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RESUMO 

 A doença oncológica tem um impacto profundo nos pacientes e nos seus 

cuidadores informais, representando para ambos um acontecimento causador de 

profundo stresse, com repercussões ao nível da sua Qualidade de Vida. Neste sentido, o 

presente estudo pretende explorar a Qualidade de Vida, o Distresse Emocional e as 

Estratégias de Coping de uma amostra de doentes do foro oncológico, bem como dos 

seus cuidadores informais.  

 A amostra é constituída por 35 doentes do foro oncológico seguidos na Clínica 

de Dor e internados no Serviço de Cirurgia Geral do IPOLFG e 33 cuidadores 

informais. Tendo em conta o objectivo do estudo referido anteriormente, os 

participantes responderam aos seguintes instrumentos: WHOQOL-Bref (Canavarro et 

al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 2008), 

Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004), FACT-G - versão 4 (Cella et al., 1993), 

QMLA (Folkman & Lazarus, 1988; Ribeiro & Santos, 2001), EQdVCFO (Weitzner, 

Jacobsen, Wagner, Friedland e Cox, 1999; adaptado para a população portuguesa por 

Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e Questionário Socio-Demográfico e Clínico 

(Coelho, 2009).  

Os resultados sugerem que tanto os doentes oncológicos como os seus 

cuidadores informais apresentam uma diminuição da sua QdV e níveis de distresse 

emocional moderados a severos decorrentes da vivência da doença oncológica Para 

além disto, os dados permitem concluir que as estratégias de confronto adoptadas pelos 

dois grupos são semelhantes e simultaneamente focadas na emoção e resolução do 

problema. A utilização concomitante das diferentes estratégias tem por objectivo 

diminuir os efeitos negativos do acontecimento stressante sobre o equilíbrio e bem-estar 

global. 

Desta forma, torna-se importante explorar as necessidades do doente e do seu 

cuidador informal, no sentido de possibilitar o desenvolvimento de programas de 

intervenção mais ajustados às suas carências. 

Palavras-Chave: Qualidade de Vida, Distresse Emocional, Estratégias de Confronto 

Doentes oncológicos, Cuidadores informais 



5 

 

ABSTRACT 

The oncologic disease has a deep impact in its patients and respective informal 

caregivers, representing for both a source of deep stress that will echo in their Quality of 

Life. Following this matter, the hereby study pretends to explore the above mentioned 

Quality of Life (QoF), the Emotional Distress and the Coping Strategies of a given 

oncological sample as well as of their caregivers. 

The sample is populated by 35 oncological patients which were being followed 

at Clinica da Dor and hospitalized at Serviço de Cirurgia Geral (part of IPOLFG); and at 

the same time accompanied by 33 informal caregivers. In line with the aforementioned 

objective, the participants replied to the following instruments: WHOQOL-Bref 

(Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. by Moreira, Silva & Canavarro, 

2008), Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004), FACT-G - version 4 (Cella et al., 

1993), QMLA (Folkman & Lazarus, 1988; Ribeiro & Santos, 2001), EQdVCFO 

(Weitzner, Jacobsen, Wagner, Friedland and Cox, 1999; adapted for the portuguese 

population by Santos, Pais-Ribeiro & Lopes, 2003) and Questionário Socio-

Demográfico e Clínico (Coelho, 2009).  

The results suggest that either the patients, furthermore their informal caregivers, 

showed a decrease in their QoL in addition to the moderate/severe levels of emotional 

distress deriving from the living with the oncological disease. Moreover the data leads 

us to conclude that the confrontation strategies adopted by both parties are similar and 

simultaneously focused on emotion and resolution of the problem. The concomitant 

adoption of different strategies scope to decrease the negative aspects of the stress over 

the balance and general welfare.  

To summarize, it is of extreme importance to explore both the patient and 

informal caregivers’ needs towards the development of intervention programs adjusted 

to their shortcomings. 

 

Keywords/Tags: Quality of Life, Emotional Distress, Confrontation Strategies on 

oncological patients, informal caregivers 
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INTRODUÇÃO 

Com os progressos técnicos e científicos da Medicina, o cancro deixou de ser em 

muitas situações uma sentença de morte e passou a enquadrar-se no grupo das doenças 

crónicas (Pais-Ribeiro, 2006). A doença oncológica é considerada uma condição 

permanente caracterizada pela incerteza, com efeitos colaterais a longo prazo 

decorrentes da própria doença ou dos seus tratamentos e que acarreta, simultaneamente, 

problemas psicossociais. Assim sendo, torna-se fulcral avaliar a Qualidade de Vida 

(QdV) e o Distresse Emocional experienciado por esta população, de forma a 

possibilitar o desenvolvimento de novas abordagens que vão ao encontro das suas 

necessidades.  

Porém, o impacto do diagnóstico de cancro estende-se para além do doente, 

afectando os membros da família que lhe providenciam assistência e cuidados. 

Schumacher e colaboradores (citado por Ownsworth et al., 2010) verificaram que existe 

uma associação entre o aumento das limitações físicas do doente com cancro e o 

comprometimento do bem-estar psicológico do cuidador. Posto isto, importa também 

compreender as principais necessidades dos cuidadores informais, de forma a 

direccionar as intervenções para uma maior promoção da sua saúde e QdV. Por sua vez, 

se os cuidadores informais estiverem mais satisfeitos com a sua saúde e QdV, isto terá 

repercussões positivas no apoio e cuidados que fornecem aos doentes oncológicos, 

surtindo benefícios em ambas as populações.  

Tratando-se a doença oncológica de um acontecimento gerador de grandes 

alterações na QdV e potenciador de níveis significativos de Distresse Emocional, tanto 

para os doentes como para os seus cuidadores informais, é necessária a adopção de 

estratégias para o seu confronto. Desta forma, torna-se pertinente perceber quais as 

Estratégias de Confronto que permitem um melhor ajustamento à doença e que 

proporcionam uma melhor QdV. 

Posto isto, parece de extrema importância desenvolver trabalhos que permitam 

um conhecimento mais aprofundado da vivência da doença oncológica, tanto do ponto 

de vista do doente como do seu cuidador informal, de forma a elaborar programas de 

intervenção mais ajustados às necessidades de cada um. O presente estudo exploratório 

tem como objectivo conhecer a Qualidade de Vida, o Distresse Emocional e as 
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Estratégias de Coping de uma amostra de doentes do foro oncológico, bem como dos 

seus cuidadores informais.  

Tendo em conta o objectivo geral anteriormente apresentado, organizou-se a 

dissertação da seguinte forma: 

No CAPÍTULO 1, consta a Fundamentação Teórica da investigação, onde são 

desenvolvidos os temas relacionados com a Qualidade de Vida do doente oncológico e 

do seu cuidador informal, o Distresse Emocional experienciado por ambos no decorrer 

da vivência do processo de doença e as Estratégias de Confronto utilizadas pelos dois 

grupos para lidar com a situação. No final desta secção apresentam-se os objectivos, 

gerais e específicos, da investigação. 

Segue-se o CAPÍTULO 2 onde se apresenta a Metodologia utilizada. Mais 

concretamente expõe-se o Procedimento de recolha dos dados, a descrição da Amostra 

(35 doentes do foro oncológico seguidos na Clínica de Dor e internados no Serviço de 

Cirurgia Geral do IPOLFG e 33 cuidadores informais) e, por último, descreve-se os 

Instrumentos de avaliação utilizados na recolha dos dados. Recorreu-se a uma 

metodologia quantitativa exploratória, em que a informação foi recolhida através dos 

seguintes instrumentos: WHOQOL-Bref (Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, 

cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 2008), Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004), 

FACT-G - versão 4 (Cella et al., 1993), QMLA (Folkman & Lazarus, 1988; Ribeiro & 

Santos, 2001), EQdVCFO (Weitzner, Jacobsen, Wagner, Friedland e Cox, 1999; 

adaptado para a população portuguesa por Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e 

Questionário Socio-Demográfico e Clínico (Coelho, 2009).  

No CAPÍTULO 3, Análise de Resultados, apresentam-se os resultados obtidos 

relativos a todos os objectivos de investigação propostos.  

O CAPÍTULO 4 incorpora a Discussão dos Resultados. 

Por último, no CAPÍTULO 5 apresentam-se as principais Conclusões Finais 

deste estudo, bem como as suas Limitações e Sugestões para futuras investigações. 
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão desenvolvidos os temas relacionados com a Qualidade de 

Vida do doente oncológico e do seu cuidador informal, o Distresse Emocional 

experienciado por ambos no decorrer da vivência do processo de doença e as Estratégias 

de Confronto utilizadas pelos dois grupos para lidar com a situação. No final desta 

secção apresentam-se os objectivos, gerais e específicos, da investigação. 

 

1.1. Qualidade de Vida e Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde 

Nos últimos anos têm-se verificado avanços técnicos e científicos na detecção e 

tratamento do cancro que têm conduzido a uma diminuição da mortalidade e, 

consequentemente, a um aumento do número de sobreviventes de cancro. Desta forma, 

esta doença passou a enquadra-se no grupo das doenças crónicas que, como tal, persiste, 

pode reincidir, requer cuidados médicos por longos períodos de tempo (Pimentel citado 

por Canavarro et al., 2008), e provoca efeitos colaterais a longo prazo decorrentes da 

doença e/ou dos tratamentos (Zebrack cit. por Pinto & Ribeiro, 2006). Tendo em conta a 

conceptualização do cancro em termos de doença crónica, importa dar mais atenção à 

questão da quantidade de vida sem qualidade. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (1994) a Qualidade de Vida (QdV) é a “percepção do indivíduo acerca da sua 

posição na vida, no contexto cultural e sistema de valores do local onde vive e em 

relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL-Group 

cit. por Canavarro, 2008). Trata-se, portanto, de um constructo subjectivo – uma vez 

que parte da avaliação do individuo, contextualizada no meio físico, cultural e social 

onde vive; dinâmico – e que varia com o tempo; e multidimensional – englobando 

vários domínios, físico, psicológico, social, nível de independência, ambiente e 

espiritualidade (Canavarro et al. 2008). Em virtude de ser um conceito que abrange 

muitas áreas (ex.: família, trabalho, saúde, etc.), é possível estudar cada uma em 

separado. Em contexto de saúde, a QdV é vulgarmente denominada como Qualidade de 

Vida Relacionada com a Saúde (QdVRS), referindo-se aos efeitos que uma determinada 

condição médica ou os seus tratamentos têm ao nível do bem-estar físico, emocional e 

social (Cella, 1998). No mesmo sentido, Michelone e Santos (2004) definem a QdV em 

contexto oncológico como a percepção subjectiva do individuo em relação à sua 
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incapacidade e à sua satisfação com o seu nível actual de funcionamento, fazendo com 

que a pessoa se considere como estando bem ou mal, relativamente ao que percebe 

como possível ou ideal.  

 

1.1.1. Qualidade de Vida e Distresse Emocional dos doentes 

oncológicos 

Embora a percepção do impacto da doença possa diferir de pessoa para pessoa, 

constitui tanto para o doente como para a sua família uma fonte de stresse com a qual 

têm de lidar. Desta forma, o diagnóstico de cancro e os efeitos adversos dos tratamentos 

funcionam como uma situação extrema, causadora de elevados níveis de distresse 

emocional. Segundo a National Comprehensive Cancer Network (NCCN, 2008), o 

Distresse Emocional é definido como “uma experiência emocional multifactorial 

desagradável de natureza psicológica (cognitiva, comportamental e emocional), social 

e/ou espiritual que pode interferir com a capacidade de confronto efectivo com o cancro, 

os seus sintomas físicos, e seus tratamentos. O distresse estende-se ao longo de um 

continuum variando desde sentimentos normais de vulnerabilidade, tristeza e medo, a 

problemas que se podem tornar incapacitantes, tais como depressão, ansiedade, pânico, 

isolamento social, e crises existenciais e/ou espirituais”. O cancro e os seus tratamentos 

alteram todos os domínios da QdV, deixando sequelas que podem persistir durante anos 

e fazendo com que os doentes/sobreviventes apresentem, na sua maioria, elevados 

níveis de distresse emocional e avaliem a sua QdV como diminuída. De acordo com 

Mullan (1985) o processo de vivência de uma doença oncológica pode ser descrito em 3 

fases, cada uma com mudanças e problemas específicos. A primeira fase, a fase aguda, 

inicia-se com o diagnóstico e continua atá ao fim do tratamento (mais focada nas 

preocupações com o tratamento e os seus efeitos secundários); a fase intermédia começa 

com o fim do tratamento, a remissão da doença, as idas regulares a consultas de 

vigilância e eventual terapêutica adjuvante (e.g. nos casos de cancro da mama costuma-

se recorrer à hormonoterapia); por último, a fase permanente ou de sobrevivência, que 

diz respeito à duração de vida do sobrevivente quando o risco de recidiva é pequeno 

(Pinto & Ribeiro, 2006). A fase do diagnóstico de cancro caracteriza-se habitualmente 

por um aumento da perturbação emocional (tristeza, ansiedade, culpa, raiva, sentimento 
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de perda de controlo sobre o futuro, etc.) e diminuição da QdV, sendo uma experiência 

potencialmente traumática para o doente, podendo influenciar o seu bem-estar 

emocional e social, a sua imagem corporal, sexualidade e funcionamento físico 

(Thornton & Perez cit. por Canavarro et al, 2007). Este impacto pode determinar um 

conjunto de consequências (e.g. perturbação da imagem corporal, problemas conjugais, 

etc.) que embora se manifestem de forma mais intensa na fase inicial da doença, podem 

persistir muito para além do fim dos tratamentos. No entanto, também podem emergir 

novas dificuldades na fase de sobrevivência, tais como: preocupações com o futuro dos 

filhos e da família, medo de recidiva, discriminação no trabalho, problemas financeiros 

e dificuldades em lidar com os efeitos secundários tardios do tratamento (e.g. toxicidade 

cardíaca, linfedema, etc.). Segundo a literatura, de uma forma geral, a QdV global 

alguns anos após o diagnóstico é boa, pois a passagem do tempo pode reflectir um 

distanciamento das memórias do stresse inicial da doença
1
 (Kornblith et al. cit. por 

Pinto & Ribeiro, 2006). Um estudo levado a cabo por Tomich e Helgeson conclui o 

mesmo, que a QdV era semelhante entre um grupo de mulheres sobreviventes de cancro 

da mama (com mais de cinco anos) e um grupo de controlo saudável (2002, cit. por 

Canavarro, 2008).  

