

sujeito nesta escala, maior a percepção de auto-eficácia relativamente à sua capacidade 

para desempenhar as tarefas diárias na maior parte dos dias.  

 
 
Em que medida acredita ser capaz de: 
 

1) continuar a fazer as suas tarefas diárias 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 31.   Escala de auto-eficácia 1 aplicada aos três grupos nosológicos  

 

Para além da escala 1 foi também utilizada, com os sujeitos do grupo das 

osteoartroses, a escala 2 representada na Figura 32, para a auto-avaliação, de 0 (“tenho a 

certeza que não consigo”) a 10 (“não tenho dúvidas que consigo”), da sua capacidade 

para desempenhar, na maior parte dos dias, as tarefas relativas à higiene pessoal. À 

semelhança do que foi referido para a escala 1 (Figura 31), também relativamente à 

escala 2 (Figura 32) os sujeitos efectuavam uma única atribuição relativa a este tipo de 

tarefas sem as especificar. Quanto maior o valor atribuído pelo sujeito nesta escala, 

maior a auto-eficácia percepcionada relativamente à sua capacidade para desempenhar 

as tarefas relativas à higiene pessoal na maior parte dos dias. 
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Tenho a 
certeza 

que NÃO 
consigo 

Não tenho 
dúvidas que 
consigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tenho a 
certeza 

que NÃO 
consigo 

Não tenho 
dúvidas que 
consigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Em que medida acredita ser capaz de: 
 

2) continuar a cuidar da sua higiene pessoal (ex. tomar banho, vestir-se) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 32.   Escala de auto-eficácia 2 aplicada aos três grupos nosológicos 
 

A escala 3 apresentada na Figura 33 foi utilizada com os mesmos sujeitos para a 

a auto-avaliação, de 0 (“tenho a certeza que não consigo”) a 10 (“não tenho dúvidas que 

consigo”), da sua capacidade para combater, na maior parte dos dias, as dificuldades em 

andar. Quanto maior o valor atribuído pelo sujeito nesta escala, maior a auto-eficácia 

percepcionada relativamente à sua capacidade para combater essas dificuldades na 

maior parte dos dias. 

 
 

Em que medida acredita ser capaz de: 
 
3) fazer face às suas dificuldades em andar 

 
 

 

 

  

 

Figura 33.   Escala de auto-eficácia 3 aplicada ao grupo das osteoartroses 

 

 

No caso dos sujeitos incluídos no grupo das discopatias, tal como referido, as 

escalas 1 e 2 eram iguais às escalas 1 e 2 aplicadas ao grupo das osteoartroses mas a 

escala 3 foi específica para este grupo nosológico e é ilustrada na Figura 34.  
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Tenho a 
certeza 

que NÃO 
consigo 

Não tenho 
dúvidas que 

consigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tenho a 
certeza 

que NÃO 

consigo 

Não tenho 
dúvidas que 

consigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Em que medida acredita ser capaz de: 
 
3) diminuir as sensações de formigueiro ou de recuperar a sensibilidade 

que, por vezes, perde numa ou mais partes do corpo 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 34.   Escala de auto-eficácia 3 aplicada ao grupo das discopatias 
 

Assim, esta escala reportou-se à auto-avaliação, de 0 (“tenho a certeza que não 

consigo”) a 10 (“não tenho dúvidas que consigo”), pelo sujeito, da sua capacidade para 

diminuir as sensações de formigueiro ou para recuperar a sensibilidade numa ou mais 

partes do corpo sendo efectuada apenas uma única atribuição relativa à maior parte dos 

dias em que apresentava este tipo de sintomas. Assim, quanto maior o valor atribuído 

pelo sujeito nesta escala, maior a auto-eficácia percepcionada relativamente à sua 

capacidade para diminuir os sintomas acima descritos. 

Também no caso dos sujeitos incluídos no grupo das doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, as escalas 1 e 2 eram 

iguais às escalas 1 e 2 apresentadas aos restantes grupos nosológicos mas a escala 3 foi 

específica para este grupo e é representada na Figura 35.  

 
 
Em que medida acredita ser capaz de: 

 
3) aliviar a rigidez que sente no corpo 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.   Escala de auto-eficácia 3 aplicada ao grupo das doenças reumáticas inflamatórias 

crónicas e sistémicas com predomínio articular 
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Assim, esta escala foi utilizada para a auto-avaliação, de 0 (“tenho a certeza que 

não consigo”) a 10 (“não tenho dúvidas que consigo”), da capacidade dos sujeitos deste 

grupo para aliviar a rigidez sentida no corpo na maior parte dos dias. Deste modo, 

quanto maior o valor atribuído pelo sujeito nesta escala, maior a auto-eficácia 

percepcionada relativamente à sua capacidade para aliviar a rigidez sentida no corpo na 

maior parte dos dias. 

 

É importante referir que a utilização das escalas de auto-eficácia apresentadas 

permitiu considerar o significado clínico dos resultados, para além da avaliação da 

eficácia da intervenção e dos factores moderadores. 

O significado clínico, conceito utilizado para designar o valor ou importância 

prática do efeito da intervenção, i.e., em que medida a intervenção conduz a uma 

diferença real (e.g., genuína, notória, prática) na vida diária do doente ou dos outros 

com quem ele interage, consiste numa dimensão importante que, segundo Kazdin 

(2003), deve ser incluída nos estudos centrados na avaliação da eficácia de uma 

intervenção, caso contrário não se pode avaliar se a intervenção beneficiou os doentes 

em termos de efeitos práticos e reais na sua vida. Contudo, em muitos destes estudos, os 

instrumentos geralmente utilizados (e.g., questionários, inventários) não permitem 

efectuar essa avaliação das implicações práticas ou reais da intervenção na vida diária 

dos sujeitos, dirigindo-se sobretudo para a avaliação dos sintomas apresentados. De 

acordo com Kazdin (2003), mesmo que a intervenção leve a modificações positivas e 

significativas dos sintomas, estas não reflectem necessariamente melhorias ao nível das 

implicações práticas na vida diária do doente. Também de modo contrário, pequenas 

alterações relativamente à sintomatologia podem afectar positiva e significativamente a 

vida diária dos doentes. De facto, acontece frequentemente que a satisfação do doente 

com o tratamento apresenta apenas uma fraca relação com as alterações da 

sintomatologia (Lunnen & Ogles, 1998; Pekarik & Wolff, 1996). Assim, ao contrário do 

que sucede numa grande percentagem de estudos, no presente estudo foram avaliados os 

efeitos práticos da intervenção na vida diária dos doentes tendo sido utilizadas, para esse 

efeito, as escalas de auto-eficácia apresentadas nesta secção. Tal como explicitado, os 

doentes avaliaram nessas escalas utilizadas antes e depois da intervenção, o grau em que 

acreditavam ser capazes de realizar, na maior parte dos dias, as tarefas diárias (e.g., lida 

doméstica, actividade profissional) e as tarefas relativas à higiene pessoal bem como o 
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grau em que acreditavam ser capazes de, na maior parte dos dias, fazer face aos 

sintomas de rigidez (no caso do grupo das doenças reumáticas inflamatórias crónicas e 

sistémicas com predomínio articular), alterações da sensibilidade (no caso do grupo das 

discopatias) ou às dificuldades na locomoção (no caso do grupo das osteoartroses). 

 

 

5.4.4. Contactos telefónicos 

 

Foram ainda utilizados os contactos telefónicos para a comunicação da 

investigadora com cada um dos sujeitos. 

 

 

5.4.5. Envio e recepção de material por correio 

 

Para além dos contactos telefónicos utilizaram-se envelopes selados de correio 

azul para o envio, pela investigadora para cada um dos sujeitos, das folhas de 

automonitorização necessárias à aplicação, pelo próprio, da automonitorização 

avaliativa e/ou da automonitorização reactiva. Os envelopes de correio azul foram 

também utilizados para a recolha das folhas de automonitorização depois de 

preenchidas pelos sujeitos.  

 

 

5.4.6. Gráficos relativos à evolução da intensidade do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado 

 

Este estudo incluiu também a apresentação dos gráficos relativos à evolução da 

intensidade do(s) sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo 

percepcionado, os quais foram baseados nos resultados da automonitorização efectuada 

pelo sujeito da intensidade e da vulnerabilidade vs controlabilidade sobre os sintomas 

durante as doze semanas de intervenção.  
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No caso dos sujeitos incluídos no grupo do conjunto de sintomas não 

especificados, os gráficos ilustravam a evolução da intensidade do conjunto de sintomas 

percepcionados e do seu controlo percepcionado.  

Relativamente ao grupo da dor, os gráficos representavam a evolução da 

intensidade da dor percepcionada e do seu controlo percepcionado.  

No que se refere ao grupo das dificuldades motoras, os gráficos eram 

representativos da evolução da intensidade das dificuldades motoras percepcionadas e 

do seu controlo percepcionado. 

Seguem-se dois exemplos de gráficos, nomeadamente as Figuras 36 e 37, 

apresentados a um sujeito incluído no grupo do conjunto de sintomas não especificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.   Evolução da intensidade dos sintomas percepcionados de um sujeito incluído no 

grupo do conjunto de sintomas não especificados 

 

Conforme já referido, o gráfico representado na Figura 36 foi baseado nos 

resultados da automonitorização efectuada pelo sujeito, diariamente, no termómetro 

subjectivo durante as doze semanas relativamente à intensidade (de 0 a 10) do conjunto 

de sintomas não especificados. A linha vermelha representava a evolução da intensidade 

dos sintomas percepcionados desde o primeiro dia de automonitorização até ao último 

dia, sendo que quanto mais esta se aproximasse do 10 (intensidade máxima) maior a 

intensidade percepcionada. De modo contrário, quanto mais a linha se aproximasse do 0 

(intensidade mínima), menor a intensidade percepcionada.  
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Evolução do controlo sobre os sintomas

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81

Tempo de intervenção (em dias)

C
o

n
tr

o
lo

 p
e

rc
e

b
id

o
 

s
o

b
re

 o
s

 s
in

to
m

a
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.   Evolução do controlo percepcionado sobre os sintomas de um sujeito incluído no 

grupo do conjunto de sintomas não especificados 

 

O Gráfico representado na Figura 37 foi baseado nos resultados das atribuições 

diárias de vulnerabilidade (de 1 a 9) vs controlabilidade (de 1 a 9) efectuadas pelo 

sujeito na balança subjectiva durante as doze semanas.
11

 A linha azul representava a 

evolução do controlo percepcionado sobre os seus sintomas desde o primeiro dia de 

automonitorização até ao último dia, sendo que quanto mais esta se aproximasse do 8 

(controlo máximo) mais significaria que o sujeito tinha percepcionado um maior 

controlo. De modo contrário, quanto mais a linha se aproximasse do -8 (vulnerabilidade 

máxima), maior tinha sido a sua percepção de vulnerabilidade. Quanto mais próxima se 

situasse do 0 (controlo mínimo / vulnerabilidade mínima), menor tinha sido a sua 

percepção de vulnerabilidade e de controlo sobre os sintomas.  

 

O recurso a apenas dois gráficos em vez dos quatro referentes a cada uma das 

quatro formas de automonitorização efectuadas pelo sujeito, visou evitar a sobrecarga 

do sujeito com representações gráficas.   
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5.4.7. Balança subjectiva para avaliação dialéctica da percepção sobre 

o contributo das estratégias psicológicas de confronto vs tratamento 

médico 

 

O estudo de intervenção incluiu, ainda, a utilização de uma balança subjectiva 

para avaliação da percepção de cada sujeito relativamente ao contributo das estratégias 

auto-sugestivas de confronto (de 1 a 9) vs o contributo do tratamento médico recebido 

durante as doze semanas (de 1 a 9) para a evolução dos sintoma(s) prevalecente(s) 

percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado durante esse período, sendo que estas 

atribuições eram apresentadas de forma dialecticamente oposta para o sujeito reflectir 

simultânea e dialecticamente sobre as duas (Joyce-Moniz & Barros, 2005). Isto é, um 

dos lados da balança compreendia a avaliação do contributo das estratégias auto-

sugestivas, desde um contributo mínimo, 1, até ao contributo máximo, 9. O lado oposto 

compreendia a avaliação do contributo do tratamento médico, igualmente variando de 

um contributo mínimo, 1, à atribuição de contributo máximo, 9.  

Nas Figuras 38, 39 e 40 são ilustradas as balanças subjectivas que foram 

utilizadas com cada um dos três grupos sintomáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.   Balança subjectiva, apresentada ao grupo do conjunto de sintomas não 

especificados, para avaliação dialéctica do contributo das estratégias auto-sugestivas de 

confronto vs tratamento médico para a evolução dos sintomas percepcionados e do seu controlo 

percepcionado 

O que é que mais tem contribuído para a evolução dos meus sintomas e do meu 

controlo sobre eles? 
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Figura 39.   Balança subjectiva, apresentada ao grupo da dor, para avaliação dialéctica do 

contributo das estratégias auto-sugestivas de confronto vs tratamento médico para a evolução 

das dores percepcionadas e do seu controlo percepcionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.   Balança subjectiva, apresentada ao grupo das dificuldades motoras, para avaliação 

dialéctica do contributo das estratégias auto-sugestivas de confronto vs tratamento médico para 

a evolução das dificuldades motoras percepcionadas e do seu controlo percepcionado 

 

O que é que mais tem contribuído para a evolução das minhas dificuldades motoras 

 e do meu controlo sobre elas? 

O que é que mais tem contribuído para a evolução das minhas dores e do meu 

controlo sobre elas? 
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No seguimento da questão Na sua opinião, e olhando para esta balança, o que é 

que mais tem contribuído para a evolução dos seus sintomas e do controlo que tem 

conseguido sobre eles?,
12

 cada sujeito desenhava, na balança subjectiva, uma seta única 

dirigida ao número que indicava a sua percepção relativamente ao contributo das 

estratégias auto-sugestivas vs contributo do tratamento médico. Quanto mais o sujeito 

aproximasse a sua seta do 9 de um dos lados da balança, mais estava a realçar o 

contributo desse lado da balança, em relação ao contributo do outro lado. De modo 

contrário, quanto mais aproximasse a sua seta do 1, mais realçava que ambos os lados 

contribuíram equitativamente.  

Com esta atribuição pretendeu-se avaliar a crença de cada um dos sujeitos na 

psicologia, concretamente, nas metodologias auto-sugestivas, como novidade valorada, 

face aos tratamentos médicos já conhecidos por experiência própria (e.g., 

medicamentos, fisioterapia).   

 A importância desta atribuição é realçada pela constatação de Bandura (1997) de 

que as intervenções que combinam o tratamento médico com estratégias psicológicas de 

confronto podem ter diferentes efeitos na percepção de auto-eficácia do sujeito 

dependendo do modo como são avaliados os contributos relativos de cada uma destas 

formas de intervenção e do peso atribuído a cada um deles. Concretamente, a percepção 

de auto-eficácia é maior nos casos em que os sujeitos enfatizam o contributo das 

estratégias psicológicas de confronto e atribuem menor peso ao contributo do 

tratamento médico do que nos casos em que o sucesso da intervenção é atribuído ao 

tratamento médico negligenciando a contribuição das estratégias (Bandura, 1997).    

 

Antes de concluir a secção referente aos instrumentos, metodologias e 

complementos metodológicos importa mencionar que a avaliação das percepções dos 

sujeitos relativamente aos seus sintomas, através dos instrumentos descritos, em vez da 

avaliação dos sintomas apresentados seguiu a perspectiva defendida por Kazdin (2003), 

segundo a qual a percepção do doente é muito importante nos estudos dirigidos à 

avaliação de uma determinada intervenção com pacientes adultos. Isto porque o sujeito 

pode manter os seus sintomas mas percepcioná-los como menos intensos, duradouros, 

frequentes e mais fáceis de controlar. É igualmente possível que dois sujeitos que 

iniciam a intervenção com os mesmos sintomas e que apresentam alterações 

semelhantes com ela percepcionem essas mudanças de forma diferente. 
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Apesar do referido e do que sucedeu no presente estudo de intervenção, a 

perspectiva do doente raramente é considerada neste tipo de estudos. 

 

 

5.5. Variáveis dependentes 

 

Na medida em que se pretendeu avaliar, por um lado, a eficácia da intervenção 

auto-sugestiva num conjunto de variáveis dependentes e, por outro lado, a influência do 

tipo de patologia reumática prevalecente, sintoma(s) prevalecente(s), idade e diferentes 

níveis de desenvolvimento das significações sobre a doença na eficácia dessa 

intervenção, importa enumerar essas variáveis dependentes bem como referir a sua 

forma de medição através dos instrumentos já apresentados na secção anterior.  

Nesta óptica, as variáveis dependentes incluídas no estudo de intervenção 

consistiram na(o): 

a) intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s), a qual foi 

medida no termómetro subjectivo, graduado de 0 (e.g., “nenhuma dor”) a 10 

(e.g., “dor insuportável”); 

b) duração percepcionada do episódio sintomático mais longo (em horas ou 

minutos), indicada pelo sujeito no espaço para registo desta variável; 

c) número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados, medido na 

escala quantificável compreendida entre 0 e 10 ou mais; 

d) controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s), de -8 

(vulnerabilidade máxima) a 8 (controlo máximo), medido através da balança 

subjectiva, tendo-se procedido à seguinte conversão dos valores de 

vulnerabilidade e de controlabilidade atribuídos pelo sujeito na balança 

subjectiva: a) o valor 0 corresponde à atribuição de 1 na balança subjectiva; 

b) os valores de 1 a 8 correspondem às atribuições de controlabilidade de 2 a 

9 na balança; c) os valores negativos de -1 a -8 correspondem às atribuições 

de vulnerabilidade de 2 a 9 na balança; 

e) auto-eficácia percepcionada no confronto com os sintomas, dificuldades e 

tarefas específicas, medida através das três escalas de auto-eficácia (1, 2 e 3), 
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compreendidas entre 0 (“tenho a certeza que não consigo”) e 10 (“não tenho 

dúvidas que consigo”). 

 

 

5.6. Procedimentos 

 

Para uma melhor organização e sistematização da informação, o procedimento 

utilizado com o grupo IAS (grupo experimental) e com o grupo ISAS (grupo de controlo 

ou de comparação) serão descritos separadamente, sendo que a distribuição dos sujeitos 

por estes dois grupos foi feita aleatoriamente, sem obedecer a nenhum critério clínico, 

médico, psicológico ou temporal.  

É importante salientar também que os sujeitos distribuídos aleatoriamente pelos 

dois grupos com o objectivo de reduzir a probabilidade destes dois grupos se 

diferenciarem quanto a factores não antecipados e deste modo aumentar a validade 

interna, não receberam informação sobre se foram incluídos num grupo experimental ou 

num grupo de comparação/controlo de forma a diminuir o impacto das suas expectativas 

sobre os resultados, condição referida na literatura como “single-blinding” (Nathan et 

al., 2003).  

 Antes de proceder à descrição do procedimento para cada um dos grupos IAS e 

ISAS, importa referir ainda que previamente ao primeiro contacto da investigadora com 

os sujeitos, e tal como sucede geralmente nos estudos que visam a avaliação da eficácia 

de uma ou mais intervenções (Nathan et al., 2003), a investigadora recebeu uma 

formação adequada e rigorosa na aplicação das metodologias psicológicas utilizadas 

com os dois grupos de forma a assegurar que estas eram, de facto, as metodologias 

cujos resultados se pretendiam avaliar. 
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5.6.1. Grupo IAS 

 

5.6.1.1. Recolha de informação acerca da patologia e do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s) 

 

Antes do início da primeira sessão, o médico informava verbalmente a 

investigadora sobre a patologia prevalecente do utente, para a sua inclusão no respectivo 

grupo nosológico. Nalguns casos, essa informação era acompanhada de informação 

médica escrita (e.g., relatórios médicos, exames complementares de diagnóstico) 

facultada pelo clínico sobre a patologia prevalecente do utente. 

Na primeira sessão, cada um dos sujeitos foi questionado, no âmbito de uma 

entrevista semi-estruturada, acerca do(s) seu(s) sintoma(s) prevalecente(s), por meio da 

questão: De tudo o que me falou sobre o modo como os seus sintomas afectam mais a 

sua vida, o que é que para si incomoda mais? A distribuição dos participantes pelos três 

grupos sintomáticos já descritos foi efectuada com base nas suas respostas a esta 

questão. 

 

 

5.6.1.2. Apresentação da automonitorização avaliativa e aplicação das 

escalas de auto-eficácia no início da intervenção 

 

Durante a primeira sessão a investigadora procedeu também à apresentação do 

procedimento de automonitorização como forma de avaliação diária, pelo sujeito, do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado durante 

um período de doze semanas, na ausência de quaisquer indicações explícitas ou 

operacionais para a auto-sugestão reactiva do sujeito.  

Após a apresentação das quatro formas de automonitorização avaliativa, foi 

realizado, na sessão, um treino simples desta técnica, em que o sujeito procedia à 

automonitorização do(s) sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo 

percepcionado nesse dia até àquele momento, de acordo com o grupo sintomático a que 

pertencia (ver Anexo K). 
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Depois de a investigadora se ter assegurado de que o sujeito compreendeu o 

procedimento de automonitorização avaliativa, foram aplicadas as três escalas de auto-

eficácia de acordo com o seu grupo nosológico. 

 

 

5.6.1.3. Aplicação da automonitorização avaliativa 

 

No final da primeira sessão foi combinada e agendada com o sujeito uma 

segunda sessão individual para apresentação e treino de um conjunto de metodologias 

de intervenção baseadas na auto-sugestão, que se pretendeu um complemento ao 

tratamento biomédico na diminuição percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s) e 

no aumento da percepção de auto-eficácia e de controlo sobre ele(s). Contudo, durante o 

período de sete dias (uma semana) decorrido entre as duas sessões, o sujeito procedeu 

unicamente às quatro formas de automonitorização avaliativa já descritas. 

 

 

5.6.1.4. Apresentação da automonitorização reactiva e do relaxamento auto-

sugestivo  

 

Na segunda sessão foi realizada uma nova entrevista semi-estruturada, no âmbito 

da qual a investigadora apresentou ao sujeito um pacote de metodologias de auto-

sugestão, nomeadamente a automonitorização reactiva e o relaxamento auto-

sugestivo para utilização, pelo próprio, de forma autónoma e regular, no confronto dos 

seus sintomas. 

 

 

Apresentação da automonitorização reactiva 

 

Relativamente à automonitorização reactiva, foram dadas, no âmbito da 

entrevista semi-estruturada, as seguintes sugestões explícitas acerca da reactividade da 

automonitorização para a auto-sugestão reactiva do sujeito:  
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Segue-se o exemplo de sugestões explícitas acerca da reactividade da 

automonitorização dirigidas a um sujeito que apresentava a dor como o sintoma 

prevalecente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sujeito era, deste modo, incentivado a prosseguir com a automonitorização 

diária do(s) sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo 

percepcionado durante as onze semanas seguintes mas com objectivos reactivos e de 

auto-sugestão sendo, desta forma, utilizada durante esse período como metodologia 

auto-sugestiva e reactiva. 

   

 

Apresentação do relaxamento auto-sugestivo 

 

Para além do racional fornecido acerca da reactividade da automonitorização, foi 

apresentado o relaxamento auto-sugestivo. Assim, inicialmente o sujeito foi informado 

A nossa intervenção baseia-se no princípio simples de que a observação, registo e 

medição leva à diminuição do(s) sintoma(s) e ao aumento do seu controlo. Assim, 

quanto mais observar o modo como lida com o(s) seu(s) sintoma(s), ou como o(s) 

controla, mais esse controlo tenderá a aumentar. Do mesmo modo, quanto mais 

registar e medir a duração, intensidade e frequência do(s) seu(s) sintoma(s), mais 

ele(s) tenderá(ão) a diminuir progressivamente. 

 

 

Daqui em diante, quanto mais for regular nestas medições, mais vai melhorar. Assim, 

quanto mais medir a intensidade das suas dores no termómetro, mas vai notar que 

elas vão diminuindo progressivamente. Da mesma maneira, se todos os dias pesar, na 

balança, o controlo que sente em relação a elas, vai constatar que vai tendo cada vez 

mais controlo. Poderá, no entanto, haver alturas em que lhe parece sentir-se na 

mesma ou pior, mas se fizer estes registos todos os dias, vai aperceber-se que a 

tendência vai ser para melhorar cada vez mais. 
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acerca do racional e da reactividade do relaxamento, tendo sido depois realizado um 

treino simples desta metodologia na sessão em que, numa primeira fase, a investigadora 

fazia uma demonstração da sua utilização e, numa segunda fase, convidava o sujeito a 

experimentá-la, sob a sua supervisão. 

Durante o treino, o recurso a verbalizações sugestivas e auto-sugestivas como as 

apresentadas abaixo, visaram sobretudo a auto-sugestão do sujeito de diminuição e 

controlo da sintomatologia prevalecente através desta metodologia: 

 

 

 

 

 

 

Através das seguintes verbalizações sugestivas da investigadora, o sujeito era 

motivado e sugestionado a utilizar, diariamente, o relaxamento para controlar e diminuir 

os seus sintomas:  

 

 

 

 

 

A sua prática e treino em qualquer local e momento do dia, eram também 

incentivados pela investigadora no âmbito da entrevista semi-estruturada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À medida que for conseguindo relaxar diariamente as várias partes do corpo, as suas 

dores vão-se tornando cada vez mais fraquinhas e vai conseguir mexer-se cada vez 

melhor. 

 

 

 

Nessa altura, dizer silenciosamente para si: “Estou a sentir a minha dor a baixar 

cada vez mais”, enquanto conta de quatro para um, vai ajudá-la(o) a diminuir ainda 

mais as suas sensações de dor (e/ou outros sintomas prevalecentes)! 
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5.6.1.5. Planeamento do recurso aos contactos telefónicos e ao correio 

 

No final da segunda sessão a investigadora combinou efectuar um contacto 

telefónico semanal para o sujeito, durante as onze semanas seguintes, com os propósitos 

de monitorização e de esclarecimento de dúvidas ou dificuldades na aplicação das 

metodologias auto-sugestivas apresentadas. 

Para além dos contactos telefónicos, foi acordado entre a investigadora e o 

sujeito procederem, durante esse período, a uma troca das folhas de automonitorização 

através do correio. Concretamente, no final da segunda sessão, depois de ter recebido 

pessoalmente as folhas de automonitorização já preenchidas pelo sujeito relativamente à 

primeira semana (sete dias de automonitorização avaliativa), a investigadora procedia à 

entrega das folhas para automonitorização dos sintomas e seu controlo nas três 

seguintes juntamente com três envelopes de correio azul já devidamente preenchidos 

 A aprendizagem deste tipo de exercícios, tal como a aprendizagem de qualquer 

aptidão motora, seja ela andar de bicicleta, nadar ou outra, requer prática e 

treino. Quanto mais praticar estes exercícios, mais rapidamente vai conseguir 

atingir os seus objectivos. Pense nos atletas de alta competição. Para atingirem os 

seus objectivos, têm de treinar todos os dias e têm de acreditar que, através do seu 

treino e empenho, vão ficar cada vez mais bem preparados para vencer! Consigo 

passa-se exactamente o mesmo. Quanto mais treinar estes exercícios e acreditar 

na sua capacidade para diminuir os seus sintomas através deles, mais facilmente 

irá conseguir controlá-los.  

 Podemos pensar também nos alunos que têm um teste marcado para daí a uns 

meses. Quanto mais o aluno for estudando, mais probabilidade tem de conseguir 

ter uma boa classificação nesse teste. Também no seu caso, quanto mais praticar 

e treinar estes exercícios mais capaz se vai sentir de controlar e diminuir os seus 

sintomas. 

 Quanto mais praticar estes exercícios, mais vai conseguir descontrair essas partes 

do corpo, fazendo com que as suas dores diminuam, ao mesmo tempo que vai ter 

mais facilidade em mover essas mesmas zonas do corpo. 
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com os dados do sujeito na parte do remetente e com os da investigadora na parte 

referente ao destinatário. No momento da entrega, a investigadora explicava ao sujeito 

que após completar a terceira semana a partir dessa sessão, deveria proceder ao envio, 

por correio, das folhas já preenchidas, colocando-as num dos envelopes de correio azul. 

Foi-lhe também dito que, nessa altura, receberia em sua casa, as folhas para continuar a 

automonitorização nas quatro semanas seguintes. No final desse período, o sujeito 

procederia ao envio para a investigadora, por correio, das folhas de automonitorização 

referentes a essas quatro semanas utilizando, para esse efeito, outro envelope de correio 

azul, previamente fornecido pela investigadora. Nessa altura, o sujeito receberia em sua 

casa, as folhas para proceder à automonitorização dos sintomas e seu controlo 

percepcionado durante um período de mais quatro semanas. No final desse período, o 

qual corresponderia ao final das onze semanas, o sujeito enviaria para a investigadora, 

por correio, as folhas referentes ao último mês de automonitorização, noutro envelope 

de correio azul ainda não utilizado. 

 Antes do término da sessão, ficou combinado que depois da recepção dos três 

envelopes enviados pelo sujeito no final das onze semanas, este seria contactado para 

marcação de uma terceira sessão.    

 

 

5.6.1.6. Aplicação das metodologias auto-sugestivas e sua supervisão por 

meio do correio e contactos telefónicos  

 

Conforme referido, após a realização da segunda sessão, a investigadora 

supervisionou seguidamente a utilização das metodologias pelo sujeito, através de 

contactos telefónicos efectuados com uma periodicidade semanal, no horário 

previamente combinado. Para além dos propósitos de monitorização externa e regular 

das duas metodologias auto-sugestivas e de esclarecimento de dúvidas ou dificuldades 

na sua aplicação, os contactos telefónicos visaram, sobretudo, o reforço e incentivo da 

prática dessas metodologias. Seguem-se exemplos de verbalizações reforçadoras e 

sugestivas de reactividade fornecidas pela investigadora aos sujeitos por meio do 

contacto telefónico: 
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Algumas das verbalizações sugestivas utilizadas pela investigadora nos 

contactos telefónicos incluíram metáforas e comparações, exemplificadas de seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O recurso a este tipo de metáforas e comparações visou aumentar a auto-

sugestão, reforço e motivação do sujeito para pôr em prática as metodologias auto-

sugestivas integradas no estudo. De acordo com Bandura (1997) os sujeitos que são 

sugestionados ou persuadidos de que vão ser bem sucedidos nos objectivos visados, 

investem e persistem mais nas estratégias aprendidas do que os sujeitos que apresentam 

dúvidas quanto à sua capacidade para concretizarem com sucesso os objectivos 

desejados.       

Assim, à semelhança da entrevista semi-estruturada, os contactos telefónicos 

foram usados, com o grupo IAS, como uma técnica complementar de sugestão, reforço e 

motivação para a utilização do relaxamento auto-sugestivo e das várias formas de 

automonitorização reactiva apresentadas e propostas ao sujeito. Nesse sentido, tanto a 

 Nunca é demais recordar-lhe que, quanto mais vezes praticar os exercícios de 

relaxamento sozinha e fizer as medições, mais progressos vai conseguir ter, a 

pouco e pouco. 