De acordo com a literatura em geral, a QdV e o bem-estar psicológico dos 

sobreviventes de cancro está associada a diferentes variáveis, tais como: a idade da 

pessoa, a presença de apoio social, o sentimento de controlo pessoal, a espiritualidade e 

esperança, a sintomatologia física, a satisfação com os cuidados de saúde e o tipo de 

tratamento recebido. A idade é um factor que pode condicionar a adaptação à doença e a 

QdV, sendo que as pessoas mais novas evidenciam um pior ajustamento, através de 

sentimentos de perda mais acentuados (repercussões na auto-imagem e maior 

vulnerabilidade), mas também a viver mais intensamente. Relativamente à percepção de 

apoio social adequado, esta está associada a baixos níveis de ansiedade e depressão, 

melhor adaptação social e melhor auto-estima (Lewis et al. cit. por Pinto & Ribeiro, 

2006). De acordo com os mesmos autores, a perspectiva espiritual tem uma relação 

indirecta com o bem-estar, pois conjuntamente com a esperança, é preditora de bem-

                                                             
1 Tendo subjacente a teoria da crise, as pessoas na fase pós-crise (com tempo igual ou superior a três 

anos) referem uma QdV semelhante à de pessoas saudáveis (Sprangers et al. cit. por Pinto & Ribeiro, 

2006), o que indica que o tempo funciona como mediador do processo de adaptação. 
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estar. Os doentes com menor sintomatologia física e mais satisfeitos com os cuidados de 

saúde são aqueles que apresentam uma melhor QdV. Embora em vários estudos o tipo 

de cancro não surja como variável condicionante da QdV, o tipo de tratamento (e.g. 

esvaziamento ganglionar) ou a utilização de terapêutica adjuvante parece condicionar. 

Os tratamentos podem estar associados a múltiplos efeitos tóxicos, o que pode levar a 

disfunções cognitivas que podem condicionar a QdV do doente (e.g. os efeitos 

neurotóxicos decorrentes do transplante de medula). Sabe-se também que nas situações 

de incerteza associada ao medo de recidiva a QdV global apresenta-se diminuída. Nos 

casos em que se verifica, de facto, uma recidiva, a QdV na componente física é menor e 

verifica-se uma maior vulnerabilidade e stresse relacionado com a doença. No estudo 

levado a cabo por Miller e colaboradores (2002), as mulheres com cancro do ovário que 

fizeram uma terapêutica prolongada, com níveis educacionais mais baixos e menor 

apoio social, são as que evidenciaram mais problemas em termos de QdV (Pinto & 

Ribeiro, 2006). Por último, há que ter presente que a coexistência de condições de 

morbilidade não relacionada com a doença oncológica e a existência de condições 

económicas precárias podem influenciar mais a QdV do que os próprios factores 

relacionados com a doença. 

 

1.1.2. Qualidade de Vida e Distresse Emocional dos cuidadores informais 

de doentes oncológicos 

O impacto do diagnóstico de cancro estende-se para além do doente, afectando 

os membros da sua família. Quando um membro de uma família sofre com cancro, os 

familiares experienciam mudanças nas suas expectativas e responsabilidades, bem como 

na dinâmica e organização familiar. São estes, ou os amigos chegados, que 

providenciam assistência ao doente quando este tem dificuldades na realização das 

actividades diárias devido a uma diminuição da capacidade física, cognitiva ou 

emocional. Estas limitações provocam um grande desgaste no cuidador, pois é este que 

se preocupa com as tomas da medicação, com as actividades diárias, com o 

envolvimento social do familiar doente, e optimiza a comunicação entre o doente e a 

equipa médica, bem como fornece informações importantes relativas à reacção do 

doente aos medicamentos e aos tratamentos. Como se tratam de pessoas que não são 
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compensadas financeiramente pelos serviços que prestam, denominam-se Cuidadores 

Informais.  

Normalmente o impacto que os cuidados geram nos cuidadores informais são 

descritos como “carga”, como responsabilidade ou incumbência, dizendo respeito tanto 

ao peso da tarefa em si como à responsabilidade e dever de a cumprir. O acto de cuidar 

engloba duas dimensões: uma dimensão objectiva, que resulta directamente dos 

cuidados, e uma subjectiva, que resulta da percepção da primeira. A carga objectiva é 

toda a alteração observável e verificável e a subjectiva, menos explícita, resulta do 

sentimento de obrigação pelas tarefas desempenhadas, manifestando-se através de 

distresse emocional. Os cuidadores informais dos doentes oncológicos experienciam um 

largo número de problemas – sociais, emocionais e relacionados com a saúde – e têm 

encargos significativos relacionados com as responsabilidades envolvidas no acto de 

cuidar. Estes problemas e responsabilidades dos cuidadores informais vão sofrendo 

alterações consoante as fases da doença em que o familiar doente se encontra. Segundo 

Stenberg, Ruland e Miaskowski (2010), esta variação dos problemas e 

responsabilidades dos cuidadores está directamente relacionada com a gravidade da 

doença do familiar doente. Desta forma, segundo os mesmos autores, os cuidadores 

informais apresentam mais problemas psicológicos na primeira fase de tratamento do 

seu familiar, ao passo que em fases posteriores apresentam mais problemas de ordem 

psicossocial e física. Weihs e Politi referem que a família, ao estar fortemente envolvida 

na doença, pode apresentar níveis de distresse iguais aos dos doentes oncológicos 

(2005, cit. por Coelho, 2009). 

Segundo Bridges (1985, cit. por Vitalino et al., 2003), a maior função do 

cuidador informal é promover a independência através da manutenção do estado mais 

funcional da pessoa – fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, e espiritualmente. 

Apesar do acto de cuidar ser dependente das necessidades específicas de cada doente, 

geralmente envolve ajudar nos cuidados de higiene diários ou em funções cognitivas, 

como ler. Stenberg, Ruland e Miaskowski (2010) concluíram que os cuidadores 

informais consideram mais difícil e exigente ajudar na realização de tarefas pessoais, 

como alimentar ou lavar o doente, do que na realização de tarefas menos pessoais, como 

transportar o doente. 
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GräBel e Acabo (2011) destacaram três áreas de preocupação relacionadas com 

as consequências negativas do acto de cuidar de um familiar doente: a saúde física e 

emocional do cuidador, a relação entre o cuidador e o doente e a situação de cuidados 

em geral (cuidados informais ou cuidados especializados). Relativamente às 

consequências dos cuidados na saúde física do cuidador informal, os problemas mais 

prevalente incluem distúrbios de sono, fadiga, medo, perda de força física, perda de 

apetite e perda de peso (Stenberg, Ruland e Miaskowski, 2010). O acto de cuidar de um 

familiar doente também envolve consequências negativas ao nível da saúde emocional 

do cuidador. Stenberg, Ruland e Miaskowski (2010) mostraram que os cuidadores 

informais experienciam mais depressão e ansiedade do que as pessoas que não estão 

envolvidas no cuidado de outrem. Estes resultados vão ao encontro dos de GräBel e 

Adabbo (2011) que mostraram que os cuidadores apresentam significativamente mais 

sintomas depressivos do que os indivíduos que não têm essa tarefa. Também 

experienciam sentimentos de medo, incerteza, desespero, impotência, e distúrbios de 

humor. Por estarem demasiado envolvidos na tarefa de cuidar do familiar doente, 

acabam por negligenciar as suas relações interpessoais, sentindo-se isolados e menos 

capazes de se envolverem em actividades sociais (Stenberg, Ruland & Miaskowski, 

2010). Pinquart e Sörensen verificaram que uma maior sobrecarga objectiva e/ou 

subjectiva associa-se a maiores limitações ao nível da saúde física do cuidador (2007, 

cit. por GräBel & Adabbo, 2011), ou seja, a sobrecarga experienciada resulta na 

ocorrência de sintomas físicos. Contudo, segundo GräBel e Adabbo (2011), também se 

pode considerar uma relação causal na direcção oposta, isto é, que os sintomas físicos 

podem prevenir o cuidador de desempenhar os cuidados o que, por sua vez, pode 

aumentar a sobrecarga subjectiva. Por exemplo, o cuidador como não consegue 

desempenhar as tarefas envolvidas no acto de cuidar, vai-se sentir culpado e frustrado, 

manifestando-se esses sentimentos através de um aumento do seu distresse emocional. 

Este efeito reciproco entre sintomas físicos e sobrecarga pode terminar com o cessar dos 

cuidados (ex.: contratar uma enfermeira) ou, em casos extremos, com a morte do 

cuidador (GräBel & Adabbo, 2011). No que se refere às consequências do acto de 

cuidar na relação entre o cuidador e o doente, pode dizer-se que a interacção entre eles 

pode variar de carinhosa a abusiva (pautada por comportamentos abusivos, como 

agressividade verbal e/ou violência física). Williamson e Schaffer concluíram que a 

depressão no cuidador é um factor de risco para a adopção de comportamentos abusivos 



18 

 

(2001, cit. por GräBel & Adabbo, 2011). Estes resultados vão ao encontro dos de 

Sherman (1998), que indicam que os cuidadores apresentam um elevado risco de 

distresse emocional e que isso tem repercussões ao nível da sua QdV. Desta forma, 

torna-se importante acompanhar os cuidadores informais, no sentido de despistar 

eventuais problemas psicológicos e emocionais e proceder ao seu tratamento. Por 

último, resta referir que tratando-se a doença oncológica de uma condição crónica, a 

sobrecarga do cuidador informal é prolongada no tempo, fazendo com que muitas vezes 

desistam e deleguem os cuidados para profissionais de saúde. A sobrecarga do cuidador 

está associada a efeitos negativos na sua saúde e nas suas relações interpessoais, o que 

faz com que muitos dos cuidadores desejem pôr fim ao acto de cuidar, optando por 

transferir os cuidados para profissionais de saúde.  

Contudo, a forma como o acto de cuidar é encarado difere de cuidador para 

cuidador, podendo ser encarado como um fardo para uns e para outros provocar grandes 

sentimentos de gratificação e recompensa. Alguns dos benefícios descritos na literatura 

acerca do acto de cuidar são: sentir-se útil e necessário, adquirir novas capacidades, 

assumir a responsabilidade pela tarefa, o prazer de passar mais tempo com a pessoa a 

quem se presta cuidados (GräBel & Adabbo, 2011); experienciar a tarefa como “tempo 

de qualidade”, significativa e satisfatória, e os efeitos positivos na auto-estima do 

cuidador (Stenberg, Ruland & Miaskowski, 2010).  

O estudo levado a cabo por Schumacher et al. (1993, cit. por Ownsworth et al., 

2010) identificou que o estado funcional do individuo com cancro é o primeiro stressor 

a causar impacto no bem-estar psicológico do cuidador, ou seja, verificou-se uma 

associação entre o aumento das limitações físicas do doente com cancro e o 

comprometimento do bem-estar psicológico do cuidador. Segundo os mesmos autores, 

o impacto do estado funcional do individuo com cancro no bem-estar psicológico do 

cuidador pode variar de acordo com a sua percepção de suporte social. Os cuidadores 

que percepcionam mais disrupções nas suas programações de actividades e que 

reportam menores níveis de suporte emocional diário têm maior probabilidade de 

apresentarem níveis mais elevados de depressão ao longo do tempo (Ownsworth et al., 

2010). Posto isto, os resultados do estudo de Schumacher et al. (1993, cit. por 

Ownsworth et al., 2010) revelaram que os cuidadores de indivíduos com cancro que têm 

maior independência funcional percebem o seu suporte social como mais adequado e, 



19 

 

consequentemente, têm níveis de depressão mais baixos. Para além disto, os cuidadores 

de indivíduos com mais limitações funcionais apresentam melhor bem-estar psicológico 

se estiverem altamente satisfeitos com o suporte social que recebem (Ownsworth et al., 

2010).  

Em suma, o acto de cuidar de um familiar doente pode ser encarado como 

positivo ou negativo, sendo a satisfação com o suporte social uma variável moderadora 

do bem-estar psicológico dos cuidadores. Desta forma, as interacções sociais de suporte 

têm o propósito de aliviar o impacto negativo do acto de cuidar no bem-estar do 

individuo. Os cuidadores informais que têm uma rede social mais limitada 

provavelmente sentem-se mais sobrecarregados no fornecimento dos cuidados 

(Stenberg, Ruland e Miaskowski, 2010). 

 

1.2. Confronto e doença oncológica 

Embora o diagnóstico de cancro seja experienciado emocionalmente de modo 

diverso por cada individuo, constitui para todos uma ameaça à vida e integridade com a 

qual têm de lidar (Rowland, 1989). A interpretação da doença e as consequências dos 

tratamentos são fonte de uma multiplicidade de problemas a enfrentar pelo próprio e 

pela sua família. O diagnóstico de cancro funciona como uma situação incomum e 

extrema que conduz a um estado de crise, sendo que a forma como o individuo tenta 

alcançar um novo equilíbrio (reorganização) depende em grande medida das estratégias 

de coping adoptadas. De acordo com Lazarus e Folkman (1984), o coping diz respeito 

ao conjunto de esforços cognitivos e comportamentais que permitem gerir as exigências 

específicas, internas ou externas, que são percepcionadas como penosas ou como 

estando para além dos recursos do individuo (Varela & Leal, 2007). Em contexto de 

doença, o coping pode ser definido como o conjunto de processos utilizados para 

reduzir as ameaças à integridade individual e conservar o equilíbrio emocional (Kann 

cit. por Varela & Leal, 2007). Perante uma situação específica, é o processo de 

avaliação cognitiva que vai determinar o seu potencial stressante e os recursos de 

coping necessários para enfrentá-la. É possível identificar dois momentos de avaliação: 

a avaliação primária, em que o sujeito analisa em que medida a situação pode afectar o 

seu bem-estar, e a avaliação secundária, em que faz uma análise dos recursos que dispõe 
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para confrontar a situação. As avaliações primárias e secundárias condicionam o 

processo de ajustamento, sendo que quanto mais negativas forem essas avaliações, mais 

desfavorável é a reacção ao stresse (e.g. elevados níveis de ansiedade). Contudo, o 

processo de avaliação é transaccional, ou seja, as avaliações são feitas à medida que a 

situação se desenvolve, repetindo-se e podendo ser revistas. 

Segundo Carver (1997), as estratégias de coping podem ser classificadas em três 

tipos: a) coping orientado para as emoções, b) coping orientado para a resolução de 

problemas e c) coping disfuncional (GräBel & Adabbo, 2011). O coping que permite o 

controlo das emoções é utilizado, geralmente, quando nada pode ser feito para alterar a 

ameaça ou perigo, permitindo diminuir o desconforto emocional e o sofrimento. 

Algumas destas estratégias de coping são a negação, a fuga, o distanciamento do 

problema, a atenção selectiva e a desvalorização dos acontecimentos negativos. Embora 

a negação e a fuga possam ser ineficazes por não resolverem o problema, têm valor 

adaptativo nos casos em que nada se pode fazer para modificar o desconforto provocado 

pela situação. Contudo, mesmo quando há possibilidade de alterar o acontecimento 

stressante, estas duas estratégias são eficazes numa fase inicial de confronto com o 

mesmo. As estratégias de confronto que possibilitam a resolução dos problemas são 

utilizadas quando os acontecimentos são percebidos como passíveis de serem 

controlados pelo próprio. Tratam-se de estratégias focadas na análise e definição do 

problema, criação de soluções, avaliação de custos e benefícios de cada uma das 

soluções e, em ultima instância, escolha da melhor alternativa para a resolução do 

problema. Por último, o coping disfuncional, em que o sujeito desiste de lidar com 

assunto, auto-criticasse, refugia-se no álcool ou em outra drogas, etc. A adopção de 

estratégias disfuncionais constitui a forma menos bem-sucedida para lidar com a 

situação e a que conduz a resultados mais desfavoráveis. Nenhuma das estratégias 

supramencionadas deve ser considerada melhor ou pior que outra, eficiente ou 

ineficiente. A eficácia do coping deve-se ao equilíbrio entre o controlo do desconforto 

emocional e a gestão do problema que o origina (Lazarus & Folkman cit. por Varela & 

Leal, 2007).  

Os resultados do estudo levado a cabo por Varela e Leal (2007) corroboram as 

conclusões de Rowland (1989): embora as estratégias de confronto possam ser 

agrupadas em categorias, não mutuamente exclusivas, ou seja, podem ser usadas em 
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simultâneo com o objectivo de diminuir os efeitos negativos do acontecimento 

stressante sobre o equilíbrio e bem-estar global. Normalmente as estratégias de coping 

orientadas para as emoções e para a resolução de problemas surgem associadas, 

verificando-se que imediatamente após o acontecimento stressante ocorre o coping 

orientado para as emoções, dando gradualmente lugar ao coping orientado para a 

resolução de problemas (Varela e Leal, 2007). 

Em suma, o ajustamento psicológico à doença oncológica é um processo 

dinâmico que depende do significado que os sujeitos atribuem ao diagnóstico, e que 

implica a utilização de estratégias que permitem aos doentes e cuidadores informais 

lidar com o desgaste emocional e a percepção de falta de controlo sobre a situação, o 

que lhes possibilita recorrer a estratégias que visam a resolução do problema. A 

literatura em geral (e.g. Ptacek et al., 1994; Shapiro et al., 1997) sugere que tanto para 

os doentes, como para os seus cuidadores informais, a adopção de estratégias activas de 

confronto da doença, o evitamento da situação stressante e o suporte social, parecem 

estar associados a uma menor sintomatologia, melhor saúde mental, bem-estar e 

qualidade de vida (cit. por Santos, Ribeiro & Lopes, 2006). 

 

1.2.1. Estratégias de Confronto adoptadas pelos doentes oncológicos 

A doença oncológica é um acontecimento que requer a adopção de estratégias de 

coping que permitam lidar com os diferentes estádios da doença e com os seus desafios 

específicos. Se o doente interpretar o diagnóstico como ameaçador para o seu bem-estar 

global, tenderá a actuar de forma a reduzir a ameaça ou irá recorrer a mecanismos que 

minimizem os efeitos emocionais destas, negando a sua condição actual ou não lhe 

atribuindo importância (coping focado nas emoções). De acordo com Rowland (1989), 

as estratégias de coping mais eficazes são as que reflectem a aceitação do cancro e são 

seguidas de estratégias que visam responder de forma realista às problemáticas 

relacionadas com a doença e às suas consequências. Verificou-se no estudo de Soares e 

colaboradores (2000) que os indivíduos que tinham o diagnóstico da doença há mais 

tempo relataram maior entusiasmo e determinação, comparativamente com os 

participantes cujo diagnóstico foi feito há menos tempo. Os resultados de outra 

investigação (Zucca et al., 2010) indicaram que os sobreviventes de cancro, após cinco a 
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seis anos do diagnóstico, recorrem a estratégias de coping específicas da doença 

oncológica, tais como o fatalismo, o espirito de luta e o evitamento cognitivo. 

Num estudo levado a cabo por Scharloo et al. (1998), as estratégias de coping 

relacionadas com a procura de suporte social e com mais crenças na possibilidade de 

controlo e cura da doença associaram-se a um melhor ajustamento, assim como as 

estratégias relacionadas com a manutenção das actividades e da independência com o 

modo de lidar com os tratamentos, manter uma atitude positiva, procurar e compreender 

a informação médica (Soares et al., 2000). Os indivíduos que utilizam estratégias de 

coping mais adequadas às circunstâncias, que mantêm elevadas expectativas quanto aos 

resultados das suas acções e sentem que têm controlo sobre o processo de doença, 

apresentam uma melhor qualidade de vida (Ogden cit. por Varela & Leal, 2007). As 

estratégias de coping orientadas para a resolução activa do problema (padrões de 

suporte social interactivos, confronto com a doença, espírito de luta, estoicismo) 

normalmente são mais eficazes, podendo funcionar como mecanismos adaptativos, 

permitindo alertar os doentes para a necessidade de procurar cuidados médicos, 

ajudando-os a antecipar os stressores associados à doença e a mobilizar formas de 

resolução dos problemas e outras estratégias para lidar com os stressores identificados. 

A adopção deste tipo de estratégias também está relacionada com uma maior adaptação 

psicossocial, auto-estima elevada, satisfação com a vida, melhor qualidade de vida 

relacionada com a saúde e melhor adesão às indicações terapêuticas (Santos, 2004). 

Para além disto, nas situações em que o individuo utiliza este tipo de estratégias, possui 

um elevado locus de controlo interno e crê que tem capacidade e recursos para controlar 

directamente a sua doença, são descritos índices de morbilidade psicossocial mais 

baixos (Varela & Leal, 2007). Scharloo e colaboradores obtiveram resultados que 

mostraram que as estratégias de coping passivas (crenças numa longa duração da 

doença e na gravidade das suas consequências) estão associadas a um mau 

funcionamento geral, nomeadamente a nível social (Soares et al., 2000). Em contexto de 

doença as estratégias de evitamento (como a negação, o distanciamento e a fuga do 

problema) estão associadas a níveis mais elevados de angústia e podem constituir um 

factor de risco para resposta adversas ao stresse. Nestes casos, a estratégia de coping 

gera mais stresse que a própria doença, impedindo a realização de actividades de vida 
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diária, exacerbando os sintomas psíquicos, e podendo originar sintomas físicos que 

dificultem o diagnóstico diferencial entre estes e os sintomas característicos da doença.  

Como nota final, as estratégias de confronto são influenciadas pela duração e 

intensidade da exposição ao acontecimento stressor (Rowland, 1989). Tendo em conta 

que a doença oncológica se prolonga no tempo, é expectável que ocorra uma diminuição 

da variedade e intensidade das suas exigências à medida que evolui, o que conduz a uma 

menor utilização das estratégias de confronto por parte do doente (Zucca et. al., 2010) e, 

quando utilizadas, estas vão-se tornando progressivamente menos eficazes (Varela & 

Leal, 2007).  

 

1.2.2. Estratégias de Confronto adoptadas pelos cuidadores informais dos 

doentes oncológicos 

Os doentes oncológicos necessitam de tratamentos a longo-prazo, muitos deles 

fornecidos em casa, o que provoca uma grande sobrecarga emocional e física nos 

cuidadores informais que lhes providenciam esse suporte e cuidados. As tarefas de 

cuidar de um individuo com cancro são muitas e variadas, tais como: monitorizar o 

tratamento, gestão de sintomas, administração da medicação, gestão financeira, fornecer 

suporte emocional, etc. Estas exigências podem produzir um stresse significativo nos 

cuidadores informais, como é evidenciado no estudo levado a cabo por Nijboer e 

colaboradores (1999), em que 20% dos cuidadores de doentes com cancro colo-rectal 

apresentavam elevados sintomas depressivos (Fitzell & Pakenham, 2010). Outro estudo 

revelou que as esposas destes doentes reportaram significativamente mais distresse 

emocional que os próprios (Northouse et al. cit. por Fitzell & Pakenham, 2010). Isto é 

concordante com os resultados publicados por Dumont e colaboradores (2006) que 

revelaram que o distresse do paciente influencia o distresse do cuidador e vice-versa. Os 

mesmos autores referem que o distresse psicológico dos cuidadores não está associado a 

nenhum sintoma especifico experienciado pelos doentes. Contudo, Given e 

colaboradores (2004) descobriram uma relação directa entre o número de sintomas do 

paciente e o nível de sintomas depressivos do cuidador (Dumont et al., 2006). 

Aceitar a responsabilidade de cuidar de um doente crónico num ambiente 

doméstico constitui um enorme desafio – stressor – que requer um profundo 
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ajustamento às novas circunstâncias. Este processo pode ser avaliado pelas pessoas 

envolvidas como positivo (proporcionando benefícios) ou negativo (acarretando 

consequências desfavoráveis). Cohen, Colantonio e Vernich (2002) reportaram que uma 

vasta maioria de cuidadores associa pelo menos um aspecto positivo ao acto de cuidar 

(GräBel & Adabbo, 2011). Tal como mencionado anteriormente, alguns dos benefícios 

do acto de cuidar de um familiar doente são: sentir-se útil e necessário, adquirir novas 

capacidades, assumir a responsabilidade pela tarefa, o prazer de passar mais tempo com 

a pessoa a quem se presta cuidados (GräBel & Adabbo, 2011), entre outros. Caso o 

cuidador informal avalie o desafio de cuidar do doente como sendo um acontecimento 

ameaçador, limitador de oportunidades de crescimento pessoal e/ou inevitável, isto terá 

um impacto negativo no seu ajustamento emocional, pois o streses que deriva desta 

avaliação pode exceder as estratégias de coping e os recursos disponíveis para lidar com 

a situação. Quanto mais os cuidadores percepcionarem a situação como stressora e se 

sentirem sobrecarregados, mais frequentemente vão aplicar estratégias de coping menos 

adaptativas. Consistente com o modelo de Lazarus e Folkman (1984), um ajustamento 

melhor por parte dos cuidadores (menor distresse, maior afecto positivo, pensamentos 

positivos e satisfação com a vida, melhor saúde) está associado a menores níveis de 

stresse e maior controlabilidade e avaliação da situação, melhor suporte social, e menor 

utilização de estratégias de confronto de evitamento (cit. por Fitzell e Pakenham, 2010). 