 Nunca é demais lembrar que, quanto mais vezes praticar esses exercícios 

sozinha e fizer essas medições, mais vai conseguir que, a pouco e pouco, os 

seus sintomas (e.g., dores, dificuldades motoras) fiquem mais fraquinhos! 

Mesmo nos dias em que lhe pareça que os seus sintomas são mais fortes ou 

que não querem desaparecer, vai ver que se continuar a utilizar essas 

estratégias, regularmente, como combinámos, eles acabarão por diminuir e 

vai sentir-se cada vez mais capaz de os controlar. 

 

 

 

 

Vamos pensar nas pessoas que querem reduzir o seu peso. Se todos os dias seguirem 

uma dieta recomendada por um profissional médico e se praticarem exercício físico 

regular, com o tempo vão conseguindo diminuir e controlar cada vez melhor o seu 

peso. Também no seu caso, se todos os dias recorrer às duas estratégias que nós 

combinámos também vai conseguir ter um controlo cada vez melhor dos seus 

sintomas de forma a diminui-los progressivamente. 
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automonitorização reactiva como o relaxamento auto-sugestivo, ambas metodologias de 

auto-sugestão, integraram a entrevista semi-estruturada e os contactos telefónicos como 

complementos metodológicos sugestivos, motivadores e reforçadores da auto-sugestão. 

 Para além dos contactos telefónicos estabelecidos durante as onze semanas de 

intervenção, a investigadora e o sujeito procederam à troca das folhas de 

automonitorização, por correio, da forma já anteriormente descrita. 

Com o delineamento desta forma de monitorização, feedback e 

acompanhamento do sujeito por meio dos contactos telefónicos e do correio pretendeu-

se, sobretudo, assegurar a adesão e cometimento do sujeito com as metodologias auto-

sugestivas mas também obter vantagens na análise de custo-benefício/eficácia, na 

medida em que permitiu organizar uma intervenção com contacto presencial mínimo.  

 Procurou-se, deste modo, seguir a perspectiva de Yates (2003), segundo a qual é 

necessário não só avaliar a eficácia ou os benefícios de uma intervenção mas também 

considerar os custos envolvidos nessa intervenção e, sobretudo, a relação entre custos-

benefícios e custos-eficácia. De facto, segundo Yates (2003), no delineamento de uma 

intervenção, a eficácia e os benefícios (e.g., diminuição dos sintomas) devem ser 

maximizados e os custos (e.g., tempo despendido pelo terapeuta e pelo cliente, 

dificuldade na utilização da intervenção) minimizados. Estes aspectos foram 

contemplados no estudo de intervenção, nomeadamente através do recurso aos 

contactos telefónicos e ao correio e da utilização de metodologias de fácil e simples 

utilização pelo sujeito as quais requeriam pouco tempo na sua aplicação.  

É de referir também que, de acordo com um estudo realizado por Yates (1987), 

constatou-se que a eficácia da intervenção foi maior nas condições em que os sujeitos 

percepcionavam que os seus benefícios excediam os custos do que nas condições em 

que os sujeitos percepcionavam que os benefícios não excediam os custos da 

intervenção, o que demonstra, por um lado, a importância de atender aos custos para 

além dos benefícios/eficácia da intervenção e, por outro lado, a influência da percepção 

dos custos-benefícios na adesão e cometimento dos sujeitos à intervenção proposta. 

 

Conforme já mencionado, depois da recepção dos três envelopes enviados pelo 

sujeito com os resultados da automonitorização reactiva utilizada durante as onze 

semanas decorridas após a segunda sessão, a investigadora procedia à marcação, por 

telefone, de uma terceira sessão individual, que visava os seguintes propósitos:  
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1. apresentar os gráficos relativos à evolução da intensidade percepcionada 

do(s) sintoma(s) prevalecente(s) e do seu controlo percepcionado;  

2. apresentar a balança subjectiva para avaliação dialéctica da percepção do 

sujeito sobre o contributo das estratégias psicológicas de confronto utilizadas 

no estudo (de 1 a 9) vs tratamento médico (de 1 a 9) para a evolução do(s) 

sintoma(s) percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado, durante o 

período das doze semanas (incluindo a semana entre a primeira e a segunda 

sessão);  

3. reforçar e incentivar a continuação da utilização regular das metodologias de 

auto-sugestão na diminuição e controlo dos sintomas percepcionados;  

4. aplicar as três escalas de auto-eficácia. 

 

 

5.6.1.7. Apresentação dos gráficos relativos à evolução da intensidade 

percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s) e do seu controlo 

percepcionado  

 

No início da terceira sessão, a investigadora apresentava ao sujeito os gráficos 

relativos à evolução da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s) e do 

seu controlo percepcionado, explicando que estes tinham sido baseados nos resultados 

da automonitorização efectuada por ele da intensidade e da vulnerabilidade vs 

controlabilidade sobre os sintomas durante as doze semanas decorridas a partir da 

primeira sessão.  

A apresentação e explicitação da informação ilustrada nos gráficos relativos à 

evolução da intensidade e do controlo percepcionados tiveram como objectivos: a) 

servir de introdução à avaliação, na balança subjectiva, da percepção do sujeito sobre o 

contributo das estratégias psicológicas de confronto vs tratamento médico para essa 

evolução (5.6.1.8.); b) reforçar e incentivar a utilização regular e continuada dos 

procedimentos de automonitorização reactiva e do relaxamento auto-sugestivo 

(5.6.1.9.), nomeadamente através da sugestão de que o sujeito poderia contribuir, daí em 

diante, para uma melhor evolução da intensidade e do controlo percepcionados, através 

do prosseguimento com estas metodologias. 



Capítulo 5: Estudo de intervenção 

 

 

150 

 

5.6.1.8. Apresentação da balança subjectiva para avaliação dialéctica da 

percepção sobre o contributo das estratégias psicológicas de confronto vs 

tratamento médico 

 

Conforme referido, depois da apresentação dos gráficos, o sujeito avaliava, na 

balança subjectiva já anteriormente descrita, a sua percepção relativamente ao 

contributo das estratégias auto-sugestivas de confronto (de 1 a 9) vs o contributo do 

tratamento médico recebido durante as doze semanas (de 1 a 9) para a evolução dos 

sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado durante 

esse período. 

 

 

5.6.1.9. Reforço e incentivo da continuação da utilização regular das 

metodologias de auto-sugestão e aplicação das escalas de auto-eficácia no 

final da intervenção  

 

Após a avaliação dialéctica efectuada na balança subjectiva, o sujeito era 

incentivado a prosseguir com a utilização do relaxamento auto-sugestivo e da 

automonitorização reactiva na sua vida diária para o controlo e diminuição da 

sintomatologia percepcionada. Pretendeu-se, desta forma, que a auto-sugestão se 

convertesse num modo de vida, através da sua utilização o mais continuada e 

prolongada possível, ao invés da interrupção da sua prática.  

O reforço e incentivo foram concretizados por meio das seguintes verbalizações 

sugestivas da investigadora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 É muito importante que continue a desempenhar um papel activo no controlo e 

confronto dos seus sintomas. 

 Quanto mais persistente for no recurso às estratégias que combinámos, 

melhor vai conseguir combater os seus sintomas. 

 Como temos vindo a falar, quanto maior for a frequência com que pratica o 

relaxamento, maiores são os progressos que vai alcançando ao longo do 

tempo. Do mesmo modo, se continuar a fazer o registo regular dos seus 

sintomas e da forma como lida com eles, vai conseguir controlá-los e dominá-

los cada vez melhor.  
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5.6.1.10. Aplicação das três escalas de auto-eficácia 

 

Após a obtenção da concordância e aceitação do sujeito em prosseguir com as 

metodologias auto-sugestivas na sua vida diária, foram aplicadas, no final da terceira 

sessão, as três escalas de auto-eficácia que já tinham sido aplicadas na primeira sessão 

com cada um dos sujeitos de acordo com o seu grupo nosológico. Assim, as três escalas 

utilizadas com o grupo das osteoartroses no final da primeira sessão foram aplicadas, 

individualmente, a cada um destes sujeitos no final da terceira sessão. Do mesmo modo, 

as três escalas que tinham sido utilizadas com o grupo das discopatias foram novamente 

aplicadas a cada um dos sujeitos incluídos neste grupo, no final da terceira sessão. 

Também as escalas utilizadas com o grupo das doenças reumáticas inflamatórias 

crónicas e sistémicas com predomínio articular na primeira sessão foram aplicadas a 

cada um dos sujeitos deste grupo no final da terceira sessão. 

 

 

5.6.2. Grupo ISAS 

 

Contrariamente ao referido para o grupo IAS, com os sujeitos do grupo ISAS 

foram realizadas apenas duas sessões individuais. 

 

 

5.6.2.1. Recolha de informação acerca da patologia e do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s)  

 

Os dados sobre a patologia prevalecente apresentada pelo sujeito e sobre o(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) por ele percepcionado(s) foram obtidos da forma descrita 

para o grupo IAS. Concretamente, a patologia prevalecente do utente era identificada 

pelo médico antes do início da primeira sessão com a investigadora e a informação 

sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) pelo utente era recolhida através 

da entrevista semi-estruturada realizada na primeira sessão. 
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5.6.2.2. Apresentação da automonitorização avaliativa e aplicação das 

escalas de auto-eficácia no início da intervenção 

 

Com os sujeitos do grupo ISAS procedeu-se à apresentação da 

automonitorização avaliativa (ver Anexo K) e à aplicação das escalas de auto-eficácia 

na primeira sessão da mesma forma descrita para o grupo IAS. 

  

 

5.6.2.3. Aplicação da automonitorização avaliativa e sua supervisão por meio 

do correio e contactos telefónicos 

 

No que se refere às metodologias utilizadas, após a primeira sessão os sujeitos 

do grupo ISAS utilizaram apenas as quatro formas de automonitorização diária 

unicamente com o propósito de avaliar os sintomas percepcionados e o seu controlo 

percepcionado, durante o período de doze semanas e na ausência de qualquer 

informação explícita ou operacional dada pela investigadora acerca da reactividade 

deste procedimento. Assim, à semelhança do que foi referido relativamente ao grupo 

IAS durante os sete dias decorridos entre as duas primeiras sessões, também durante o 

período das doze semanas seguintes à primeira sessão com o grupo ISAS, foi utilizada 

com estes sujeitos a automonitorização diária de sintomas e do seu controlo com 

propósitos apenas avaliativos e não como metodologia reactiva ou de auto-sugestão. O 

sujeito procedia a esta automonitorização avaliativa depois de ter sido informado que 

lhe seria apresentado e ensinado, no final das doze semanas de monitorização, um 

método de intervenção não médica, que se pretendia complementar ao tratamento 

médico, para um melhor controlo e evolução da sintomatologia percepcionada. Esta 

informação fornecida pela investigadora visou aumentar a sua motivação e assegurar o 

seu cometimento com a automonitorização diária na medida em que esta requeria 

tempo, esforço atencional sustido, paciência e persistência e outras capacidades que, por 

sua vez, dependiam da sua motivação. De acordo com os modelos do valor das 

expectativas (Ajzen & Fishbein, 1980; Atkinson, 1964; Rotter, 1982; Vroom, 1964) a 

motivação da pessoa para desenvolver determinadas acções é influenciada pelas suas 

expectativas sobre os resultados ou consequências dessas acções e pela atractividade 
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desses resultados ou consequências. Assim, quanto maior a expectativa que uma 

determinada acção pode produzir resultados ou consequências positivas para a pessoa e 

quanto mais essas consequências ou resultados forem por ela valorizados, maior é a sua 

motivação para desenvolver essa acção. Neste sentido, os sujeitos procediam 

diariamente à automonitorização avaliativa durante as doze semanas com a expectativa 

de receberem, no final desse período, uma forma de intervenção não médica, 

complementar ao tratamento médico, a qual lhes iria ajudar a conseguir um melhor 

controlo e evolução da sintomatologia percepcionada. 

Durante as doze semanas de automonitorização avaliativa e, tal como sucedido 

para o grupo IAS durante as onze semanas seguintes à segunda sessão, também com os 

sujeitos do grupo ISAS foram efectuados contactos telefónicos com uma frequência 

semanal. Contudo, no caso destes sujeitos, os contactos telefónicos serviram os 

seguintes propósitos:  

1. monitorização externa da utilização das quatro formas de automonitorização 

avaliativa;  

2. esclarecimento de dúvidas; 

3. reforço e incentivo da automonitorização na ausência de quaisquer sugestões 

explícitas acerca da reactividade deste procedimento.    

 

Seguem-se exemplos de verbalizações da investigadora dirigidas a cada um dos 

participantes por meio do contacto telefónico visando os objectivos supracitados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À semelhança do que foi referido relativamente ao grupo IAS, a recolha de dados 

através do correio foi também efectuada com o grupo ISAS durante as doze semanas. 

 Boa tarde! Como se sente hoje?  

 Tem feito os registos/medições que combinámos? 

 Muito bem! E tem tido alguma dificuldade? 

 É muito importante que continue a fazer essa avaliação dos seus sintomas 

para depois podermos passar para as estratégias de intervenção. 

 Há alguma coisa que queira aproveitar para me perguntar ou esclarecer? 

 Então desejo-lhe um bom resto de dia e, em breve, voltaremos a falar. 
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Neste caso, após a primeira sessão procedeu-se à troca mensal das folhas de 

automonitorização, através de envelopes de correio azul, com o objectivo de manter a 

adesão e cometimento do sujeito com o procedimento de automonitorização avaliativa.   

 

No final do período de automonitorização avaliativa (doze semanas), foi 

realizada uma segunda sessão individual com os seguintes propósitos:  

1. apresentação dos gráficos relativos à evolução da intensidade percepcionada 

do(s) sintoma(s) prevalecente(s) e do seu controlo percepcionado;  

2. apresentação e treino simples do relaxamento não auto-sugestivo;  

3. aplicação das três escalas de auto-eficácia. 

 

 

5.6.2.4. Apresentação dos gráficos relativos à evolução da intensidade 

percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s) e do seu controlo 

percepcionado  

 

A apresentação dos gráficos referentes à evolução da intensidade percepcionada 

do(s) sintoma(s) prevalecente(s) e do seu controlo percepcionado seguiu o mesmo 

procedimento descrito para o grupo IAS. Concretamente, a investigadora começou por 

explicar que os gráficos tinham sido baseados nos resultados da automonitorização 

efectuada pelo sujeito da intensidade percepcionada e da vulnerabilidade vs 

controlabilidade percepcionada sobre o(s) sintoma(s), durante as doze semanas, no 

termómetro subjectivo e na balança subjectiva, respectivamente. No caso do grupo 

ISAS, a apresentação dos dois gráficos serviu o propósito de dar a conhecer ao sujeito a 

evolução do(s) sintoma(s) percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado. 

 

 

5.6.2.5. Apresentação e treino simples do relaxamento não auto-sugestivo e 

aplicação das escalas de auto-eficácia 

 

De seguida, procedeu-se à apresentação e treino simples do relaxamento não 

auto-sugestivo da mesma forma descrita para a utilização do relaxamento auto-sugestivo 
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com o grupo IAS na segunda sessão, embora sem o recurso a verbalizações sugestivas 

ou auto-sugestivas da reactividade deste procedimento. Foi também dito ao sujeito que a 

partir daquele dia já não procederia às quatro formas de automonitorização diária, 

utilizando apenas o relaxamento dirigido a quatro grupos musculares para controlar e 

diminuir os sintomas percepcionados. 

No final da segunda sessão foram aplicadas as três escalas de auto-eficácia que 

já tinham sido aplicadas na primeira sessão com cada um dos sujeitos de acordo com o 

seu grupo nosológico. 