O suporte social constitui um forte preditor do ajustamento global do cuidador informal, 

sendo mais importante a qualidade dessas relações do que o número de pessoas que 

fornece o suporte e cuidados (Fitzell & Pakenham, 2010; Stenberg, Ruland & 

Miaskowski, 2010).  

Tendo em conta o que foi exposto anteriormente, torna-se de extrema 

importância explorar a vivência da doença oncológica, tanto do ponto de vista do doente 

como do seu cuidador informal, de forma a elaborar programas de intervenção mais 

ajustados às necessidades de cada um. Para além disto, ao conseguir-se um 

conhecimento mais aprofundado sobre o tema, é também possível fornecer informações 

mais adequadas aos doentes oncológicos e aos seus cuidadores informais. A informação 

é uma ferramenta essencial que permite a elaboração de processos cognitivos que estão 

envolvidos no controlo do perigo associado às situações stressantes pouco conhecidas, 

bem como às emoções envolvidas (Santos cit. por Tulphome, 2008). Neste sentido, 
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também possibilita preparar o acto de cuidar, pelo que se esta não é providenciada os 

cuidadores informais sentem-se frustrados e desamparados (Wilkes, White & 

O´Riordan cit. por Stenberg, Ruland & Miaskowski, 2010). 

De seguida serão apresentados os objectivos desta investigação. 

 

1.3. Objectivos de Investigação 

A doença oncológica tem um impacto profundo, não apenas nos pacientes, mas 

também nos seus cuidadores informais, representando para ambos um acontecimento 

causador de profundo stresse. Ao nível do doente, o cancro e os seus tratamentos 

alteram todos os domínios da QdV, deixando sequelas que podem persistir durante anos 

e fazendo com que estes avaliem a sua QdV como menor. Tratando-se de um evento 

desestabilizador, torna-se necessário o recurso a estratégias de confronto (coping) que 

possibilitem o ajustamento à doença e a manutenção de uma qualidade de vida razoável. 

No que se refere aos cuidadores informais dos doentes oncológicos, estes estão expostos 

a um desgaste considerável como resultado do acto de cuidar do familiar doente, sendo 

normalmente uma actividade difícil, disruptiva e morosa (Stenberg, Ruland & 

Miaskowski, 2010). 

Neste sentido mostra-se de extrema importância uma investigação que se 

debruce, não só sobre a qualidade de vida, o distresse emocional e os estilos de coping 

dos doentes oncológicos, mas também dos seus cuidadores informais, de forma a ser 

possível delinear e implementar estratégias que possam facilitar todo o processo de 

adaptação e confronto com a doença e com o acto de cuidar. 

Na sequência do que foi dito anteriormente, o projecto em apresentação pretende 

explorar a Qualidade de Vida, o Distresse Emocional e as Estratégias de Coping de uma 

amostra de doentes do foro oncológico, bem como dos seus cuidadores informais. 

 

Posto isto, podem considerar-se como objectivos específicos os seguintes pontos: 

1) Caracterizar uma amostra de doentes oncológicos para cada um dos domínios da 

qualidade de vida abordados no presente estudo (WHOQOL – Bref; Canavarro 
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et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 2008; 

FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993); 

2) Caracterizar o padrão de qualidade de vida de toda a amostra de cuidadores 

informais de doentes oncológicos com a EQdVCFO (Santos, Pais-Ribeiro e 

Lopes, 2003); e de 20 cuidadores aos quais também foi aplicado o WHOQOL-

bref (Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e 

Canavarro, 2008);  

3) Explorar o nível de Distresse Emocional e os Problemas (dia-a-dia, familiares, 

emocionais, religiosos, físicos) indicados através do Termómetro de Distresse 

(Bacalhau, 2004) de um grupo de doentes oncológicos e dos seus cuidadores 

informais na vivência do processo de doença; 

4) Caracterizar a amostra de doentes oncológicos e dos seus cuidadores informais 

em termos das categorias de estratégias de confronto abordadas no instrumento 

QMLA (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & Santos, 2001);  

5) Explorar a associação entre as medidas de QdV aplicadas aos doentes 

oncológicos (WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, 

cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 2008; FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) 

6) Explorar a associação entre as medidas de QdV aplicadas aos cuidadores 

informais dos doentes oncológicos (WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 2006; 

Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 2008; EQdVCFO; 

Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) 

7) Explorar a associação entre a qualidade de vida do doente oncológico 

(WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por 

Moreira, Silva e Canavarro, 2008; FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) e o 

Nível de Distresse e os Problemas (dia-a-dia, familiares, emocionais, religiosos, 

físicos) por este indicados no Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004);  

8) Explorar a associação entre a qualidade de vida do cuidador informal 

(EQdVCFO; Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e o Nível de Distresse os 

Problemas (dia-a-dia, familiares, emocionais, religiosos, físicos) por este 

indicados no Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004);   
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9) Explorar a possibilidade de associações entre as medidas de qualidade de vida 

dos doentes (FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) e dos seus cuidadores 

(EQdVCFO; Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e as estratégias de confronto 

endossadas pelos respondentes (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & 

Santos, 2001);  

10)  Verificar até que ponto é que os doentes oncológicos e os seus cuidadores 

informais utilizam de forma semelhante as diferentes categorias de estratégias de 

confronto (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & Santos, 2001).  
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

A presente investigação foca-se no estudo dos assuntos relativos à Qualidade de 

Vida, Distresse Emocional e às Estratégias de Coping em doentes oncológicos, bem 

como nos seus cuidadores informais. O projecto em apresentação pretende explorar a 

Qualidade de Vida, o DistresseEmocional e as Estratégias de Coping de uma amostra de 

doentes do foro oncológico, bem como dos seus cuidadores informais. Esta investigação 

dará continuidade a projectos anteriores como os de Teresa Tulphome (2008) sobre a 

“Qualidade de Vida e Estratégias e Coping em Pacientes Oncológicos”, de Susana 

Louro (2008) debruçado no “Impacto da Incapacidade Física na Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde nos Doentes Oncológicos: um estudo exploratório” e de 

Marina Coelho (2009) acerca da “Influência do Acto de Cuidar na Qualidade de Vida 

do Cuidador Familiar do Doente Oncológico”. 

Tendo em conta os objectivos do estudo recorreu-se a uma metodologia 

quantitativa exploratória, em que a informação foi recolhida com os seguintes 

instrumentos: WHOQOL-Bref (versão breve do World Health Organization Quality Of 

Life; Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 

2008), Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004), FACT-G - versão 4 (Functional 

Assessment Cancer Therapy - General; Cella et al., 1993), QMLA (Questionário de 

Modos de Lidar com os Acontecimentos; Folkman & Lazarus, 1988; Ribeiro & Santos, 

2001), EQdVCFO (Escala de Qualidade de Vida do Cuidador/Familiar Oncológico; 

Weitzner, Jacobsen, Wagner, Friedland e Cox, 1999; adaptado para a população 

portuguesa por Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e Questionário Socio-Demográfico 

e Clínico (Coelho, 2009). 

Para o tratamento estatístico e análise dos dados será utilizada a versão 20.0 do 

programa SPSS - Statistical Package for the Social Sciences -, uma ferramenta de 

software estatístico.  

 

2.1. Procedimento   

 Após ter sido autorizada a recolha da amostra por parte do IPOLFG, procedeu-se 

à aplicação dos questionários aos doentes oncológicos e seus cuidadores informais 

durante os meses de Junho e Agosto de 2011. Ainda antes de preencherem os 



29 

 

questionários, os participantes (doentes oncológicos e respectivos cuidadores informais) 

tiveram que assinar um protocolo de consentimento informado para terem acesso aos 

propósitos do estudo. Os participantes foram informados sobre o objectivo do estudo, 

sobre a confidencialidade das suas respostas e sobre a sua participação voluntária na 

investigação. Os questionários foram preenchidos na Clínica de Dor do IPOLFG, 

enquanto os doentes aguardavam a consulta, e nos internamentos do Serviço de Cirurgia 

Geral do IPOLFG. Quando não era possível que a aplicação dos questionários fosse 

assistida pelo entrevistador (nomeadamente nas situações em que os doentes eram 

chamados para a consulta e não tinham tempo para responder aos instrumentos ou à sua 

totalidade, ou quando o cuidador não estava presente), os participantes levavam um 

envelope com os instrumentos para serem preenchidos em casa e era acordado com os 

mesmos que os entregariam posteriormente. Alguns dos instrumentos que foram 

distribuídos nestas condições não foram devolvidos, sendo a taxa de resposta de 87,5%. 

 

2.2. Amostra 

2.2.1 Participantes 

Ao nível da amostra, participaram nesta investigação doentes do foro oncológico 

seguidos na Clínica de Dor e internados no Serviço de Cirurgia Geral do IPOLFG e seus 

cuidadores informais. A amostra é constituída por 35 doentes do foro oncológico e 33 

cuidadores informais, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, e em 

condições físicas e cognitivas para responderem aos questionários. Por cada doente 

tentou considerar-se o seu cuidador principal, sendo que, na amostra recolhida, 33 dos 

doentes tem um cuidador informal especifico (e.g. ao doente 1 corresponde o cuidador 

1A). Para os pacientes identificados com o número 34 e 35 não foi possível recolher 

dados relativos ao seu cuidador informal porque não dependem dos cuidados de 

familiares ou amigos. No grupo de cuidadores informais, apenas 20 responderam ao 

WHOQOL-Bref (N=20). O ideal teria sido aplicar esta escala a todos os cuidadores que 

participaram no estudo, mas por razões inerentes à instituição hospitalar não foi possível 

fazê-lo (nomeadamente devido à falta de espaço próprio para aplicação dos 

instrumentos e à dificuldade de coordenação entre as consultas agendadas na Clínica de 

Dor e o tempo dedicado ao preenchimento das escalas). 
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Para além disto, os doentes que participaram neste estudo são os que têm, ou já 

tiveram, consulta de primeira vez na Clínica de Dor e que são, ou já foram, atendidos 

pela primeira vez no Serviço de Psicologia ou no Serviço de Cirurgia Geral.  

Critérios de inclusão dos doentes oncológicos na amostra: 

- Ter doença oncológica clinicamente diagnosticada; 

- Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

- Saber ler e escrever em Português; 

- Estar em condições físicas e cognitivas para responder aos instrumentos de 

avaliação; 

- Os pacientes que participaram nesta investigação são os que têm, ou já tiveram, 

consulta de primeira vez na Clínica de Dor e que são, ou já foram, atendidos pela 

primeira vez no Serviço de Psicologia ou no Serviço de Cirurgia Geral. 

- Assinar o protocolo de consentimento informado. 

Critérios de inclusão dos cuidadores informais de doentes oncológicos: 

- Ser cuidador de um doente oncológico; 

- Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

- Saber ler e escrever Português; 

- Estar em condições físicas e cognitivas para responder aos instrumentos de 

avaliação; 

- Não ser um doente oncológico; 

- Assinar o protocolo de consentimento informado. 

Critérios de exclusão tanto para os doentes oncológicos como para os 

cuidadores informais:  

- Ser iletrado; 

- Ter um quadro de psicopatologia clinicamente diagnosticado. 
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2.2.1.1. Caracterização da amostra de doentes oncológicos (variáveis socio-

demográficas e clínicas) (N=35) 

 

Idade: Os sujeitos que constituem esta amostra têm idades compreendidas 

entres os 38 e os 88 anos, com uma média de 62,40 anos e um desvio padrão de 12,023. 

A maioria dos doentes (85,7%) situa-se na faixa etária entre os 50 e os 79 anos. 

Género: A amostra é constituída por 60% de elementos do sexo feminino (ver 

Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Distribuição da amostra de doentes oncológicos por género 

 

Estado Civil: A maioria dos indivíduos é casada ou vive em união de facto 

(74,3%) (ver Gráfico 2). 

 
 

Gráfico 2 – Frequência da amostra de doentes oncológicos por Estado Civil 
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Situação Profissional: No que toca a esta variável socio-demográfica, a maioria 

dos sujeitos é reformado (54,3%) (ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra de doentes oncológicos por Situação Profissional 

 

2.2.1.2. Caracterização da amostra de cuidadores informais de doentes 

oncológicos (variáveis socio-demográficas e clínicas) (N=33) 

 

Idade: Os sujeitos têm idades compreendidas entres os 25 e os 73 anos, com 

uma média de 50,15 anos e um desvio padrão de 14,129. 