 

 

5.6.2.6. Aplicação do relaxamento não auto-sugestivo e sua supervisão por 

meio de contactos telefónicos 

 

Após a segunda sessão, a investigadora supervisionou a utilização diária do 

relaxamento não auto-sugestivo pelo sujeito, através de contactos telefónicos efectuados 

durante quatro semanas com uma periodicidade semanal. Ao longo deste período, os 

contactos telefónicos serviram os seguintes propósitos:  

1. monitorização externa da utilização do relaxamento não auto-sugestivo;  

2. esclarecimento de dúvidas; 

3. reforço e incentivo da técnica de relaxamento não auto-sugestivo na ausência 

de quaisquer sugestões explícitas acerca da reactividade deste procedimento.    

 

Seguem-se exemplos de verbalizações da investigadora dirigidas a cada um dos 

sujeitos durante os contactos telefónicos visando os objectivos supracitados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boa tarde! Como se sente hoje?  

 Tem feito os exercícios de relaxamento que combinámos? 

 Óptimo! E tem tido alguma dificuldade? 

 É muito importante que continue a utilizar esses exercícios no controlo dos 

seus sintomas. 

 Há alguma coisa que queira aproveitar para me perguntar ou esclarecer? 

 Então despeço-me por hoje e, em breve, voltaremos a falar. 
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Com efeito, no presente estudo, foram analisados apenas os resultados obtidos 

com o grupo ISAS durante as doze semanas decorridas desde a primeira sessão até à 

segunda sessão (incluindo os resultados das avaliações efectuadas na segunda sessão), 

os quais foram comparados com os resultados obtidos com o grupo IAS durante as doze 

semanas decorridas desde a primeira sessão até à terceira sessão (incluindo os resultados 

das avaliações realizadas na terceira sessão). 

A utilização, com o grupo ISAS, da técnica de relaxamento não auto-sugestivo a 

partir da segunda sessão serviu apenas o propósito clínico de fornecer a estes sujeitos 

uma forma simples de intervir nos seus sintomas de modo a aumentar a sua percepção 

de controlo e de auto-eficácia sobre eles e a diminuir a sua intensidade, frequência e 

duração percepcionadas, o que distingue este estudo daqueles que visam objectivos 

puramente experimentais (e.g., avaliar a eficácia de uma intervenção, comparar a 

eficácia de intervenções diferentes).  

É de referir ainda que a decisão por parte da investigadora de proceder a uma 

forma de intervenção baseada no relaxamento não auto-sugestivo com o grupo ISAS 

após as doze semanas com o objectivo de beneficiar estes doentes sem qualquer 

utilização dos dados para o presente estudo, baseou-se nos princípios éticos de 

beneficência, justiça e respeito pela dignidade dos sujeitos (APA, 1992). De acordo com 

estes princípios, deu-se primazia ao bem-estar e saúde de todos participantes do estudo e 

procurou-se que nenhum dos grupos de sujeitos fosse prejudicado em relação ao outro. 

Desta forma, tanto os sujeitos do grupo IAS como os sujeitos do grupo ISAS receberam 

uma intervenção baseada na automonitorização e no relaxamento de modo a, por um 

lado, aumentar o controlo e a auto-eficácia percepcionados sobre os sintomas e, por 

outro lado, diminuir a intensidade, frequência e duração percepcionadas, embora essa 

intervenção visasse a auto-sugestão apenas no primeiro caso (grupo IAS). 

 

 

5.7. Análise estatística 

 

Nesta secção serão reportados os procedimentos estatísticos que foram utilizados 

para responder aos objectivos do estudo de intervenção (análises principais) e para 

efectuar outras análises preliminares e pós-interventivas, igualmente interessantes do 

ponto de vista clínico.   
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5.7.1. Análises preliminares 

 

5.7.1.1. Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou 

não completaram o estudo, relativamente às variáveis sócio-económicas 

 

Os sujeitos que participaram no estudo (n = 205) foram comparados com os 

sujeitos que não aderiram às metodologias propostas no estudo ou que aderiram mas 

não as completaram (n = 58), quanto às seguintes variáveis sócio-económicas: 

 Idade; 

 Sexo; 

 Situação face à profissão; 

 Escolaridade. 

 

 Relativamente à variável idade, recorreu-se à análise das percentagens dos 

grupos etários dos 18 aos 40 anos, dos 41 aos 55 anos e dos 56 aos 75 anos e 

ao teste não paramétrico de Mann-Whitney (dada a violação do pressuposto 

da normalidade das distribuições através dos testes de Kolmogorov-Smirnov 

e de Shapiro-Wilk) para comparar o grupo de sujeitos que participaram no 

estudo e o grupo de sujeitos que não aderiram às metodologias propostas no 

estudo ou que aderiram mas não as completaram, quanto às idades dos 

sujeitos. 

 No que diz respeito ao sexo, recorreu-se igualmente à análise das 

percentagens e ao teste não paramétrico do Qui-Quadrado de modo a avaliar 

se estes dois grupos diferiram quanto às proporções de sujeitos do sexo 

feminino e do sexo masculino. 

 No que se reporta à situação face à profissão, recorreu-se também à análise 

das percentagens e ao teste não paramétrico do Qui-Quadrado de modo a 

avaliar se os dois grupos diferiram quanto às proporções de sujeitos activos e 

não activos. 

 Relativamente à escolaridade, consideraram-se os seguintes grupos na 

análise estatística: 1) inferior ao 1º ciclo do ensino básico, 2) 1º ciclo do 

ensino básico, 3) 2º ciclo do ensino básico, 4) 3º ciclo do ensino básico, 5) 
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superior ao 3º ciclo do ensino básico. Deste modo, recorreu-se à análise das 

percentagens e ao teste não paramétrico do Qui-Quadrado de modo a avaliar 

se os participantes e os sujeitos que não aderiram às metodologias propostas 

no estudo ou que aderiram mas não as completaram, diferiram quanto às 

proporções dos diversos níveis de escolaridade dos sujeitos. 

 

 

5.7.1.2. Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou 

não completaram o estudo, relativamente às variáveis nosológicas no início 

da intervenção 

 

Para além das variáveis sócio-económicas, os sujeitos que participaram no 

estudo foram comparados com os sujeitos que não aderiram às metodologias propostas 

no estudo ou que aderiram mas não as completaram quanto às seguintes variáveis: 

 Patologia prevalecente no início da intervenção proposta no estudo; 

 Sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) no início da intervenção. 

 

 Relativamente à patologia prevalecente, consideraram-se os seguintes grupos 

já referidos na secção 5.3., nomeadamente, o grupo das doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, o grupo das 

osteoartroses e o grupo das discopatias. Deste modo, para além da análise 

das percentagens recorreu-se ao teste não paramétrico do Qui-Quadrado para 

avaliar se os participantes e os sujeitos que não aderiram ou não 

completaram as metodologias diferiram quanto às proporções dos três grupos 

nosológicos. 

 No que se refere ao(s) sintoma(s) prevalecente(s), e considerando os três 

grupos sintomáticos descritos na secção 5.3., nomeadamente, dor, 

dificuldades motoras e conjunto de sintomas não especificados, recorreu-se à 

análise das percentagens e ao teste não paramétrico do Qui-Quadrado de 

modo a avaliar se os participantes e os sujeitos que não aderiram ou não 

completaram as metodologias diferiram quanto às proporções dos três grupos 

sintomáticos. 
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5.7.1.3. Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou 

não completaram o estudo, relativamente às variáveis dependentes do 

estudo medidas no início da intervenção 

 

Os sujeitos que participaram no estudo e os sujeitos que não aderiram às 

metodologias propostas no estudo ou que aderiram mas não as completaram foram 

ainda comparados quanto às variáveis dependentes do estudo, medidas no primeiro dia, 

nomeadamente: 

 Intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

 Número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados; 

 Duração percepcionada do episódio sintomático mais longo; 

 Controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

 Auto-eficácia percepcionada no confronto com os sintomas, dificuldades e 

tarefas específicas, medida nas três escalas de auto-eficácia (1, 2 e 3) 

aplicadas na primeira sessão. 

 

 Para isso, recorreu-se à MANOVA não paramétrica, procedimento baseado nas 

diferenças entre as médias das ordens das observações e na matriz de covariância das 

ordens (Katz & McSweeney, 1980). A utilização deste método não paramétrico 

multivariado deveu-se aos seguintes motivos: 

a) Todas as variáveis supracitadas foram medidas numa escala ordinal, à 

excepção da duração percepcionada do episódio sintomático mais longo no 

primeiro dia, que consiste numa variável quantitativa medida numa escala de 

razão.  

b) Relativamente à variável duração percepcionada do episódio sintomático 

mais longo no primeiro dia, apesar de consistir numa variável quantitativa 

medida numa escala de razão, verificou-se a violação do pressuposto da 

normalidade das distribuições através dos testes de Kolmogorov-Smirnov e 

de Shapiro-Wilk e a reduzida dimensão do grupo de sujeitos que não 

aderiram às metodologias propostas no estudo ou que aderiram mas não as 

completaram (n < 30). Apesar deste grupo incluir cinquenta e oito sujeitos, 
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apenas foi possível obter os dados relativos à duração percepcionada do 

episódio sintomático mais longo no primeiro dia para doze desses sujeitos. 

c) Verificou-se, através do coeficiente de correlação de Spearman, a existência 

de correlações significativas entre as variáveis dependentes medidas no 

primeiro dia. 

 

A análise estatística efectuada com a MANOVA não paramétrica foi ainda 

complementada com o teste não paramétrico de Mann-Whitney de modo a avaliar se 

existiram diferenças entre os dois grupos quanto a cada uma das variáveis supracitadas. 

 

 

5.7.1.4. Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente às 

variáveis sócio-económicas 

 

Foram também analisadas as diferenças entre o grupo IAS (Intervenção visando 

a auto-sugestão) (n = 122) e o grupo ISAS (Intervenção sem metodologia explícita de 

auto-sugestão) (n = 83) relativamente às variáveis sócio-económicas anteriormente 

descritas, através dos procedimentos estatísticos utilizados para comparar os sujeitos 

que participaram no estudo e os que não aderiram ou não o completaram, quanto a essas 

variáveis. 

 

 

5.7.1.5. Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente às 

variáveis nosológicas no início da intervenção 

 

Os grupos IAS e ISAS foram ainda comparados quanto à patologia prevalecente e 

ao(s) sintoma(s) prevalecente(s) no início da intervenção através dos procedimentos 

estatísticos descritos para comparar os sujeitos que participaram no estudo e os que não 

aderiram ou não o completaram, quanto a estas variáveis. 
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5.7.1.6. Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente às 

variáveis dependentes do estudo medidas no início da intervenção 

 

Os grupos IAS e ISAS foram também comparados quanto às variáveis 

dependentes medidas no primeiro dia. Tal como descrito para a comparação entre os 

participantes e os sujeitos que não aderiram ou não completaram o estudo, também 

neste caso se utilizou a MANOVA não paramétrica, devido aos seguintes motivos: a) 

existência de correlações significativas entre as variáveis supracitadas, b) medição numa 

escala ordinal das variáveis intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s), 

número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados, controlo 

percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s), auto-eficácia percepcionada no 

confronto com os sintomas, dificuldades e tarefas específicas medidas no primeiro dia  

c) violação do pressuposto da normalidade das distribuições através dos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk e do pressuposto da homogeneidade das 

variâncias através do teste de Levene no caso da variável duração percepcionada do 

episódio sintomático mais longo, também medida no primeiro dia. 

A análise estatística efectuada com a MANOVA não paramétrica foi 

complementada com o teste não paramétrico de Mann-Whitney de modo a avaliar se 

existiram diferenças entre os dois grupos de sujeitos quanto a cada uma das variáveis 

dependentes do estudo medidas no primeiro dia. 

 

 

5.7.1.7. Comparação dos grupos nosológicos, sintomáticos, etários e 

desenvolvimentistas relativamente às variáveis dependentes do estudo 

medidas no início da intervenção 

 

Procedeu-se ainda à comparação dos diversos grupos nosológicos (osteoartroses, 

discopatias e doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio 

articular), sintomáticos (dor, dificuldades motoras e conjunto de sintomas não 

especificados) etários (18-40 anos, 41-55 anos ou 56-75 anos) e desenvolvimentistas 

(prevalência de significações de nível 1, 2, 4 ou mais do que um nível prevalecente, na 

hierarquia centrada nas condições para a adesão ao tratamento; prevalência de 
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significações de nível 1, 2, 3 ou mais do que um nível prevalecente na hierarquia 

centrada nos processos alvo de somatização; prevalência de significações de nível 1, 2, 

3, 4, 5 ou mais do que um nível prevalecente na hierarquia centrada na evolução 

percebida da doença), referentes ao grupo IAS, quanto às variáveis dependentes do 

estudo, medidas no primeiro dia. Para esse efeito, recorreu-se à MANOVA não 

paramétrica pelos mesmos motivos apresentados na secção anterior e ao teste de 

Kruskal-Wallis.  

 

 

5.7.2. Análises principais 

 

5.7.2.1. Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente à 

evolução das variáveis dependentes do estudo ao longo das doze semanas 

 

Para além das análises estatísticas já descritas recorreu-se a testes não 

paramétricos de forma a responder ao primeiro objectivo específico do estudo de 

intervenção, nomeadamente o de avaliar a eficácia da intervenção auto-sugestiva com 

uma amostra de sujeitos diagnosticados com osteoartroses, discopatias e patologias 

reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, na(o): 

a) diminuição da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s);  

b) diminuição da duração percepcionada do episódio sintomático mais longo; 

c) diminuição do número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados; 

d) aumento da percepção de controlo sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

e) aumento da percepção de auto-eficácia no confronto com os sintomas, 

dificuldades e tarefas específicas.  

 

A utilização dos testes não paramétricos deveu-se à medição destas variáveis 

numa escala ordinal com excepção da variável duração percebida do episódio 

sintomático mais longo que apresenta uma distribuição não normal (verificada através 

dos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk) e bastante enviesada e cuja 

homogeneidade das variâncias não foi verificada através do teste de Levene.  
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Utilizou-se então os testes de Friedman e de Wilcoxon para: 

 comparar a intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s) pelo 

grupo IAS no primeiro dia, no final das quatro semanas, no final das oito 

semanas e no final das doze semanas; 

 comparar a intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s) pelo 

grupo ISAS no primeiro dia, no final  das quatro semanas, no final das oito 

semanas e no final das doze semanas; 

 comparar a duração percepcionada do episódio sintomático mais longo pelo 

grupo IAS no primeiro dia, no final  das quatro semanas, no final das oito 

semanas e no final das doze semanas; 

 comparar a duração percepcionada do episódio sintomático mais longo pelo 

grupo ISAS no primeiro dia, no final  das quatro semanas, no final das oito 

semanas e no final das doze semanas; 

 comparar o número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados  

pelo grupo IAS no primeiro dia, no final  das quatro semanas, no final das 

oito semanas e no final das doze semanas; 

 comparar o número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados 

pelo grupo ISAS no primeiro dia, no final  das quatro semanas, no final das 

oito semanas e no final das doze semanas; 

 comparar o controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s) 

pelo grupo IAS no primeiro dia, no final  das quatro semanas, no final das 

oito semanas e no final das doze semanas; 

 comparar o controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s) 

pelo grupo ISAS no primeiro dia, no final  das quatro semanas, no final das 

oito semanas e no final das doze semanas. 