 Género: A amostra é constituída por 17 elementos do sexo masculino (51,5%) 

e 16 elementos do sexo feminino (48,5%) (ver Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Distribuição da amostra de cuidadores informais por género 
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Estado Civil: A maioria dos indivíduos é casada (84,8%) (ver Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Frequência da amostra de doentes oncológicos por Estado Civil 

 

Situação Profissional: A maioria dos sujeitos apresenta uma situação 

profissional activa (63,6%) (ver Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Distribuição da amostra de cuidadores informais por Situação Profissional 

 

Grau de parentesco do cuidador informal com o doente: Grande parte da 

amostra são companheiros(as) dos indivíduos que estão sob os seus cuidados (57,6%), 

sendo os restantes filhos (30,3%) ou de outro grau de parentesco não especificado 

(12,1%) (ver Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Distribuição da amostra de cuidadores informais pelo grau de parentesco com o 

paciente de quem cuida 

 

Coabitação com o familiar doente: A maioria dos indivíduos da amostra 

coabita com o familiar de quem cuida (75,8%) (ver Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Distribuição da amostra de cuidadores informais pela coabitação com o familiar 

doente 

 

Cuidador Alternativo: 54,5% dos sujeitos que constituem a amostra afirma ter 

ajuda para cuidar do doente oncológico (ver Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 – Distribuição da amostra de cuidadores informais pela ajuda por parte de um cuidador 

alternativo 
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2.3. Instrumentos de avaliação (ver ANEXO I) 

Os instrumentos utilizados para cumprir os objectivos deste estudo foram: o 

Questionário Socio-Demográfico (Coelho, 2008), o WHOQOL-BREF (Canavarro et al., 

2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 2008), o FACT-G 

versão 4 (Cella et al., 1993), o  QMLA (Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & Santos, 

2001), o Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004) e a EQdVCFO (Weitzner, 

Jacobsen, Wagner, Friedland e Cox, 1999). Alguns destes instrumentos foram aplicados 

aos doentes e outros aos cuidadores informais, tal como consta na tabela seguidamente 

apresentada: 

Tabela 1 – Instrumentos aplicados aos doentes oncológicos e aos seus cuidadores informais 

Instrumentos  Paciente Cuidador 

Questionário socio-demográfico  X (N=33) 

WHOQOL-Bref X (N=35) X (N=20) 

FACT-G, versão 4 X (N=35)  

QMLA X (N=35) X (N=33) 

Termómetro de Distress X (N=35) X (N=33) 

EQdVCFO  X (N=33) 

 

A aplicação dos instrumentos seguiu a seguinte sequência: 

- Pacientes: 1º WHOQOL-BREF, 2º FACT-G, 3º Termómetro de Distress e 4º 

QMLA; 

- Cuidadores: 1º Questionário Socio-Demográfico, 2º WHOQOL-BREF, 3º 

EQdVCFO, 4º Termómetro de Distresse e 5º QMLA. 

 

2.3.1. Questionário Socio-Demográfico e Clínico  

Este questionário foi desenvolvido por Marina Coelho (Coelho, 2008), e foi 

utilizado nesta investigação para recolher dados sócio-demográficos e clínicos do 

cuidador e do doente oncológico. Foi recolhida informação sobre a idade, escolaridade, 

género, estado civil e situação laboral dos cuidadores informais dos doentes 

oncológicos. Foi ainda possível saber qual o grau de parentesco com os doentes e se 

estes coabitam com o familiar doente na mesma habitação. Este instrumento também 
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permitiu saber qual o grupo oncológico em que os doentes se inserem, segundo a 

classificação clínica (localização e tipo de cancro) e o tratamento que já realizou, realiza 

ou irá realizar, bem como o tempo decorrido desde o diagnóstico.  

 

2.3.2. WHOQOL – BREF  

O instrumento World Health Organization Quality Of Life destina-se à avaliação 

da qualidade de vida, tendo sido desenvolvido em coerência com a definição assumida 

pela OMS, referida anteriormente na Fundamentação Teórica. 

Utilizou-se a versão breve deste instrumento, o WHOQOL – Bref para 

Português de Portugal (Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, 

Silva e Canavarro, 2008), de forma a avaliar a qualidade de vida global dos doentes 

oncológicos e seus cuidadores informais. O seu instrumento original, o WHOQOL – 

100 (Canavarro, Serra, Simões, Rijo, Pereira, Gameiro, Quartilho, Quintais, Carona e 

Paredes, 2009), avalia a qualidade de vida através de 100 questões, pretendendo captar a 

percepção individual subjectiva da qualidade de vida nos contextos físicos, culturais e 

sociais, a partir de uma visão global. Baseia-se em seis domínios gerais (físico, 

psicológico, nível de independência, relacionamentos sociais, ambiente e 

espiritualidade). Cada domínio é dividido numa série de áreas específicas, as facetas, 

sendo que cada uma delas é avaliada por quatro questões e as respostas são dadas numa 

escala de Likert de cinco pontos. Dado tratar-se de um instrumento de aplicação 

morosa, o Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde desenvolveu 

uma versão abreviada do mesmo, o WHOQOL – Bref, um instrumento mais curto e que 

exige menos tempo de preenchimento, mas com elevada solidez psicométrica 

(Canavarro et al., 2010). 

Desta forma, o WHOQOL- Bref é constituído por 26 questões, sendo que duas 

delas são questões gerais relativas à percepção da qualidade de vida e percepção de 

saúde, e as restantes 24 representam cada uma das 24 facetas específicas que compõe o 

instrumento original. Assim, enquanto no instrumento original cada faceta era avaliada 

a partir de quatro questões, na versão breve cada faceta é avaliada apenas por uma 

questão. O critério de selecção das questões para a versão breve foi tanto psicométrico 

como conceitual. A nível conceitual foram preservadas cada uma das 24 facetas que 
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compõem o instrumento original, o que permitiu preservar a abrangência do constructo 

“Qualidade de Vida” através da inclusão de itens referentes não só referentes a aspectos 

físicos e psicológicos, mas também relativos ao meio ambiente e relações sociais. Foi 

realizada uma análise factorial que confirma que o WHOQOL – Bref é composto por 

quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Tal como no 

instrumento original, todas as pontuações dos domínios e facetas são transformadas 

numa escala de 0 a 100 (não há pontuação total), sendo que quanto mais alta é a 

pontuação, melhor é a qualidade de vida. 

Este instrumento apresenta características satisfatórias de consistência interna, 

avaliada pelo Alpha de Cronbach de cada um dos quatro domínios, variando entre .66 

(Domínio relações pessoais) e .84 (Domínio físico) (Canavarro et al., 2010). Assim 

sendo, mostrou-se uma alternativa útil para as situações em que a versão longa é de 

difícil aplicabilidade e/ou com utilização de múltiplos instrumentos de avaliação, tendo 

sido estas as razões pelas quais foi escolhido para ser utilizado nesta investigação.  

 

2.3.3. Termómetro de Distress 

Nesta investigação recorreu-se ao Termómetro de Distress (Bacalhau, 2004), 

criado pela National Comprehensive Cancer Network (NCCN) e a American Society of 

Clinical Oncology (ASCO), com o objectivo de avaliar o grau de angústia/sofrimento 

que a pessoa experiencia. Esta ferramenta de avaliação é simples e de fácil análise, 

permitindo identificar o nível de distresse e suas possíveis causas no período referente à 

semana anterior, incluindo o dia em que essa avaliação está a decorrer. É composta por 

dois instrumentos, um que analisa o nível de distresse e outro que identifica as suas 

possíveis causas (Lista de Problemas). O primeiro é apresentado como um termómetro e 

permite que o paciente assinale o nível de distresse numa escala de 0 (zero, sem 

distresse) a 10 (dez, distresse extremo) valores. Por sua vez, a Lista de Problemas que 

compõe o instrumento contém 36 itens voltados para o reconhecimento de possíveis 

causas do distresse, mesmo que estas não estejam associadas ao diagnóstico ou ao 

tratamento. Os itens podem ser agrupados em cinco categorias: problemas do dia-a-dia 

(n=6; por ex. “Tarefas domésticas”), problemas familiares (n=2; por ex. “Relação com o 

marido/parceiro”), problemas emocionais (n=5; por ex. “Depressão”), aspectos 
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religiosos (n= 3; ex. “Perda de significado ou sentido de vida”) e problemas físicos (n= 

20; por ex. “Alterações do sono”). Na versão original do instrumento as únicas 

possibilidades de resposta a serem assinaladas são “sim” e “não”.  

Os resultados do estudo levado a cabo por Decat, Laros e Araújo (2009) indicam 

que o Termómetro de Distress tem uma sensibilidade de 82% e uma especificidade de 

98%, o que significa que que se trata de um instrumento viável e eficiente para avaliar o 

distresse psicológico. 

 

2.3.4. FACT- G (versão 4) 

Para avaliar a Qualidade de Vida dos doentes oncológicos também se utilizou o 

FACT-G, versão 4 (Functional Assessment of Cancer Therapy – General), 

desenvolvido por Cella e colaboradores em 1993, sendo que este instrumento foi 

validado para a população portuguesa por Arnold e colaboradores em 2000.  

Este instrumento de auto-avaliação é constituído por 27 itens que estão divididos 

em quatro domínios (ou sub-escalas) primários da Qualidade de Vida: “Bem-estar 

físico”, “Bem-estar social/familiar”, “Bem-estar emocional” e “Bem-estar funcional”. É 

considerado apropriado para ser utilizado em pacientes com qualquer tipo de cancro. Os 

itens são apresentados na primeira pessoa (e.g. “Sinto-me triste”) e podem ser 

respondidos numa escala tipo Likert de 5 pontos, em que o número 0 corresponde à 

resposta “Nem um pouco”, o número 1 à resposta “Um pouco”, o número 2 à resposta 

“Mais ou menos”, o número 3 à resposta “Muito” e o número 4 à resposta 

“Muitíssimo”. As respostas reportam-se aos últimos sete dias. Cada domínio pode ser 

cotado separadamente através do somatório dos itens que o constituem, sendo esse 

resultado depois convertido numa pontuação percentual de bem-estar, e a pontuação 

total do questionário é obtida através do somatório das pontuações dos quatro domínios. 

Resultados mais elevados no questionário ou nas sub-escalas indicam melhor Qualidade 

de Vida (sendo necessário inverter os itens das escalas “Bem-estar físico” e “Bem-estar 

emocional”).  

Relativamente às propriedades psicométricas do FACT-G, os resultados 

indicaram valores de consistência interna elevados com valores de Alpha Cronbach de 
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.89 para a escala global e entre .71 e .86 para as dimensões de Bem-Estar (Arnold, 

Eremenco, Pais-Ribeiro, Doro e Correia, 2004). 

 

2.3.5. Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos (QMLA)  

A versão original deste instrumento foi desenvolvida por Folkman e Lazarus, em 

1988, denominando-se “Ways of Coping Questionnaire”. A versão portuguesa 

denomina-se Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos (QMLA) e foi 

desenvolvida por Ribeiro e Santos, em 2001, para avaliar as estratégias de coping que as 

pessoas utilizam para lidar com situações de stress específicas. Este instrumento é 

destinado à população adulta em geral (Ribeiro & Santos, 2001). Nesta investigação 

este instrumento foi utilizado para aceder às estratégias de confronto (estratégias de 

coping) utilizadas pelos doentes oncológicos e seus cuidadores informais.  

O QMLA pode, geralmente, ser completado em cerca de 10 minutos, embora o 

tempo possa variar com as características dos respondentes (e.g. a literacia). É um 

instrumento de auto-avaliação constituído por 48 itens que traduzem as oito estratégias 

distintas de coping (“Coping Confrontativo”, “Coping de Auto-controlo”, “Procura de 

Suporte Social”, “Assumir a Responsabilidade”, “Resolução Planeada do Problema”, 

“Distanciamento”, “Fuga-Evitamento” e “Reavaliação Positiva”), sendo que os sujeitos 

respondem a cada item numa escala ordinal de quatro pontos, indicando com que 

frequência usam cada estratégia: 0 – Nunca usei, 1 – Usei de alguma forma, 2 – Usei 

algumas vezes e 3 – Usei muitas vezes. As oito estratégias podem ser agrupadas em 

coping focado nas emoções (“Distanciamento”, “Fuga-Evitamento” e “Reavaliação 

Positiva”) e coping focado nos problemas (as restantes cinco estratégias descritas 

anteriormente).  

A cotação da escala pode ser feita de duas formas: método de pontuações 

absolutas e o método de pontuações relativas. As pontuações absolutas são o somatório 

das respostas dos sujeitos aos itens que compõem uma escala. As pontuações relativas 

são obtidas somando-se a pontuação de cada item que compõe a escala e dividindo-se 

pelo número de itens dessa mesma escala. A preferência pelo método de pontuação 

depende do que se pretende explorar. O método de pontuações absolutas permite 

perceber em que medida cada tipo de estratégia de coping foi utilizada num 
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acontecimento particular. O segundo método, o das pontuações relativas, permite 

perceber a proporção do esforço representado por cada tipo de estratégia de confronto. 

Os autores da versão portuguesa do questionário encontram valores semelhantes 

à versão original no que concerne às qualidades psicométricas. As oito escalas 

apresentaram valores de Alpha Cronbach entre .65 e .80. Posto isto, os valores 

encontrados revelam-se satisfatórios para a versão portuguesa (Ribeiro & Santos, 2001). 

 

2.3.6. Escala de Qualidade de Vida do Cuidador/Familiar do Doente 

Oncológico (EQdVCFO) 

Este instrumento foi desenvolvido por Weitzner, Jacobsen, Wagner, Friedland e 

Cox (1999) e adaptado para a população portuguesa por Santos, Pais-Ribeiro e Lopes 

(2003), tendo como objectivo avaliar as implicações físicas e psicossociais 

consequentes à doença oncológica de um familiar e suas repercussões na Qualidade de 

Vida do cuidador. Inicialmente a escala era constituída por 35 afirmações que poderiam 

ser ou não consideradas verdadeiras pelo respondente. Após ter sido efectuada uma 

Análise dos Componentes Principais da escala e do conteúdo teórico inerente a cada 

item, esta foi reformulada para ser adaptada para a população portuguesa. Assim, esta 

escala de auto-preenchimento passou a ser constituída por 33 afirmações que 

representam situações consideradas importantes por pessoas que cuidam de um familiar 

com doença oncológica, abrangendo a área funcional, emocional e psicossocial. Foram 

retirados os itens 4 “Estou satisfeito com a minha vida sexual” e 17 “Sinto-me culpado” 

devido a uma baixa carga factorial e à pouca aceitabilidade por parte dos respondentes, 

respectivamente. Após reformulação, a escala passou a ser constituída por quatro 

factores ou sub-escalas: “Sobrecarga Emocional” do familiar/cuidador da pessoa com 

doença oncológica (questões 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 30, 31, 32 e 33, e.g. 

“Sinto-me triste”), “Perturbações Ligadas ao Cuidado” que incluem as perturbações de 

âmbito financeiro (questões 6, 7, 8, 21, 24, 29 e 35, e,g, “O meu futuro económico é 

incerto”), “Implicações Pessoais do Cuidado” que dizem respeito às implicações do 

cuidado centradas no familiar/cuidador (questões 1, 2, 3, 5 e 13, e.g. “A minha vida 

diária está sobrecarregada”) e “Adaptação Positiva” que inclui as componentes mais 

positivas extraídas do processo de apoiar e cuidar da pessoa com doença oncológica 

(questões 10, 12, 16, 22, 23, 27, 28 e 34, e.g. “Tenho uma perspectiva mais positiva da 



41 

 

vida desde que o meu familiar adoeceu”). As respostas reportam-se à última semana e 

são apresentadas numa escala tipo Likert, ordenadas segundo a intensidade da alteração 

percebida e cotadas entre 0 e 4. Ao número 0 corresponde a resposta “nada”, ao 1 a 

resposta “pouco”, ao 2 a resposta “alguma coisa”, ao 3 a resposta “bastante” e ao 4 a 

resposta “muito”. A pontuação de alguns itens deverá ser invertida e o resultado global 

é obtido através da soma dos valores atribuídos aos 33 itens. Desta forma, é possível 

obter resultados globais entre 0 e 140, sendo que os resultados mais elevados 

correspondem a uma melhor percepção de Qualidade de Vida.    

No estudo levado a cabo por Santos, Pais-Ribeiro e Lopes (2003), a EQdVCFO 

mostrou-se de aplicação rápida (10 a 15minutos), de fácil compreensão, não ofensiva 

para os respondentes e não causador de perturbação significativa a nível emocional. 

Segundo os mesmos autores, a escala apresentada parece abordar os componentes 

teóricos de maior relevância na avaliação da Qualidade de Vida dos 

familiares/cuidadores do doente oncológico.  

De notar que este instrumento assume a designação de CQOLC (Caregiver 

Quality of Life Index-Cancer) na base de dados construída para este estudo. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Nesta secção serão apresentados os resultados relativos a todos os objectivos de 

investigação estabelecidos. Recorreu-se ao programa SPSS - Statistical Package for the 

Social Sciences (versão 20.0) para executar as análises descritivas e estatísticas. Tal 

como referido no CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA, serão consideradas como 

estatisticamente significativas todas as diferenças em que apareça um nível de 

significância inferir a 0.05. Estas diferenças aparecem destacadas nas Tabelas a negrito 

e com (*) para p<0,05 e (**) para p<0,01. 

 

Objectivo 1: Caracterizar uma amostra de doentes oncológicos para cada um dos 

domínios da qualidade de vida abordados no presente estudo (WHOQOL – Bref; 

Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 

2008; FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) 

 Na Tabela 2 apresentam-se os resultados obtidos para os cinco domínios que 

constituem o WHOQOL-Bref. Refira-se que quanto mais elevado for o valor obtido, 

melhor é o índice de Qualidade de Vida para um dado domínio. 

 

Tabela 2 – Resultados descritivos da escala WHOQOL-Bref aplicada aos doentes oncológicos 

 

 Pode-se verificar pela Tabela 2 que os valores obtidos nos diferentes domínios 

se situam entre 68,32 (Domínio Relações Pessoais) e 42,74 (Domínio Físico).  

 

 Na Tabela 3 apresentam-se os resultados obtidos através da escala FACT-G, 

uma medida específica para avaliar a QdV dos doentes oncológicos. Refira-se uma vez 

WHOQOL-Bref N Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Domínio Geral 35 53,29 19,197 0 88 

Domínio Físico 35 42,74 17,985 18 86 

Domínio Psicológico 35 50,84 20,425 17 96 

Domínio Relações Pessoais 35 68,32 13,519 42 100 

Domínio Meio-Ambiente 35 55,26 15,026 34 97 
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mais que quanto mais elevado for o valor obtido, melhor é o índice de Qualidade de 

Vida para uma dada sub-escala. 

 

Tabela 3- Resultados descritivos da escala FACT-G – versão 4 

 

 Verifica-se que os valores obtidos nos domínios que constituem esta escala 

variam entre 72% (Bem-Estar Social/Familiar) e 48,60% (Bem-Estar Funcional). 

 

Objectivo 2: Caracterizar o padrão de qualidade de vida de toda a amostra de 

cuidadores informais de doentes oncológicos com a EQdVCFO (Santos, Pais-

Ribeiro e Lopes, 2003); e de 20 cuidadores aos quais também foi aplicado o 

WHOQOL-bref (Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, 

Silva e Canavarro, 2008) 

 Na Tabela 4 apresentam-se os resultados obtidos através da escala EQdVCFO, 

uma medida específica para avaliar a QdV dos cuidadores informais dos doentes 

oncológicos. Refira-se uma vez mais que quanto mais elevado for o valor obtido, 

melhor é o índice de Qualidade de Vida para uma dada sub-escala. 

 

Tabela 4 – Resultados descritivos da escala EQdVCFO (também denominada CQOLC) 

 

FACT-G N Média  Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Bem-Estar Físico 35 55,89 18,093 14 86 

Bem-Estar Social/Familiar 35 72 16,903 29 100 

Bem-Estar Emocional 35 51,06 17,733 25 79 

Bem-Estar Funcional 35 48,60 23,418 14 96 

Bem-Estar Global  (Pontuação Total) 35 56,39 14,506 25 85 

EQdVCFO N Média  Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Sobrecarga Emocional 33 17,42 8,860 3 45 

Perturbações ligadas ao cuidado 33 13,70 5,247 5 25 

Implicações pessoais do cuidado 33 9,67 4,682 2 19 

Adaptação positiva 33 22,94 5,135 3 29 

QdV global 33 63,73 14,266 34 87 
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É possível verificar que o valor médio obtido na Escala Global de QdV da 

EQdVCFO é de 63,73. Relativamente aos valores obtidos nas sub-escalas que a 

constituem é possível averiguar que estes variam entre 22,94 (Adaptação Positiva) e 

17,42 (Sobrecarga Emocional).  

 Na tabela 5 apresentam-se os dados obtidos relativos aos cinco domínios que 

constituem a escala WHOQOL-Bref. Note-se que, tal como explicado anteriormente na 

secção da Metodologia, esta escala foi aplicada apenas a 20 cuidadores informais. 

 

Tabela 5 – Resultados descritivos da escala WHOQOL-Bref aplicada aos cuidadores informais de doentes 

oncológicos 

 

 Verifica-se que os valores obtidos se situam entre 77,50 (Domínio Relações 

Pessoais) e 59,11 (Domínio Físico). 

 

Objectivo 3: Explorar o nível de Distresse Emocional e os Problemas (dia-a-dia, 

familiares, emocionais, religiosos, físicos) indicados através do Termómetro de 

Distress (Bacalhau, 2004) de um grupo de doentes oncológicos e dos seus 

cuidadores informais na vivência do processo de doença 

 Na tabela 6 apresentam-se os resultados obtidos no Termómetro de Distress 

aplicado aos doentes oncológicos e aos seus cuidadores informais. Refira-se que quanto 

mais elevado o valor obtido, mais elevado é o nível de distresse. 

 

 

WHOQOL-Bref N Média  Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Domínio Geral 20 71,25 12,234 50 100 

Domínio Físico 20 59,11 10,713 43 75 

Domínio Psicológico 20 69,38 12,557 54 96 

Domínio Relações Pessoais 20 77,50 11,180 50 92 

Domínio Meio-Ambiente 20 62,66 7,483 53 78 
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Tabela 6 – Caracterização dos resultados do Distresse Emocional dos doentes oncológicos e dos seus 

cuidadores informais 

*um dos participantes não conseguiu classificar o seu nível de Distress 

 Pela observação da Tabela 6 verifica-se que o valor médio do distresse 

emocional dos doentes oncológicos que constituem esta amostra é de 5,94. Cerca de 

57,2% dos indivíduos atribui o valor 5 e 6 ao seu sofrimento emocional (valores 

modais). Relativamente aos cuidadores informais, é possível verificar que o seu valor 

médio de distresse emocional é de 5,13. O valor modal das respostas desta amostra é 5, 

tendo 30,3% dos indivíduos classificado o seu nível de distresse com este valor. 

Na tabela 7 apresentam-se os resultados obtidos, através da Lista de Problemas 

integrada no Termómetro de Distress, dos doentes oncológicos e dos seus cuidadores 

informais. De notar que os resultados obtidos referem-se à frequência e ocorrência dos 

problemas listados no Termómetro de Distress e endossados pelos doentes oncológicos.  

Tabela 7 – Resultados relativos à frequência e ocorrência dos Problemas listados no Termómetro de 

Distress  

*um dos participantes não respondeu à dimensão “Problemas Religiosos” 
 

 
N Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Distresse Emocional  dos 

 doentes oncológicos 
35 5,94 1,748 3 9 

Distresse Emocional  dos  

cuidadores informais  
32* 5,13 2,181 0 9 

 Lista de Problemas do 

Termómetro de 

Distress 

N Média 
Desvio-

Padrão 
Mínimo Máximo 

 

 

 

Doentes 

Problemas do dia-a-dia 35 2,94 1,798 0 6 

Problemas familiares 35 0,17 0,453 0 2 

Problemas emocionais 35 3,37 1,165 0 5 

Problemas religiosos 35 0,54 0,886 0 3 

Problemas físicos 35 6,80 3,151 0 15 

 

 

 

Cuidadores 

Problemas do dia-a-dia 33 3,15 1,661 0 6 

Problemas familiares 33 0,39 0,704 0 2 

Problemas emocionais 33 3,12 1,364 0 5 

Problemas religiosos 32* 0,69 1,030 0 3 

Problemas físicos 33 3,24 2,818 0 11 
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Relativamente à Lista de Problemas do Termómetro de Distress respondida pela 

amostra de doentes oncológicos, é possível verificar, através da Tabela 7, que os valores 

médios obtidos nas cinco categorias que a constituem variam entre 6,80 (Problemas 

Físicos) e 0,17 (Problemas Familiares). No que se refere aos cuidadores informais, 

verifica-se que os valores médios obtidos nas cinco categorias variam entre 3,24 

(Problemas Físicos) e 0,39 (Problemas Familiares).  

 

Objectivo 4: Caracterizar a amostra de doentes oncológicos e dos seus cuidadores 

informais em termos das categorias de estratégias de confronto abordadas no 

instrumento QMLA (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & Santos, 2001) 

Na Tabela 8 apresentam-se as pontuações relativas obtidas no QMLA pelos 

doentes oncológicos e seus cuidadores informais. Note-se que, tal como foi mencionado 

anteriormente, este método de pontuação permite perceber a proporção do esforço 

representado por cada tipo de estratégia de confronto. 

 
Tabela 8 – Pontuações relativas obtidas no QMLA pelos doentes oncológicos e seus cuidadores informais 

 

 

 

D 

O 

E 

N 

T 

E 

S 

Estilos de Coping N Média 
Desvio-

Padrão 
Mínimo Máximo 

Coping Confrontativo 35 1 0,392 0 2 

Coping de Auto-controlo 35 1,3 0,532 0 2 

Procura de Suporte 

Social 
35 2 0,571 1 3 

Assumir a 

Responsabilidade 
35 1,21 0,829 0 3 

Resolução Planeada do 

Problema 
35 1,35 0,474 1 3 

Distanciamento 35 1,16 0,703 0 2 

Fuga-Evitamento 35 1,45 0,462 0 3 

Reavaliação Positiva 35 1,64 0,719 0 2 

 

C 

U 

I 

D 

A 

D 

O 

R 

E 

S 

Coping Confrontativo 33 1,03 0,366 1 2 

Coping de Auto-controlo 33 1,34 0,447 1 2 

Procura de Suporte 

Social 
33 1,96 0,611 1 3 

Assumir a 

Responsabilidade 
33 1,38 0,536 0 2 

Resolução Planeada do 

Problema 
33 1,16 0,720 0 3 

Distanciamento 33 0,98 0,501 0 2 

Fuga-Evitamento 33 1,18 0,542 0 2 

Reavaliação Positiva 33 1,77 0,651 0 3 
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É possível observar através da Tabela 8 que as pontuações relativas obtidas no 

QMLA pelos doentes oncológicos variam entre 1 (coping confrontativo) e 2 (Procura de 

Suporte Social). Relativamente às pontuações obtidas pelos cuidadores informais, 

verifica-se que estas variam entre 0,98 (Distanciamento) e 1,96 (Procura de Suporte 

Social). 