 

Recorreu-se ao teste do sinal para: 

 comparar os resultados do grupo IAS na escala de auto-eficácia 1 no primeiro 

dia e no final das doze semanas; 

 comparar os resultados do grupo ISAS na escala de auto-eficácia 1 no 

primeiro dia e no final das doze semanas; 

 comparar os resultados do grupo IAS na escala de auto-eficácia 2 no primeiro 

dia e no final das doze semanas; 
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 comparar os resultados do grupo ISAS na escala de auto-eficácia 2 no 

primeiro dia e no final das doze semanas; 

 comparar os resultados do grupo IAS na escala de auto-eficácia 3 no primeiro 

dia e no final das doze semanas; 

 comparar os resultados do grupo ISAS na escala de auto-eficácia 3 no 

primeiro dia e no final das doze semanas. 

 

A utilização do teste do sinal em vez do teste Wilcoxon baseou-se na não 

verificação da simetria das distribuições das diferenças (Zskewness>1.96), pressuposto 

necessário para a aplicação deste último.   

 

 

5.7.2.2. Influência da patologia reumática prevalecente, do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s), da idade e de diferentes níveis das significações de doença 

na eficácia da intervenção auto-sugestiva 

 

De forma a responder ao segundo objectivo específico do estudo de intervenção, 

concretamente o de avaliar se o tipo de patologia reumática prevalecente, o(s) 

sintoma(s) prevalecente(s), a idade e os diferentes níveis de desenvolvimento das 

significações relativos às três hierarquias representativas das três dimensões do processo 

de doença do modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005), influenciam 

a eficácia da intervenção auto-sugestiva na diminuição da intensidade percepcionada 

do(s) sintoma(s) prevalecente(s), da duração percepcionada do episódio sintomático 

mais longo e do número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados bem 

como no aumento da percepção de controlo sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s) e de 

auto-eficácia no confronto com os sintomas, dificuldades e tarefas específicas, recorreu-

se à MANOVA não paramétrica e ao teste de Kruskal-Wallis. Estes testes foram 

utilizados para comparar os diversos grupos nosológicos, sintomáticos, etários e 

desenvolvimentistas, referentes ao grupo IAS, quanto às seguintes variáveis medidas no 

final das quatro semanas, no final das oito semanas e no final das doze semanas: a) 

intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s), b) duração percepcionada 

do episódio sintomático mais longo, c) número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados, d) controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s). Os 
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grupos supracitados foram ainda comparados quanto à auto-eficácia percepcionada no 

confronto com os sintomas, dificuldades e tarefas específicas, medida nas escalas de 

auto-eficácia 1, 2 e 3 aplicadas no final das doze semanas. 

 

 

5.7.3. Análise pós-interventiva 

 

5.7.3.1. Percepção relativamente ao contributo das estratégias auto-

sugestivas vs o contributo do tratamento médico para a evolução do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado 

 

Conforme explicitado na secção 5.4.7., o estudo de intervenção incluiu a 

utilização de uma balança subjectiva para avaliação da percepção de cada sujeito 

relativamente ao contributo das estratégias auto-sugestivas de confronto (de 1 a 9) vs o 

contributo do tratamento médico recebido durante as doze semanas (de 1 a 9) para a 

evolução dos sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo 

percepcionado durante esse período. Com o objectivo de facilitar a análise dos 

resultados relativamente a estas atribuições procedeu-se à seguinte categorização: 1) 

contributo exclusivo das estratégias auto-sugestivas (atribuição de 9 no lado 

correspondente às estratégias auto-sugestivas); 2) contributo maior mas não exclusivo 

das estratégias auto-sugestivas relativamente ao tratamento médico (atribuições de 2 a 8 

no lado correspondente às estratégias auto-sugestivas); 3) contributo igual das 

estratégias auto-sugestivas e do tratamento médico (atribuição de 1); 4) contributo 

maior mas não exclusivo do tratamento médico relativamente às estratégias auto-

sugestivas (atribuições de 2 a 8 no lado correspondente ao tratamento médico); 5) 

contributo exclusivo do tratamento médico (atribuição de 9 no lado correspondente ao 

tratamento médico). Procedeu-se depois à análise das percentagens de cada uma destas 

categorias, com o objectivo de avaliar quais aquelas que predominaram no estudo de 

intervenção bem como as que foram menos utilizadas pelos sujeitos. 
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5.7.4. Considerações finais sobre as análises efectuadas 

 

Antes de concluir esta secção referente à análise estatística é importante referir 

que todos os testes estatísticos referidos nesta secção foram realizados através do 

programa SPSS (Statistic Package for the Social Sciences, versão 19). Valores de teste 

inferiores a 0,05 foram considerados como indicando resultados estatisticamente 

significativos. Contudo, no caso das análises efectuadas através da utilização do teste de 

Wilcoxon foi aplicada a correcção de Bonferroni (α/número de comparações), pelo que 

os resultados obtidos com o teste de Wilcoxon reportam-se ao nível de significância de 

0,008 em vez de 0,05. 

 

 

5.8. Resultados 

 

Conforme explicitado anteriormente, a análise estatística efectuada possibilitou:  

a) a comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou não 

completaram as metodologias do estudo, relativamente às variáveis sócio-

económicas, nosológicas e dependentes medidas no início da intervenção; 

b) a comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente às variáveis 

sócio-económicas, nosológicas e dependentes do estudo medidas no início da 

intervenção; 

c) a comparação dos grupos nosológicos, sintomáticos, etários e 

desenvolvimentistas relativamente às variáveis dependentes do estudo 

medidas no início da intervenção; 

d) a comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente à evolução das 

variáveis dependentes do estudo ao longo das doze semanas; 

e) o estudo da influência da patologia reumática prevalecente, dos sintoma(s) 

prevalecente(s), da idade e de diferentes níveis das significações de doença 

na eficácia da intervenção auto-sugestiva; 

f) a análise do tipo de percepções dos sujeitos relativamente ao contributo das 

estratégias auto-sugestivas vs o contributo do tratamento médico para a 
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evolução do(s) sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu 

controlo percepcionado. 

 

 

5.8.1. Resultados das análises preliminares 

 

5.8.1.1. Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou 

não completaram o estudo, relativamente às variáveis sócio-económicas 

 

Através da análise das percentagens representadas no Quadro 28, verificou-se:  

 O grupo etário mais frequente foi o dos 56 aos 75 anos e o menos frequente 

foi o dos 18 aos 40 anos, tanto no caso dos participantes como no caso dos 

sujeitos que não aderiram ou não completaram as metodologias do estudo.  

 O sexo feminino foi mais frequente que o sexo masculino nos dois grupos.  

 Uma maior frequência dos sujeitos não activos relativamente aos sujeitos 

activos no caso dos participantes. De modo inverso, constatou-se uma 

prevalência dos sujeitos activos comparativamente aos sujeitos não activos 

no caso dos sujeitos que não aderiram ou não completaram as metodologias.  

 O 1º ciclo do ensino básico constituiu a situação mais frequente e a 

escolaridade inferior ao 1º ciclo do ensino básico foi a situação menos 

frequente nos dois grupos.  

 

Os resultados dos testes de Mann-Whitney e do Qui-Quadrado descritos no 

Quadro 28 revelaram uma equivalência dos participantes e dos sujeitos que não 

aderiram ou não completaram as metodologias, relativamente às variáveis sexo e 

escolaridade. Contudo, esta equivalência não foi verificada no que se reporta à situação 

face à profissão e à idade, sendo que os dois grupos apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas.  
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Quadro 28 – Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou não 

completaram o estudo, quanto às variáveis sócio-económicas: percentagens e testes 

estatísticos 

 

Variável sócio-económica 

Grupos 

Testes 
Participantes 

 

 

% 

Sujeitos que não 

aderiram ou não 

completaram o estudo 

% 

Idade 

  18-40  

  41-55  

  56-75  

 

8,8 

35,6 

55,6 

 

22,4 

36,2 

41,4 

U = 4496,000 

p = 0,004* 

Sexo 

  Feminino 

  Masculino 

 

80,0 

20,0 

 

70,7 

29,3 

Χ
2

(1)
 
= 2,280 

p = 0,152 

Situação face à profissão 

  Activo 

  Não activo 

 

34,6 

65,4 

 

51,7 

48,3 

Χ
 2

(1)
 
= 5,582 

p = 0,022* 

Escolaridade 

  Inferior ao 1º ciclo do ensino    

básico 

  1º ciclo do ensino básico 

  2º ciclo do ensino básico 

  3º ciclo do ensino básico 

  Superior ao 3º ciclo do ensino 

básico 

 

 

7,4 

50,7 

11,3 

18,2 

12,3 

 

 

3,6 

44,6 

21,4 

17,9 

12,5 

Χ
2

(4)
 
= 4,622 

p = 0,330 

 

*p < 0,05 
 

Relativamente à situação face à profissão, tal como referido, os sujeitos que não 

aderiram ou não completaram as metodologias eram, na sua maioria, activos face à 

profissão, i.e., encontravam-se a exercer uma actividade profissional. Contrariamente, 

os participantes eram, na sua maioria, senhoras domésticas ou sujeitos que se 

encontravam desempregados ou aposentados. A situação activa face à profissão poderá 

ter constituído, deste modo, um factor promotor da não adesão ou não completamento 

das metodologias integradas no estudo, na medida em que se encontra, geralmente, 

associada a uma menor disponibilidade para a prática dessas metodologias. Esta 

constatação vai no sentido das respostas dos sujeitos que se reportaram aos motivos que 

justificaram a sua não adesão ou não finalização das metodologias referindo que “a falta 

de tempo devido à sua actividade profissional” condicionava a prática regular das 

metodologias propostas no estudo. Outros motivos também apresentados consistiram na 

falta de motivação, paciência e problemas familiares (e.g., doença grave de um 

familiar).  
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A variável idade poderá ter igualmente influenciado a adesão e o completamento 

das metodologias do estudo. Tendo em conta que os sujeitos que não aderiram ou não 

completaram o estudo apresentaram idades significativamente inferiores às dos 

participantes do estudo e na medida em que as idades mais jovens encontram-se 

geralmente associadas à situação activa face à profissão comparativamente com as 

idades mais avançadas que integram um maior número de aposentados, faz sentido 

supor que a idade mais jovem poderá ter constituído um factor promotor da não adesão 

ou não completamento das metodologias.     

 

 

5.8.1.2. Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou 

não completaram o estudo, relativamente às variáveis nosológicas no início 

da intervenção 

 

Através da análise das percentagens representadas no Quadro 29 verificou-se: 

 Um predomínio das osteoartroses como patologia prevalecente tanto no caso 

dos participantes como no caso dos sujeitos que não aderiram ou não 

completaram as metodologias. As doenças reumáticas inflamatórias crónicas 

e sistémicas com predomínio articular foram as menos prevalecentes nos 

dois grupos.  

 Um predomínio da dor como sintoma prevalecente nos participantes e nos 

sujeitos que não aderiram ou não completaram as metodologias sendo que as 

dificuldades motoras foram os sintomas menos prevalecentes nos dois 

grupos.  

 

Os resultados do teste do Qui-Quadrado descritos no Quadro 29 revelaram uma 

equivalência dos participantes e dos sujeitos que não aderiram ou não completaram as 

metodologias, relativamente às variáveis patologia prevalecente e sintoma(s) 

prevalecente(s) percepcionado(s) no início da intervenção. 
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Quadro 29 – Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou não 

completaram o estudo, quanto às variáveis nosológicas: percentagens e testes 

estatísticos 

 

Variável nosológica 

Grupos 

Testes 
Participantes 

 

% 

Sujeitos que não aderiram ou 

não completaram o estudo 

% 

Patologia prevalecente 

  D.R.I.C.S.P.A.ª 

  Osteoartroses 

  Discopatias 

 

28,4 

37,7 

33,9 

 

27,6 

41,4 

31,0 

χ
2

(2)
 
= 0,272 

p = 0,896 

Sintoma(s) prevalecente(s) 

  Dor 

  Dificuldades motoras 

  Conjunto de sintomas não 

especificados 

 

43,9 

23,4 

32,7 

 

44,7 

23,4 

31,9 

χ
2

(2)
 
= 0,012 

p = 1,000 

 

ª D.R.I.C.S.P.A. = Doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular. 

 

 

5.8.1.3. Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou 

não completaram o estudo, relativamente às variáveis dependentes do 

estudo medidas no início da intervenção 

 

Tal como se pode observar no Quadro 30, a análise estatística efectuada através 

da MANOVA não paramétrica e do teste não paramétrico de Mann-Whitney permitiu 

verificar a equivalência dos dois grupos (participantes e os sujeitos que não aderiram ou 

não completaram o estudo) relativamente às variáveis dependentes do estudo medidas 

no primeiro dia: 

 Intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

 Número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados; 

 Duração percepcionada do episódio sintomático mais longo; 

 Controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

 Auto-eficácia percepcionada no confronto com os sintomas, dificuldades e 

tarefas específicas, medida nas escalas de auto-eficácia 1, 2 e 3 aplicadas na 

primeira sessão. 
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Quadro 30 – Comparação dos participantes com os sujeitos que não aderiram ou não 

completaram o estudo, quanto às variáveis dependentes medidas no primeiro dia: testes 

estatísticos 

 

Variável dependente medida no primeiro dia 

Grupos 

Participantes 

 

Sujeitos que não 

aderiram ou não 

completaram o estudo 

Intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s) 
U = 924,000, p = 0,147 

Número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados 
U = 925,500, p = 0,311 

Duração percepcionada do episódio sintomático 

mais longo 
U = 1146,000, p = 0,755 

Controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s) 
U = 975,500, p = 0,249 

Auto-eficácia percepcionada na escala 1 U = 4893,000, p = 0,475 

Auto-eficácia percepcionada na escala 2 U = 5112,000, p = 0,977 

Auto-eficácia percepcionada na escala 3 U = 4714,500, p = 0,371 

 

Nota: Traço de Pillai = 0,028, p = 0,57 
 

 

Assim, em conclusão, para além da equivalência dos participantes e dos sujeitos 

que não aderiram ou não completaram o estudo, quanto às variáveis sexo, escolaridade, 

patologia prevalecente e sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) no início da 

intervenção, pôde constatar-se também uma equivalência dos dois grupos relativamente 

às variáveis dependentes do presente estudo. De facto, os sujeitos que concluíram o 

estudo e os sujeitos que não aderiram ou não o completaram apresentaram diferenças 

significativas apenas no que respeita à situação face à profissão e à idade, sendo que 

estas variáveis podem ter contribuído para a adesão vs não adesão e para a conclusão vs 

não conclusão do estudo, conforme já referido. Assim os sujeitos com idades superiores 

e que se encontravam aposentados, desempregados ou que eram domésticos parecem ter 

sido aqueles que melhor aderiram ao estudo e que o completaram. Pelo contrário, os 

sujeitos mais jovens e que se encontravam activos face à profissão parecem ter sido 

aqueles que menos aderiram ao estudo ou que não o terminaram. 
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5.8.1.4. Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente às 

variáveis sócio-económicas 

 

Através da análise das percentagens representadas no Quadro 31 verificou-se: 

 O grupo etário mais frequente foi o dos 56 aos 75 anos e o menos frequente 

foi o dos 18 aos 40 anos nos grupos IAS e ISAS.  

 O sexo feminino foi mais frequente que o sexo masculino nos dois grupos.  

 Uma maior frequência dos sujeitos não activos relativamente aos sujeitos 

activos nos dois grupos.  

 O 1º ciclo do ensino básico constituiu a situação mais frequente nos dois 

grupos. Contudo, a situação menos frequente foi a escolaridade inferior ao 1º 

ciclo do ensino básico no grupo IAS e o 2º ciclo do ensino básico no caso do 

grupo ISAS.  