 

Objectivo 5: Explorar a associação entre as medidas de QdV aplicadas aos doentes 

oncológicos (WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. 

por Moreira, Silva e Canavarro, 2008; FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) 

 

 Na Tabela 9 é apresentado o valor do Coeficiente de Correlação de Pearson para 

explorar a associação entre as duas medidas de QdV aplicadas aos doentes oncológicos, 

ou seja, entre o WHOQOL-Bref e o FACT-G versão 4.  

 

Tabela 9 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre as escalas FACT-G – versão 4 e WHOQOL-Bref 

(*) Correlação significativa para um nível de significância de 0.05. 

(**) Correlação significativa para um nível de significância de 0.01. 

 

 É notório através da observação da Tabela 9 que existem muitas correlações 

significativas entre os domínios de QdV que constituem a escala WHOQOL-Bref e os 

WHOQOL-Bref 

FACT-G – versão 4 
Domínio Geral 

Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Pessoais 

Domínio 

Meio-

Ambiente 

FACT-G Total 

Correlação Pearson 0,377* 0,721 0,800* 0,437 0,718 

Significância 0,025 0,000 0,000 0,009 0,000 

N 35 35 35 35 35 

Bem-Estar Físico 

Correlação Pearson 0,374* 0,509** 0,551** 0,237* 0,544** 

Significância 0,027 0,002 0,001 0,170 0.001 

N 35 35 35 35 35 

Bem-Estar 

Social/Familiar 

Correlação Pearson -0,044 0,344* 0,399* 0,535* 0,490* 

Significância 0,802 0,043 0,018 0,001 0,003 

N 35 35 35 35 35 

Bem-Estar Emocional 

Correlação Pearson 0,423* 0,373* 0,528** 0,160 0,326 

Significância 0,011 0,027 0,001 0,357 0,056 

N 35 35 35 35 35 

Bem-Estar Funcional 

Correlação Pearson 0,339* 0,800** 0,812** 0,423* 0,729** 

Significância 0,046 0,000 0,000 0,011 0,000 

N 35 35 35 35 35 
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domínios que integram a escala FACT-G – versão 4. Todas as correlações significativas 

(p<0,05) encontradas são positivas, ou seja, a níveis mais elevados de QdV num dado 

domínio da escala WHOQOL-Bref correspondem, também, níveis mais elevados de 

QdV num dado domínio da escala FACT-G – versão 4. É ainda possível verificar a 

existência de correlações que não são significativas (p>0.05), nomeadamente entre: 

Domínio Físico/FACT-G Total, Domínio Relações Pessoais/FACT-G Total, Domínio 

Meio-Ambiente/FACT-G Total, Domínio Geral/Dimensão Bem-Estar Social/Familiar, 

Domínio Relações Pessoais/Bem-Estar Emocional e Domínio Meio-Ambiente/Bem-

Estar Emocional. Há excepção destes seis pares, todos os outros se encontram 

significativa e positivamente correlacionados. 

 

Objectivo 6: Explorar a associação entre as medidas de QdV aplicadas aos 

cuidadores informais dos doentes oncológicos (WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 

2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 2008; 

EQdVCFO; Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) 

 Na Tabela 10 é apresentado o valor do Coeficiente de Correlação de Pearson 

para explorar a associação entre as duas medidas de QdV aplicadas aos cuidadores 

informais dos doentes oncológicos, ou seja, entre o WHOQOL-Bref e a EQdVCFO. 

Refira-se uma vez mais que esta relação foi estabelecida através dos dados obtidos por 

aqueles cuidadores que responderam aos dois instrumentos (N=20). 
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Tabela 10 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre as escalas EQdVCFO e WHOQOL-Bref 

(*) Correlação significativa para um nível de significância de 0.05. 

(**) Correlação significativa para um nível de significância de 0.01. 

 

 Verifica-se através da Tabela 10 que existem poucas correlações significativas 

entre os domínios da QdV do WHOQOL-Bref e os domínios da EQdVCFO. Todas as 

correlações significativas (p<0,05) encontradas são positivas, ou seja, a níveis mais 

elevados de QdV num dado domínio da escala WHOQOL-Bref correspondem, também, 

níveis mais elevados de QdV num dado domínio da EQdVCFO. 

 

Objectivo 7: Explorar a associação entre a qualidade de vida do doente oncológico 

(WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, 

Silva e Canavarro, 2008; FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) e o Nível de 

Distresse e os Problemas (dia-a-dia, familiares, emocionais, religiosos, físicos) por 

este indicados no Termómetro de Distress (Bacalhau, 2004) 

 Na Tabela 11 é apresentado o valor do Coeficiente de Correlação de Pearson 

para explorar a associação entre o WHOQOL-Bref, o Nível de Distresse e os Problemas 

que integram o Termómetro de Distresse, aplicados aos doentes oncológicos. 

 

WHOQOL-Bref 

EQdVCFO 
Domínio Geral 

Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 

Domínio 

Relações 

Pessoais 

Domínio 

Meio-

Ambiente 

QdV Global 

Correlação Pearson 0,624
**

 0,487
*
 0,237 0,011 0,247 

Significância 0,003 0,029 0,315 0,962 0,294 

N 20 20 20 20 20 

Sobrecarga Emocional 

Correlação Pearson 0,393 0,350 0,149 -0,144 0,051 

Significância 0,086 0,130 0,531 0,546 0,832 

N 20 20 20 20 20 

Perturbações ligadas 

ao cuidado 

Correlação Pearson 0,547
*
 0,317 0,073 -0,067 0,127 

Significância 0,013 0,174 0,760 0,781 0,594 

N 20 20 20 20 20 

Implicações pessoais 

do cuidado 

Correlação Pearson 0,666
**

 0,374 0,133 -0,073 0,254 

Significância 0,001 0,104 0,576 0,760 0,280 

N 20 20 20 20 20 

Adaptação Positiva 

Correlação Pearson 0,305 0,584
**

 0,600
**

 0,799
**

 0,644
**

 

Significância 0,191 0,007 0,005 0,000 0,002 

N 20 20 20 20 20 
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Tabela 11 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre as escalas WHOQOL-Bref, Nível de Distresse 

Emocional e Problemas  

 

(*) Correlação significativa para um nível de significância de 0.05. 

(**) Correlação significativa para um nível de significância de 0.01. 

 

 Através da Tabela 11 verifica-se que existem duas correlações estatisticamente 

significativas (p<0,05) e negativas entre o Nível de Distresse Emocional e os diferentes 

domínios da QdV que constituem o WHOQOL-Bref (nomeadamente nos seguintes 

pares: Nível de Distresse Emocional/Domínio Físico e Nível de Distresse 

Emocional/Domínio Psicológico). Ou seja, verifica-se que a níveis mais elevados de 

QdV num dado domínio correspondem níveis de distresse mais baixos. Continuando a 

observar a Tabela 11, é possível verificar que existem poucas correlações significativas 

entre os domínios da QdV do WHOQOL-Bref e as diferentes categorias de problemas 

endossadas no Termómetro de Distress. Verifica-se, também, que todas as correlações 

estatisticamente significativas são negativas, ou seja, a níveis mais elevados de QdV 

num dado domínio correspondem menos problemas relatados pelos doentes 

oncológicos. 

 Na Tabela 12 é apresentado o valor do Coeficiente de Correlação de Pearson 

para explorar a associação entre o FACT-G - versão 4, o Nível de Distresse Emocional 

e os Problemas que integram o Termómetro de Distress. 

 

WHOQOL-Bref 

Nível de 

Distresse 

Emocional 

Problemas do 

Dia-a-dia 

Problemas 

Familiares 

Problemas 

Emocionais 

Problemas 

Religiosos 

Problemas 

Físicos 

Domínio Geral 

Correlação Pearson -0,256 0,108 -0,063 -0,303 -0,105 -0,408
*
 

Significância 0,137 0,537 0,718 0,077 0,550 0,015 

N 35 35 35 35 35 35 

Domínio Físico 

Correlação Pearson -0,385
*
 -0,559

**
 0,185 -0,358

*
 -0,086 -0,300 

Significância 0,022 0,000 0,287 0,035 0,622 0,080 

N 35 35 35 35 35 35 

Domínio Psicológico 

Correlação Pearson -0,435
**

 -0,495
**

 0,170 -0,670
**

 -0,147 -0,208 

Significância 0,009 0,002 0,330 0,000 0,399 0,231 

N 35 35 35 35 35 35 

Domínio Relações 

Pessoais 

Correlação Pearson -0,167 -0,320 -0,213 -0,331 -0,139 -0,318 

Significância 0,337 0,061 0,220 0,052 0,427 0,062 

N 35 35 35 35 35 35 

Domínio Meio-

Ambiente 

Correlação Pearson -0,279 -0,599
**

 0,028 -0,455
**

 -0,126 -0,291 

Significância 0,105 0,000 0,874 0,006 0,469 0,090 

N 35 35 35 35 35 35 
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Tabela 12 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre as escalas FACT-G - versão 4, Nível de Distress 

Emocional e Problemas 

 

(*) Correlação significativa para um nível de significância de 0.05. 

(**) Correlação significativa para um nível de significância de 0.01. 

 

 Verifica-se através da Tabela 12 que existem três correlações estatisticamente 

significativas (p<0,05) e negativas entre o Nível de Distresse Emocional e os diferentes 

domínios da QdV que constituem a escala FACT-G (mais concretamente nos seguintes 

pares: Nível de Distresse Emocional/FACT-G Total, Nível de Distresse 

Emocional/Bem-Estar Físico e Nível de Distresse Emocional/Bem-Estar Emocional). 

Ou seja, verifica-se que a níveis mais elevados de QdV num dado domínio 

correspondem níveis de distresse mais baixos. Os resultados constantes na Tabela 12 

mostram ainda que existem poucas correlações significativas entre as diferentes 

categorias de problemas que integram o Termómetro de Distresse e os domínios que 

constituem a escala FACT-G – versão 4. Todas as correlações estatisticamente 

significativas encontradas (p<0,05) são negativas, ou seja, verifica-se que a níveis mais 

elevados de QdV num dado domínio correspondem menos problemas endossados pelos 

cuidadores informais dos doentes oncológicos. 

 

 

FACT-G – versão 4 

Nível de 

Distresse 

Emocional 

Problemas do 

Dia-a-dia 

Problemas 

Familiares 

Problemas 

Emocionais 

Problemas 

Religiosos 

Problemas 

Físicos 

FACT-G Total 

Correlação Pearson -0,571
**

 -0,452
**

 -0,047 -0,648
** -0,198 -0,528** 

Significância 0,000 0,006 0,787 0,000 0,254 0,001 

N 35 35 35 35 35 35 

Bem-Estar Físico 

Correlação Pearson -0,494
**

 -0,442
**

 -0,138 -0,476
**

 -0,174 -0,581
**

 

Significância 0,003 0,008 0,431 0,004 0,317 0,000 

N 35 35 35 35 35 35 

Bem-Estar 

Social/Familiar 

Correlação Pearson -0,219 -0,274 -0,238 -0,309 -0,263 -0,330 

Significância 0,206 0,111 0,168 0,071 0,127 0,053 

N 35 35 35 35 35 35 

Bem-Estar Emocional 

Correlação Pearson -0,680
**

 -0,208 0,050 -0,629
**

 -0,330 -0,350
*
 

Significância 0,000 0,230 0,775 0,000 0,053 0,039 

N 35 35 35 35 35 35 

Bem-Estar Funcional 

Correlação Pearson -0,333 -0,352
*
 0,087 -0,532

** 0,031 -0,389
*
 

Significância 0,051 0,038 0,619 0,001 0,861 0,021 

N 35 35 35 35 35 35 
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Objectivo 8: Explorar a associação entre a qualidade de vida do cuidador informal 

(EQdVCFO; Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e o Nível de Distresse Emocional e 

os Problemas (dia-a-dia, familiares, emocionais, religiosos, físicos) por este 

indicados no Termómetro de Distress (Bacalhau, 2004) 

 Na Tabela 13 é apresentado o valor do Coeficiente de Correlação de Pearson 

para explorar a associação entre a EQdVCFO, o Nível de Distresse Emocional e os 

Problemas que integram o Termómetro de Distress. 

 

Tabela 13 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre as escalas EQdVCFO, Nível de Distresse 

Emocional e os Problemas  

 

(*) Correlação significativa para um nível de significância de 0.05. 

(**) Correlação significativa para um nível de significância de 0.01. 