 

 

Quadro 31 – Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS quanto às variáveis sócio-

económicas: percentagens e testes estatísticos 

 

Variável sócio-económica 

Grupos 

Testes IASª  

% 

ISAS
b  

% 

Idade 

  18-40  

  41-55  

  56-75  

 

13,1 

32,8 

54,1 

 

2,4 

39,8 

57,8 

U = 4270,500 

p = 0,057 

Sexo 

  Feminino 

  Masculino 

 

84,4 

15,6 

 

73,5 

26,5 

Χ
2

(1)
 
= 3,690 

p = 0,075 

Situação face à profissão 

  Activo 

  Não activo 

 

32,0 

68,0 

 

38,6 

61,4 

Χ
2

(1)
 
= 0,947 

p = 0,371 

Escolaridade 

  Inferior ao 1º ciclo do ensino básico 

  1º ciclo do ensino básico 

  2º ciclo do ensino básico 

  3º ciclo do ensino básico 

  Superior ao 3º ciclo do ensino básico 

 

4,1 

50,4 

14,0 

22,3 

9,1 

 

12,2 

51,2 

7,3 

12,2 

17,1 

χ
2

(4)
 
= 11,536 

p = 0,020* 

 
ª IAS = Intervenção visando a auto-sugestão. 

b 
ISAS = Intervenção sem metodologia explícita de auto-

sugestão. 

*p < 0,05 
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Os resultados dos testes de Mann-Whitney e do Qui-Quadrado descritos no 

Quadro 31 revelaram uma equivalência dos grupos IAS e ISAS relativamente às 

variáveis idade, sexo e situação face à profissão. Contudo, esta equivalência não foi 

verificada no que se reporta à escolaridade sendo que os dois grupos apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

5.8.1.5. Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente às 

variáveis nosológicas no início da intervenção 

 

Através da análise das percentagens representadas no Quadro 32 verificou-se: 

 Um predomínio das osteoartroses como patologia prevalecente no grupo IAS 

e um predomínio das osteoartroses e discopatias no grupo ISAS. As doenças 

reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular 

foram as menos prevalecentes nos dois grupos.  

 Um predomínio da dor como sintoma prevalecente nos dois grupos sendo 

que as dificuldades motoras foram os sintomas menos prevalecentes.  

 

 

Quadro 32 – Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS quanto às variáveis 

nosológicas: percentagens e testes estatísticos 

 

Variável nosológica 

Grupos 

Testes IAS
a  

% 

ISAS
b  

% 

Patologia prevalecente 

  D.R.I.C.S.P.A.
c
  

  Osteoartroses 

  Discopatias 

 

27,0 

40,2 

32,8 

 

30,1 

34,9 

34,9 

χ
2

(2)
 
= 0,587 

p = 0,765 

Sintoma(s) prevalecente(s) 

  Dor 

  Dificuldades motoras 

  Conjunto de sintomas não 

especificados 

 

42,6 

25,4 

32,0 

 

45,8 

20,5 

33,7 

χ
2

(2)
 
= 0,672 

p = 0,731 

 

ª IAS = Intervenção visando a auto-sugestão. 
b 

ISAS = Intervenção sem metodologia explícita de auto-

sugestão. 
c 

D.R.I.C.S.P.A. = Doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio 

articular. 
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Os resultados do teste do Qui-Quadrado descritos no Quadro 32 revelaram uma 

equivalência dos grupos IAS e ISAS relativamente às variáveis patologia prevalecente e 

sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) no início da intervenção. 

 

 

5.8.1.6. Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente às 

variáveis dependentes do estudo medidas no início da intervenção 

 

Tal como se pode observar no Quadro 33, através da análise estatística efectuada 

com a MANOVA não paramétrica e o teste não paramétrico de Mann-Whitney 

verificou-se uma equivalência dos grupos IAS e ISAS relativamente às variáveis 

dependentes do estudo medidas no início da intervenção excepto no que se refere à 

duração percepcionada do episódio sintomático mais longo tendo sido esta 

significativamente superior no grupo ISAS comparativamente com o grupo IAS.  

 

 

Quadro 33 – Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS quanto às variáveis 

dependentes medidas no primeiro dia: testes estatísticos 

 

Variável dependente medida no primeiro dia 
Grupos 

IAS
a 

ISAS
b 

Intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s) U = 4794,000, p = 0,517 

Número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados U = 4872,000, p = 0,640 

Duração percepcionada do episódio sintomático mais longo U = 3594,500, p = 0,001* 

Controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s) U = 4721,500, p = 0,560 

Auto-eficácia percepcionada na escala 1 U = 4554,000, p = 0,417 

Auto-eficácia percepcionada na escala 2 U = 4433,500, p = 0,268 

Auto-eficácia percepcionada na escala 3 U = 4316,500, p = 0,160 

 
Nota: Traço de Pillai = 0,084, p = 0,02 (< 0,05) 
ª IAS = Intervenção visando a auto-sugestão. 

b 
ISAS = Intervenção sem metodologia explícita de auto-

sugestão. 

*p < 0,05 
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Assim, em conclusão, verificou-se uma equivalência dos grupos IAS e ISAS 

quanto às variáveis idade, sexo, situação face à profissão, patologia prevalecente, 

sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) no início da intervenção e também 

relativamente às variáveis dependentes do presente estudo excepto no que se reporta à 

duração percepcionada do episódio sintomático mais longo. Para além desta variável, os 

sujeitos dos grupos IAS e ISAS apresentaram diferenças significativas apenas no que 

respeita à escolaridade. 

 

 

5.8.1.7. Comparação dos grupos nosológicos, sintomáticos, etários e 

desenvolvimentistas relativamente às variáveis dependentes do estudo 

medidas no início da intervenção 

 

Através da análise estatística efectuada com a MANOVA não paramétrica e o 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis verificou-se a equivalência dos grupos 

nosológicos, sintomáticos, etários e desenvolvimentistas (referentes ao grupo IAS) 

relativamente às variáveis dependentes do estudo medidas no início da intervenção 

(Quadros 34 e 35). Contudo, os resultados obtidos relativamente aos grupos 

desenvolvimentistas devem ser interpretados com cuidado uma vez que o reduzido 

número de sujeitos (n = 1, n = 2, n = 3) nalguns destes grupos condicionou a obtenção 

de resultados bem definidos em relação à significância da diferença entre os grupos 

desenvolvimentistas. 
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Quadro 34 – Comparação dos grupos nosológicos, sintomáticos e etários quanto às 

variáveis dependentes medidas no primeiro dia: testes estatísticos 

 

Variável dependente medida no 

primeiro dia 

Grupos 

Nosológicos
a
 Sintomáticos

b
 Etários

c
 

Intensidade percepcionada do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) 

Χ
2

KW (2) = 0,885 

p = 0,643 

χ
2

KW (2) = 1,917 

p = 0,383 

χ
2

KW (2) = 1,005 

p = 0,605 

Número de episódios 

sintomáticos prevalecentes 

percepcionados 

Χ
2

KW (2) = 0,008 

p = 0,996 

χ
2

KW (2) = 0,876 

p = 0,645 

χ
2

KW (2) = 2,048 

p = 0,359 

Duração percepcionada do 

episódio sintomático mais longo 

Χ
2

KW (2) = 1,544 

p = 0,462 

χ
2

KW (2) = 5,357 

p = 0,069 

χ
2

KW (2) = 0,626 

p = 0,731 

Controlo percepcionado sobre 

o(s) sintoma(s) prevalecente(s) 

Χ
2

KW (2) = 4,641 

p = 0,098 

χ
2

KW (2) = 2,135 

p = 0,344 

χ
2

KW (2) = 0,103 

p = 0,950 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 1 

Χ
2

KW (2) = 2,782 

p = 0,249 

χ
2
KW (2) = 

11,627 

p = 0,003* 

χ
2

KW (2) = 0,633 

p = 0,729 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 2 

Χ
2

KW (2) = 1,474 

p = 0,478 

χ
2

KW (2) = 0,866 

p = 0,649 

χ
2

KW (2) = 1,010 

p = 0,604 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 3 

Χ
2

KW (2) = 0,012 

p = 0,994 

χ
2

KW (2) = 1,047 

p = 0,592 

χ
2

KW (2) = 0,235 

p = 0,889 

 
ª Traço de Pillai = 0,116, p = 0,50. 

b 
Traço de Pillai = 0,196, p = 0,07.

 c
 Traço de Pillai = 0,080, p = 0,82. 

*p < 0,05, Os efeitos significativos obtidos com o teste de Kruskal-Wallis não devem ser tidos em conta 

neste caso na medida em que a MANOVA não paramétrica não revelou efeitos significativos. Segundo 

Maroco (2007), a existência de correlações significativas entre as variáveis dependentes tende a aumentar 

a probabilidade de erro de tipo 1, aumentando a probabilidade de detectar efeitos significativos, com o 

método univariado (teste de Kruskal-Wallis), que de facto não ocorrem na população. 
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Quadro 35 – Comparação dos grupos desenvolvimentistas referentes às hierarquias 

condições para a adesão ao tratamento, processos alvo de somatização e evolução 

percebida da doença quanto às variáveis dependentes medidas no primeiro dia: testes 

estatísticos 

 

Variável dependente medida no 

primeiro dia 

Grupos desenvolvimentistas (hierarquias) 

Condições para a 

adesão ao 

tratamento
a
 

Processos alvo 

de 

somatização
b
 

Evolução 

percebida da 

doença
c
 

Intensidade percepcionada do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) 

χ
2

KW (3) = 2,267 

p = 0,519 

χ
2

KW (3) = 2,116 

p = 0,549 

χ
2

KW (5) = 3,115 

p = 0,682 

Número de episódios sintomáticos 

prevalecentes percepcionados 

χ
2

KW (3) = 5,528 

p = 0,137 

χ
2

KW (3) = 1,598 

p = 0,660 

χ
2

KW (5) = 2,376 

p = 0,795 

Duração percepcionada do episódio 

sintomático mais longo 

χ
2

KW (3) = 1,155 

p = 0,764 

χ
2

KW (3) = 3,392 

p = 0,335 

χ
2

KW (5) = 1,048 

p = 0,959 

Controlo percepcionado sobre o(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) 

χ
2

KW (3) = 0,561 

p = 0,905 

χ
2

KW (3) = 6,995 

p = 0,072 

χ
2

KW (5) = 6,689 

p = 0,245 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 1 

χ
2

KW (3) = 1,726 

p = 0,605 

χ
2

KW (3) = 5,012 

p = 0,171 

χ
2

KW (5) = 2,852 

p = 0,723 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 2 

χ
2

KW (3) = 1,858 

p = 0,603 

χ
2

KW (3) = 1,133 

p = 0,769 

χ
2

KW (5) = 2,754 

p = 0,738 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 3 

χ
2

KW (3) = 1,031 

p = 0,794 

χ
2

KW (3) = 2,735 

p = 0,434 

χ
2

KW (5) = 2,522 

p = 0,773 

 
ª Traço de Pillai = 0,158, p = 0,72. 

b 
Traço de Pillai = 0,218, p = 0,33.

 c
 Traço de Pillai = 0,238, p = 0,88. 

 

5.8.2. Resultados das análises principais 

 

5.8.2.1. Comparação do grupo IAS com o grupo ISAS relativamente à 

evolução das variáveis dependentes do estudo ao longo das doze semanas 

 

Em relação à análise estatística efectuada através dos testes não paramétricos de 

Friedman e de Wilcoxon e tal como se pode observar nos Quadros 36 e 37: 

 Verificou-se, ao longo das doze semanas, para o grupo IAS: 

A. uma diminuição significativa da intensidade percepcionada do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) sendo que as diferenças estatisticamente 

significativas ocorreram entre: a) o primeiro dia e o final das quatro 
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semanas, b) o primeiro dia e o final das oito semanas, c) o primeiro dia e 

o final das doze semanas; 

B. uma diminuição significativa da duração percepcionada do episódio 

sintomático mais longo, sendo que as diferenças significativas ocorreram 

entre: a) o primeiro dia e o final das quatro semanas, b) o primeiro dia e 

o final das oito semanas, c) o primeiro dia e o final das doze semanas; 

C. uma diminuição significativa do número de episódios sintomáticos 

prevalecentes percepcionados, sendo que as diferenças significativas 

ocorreram entre: a) o primeiro dia e o final das doze semanas, b) o final 

das quatro semanas e o final das doze semanas, c) o final das oito 

semanas e o final das doze semanas; 

D. um aumento significativo do controlo percepcionado sobre o(s) 

sintoma(s) prevalecente(s), sendo que as diferenças significativas 

ocorreram entre: a) o primeiro dia e o final das quatro semanas, b) o 

primeiro dia e o final das oito semanas, c) o primeiro dia e o final das 

doze semanas, d) o final das quatro semanas e o final das doze semanas. 

 Não se verificou para o grupo ISAS nenhuma alteração significativa das 

quatro variáveis supracitadas ao longo das doze semanas.  

 

Quadro 36 – Comparação da intensidade, número de episódios, duração e controlo 

percepcionados entre o primeiro dia, o final das quatro semanas, o final das oito 

semanas e o final das doze semanas, para cada um dos grupos IAS e ISAS: Teste de 

Friedman 

*p < 0,05 

Variável dependente 
Grupos 

IAS ISAS 

Intensidade percepcionada 

do(s) sintoma(s) prevalecente(s) 
χ

2
F (3) = 55,218 P = 0,000* Χ

2
F (3) = 1,214 p = 0,750 

Número de episódios 

sintomáticos prevalecentes 

percepcionados 

χ
2

F (3) = 11,645 P = 0,009* Χ
2

F (3) = 3,938 p = 0,268 

Duração percepcionada do 

episódio sintomático mais 

longo 

χ
2

F (3) = 26,303 P = 0,000* Χ
2

F (3) = 4,731 p = 0,193 

Controlo percepcionado sobre 

o(s) sintoma(s) prevalecente(s) 
χ

2
F (3) = 40,383 P = 0,000* Χ

2
F (3) = 1,731 p = 0,630 
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Quadro 37 – Alterações significativas na intensidade, número de episódios, duração e 

controlo percepcionados ao longo das doze semanas, para o grupo IAS: Teste de 

Wilcoxon 
 

 

*p < 0,008 
 

 

Considerando os períodos que decorreram desde o primeiro dia até ao final das 

quatro semanas, do final das quatro semanas ao final das oito semanas e do final das 

oito semanas ao final das doze semanas, como o início da intervenção, o período 

intermédio e o final da intervenção, respectivamente, importa salientar que no caso das 

variáveis intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s), duração 

percepcionada do episódio sintomático mais longo e controlo percepcionado sobre o(s) 

sintoma(s) prevalecente(s), as melhorias significativas do grupo IAS ocorreram 

sobretudo no início da intervenção, tal como se pode observar nas Figuras 41, 42 e 43.  

 

Variável  

Dependente 

Momentos 

Dia 1 – 4 

semanas 

Dia 1 – 8 

semanas 

Dia 1 – 12 

semanas 

4 - 8 

semanas 

4 – 12 

semanas 

8 – 12 

semanas 

Intensidade 

percepciona

da do(s) 

sintoma(s) 

prevalecente

(s) 

z = -5,174  

p = 0,000*  

r = -0,331 

z = -5,531  

p = 0,000* 

r = -0,354 

z = -6,093  

p = 0,000*  

r = -0,398 

z = -0,892 

p = 0,188 

r = -0,057 

z = -2,239  

p = 0,012 

r = -0,146 

z = -1,172 

p = 0,122 

r = -0,077 

Número de 

episódios 

sintomáticos 

prevalecente

s 

percepciona

dos 

z = -0,199 

p = 0,422  

r = -0,013 

z = -0,696 

p = 0,245  

r = -0,045 

z = -2,660  

p = 0,004*  

r = -0,174 

z = -0,203 

p = 0,422 

r = -0,013 

z = -3,085  

p = 0,001* 

r = -0,203 

z = -2,629 

p = 0,004* 

r = -0,173 

Duração 

percepciona

da do 

episódio 

sintomático 

mais longo 

z = -2,633 

p = 0,004* 

r = -0,171 

z = -3,243 

p = 0,001* 

r = -0,210 

z = -3,899  

p = 0,000*  

r = -0,261 

z = -1,550 

p = 0,061 

r = -0,100 

z = -2,358 

p = 0,009  

r = -0,158 

z = -0,380 

p = 0,353 

r = -0,026 

Controlo 

percepciona

do sobre 

o(s) 

sintoma(s) 

prevalecente

(s) 

z = -3,071 

p = 0,001* 

r = -0,197 

z = -4,364 

p = 0,000* 

r = -0,281 

z = -5,241  

p = 0,000* 

r = -0,347 

z = -2,342 

p = 0,009 

r = -0,151 

z = -3,800 

p = 0,000* 

r = -0,252 

z = -1,445 

p = 0,075 

r = -0,096 
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Figura 41.   Intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s) pelos sujeitos dos 

grupos IAS e ISAS ao longo das doze semanas. Os valores reportam-se às médias das ordens 

(Me) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.   Duração percepcionada do episódio sintomático mais longo pelos sujeitos dos 

grupos IAS e ISAS ao longo das doze semanas. Os valores reportam-se às médias das ordens  
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Figura 43.   Controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s) pelos sujeitos dos 

grupos IAS e ISAS ao longo das doze semanas. Os valores reportam-se às médias das ordens  

 

De modo inverso, no caso da variável número de episódios sintomáticos 

prevalecentes percepcionados as melhorias significativas do grupo IAS ocorreram 

principalmente no final da intervenção, como se pode ver na Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44.   Número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados pelos sujeitos dos 

grupos IAS e ISAS ao longo das doze semanas. Os valores reportam-se às médias das ordens  
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Em relação à mudança da auto-eficácia do primeiro dia para o final das doze 

semanas e tal como se pode observar no Quadro 38: 

 Verificou-se uma melhoria significativa dos resultados do grupo IAS nas 

escalas de auto-eficácia 1, 2 e 3 do primeiro dia para o final das doze 

semanas. 

 Não se verificou uma alteração significativa dos resultados do grupo ISAS 

nas escalas de auto-eficácia 1, 2 e 3 do primeiro dia para o final das doze 

semanas. 

 

 

Quadro 38 – Comparação da auto-eficácia percepcionada entre o primeiro dia e o final 

das doze semanas para cada um dos grupos IAS e ISAS: Teste do Sinal 
 

Variável dependente 
Grupos 

IAS ISAS 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 1 
z = -6,162 

p = 0,000* 

r = -0,410 
z = -1,444 

p = 0,074 

r = -0,118 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 2 
z = -5,565 

p = 0,000* 

r = -0,370 
z = -1,060 

p = 0,145 

r = -0,087 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 3 
z = -5,300 

p = 0,000* 

r = -0,353 
z = -0,275 

p = 0,392 

r = -0,022 

 
*p < 0,05 
 

 

Assim, no seguimento dos resultados apresentados nesta secção, verificou-se que 

a intervenção auto-sugestiva foi eficaz na diminuição da intensidade percepcionada 

do(s) sintoma(s) prevalecente(s), da duração percepcionada do episódio sintomático 

mais longo e do número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados bem 

como no aumento da percepção de controlo sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s) e de 

auto-eficácia no confronto com os sintomas, dificuldades e tarefas específicas dos 

pacientes que integraram este estudo. Esta constatação, a qual suporta a veracidade da 

hipótese 1 baseia-se no facto de o grupo IAS ter apresentado uma melhoria significativa 

em todas estas variáveis enquanto no grupo ISAS não foram verificadas alterações 

significativas em nenhuma delas.  
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5.8.2.2. Influência da patologia reumática prevalecente, do(s) sintoma(s) 

prevalecente(s), da idade e de diferentes níveis das significações de doença 

na eficácia da intervenção auto-sugestiva 

 
Tal como se pode observar nos Quadros 39 e 40, através da análise estatística 

efectuada com a MANOVA não paramétrica e o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis verificou-se que não existiram diferenças significativas entre os diversos grupos 

nosológicos, sintomáticos, etários e desenvolvimentistas, referentes ao grupo IAS, 

quanto às variáveis intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s), duração 

percepcionada do episódio sintomático mais longo, número de episódios sintomáticos 

prevalecentes percepcionados e controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s), medidas no final das quatro semanas, no final das oito semanas e no 

final das doze semanas. Também não foram encontradas diferenças significativas entre 

os grupos supracitados quanto à auto-eficácia percepcionada no confronto com os 

sintomas, dificuldades e tarefas específicas, medida através das escalas de auto-eficácia 

1, 2 e 3 aplicadas no final das doze semanas.  

Contudo, tal como referido na secção 5.8.1.7. relativamente à equivalência dos 

grupos desenvolvimentistas quanto às variáveis dependentes do estudo medidas no 

início da intervenção, também neste caso os resultados obtidos relativamente à 

equivalência dos grupos desenvolvimentistas quanto às variáveis supracitadas devem 

ser interpretados com cuidado uma vez que o reduzido número de sujeitos (n = 1, n = 2, 

n = 3) nalguns destes grupos condicionou a obtenção de resultados bem definidos em 

relação à significância da diferença entre os grupos desenvolvimentistas. 
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Quadro 39 – Comparação dos grupos nosológicos, sintomáticos e etários quanto às 

variáveis dependentes medidas ao longo das 12 semanas: testes estatísticos 

 

Variável dependente 
Grupos 

Nosológicos
a
 Sintomáticos

b
 Etários

c
 

Intensidade percepcionada do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s): 

 
 

 

  No final das 4 semanas 
χ

2
KW (2) = 4,254 

p = 0,119 

χ
2

KW (2) = 0,387 

p = 0,824 

χ
2

KW (2) = 0,271 

p = 0,873 

  No final das 8 semanas 
χ

2
KW (2) = 3,050 

p = 0,218 

χ
2

KW (2) = 0,279 

p = 0,870 

χ
2

KW (2) = 0,912 

p = 0,634 

  No final das 12 semanas 
χ

2
KW (2) = 2,358 

p = 0,308 

χ
2

KW (2) = 0,089 

p = 0,956 

χ
2

KW (2) = 2,248 

p = 0,325 

Número de episódios 

sintomáticos prevalecentes 

percepcionados 

   

  No final das 4 semanas 
χ

2
KW (2) = 2,982 

p = 0,225 

χ
2

KW (2) = 1,861 

p = 0,394 

χ
2

KW (2) = 0,170 

p = 0,918 

  No final das 8 semanas 
χ

2
KW (2) = 1,530 

p = 0,465 

χ
2

KW (2) = 0,617 

p = 0,735 

χ
2

KW (2) = 1,054 

p = 0,590 

  No final das 12 semanas 
χ

2
KW (2) = 1,214 

p = 0,545 

χ
2

KW (2) = 0,119 

p = 0,942 

χ
2

KW (2) = 3,778 

p = 0,151 

Duração percepcionada do 

episódio sintomático mais longo 

   

  No final das 4 semanas 
χ

2
KW (2) = 0,124 

p = 0,940 

χ
2

KW (2) = 2,157 

p = 0,340 

χ
2

KW (2) = 1,677 

p = 0,432 

  No final das 8 semanas 
χ

2
KW (2) = 1,775 

p = 0,412 

χ
2

KW (2) = 2,743 

p = 0,254 

χ
2

KW (2) = 2,126 

p = 0,345 

  No final das 12 semanas 
χ

2
KW (2) = 3,451 

p = 0,178 

χ
2

KW (2) = 2,651 

p = 0,266 

χ
2

KW (2) = 0,694 

p = 0,707 

Controlo percepcionado sobre 

o(s) sintoma(s) prevalecente(s) 

   

  No final das 4 semanas 
χ

2
KW (2) = 1,761 

p = 0,415 

χ
2

KW (2) = 3,584 

p = 0,167 

χ
2

KW (2) = 2,180 

p = 0,336 

  No final das 8 semanas 
χ

2
KW (2) = 1,667 

p = 0,434 

χ
2

KW (2) = 3,503 

p = 0,174 

χ
2

KW (2) = 2,417 

p = 0,299 

  No final das 12 semanas 
χ

2
KW (2) = 3,406 

p = 0,182 

χ
2

KW (2) = 6,046 

p = 0,049* 

χ
2

KW (2) = 3,537 

p = 0,171 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 1 no final das 12 semanas 

χ
2

KW (2) = 3,122 

p = 0,210 

χ
2

KW (2) = 2,537 

p = 0,281 

χ
2

KW (2) = 2,199 

p = 0,333 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 2 no final das 12 semanas 

χ
2

KW (2) = 5,188 

p = 0,075 

χ
2

KW (2) = 2,058 

p = 0,357 

χ
2

KW (2) = 4,735 

p = 0,094 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 3 no final das 12 semanas 

χ
2

KW (2) = 4,623 

p = 0,099 

χ
2

KW (2) = 0,498 

p = 0,779 

χ
2

KW (2) = 1,632 

p = 0,442 

 

ª Traço de Pillai = 0,239, p = 0,79. 
b 
Traço de Pillai = 0,352, p = 0,25.

 c
 Traço de Pillai = 0,169, p = 0,98. 

*p < 0,05, Os efeitos significativos obtidos com o teste de Kruskal-Wallis não devem ser tidos em conta 

neste caso na medida em que a MANOVA não paramétrica não revelou efeitos significativos. 
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Quadro 40 – Comparação dos grupos desenvolvimentistas referentes às hierarquias 

condições para a adesão ao tratamento, processos alvo de somatização e evolução 

percebida da doença quanto às variáveis dependentes medidas ao longo das 12 

semanas: testes estatísticos    

 

ª Traço de Pillai = 0,254, p = 0,78. 
b 
Traço de Pillai = 0,311, p = 0,51.

 c
 Traço de Pillai = 0,469, p = 1,00. 

 

Variável dependente 

Grupos desenvolvimentistas (hierarquias) 

Condições para 

a adesão ao 

tratamento
a
 

Processos alvo de 

somatização
b
 

Evolução 

percebida da 

doença
c
 

Intensidade percepcionada do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s): 

 
 

 

  No final das 4 semanas 
χ

2
KW (3) = 2,141 

p = 0,544 

Χ
2

KW (3) = 3,020 

p = 0,389 

χ
2

KW (5) = 5,991 

p = 0,307 

  No final das 8 semanas 
χ

2
KW (3) = 3,364 

p = 0,339 

Χ
2

KW (3) = 1,877 

p = 0,598 

χ
2

KW (5) = 5,001 

p = 0,416 

  No final das 12 semanas 
χ

2
KW (3) = 5,381 

p = 0,146 

Χ
2

KW (3) = 1,736 

p = 0,629 

χ
2

KW (5) = 1,330 

p = 0,932 

Número de episódios 

sintomáticos prevalecentes 

percepcionados 

 

 

 

  No final das 4 semanas 
χ

2
KW (3) = 4,888 

p = 0,180 

Χ
2

KW (3) = 3,251 

p = 0,355 

χ
2

KW (5) = 3,687 

p = 0,595 

  No final das 8 semanas 
χ

2
KW (3) = 1,962 

p = 0,580 

Χ
2

KW (3) = 1,359 

p = 0,715 

χ
2

KW (5) = 4,168 

p = 0,525 

  No final das 12 semanas 
χ

2
KW (3) = 6,144 

p = 0,105 

Χ
2

KW (3) = 2,189 

p = 0,534 

χ
2

KW (5) = 2,018 

p = 0,847 

Duração percepcionada do 

episódio sintomático mais longo 

 
 

 

  No final das 4 semanas 
χ

2
KW (3) = 0,427 

p = 0,935 

Χ
2

KW (3) = 0,790 

p = 0,852 

χ
2

KW (5) = 1,357 

p = 0,929 

  No final das 8 semanas 
χ

2
KW (3) = 1,551 

p = 0,671 

Χ
2

KW (3) = 1,045 

p = 0,790 

χ
2

KW (5) = 5,343 

p = 0,375 

  No final das 12 semanas 
χ

2
KW (3) = 2,551 

p = 0,466 

Χ
2

KW (3) = 2,382 

p = 0,497 

χ
2

KW (5) = 2,437 

p = 0,786 

Controlo percepcionado sobre 

o(s) sintoma(s) prevalecente(s) 

 
 

 

  No final das 4 semanas 
χ

2
KW (3) = 1,210 

p = 0,751 

Χ
2

KW (3) = 7,010 

p = 0,072 

χ
2

KW (5) = 7,875 

p = 0,163 

  No final das 8 semanas 
χ

2
KW (3) = 0,651 

p = 0,885 

Χ
2

KW (3) = 8,763 

p = 0,033 

χ
2

KW (5) = 7,210 

p = 0,205 

  No final das 12 semanas 
χ

2
KW (3) = 3,142 

p = 0,370 

Χ
2

KW (3) = 5,309 

p = 0,151 

χ
2

KW (5) = 2,094 

p = 0,836 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 1 no final das 12 semanas 

χ
2
KW (2) = 0,342 

p = 0,843 

Χ
2

KW (2) = 1,750 

p = 0,417 

χ
2

KW (5) = 5,407 

p = 0,368 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 2 no final das 12 semanas 

χ
2
KW (2) = 1,785 

p = 0,410 

Χ
2

KW (2) = 2,677 

p = 0,262 

χ
2

KW (5) = 2,648 

p = 0,754 

Auto-eficácia percepcionada na 

escala 3 no final das 12 semanas 

χ
2
KW (2) = 2,072 

p = 0,355 

Χ
2

KW (2) = 0,110 

p = 0,946 

χ
2

KW (5) = 3,210 

p = 0,668 
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Estes resultados levam à rejeição da hipótese 2, nomeadamente que o tipo de 

patologia reumática prevalecente, o(s) sintoma(s) prevalecente(s), a idade e diferentes 

níveis de desenvolvimento das significações relativos às três hierarquias mencionadas 

como representativas das três dimensões do processo de doença do modelo 

desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005) influenciam a eficácia da 

intervenção auto-sugestiva na(o):  

a) diminuição da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

b) diminuição da duração percepcionada do episódio sintomático mais longo; 

c) diminuição do número de episódios sintomáticos prevalecentes 

percepcionados; 

d) aumento do controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s); 

e) aumento da auto-eficácia percepcionada no confronto com os sintomas, 

dificuldades e tarefas específicas. 

 

Deste modo, pode afirmar-se que não houve influência do tipo de patologia 

reumática prevalecente, dos sintoma(s) prevalecente(s) e da idade na eficácia da 

intervenção auto-sugestiva com os pacientes que integraram este estudo. De facto, estas 

variáveis não exerceram um efeito moderador na eficácia dessa intervenção 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. Os resultados relativos ao efeito 

moderador dos níveis de desenvolvimento das significações na eficácia da intervenção 

auto-sugestiva não foram, contudo, conclusivos pelo que não podem ser feitas 

considerações sobre a influência desta variável na eficácia da intervenção mencionada.  
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5.8.3. Resultados da análise pós-interventiva 

 

5.8.3.1. Percepção relativamente ao contributo das estratégias auto-

sugestivas vs o contributo do tratamento médico para a evolução do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado  

 

Considerando as cinco categorias de percepções descritas na secção 5.7.3. 

referente à Análise pós-interventiva, verificou-se através da análise das percentagens 

que:  

 42,1% dos sujeitos percepcionou um contributo maior mas não exclusivo 

das estratégias auto-sugestivas relativamente ao tratamento médico; 

 25,4% percepcionou um contributo exclusivo das estratégias auto-

sugestivas; 

 22,8% percepcionou um contributo igual das estratégias auto-sugestivas 

e do tratamento médico; 

 7,9% percepcionou um contributo maior mas não exclusivo do 

tratamento médico relativamente às estratégias auto-sugestivas; 

 1,8% percepcionou um contributo exclusivo do tratamento médico. 

 

Desta forma, a maioria dos sujeitos atribuiu um maior contributo às estratégias 

auto-sugestivas, uma grande parte atribuiu um contributo exclusivo às estratégias auto-

sugestivas e apenas uma minoria percepcionou um maior contributo ou um contributo 

exclusivo do tratamento médico para a evolução dos sintoma(s) prevalecente(s) 

percepcionado(s) e do seu controlo percepcionado ao longo das 12 semanas.  

 

 

5.9. Conclusões 

 

O principal resultado deste estudo de intervenção centra-se na indicação da 

eficácia da combinação de dois procedimentos de auto-sugestão, relaxamento auto-
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sugestivo e automonitorização reactiva, com os pacientes que apresentam osteoartroses, 

discopatias e/ou doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com 

predomínio articular. 

Relativamente à evolução das variáveis intensidade percepcionada do(s) 

sintoma(s) prevalecente(s), duração percepcionada do episódio sintomático mais longo, 

número de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados e percepção de 

controlo sobre o(s) sintoma(s) prevalecente(s) ao longo das doze semanas: 

 Verificou-se, ao longo das doze semanas, para o grupo IAS, uma diminuição 

significativa da intensidade percepcionada do(s) sintoma(s) prevalecente(s), 

da duração percepcionada do episódio sintomático mais longo e do número 

de episódios sintomáticos prevalecentes percepcionados, bem como um 

aumento significativo do controlo percepcionado sobre o(s) sintoma(s) 

prevalecente(s). 

 Não se verificou para o grupo ISAS nenhuma alteração significativa das 

quatro variáveis supracitadas ao longo das doze semanas.  

Em relação à mudança da auto-eficácia no confronto com os sintomas, 

dificuldades e tarefas específicas dos pacientes do primeiro dia para o final das doze: 

 Verificou-se uma melhoria significativa dos resultados do grupo IAS nas 

escalas de auto-eficácia 1, 2 e 3 do primeiro dia para o final das doze 

semanas. 

 Não se verificou uma alteração significativa dos resultados do grupo ISAS 

nas escalas de auto-eficácia 1, 2 e 3 do primeiro dia para o final das doze 

semanas. 

Esta diferença é clinicamente importante porque não se comparou um grupo de 

metodologias claramente sugestivas (como a hipnose, ou a meditação) com um grupo de 

metodologias habitualmente consideradas não sugestivas. O que na realidade se fez foi 

comparar de forma integrada uma metodologia que pode ser usada como monitorização 

avaliativa ou como monitorização reactiva e sugestiva, e dois tipos de relaxamento, um 

com menos e outro com mais manipulação sugestiva. Por outras palavras, compararam-

se duas intervenções com duas metodologias, automonitorização e relaxamento, sendo 

que a intervenção que objectivou o componente sugestivo foi eficaz quanto à evolução 

dos parâmetros clínicos considerados, e que a intervenção que procurou moderar esse 

componente não o foi. 
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É importante, pois, referir que apesar da utilização do relaxamento (e.g., Gay et 

al., 2002; Lundgren & Stenström, 1999; Stenström et al., 1996) e da automonitorização 

(e.g., Applebaum et al., 1988; Cruise et al., 1996; Lefebvre et al., 1999; Zautra et al., 

2008) nos estudos já efectuados com os pacientes supracitados, foi a primeira vez que se 

procedeu à combinação destas duas metodologias numa intervenção auto-sugestiva de 

forma a avaliar a sua eficácia como complemento do tratamento médico na evolução, 

controlo e auto-eficácia percepcionados. 

Conforme referido no capítulo referente à fundamentação teórica, apesar da 

inclusão do relaxamento e da automonitorização nas intervenções cognitivo-

comportamentais contempladas nos estudos anteriormente efectuados com estes 

pacientes, a sua aceitação e reconhecimento como metodologias sugestivas e/ou de 

auto-sugestão tem sido reduzido (Joyce-Moniz, 2010). Desta forma, o presente estudo, 

ao se centrar na eficácia do relaxamento e da automonitorização como metodologias 

auto-sugestivas e nos seus factores moderadores, veio enfatizar a autonomia e a 

independência da auto-sugestão como metodologia própria a ser utilizada com os 

pacientes com patologias reumáticas, nomeadamente, osteoartroses, discopatias e 

doenças reumáticas inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular. 

Também o facto de, neste estudo, a maioria dos sujeitos ter atribuído um maior 

contributo às estratégias auto-sugestivas relativamente ao tratamento médico e uma 

grande parte ter atribuído um contributo exclusivo às estratégias auto-sugestivas para a 

evolução dos sintoma(s) prevalecente(s) percepcionado(s) e do seu controlo 

percepcionado veio demonstrar a crença dos pacientes nas metodologias auto-

sugestivas, como novidade valorada, face aos tratamentos médicos já conhecidos por 

experiência própria (e.g., medicamentos, fisioterapia). 

Foi também possível verificar que a idade, a patologia reumática prevalecente e 

os sintoma(s) prevalecente(s) dos pacientes não exerceram um efeito moderador na 

eficácia da intervenção auto-sugestiva. 

 

 

 

 

Importa assim salientar a relevância do presente estudo para a valoração da auto-

sugestão enquanto metodologia de confronto nas patologias supracitadas, e a 

consequente valoração dos conceitos de sugestão e auto-sugestão na prática clínica. 
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Relativamente à influência dos níveis de significação das três hierarquias do 

processo de doença, pelas razões apontadas de insuficiência de amostragem ou número 

de doentes classificados na maioria dos níveis, nada se pode concluir. 

Apesar de não ter sido possível concluir acerca da influência dos níveis de 

desenvolvimento das significações relativos a três dimensões do processo de doença do 

modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005) na eficácia da intervenção 

auto-sugestiva, os resultados acima referidos representam um importante contributo 

para a prática clínica com os pacientes supracitados na medida em que podem beneficiar 

da intervenção referida independentemente da sua idade, patologia reumática e 

sintoma(s) prevalecente(s), desde que apresentem: a) idades compreendidas entre os 18 

e os 75 anos; b) um diagnóstico efectuado pelo médico de doenças reumáticas 

inflamatórias crónicas e sistémicas com predomínio articular, osteoartroses e/ou 

discopatias; c) sintomas somáticos e/ou psicológicos associados às patologias referidas. 

Este estudo é, pois, pioneiro nesta matéria, e aponta para a necessidade de se 

conduzirem novos estudos, que relacionem melhor a importância dos níveis de 

significação na adequação dos métodos de intervenção.  

 O estudo apresenta, assim, algumas limitações, as quais interessa mencionar.  

A primeira, conforme referido, prende-se com o reduzido número de sujeitos 

nalguns dos cinco níveis das três hierarquias desenvolvimentistas, o que levou a 

caucionar que os resultados relativos ao efeito moderador dos níveis de 

desenvolvimento das significações na eficácia da intervenção auto-sugestiva não podem 

ser considerados como conclusivos, mas tão somente como meras indicações de 

tendência, que necessitam ser reexaminadas em estudos futuros comportando um 

número adequado de sujeitos em cada nível. 

Esta limitação é, porventura, a mais importante neste trabalho, pois condiciona a 

integração do estudo desenvolvimentista das significações dos doentes sobre adesão ao 

tratamento, controlo de sintomas e vivência da doença e do estudo de intervenção para o 

aumento da auto-eficácia e controlo, e a diminuição da sintomatologia percebida. 

Importa também mencionar a não igualdade dos grupos IAS e ISAS quanto à 

escolaridade e à duração percepcionada do episódio sintomático mais longo medida no 

início da intervenção como uma limitação no que respeita à validade do estudo. 

Uma outra limitação deste estudo diz respeito à não inclusão de avaliações de 

“follow-up” para avaliar os efeitos a longo prazo da intervenção auto-sugestiva. Este 
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estudo envolveu 205 pacientes, que beneficiaram de uma intervenção de doze semanas 

com auto-aplicação diária, e supervisão consequente, das respectivas metodologias. 

Quer isto dizer, que o número de sujeitos intervencionados e o tempo de intervenção 

excederam substancialmente o que se faz na grande maioria dos estudos clínicos de 

Psicoterapia e Psicologia da Doença. Estas dimensões tornaram, pois, muito difícil  e 

temporalmente "irrealista" a inclusão de uma verificação de "follow-up", que foi 

iniciada, mas depois interrompida. 

Ainda, a medição das variáveis dependentes do estudo através de um único 

método ou instrumento [e.g., termómetro subjectivo graduado, de 0 a 10, para avaliação 

da intensidade do(s) sintoma(s) prevalecente(s); escala quantificável, de 0 a 10 ou mais, 

para indicação do número de episódios sintomáticos prevalecentes; espaço para 

preenchimento da duração do episódio mais longo (em horas ou minutos); balança 

subjectiva para avaliação dialéctica da atribuição de vulnerabilidade (de 1 a 9) vs 

controlabilidade (de 1 a 9) do(s) sintoma(s) prevalecente(s); escalas de auto-eficácia, de 

0 a 10, para avaliação da auto-eficácia percepcionada no confronto com os sintomas, 

dificuldades e tarefas específicas] pode ser apontada como uma limitação deste estudo 

de intervenção pois o recurso a um único método pode ser insuficiente para a medição 

de qualquer variável ou conceito psicológico uma vez que qualquer método utilizado 

isoladamente pode introduzir enviesamentos (Cook & Campbell, 1979; Meyer et al., 

2003; Sternberg & Grigorenko, 2003). De modo contrário, a utilização de várias 

medidas baseadas em múltiplos métodos ou instrumentos (e.g., questionários, escalas de 

auto-avaliação) para cada uma das variáveis ou fenómenos psicológicos permitiria 

contornar esses enviesamentos e maximizar a validade do estudo  uma vez que segundo 

diversos autores (Cheek, 1982; Cole, Martin, Powers, & Truglio, 1996), esta aumenta 

com a integração da informação proveniente da utilização de múltiplos métodos.    

O problema relativo a esta perspectiva é que a esmagadora maioria dos estudos 

clínicos não segue a recomendação de variação dos métodos, ou mais precisamente, dos 

instrumentos (e.g., ferramentas) de avaliação, precisamente porque: 

 (1) estes instrumentos podem ter validade diversa, e o melhoramento da 

validade do todo (estudo) não pode assentar no recurso a componentes ou partes de 

vária validade, e acima de tudo; 

 (2) no presente estudo deu-se preferência a instrumentos quantitativos com 

escalas numéricas muito simples (incluindo termómetro e balança), e estes apresentam 
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uma validade sem dúvida pouco comparável com  a de instrumentos qualitativos (e.g., 

questionários) ou instrumentos quantitativos mais complexos (e.g., percentagens, 

escalas múltiplas). 

Apesar das limitações descritas é importante referir que relativamente aos 

instrumentos incluídos neste estudo e conforme mencionado ao longo deste trabalho 

foram tidos em consideração os aspectos relativos à simplicidade e adequação do 

formato, linguagem e instruções e foi efectuada uma revisão de literatura cuidada de 

modo a maximizar a validade de conteúdo dos instrumentos utilizados. 

Importa também salientar as tentativas de maximização da validade interna do 

estudo nomeadamente através da(o): a) formação prévia da investigadora na aplicação 

das metodologias utilizadas no estudo; b) inclusão de um grupo experimental e de um 

grupo de comparação ou controlo; c) controlo das expectativas dos sujeitos através da 

não revelação da informação sobre a sua inclusão no grupo experimental ou no grupo de 

comparação/controlo (“single-blinding”); d) distribuição aleatória dos sujeitos por estes 

grupos e seu emparelhamento relativamente às variáveis cujo efeito moderador se 

pretendeu avaliar (tipo de patologia reumática prevalecente, sintoma(s) prevalecente(s), 

idade dos participantes, níveis de desenvolvimento das significações relativos às três 

hierarquias do modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e Barros (2005). De facto, os 

benefícios da distribuição aleatória para assegurar a validade interna estão bem 

documentados na literatura, sendo esta a forma geralmente considerada como a mais 

adequada e utilizada para avaliar a eficácia de uma intervenção (e.g., Boruch, 1997; 

Cook & Campbell, 1979). 

Conforme referido ao longo do trabalho, as tentativas de maximização da 

validade externa ou ecológica do estudo foram também evidentes, nomeadamente 

através da(o): a) realização do estudo em locais representativos dos contextos reais 

frequentados pelos doentes; b) heterogeneidade da amostra em termos de sexo, idade, 

escolaridade, situação face à profissão e da comorbilidade de sintomas e patologias 

apresentadas ao contrário da grande percentagem dos estudos que avaliam a eficácia de 

intervenções e os quais tendem a focar-se apenas numa patologia ou diagnóstico sem 

considerarem a comorbilidade com outras condições médicas ou psicológicas (Clarke, 

2003); c) adaptação das intervenções integradas no estudo aos sintomas prevalecentes 

percepcionados e descritos pelos sujeitos, ao contrário do que sucede em muitos estudos 
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em que a intervenção é administrada uniformemente a todos os sujeitos que integram a 

amostra (Persons & Silberschatz, 2003). 

Assim, a consideração simultânea dos aspectos relativos à validade interna e 

externa permitiu ultrapassar as críticas que têm sido apontadas a este tipo de estudos, 

nomeadamente que as tentativas de maximização da validade interna levam geralmente 

a que a validade externa seja parcialmente ou mesmo totalmente comprometida 

(Howard et al., 1996; Seligman, 1995, 1996). 

 

Antes de terminar este capítulo e tendo em conta que os resultados deste estudo 

de intervenção sugerem a eficácia da combinação de dois procedimentos de auto-

sugestão, relaxamento auto-sugestivo e automonitorização reactiva, com os pacientes 

que apresentam osteoartroses, discopatias e/ou doenças reumáticas inflamatórias 

crónicas e sistémicas com predomínio articular, a replicação do estudo com doentes 

diagnosticados com outras patologias reumáticas seria interessante do ponto de vista da 

intervenção clínica sendo que no caso de a sua eficácia ser igualmente verificada, estes 

poderão beneficiar da utilização da auto-sugestão para diminuir os sintomas 

percepcionados e aumentar a sua percepção de auto-eficácia e controlo sobre eles.  

Seria igualmente pertinente estudar o efeito moderador de outros factores como 

o tempo decorrido desde o início da doença, i.e., avaliar se o tempo decorrido entre o 

aparecimento da doença e o momento presente influencia a eficácia da intervenção auto-

sugestiva na percepção de evolução, controlo e auto-eficácia dos doentes com 

patologias reumáticas, de modo a perceber se os doentes beneficiam mais com esta 

intervenção numa fase mais inicial ou mais adiantada da doença, ou se, pelo contrário, a 

eficácia da intervenção auto-sugestiva é independente do tempo decorrido entre o 

surgimento da doença e o momento presente.  

 Por último, poderia ainda ser interessante estudar a eficácia da intervenção auto-

sugestiva nos níveis de desenvolvimento das significações dos doentes relativos às três 

dimensões do processo de doença do modelo desenvolvimentista de Joyce-Moniz e 

Barros (2005) incluídas no presente estudo. Concretamente, seria importante avaliar, em 

estudos futuros, se a intervenção auto-sugestiva conduz à utilização de níveis de 

significação mais superiores correspondentes a significações mais complexas, abstractas 

e universais sobre a doença e, por isso, mais adaptadas e propiciadoras de um melhor 

confronto e adaptação à doença.  