 

 

 Através da Tabela 13 verifica-se que o Nível de Distresse Emocional não se 

correlaciona com os diferentes domínios que constituem a EQdVCFO. É ainda possível 

verificar que existem poucas correlações significativas entre as diferentes categorias de 

 

EQdVCFO 

Nível de 

Distresse 

Emocional 

Problemas do 

Dia-a-dia 

Problemas 

Familiares 

Problemas 

Emocionais 

Problemas 

Religiosos 

Problemas 

Físicos 

QdV Global 

Correlação Pearson 0,138 -0,226 -0,194 -0,305 -0,267 -0,036 

Significância 0,451 0,205 0,279 0,084 0,140 0,841 

N 32 33 33 33 32 33 

Sobrecarga Emocional 

Correlação Pearson -0,216 -0,208 -0,168 -0,343 -0,290 -0,007 

Significância 0,235 0,244 0,351 0,051 0,107 0,970 

N 32 33 33 33 32 33 

Perturbações ligadas 

ao cuidado 

Correlação Pearson 0,342 -0,461
**

 -0,237 -0,065 -0,107 0,229 

Significância 0,055 0,007 0,184 0,721 0,562 0,200 

N 32 33 33 33 32 33 

Implicações pessoais 

do cuidado 

Correlação Pearson 0,319 -0,287 -0,082 -0,101 -0,056 0,039 

Significância 0,075 0,106 0,650 0,575 0,760 0,827 

N 32 33 33 33 32 33 

Adaptação Positiva 

Correlação Pearson 0,111 0,463
**

 0,067 -0,097 -0,075 -0,360
*
 

Significância 0,546 0,007 0,710 0,591 0,683 0,040 

N 32 33 33 33 32 33 
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problemas que integram o Termómetro de Distress e os diferentes domínios que 

constituem a EQdVCFO. Existem duas correlações significativas (p<0,05) e negativas 

entre os seguintes pares: Problemas do Dia-a-dia/Perturbações Ligadas ao Cuidado e 

Problemas Físicos/Adaptação Positiva. Para além disto, é também possível identificar 

uma correlação estatisticamente significativa (p<0.05) e positiva no par Problemas do 

Dia-a-dia/Adaptação Positiva. 

 

Objectivo 9: Explorar a possibilidade de associações entre as medidas de qualidade 

de vida dos doentes (FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) e dos seus cuidadores 

(EQdVCFO; Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e as estratégias de confronto 

endossadas pelos respondentes (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & 

Santos, 2001)  

 Realizou-se o Coeficiente de Correlação de Pearson para explorar a associação 

entre a escala FACT-G e as diferentes categorias de coping endossadas no QMLA. 

Refira-se que não foram encontradas correlações significativas entre os diferentes 

domínios da escala FACT-G e as diferentes categorias de coping. Posto isto, não será 

exposta a tabela relativa a este objectivo, podendo o output ser consultado no CD-ROM 

em anexo. 

Na Tabela 14 é apresentado o valor do Coeficiente de Correlação de Pearson 

para explorar a associação entre os domínios que constituem a EQdVCFO e as 

diferentes categorias de Coping endossadas no QMLA. 
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Tabela 14 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre os domínios da EQdVCFO e as categorias que 

constituem o QMLA  
 

 

(*) Correlação significativa para um nível de significância de 0.05. 

(**) Correlação significativa para um nível de significância de 0.01. 

 

Através da Tabela 14 é possível verificar que existem poucas correlações 

significativas entre os diferentes domínios da EQdVCFO e as diferentes categorias de 

Coping endossadas no QMLA. É possível constatar que existem três correlações 

EQdVCFO 

Categorias  

de Coping 

QdV Global 
Sobrecarga 

Emocional 

Perturbações 

ligadas ao 

cuidado 

Implicações 

pessoais do 

cuidado 

Adaptação 

Positiva 

Coping 

Confrontativo 

Correlação Pearson -0,029 -0,105 0,096 0,151 -0,135 

Significância 0,875 0,562 0,594 0,402 0,454 

N 33 33 33 33 33 

Coping de Auto-

controlo 

Correlação Pearson -0,092 -0,106 -0,116 0,058 -0,006 

Significância 0,611 0,555 0,520 0,747 0,973 

N 33 33 33 33 33 

Procura de Suporte 

Social 

Correlação Pearson 0,128 -0,052 -0,038 0,054 0,434* 

Significância 0,478 0,774 0,835 0,765 0,012 

N 33 33 33 33 33 

Assumir a 

Responsabilidade 

Correlação Pearson -0,213 -0,278 -0,198 -0,091 0,173 

Significância 0,235 0,118 0,269 0,616 0,335 

N 33 33 33 33 33 

Resolução Planeada 

do Problema 

Correlação Pearson -0,426* -0,226 -0,495** -0,234 -0,073 

Significância 0,013 0,205 0,003 0,190 0,685 

N 33 33 33 33 33 

Distanciamento 

Correlação Pearson -0,205 -0,133 -0,290 -0,091 0,038 

Significância 0,252 0,459 0,102 0,616 0,832 

N 33 33 33 33 33 

Resolução Planeada 

do Problema 

Correlação Pearson -0,447** -0,520** -0,492** -0,315 0,444** 

Significância 0,009 0,002 0,004 0,074 0,010 

N 33 33 33 33 33 

Reavaliação Positiva 

 

Correlação Pearson -0,175 -0,227 -0,475** -0,234 0,605** 

Significância 0,331 0,203 0,005 0,190 0,000 

N 33 33 33 33 33 
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significativas (p<0,05) e positivas entre os seguintes pares: Procura de Suporte 

Social/Adaptação Positiva, Fuga-Evitamento/Adaptação Positiva e Reavaliação 

Positiva/Adaptação Positiva. Também se verifica a existência de correlações 

significativas (p<0,05) e negativas entre os seguintes pares: Resolução Planeada do 

Problema/QdV Global, Fuga-Evitamento/QdV Global, Fuga-Evitamento/Sobrecarga 

Emocional, Resolução Planeada do Problema/Perturbações ligadas ao cuidado, Fuga-

Evitamento/Perturbações ligadas ao cuidado, Reavaliação Positiva/ Perturbações ligadas 

ao cuidado.  

 

Objectivo 10: Verificar até que ponto é que os doentes oncológicos e os seus 

cuidadores informais utilizam de forma semelhante as diferentes categorias de 

estratégias de confronto (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & Santos, 

2001)  

 No Gráfico 10 apresenta-se a distribuição das pontuações relativas para as 

diferentes categorias de estratégias de confronto obtidas pelos doentes oncológicos e 

pelos seus cuidadores informais. 

 

Gráfico 10 – Distribuição das pontuações relativas para as diferentes categorias de estratégias de 

confronto 
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Verifica-se que existem três categorias de estratégias de confronto que são 

utilizadas de forma semelhante pelos doentes oncológicos e pelos seus cuidadores 

informais (p<0,05),  sendo elas: o Coping Confrontativo, o Coping de Auto-Controlo e 

a Procura de Suporte Social. 
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CAPÍTULO 4 - DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Nesta secção apresenta-se a discussão dos resultados encontrados para cada um 

dos objectivos propostos. Para tal, apresenta-se uma reflexão que leva em consideração 

os resultados obtidos em estudos anteriores e apresentam-se também alguns aspectos 

que carecem de uma investigação mais aprofundada. 

 

Objectivo 1: Caracterizar uma amostra de doentes oncológicos para cada um dos 

domínios da qualidade de vida abordados no presente estudo (WHOQOL – Bref; 

Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 

2008; FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) 

O cancro e os seus tratamentos alteram todos os domínios da QdV, provocando 

efeitos colaterais a longo prazo (Zebrack cit. por Pinto & Ribeiro, 2006) e fazendo com 

que os doentes/sobreviventes avaliem a sua QdV como diminuída. Os resultados deste 

estudo vão ao encontro dos resultados da presente investigação, uma vez que a QdV 

Global (corresponde ao Domínio Geral da escala WHOQOL-Bref) se encontra 

diminuída, verificando-se que o Domínio Físico (da escala WHOQOL-Bref) e o 

Domínio Bem-Estar Funcional (da escala FACT-G) são os mais comprometidos. Estes 

resultados vão ao encontro dos de Tulphome (2008), em que o Domínio Bem-Estar 

Funcional da escala FACT-G também foi o mais comprometido. Os valores mais baixos 

no Domínio Físico e Bem-Estar Funcional podem estar associados ao facto de a doença 

oncológica ser uma condição que se caracteriza por muitas limitações físicas (ex.: 

dificuldade em movimentar-se, diminuição da coordenação motora, problemas sexuais) 

quer por desconforto e dores intensas, quer pela toxicidade dos tratamentos a que estão 

sujeitos. É compreensível que os doentes que apresentam dores moderadas a severas 

tenham a sua capacidade de trabalho diminuída, sintam-se frustrados e pouco realizados 

no trabalho e na sua vida diária, o que faz com que avaliem a sua QdV como inferior. 

Note-se que os resultados deste estudo podem ser explicados tendo por base que muitos 

dos doente da amostra fizeram ou ainda fazem tratamentos aversivos (quimioterapia, 

radioterapia, cirurgia) para controlar a progressão da doença, sofrendo com as 

consequências da sua toxicidade ao nível do bem-estar físico (náuseas e enjoos, dores 

físicas, diarreia ou obstipação, dificuldades de locomoção, impotência sexual, entre 
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outros). Contudo, é preciso ter presente que os efeitos tóxicos do tratamento não se 

manifestam apenas a nível físico, mas também podem levar a disfunções cognitivas que 

podem condicionar a QdV do doente. 

O facto de alguns dados terem sido recolhidos na Clínica de Dor do IPOLFG 

também pode explicar os resultados obtidos, dado que muitos dos doentes seguidos 

nesta unidade são alvo de cuidados paliativos e/ou apresentam dor descontrolada. Há 

que ter em consideração, também, que alguns dos dados obtidos no Serviço de Cirurgia 

Geral foram recolhidos após a realização de cirurgias, estando os doentes acamados e 

em recuperação, sendo as suas actividades físicas nulas e o seu nível de funcionamento 

muito limitado. 

É possível verificar através dos resultados obtidos que as dimensões menos 

comprometidas são o Domínio Relações Pessoais (da escala WHOQOL-Bref) e o 

Domínio Bem-Estar Social/Familiar (da escala FACT-G). Isto evidencia que os doentes 

oncológicos desta amostra percepcionam o apoio social disponível como mais 

adequado. Lewis e colaboradores verificaram que os indivíduos que percepcionam o 

apoio social como adequado apresentam níveis mais baixos de ansiedade e depressão, 

melhor adaptação social e melhor auto-estima (2001, cit. por Pinto & Ribeiro, 2006). 

No mesmo sentido, Fitzell e Pakenham (2010) verificaram que o suporte social constitui 

um forte preditor do ajustamento global, sendo mais importante a qualidade dessas 

relações do que o número de pessoas que fornece o suporte e cuidados. 

 

Objectivo 2: Caracterizar o padrão de qualidade de vida de toda a amostra de 

cuidadores informais de doentes oncológicos com a EQdVCFO (Santos, Pais-

Ribeiro e Lopes, 2003); e de 20 cuidadores aos quais também foi aplicado o 

WHOQOL-bref (Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, 

Silva e Canavarro, 2008)  

 Os doentes oncológicos necessitam de cuidados permanentes e continuados no 

tempo, o que provoca uma grande sobrecarga emocional e física nos seus cuidadores 

informais. Os resultados obtidos para a EQdVCFO (N=33) indicam que esta amostra de 

cuidadores informais avalia a sua QdV Global como diminuída, verificando-se que o 

Domínio Sobrecarga Emocional é o mais comprometido. Estes resultados podem ser 
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explicados tendo por base que é o cuidador informal que promove a independência 

através da manutenção do estado mais funcional da pessoa doente (Bridges cit. por 

Vitalino et al., 2003), monitoriza e administra a medicação, que faz a gestão financeira, 

que ajuda nos cuidados de higiene diários, que promove e organiza as actividades 

diárias, que se preocupa com o envolvimento social do familiar doente, que fornece 

suporte emocional, entre outras actividades. Posto isto, é natural que estas exigências 

possam produzir um stresse significativo, sendo que quanto maiores forem as limitações 

físicas do doente com cancro, maior é o comprometimento do bem-estar psicológico e 

emocional do cuidador informal (Schumacher et al. cit. por Ownsworth et al., 2010). 

Estes resultados corroboram os de Stenberg, Ruland e Miaskowski (2010) que 

mostraram que os cuidadores informais experienciam mais depressão e ansiedade do 

que as pessoas que não estão envolvidas no cuidado de outrem. Como a doença 

oncológica é uma condição crónica, a sobrecarga do cuidador informal é prolongada no 

tempo, o que conduz a mais disrupções nas suas programações de actividades, maior 

isolamento social e níveis mais elevados de perturbação emocional.  

 Pode destacar-se como domínio menos comprometido a Adaptação Positiva da 

EQdVCFO. Estes resultados sugerem que os cuidadores desenvolvem acções que lhes 

permitem confrontar as situações stressantes inerentes à doença oncológica de forma 

mais adaptativa.  

Relativamente aos resultados obtidos através da escala WHOQOL-Bref, a QDV 

Geral dos cuidadores informais também se apresenta diminuída, destacando-se o 

Domínio Físico por ser o mais comprometido. Os cuidadores informais dos doentes 

oncológicos experienciam um largo número de problemas – sociais, emocionais e 

relacionados com a saúde – e têm encargos significativos relacionados com as 

responsabilidades envolvidas no acto de cuidar. Este acumular de responsabilidades tem 

repercussões ao nível da sua saúde física, traduzindo-se em distúrbios de sono, fadiga, 

medo, perda de força física, perda de apetite e perda de peso (Stenberg, Ruland e 

Miaskowski, 2010), o que explica que avaliem a sua QdV no Domínio Físico como 

bastante diminuída. Estes resultados corroboram os de Pinquart e Sörensen (2007) em 

que uma maior sobrecarga está associada a maiores limitações ao nível da saúde física 

do cuidador (cit. por GräBel & Adabbo, 2011).  
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O domínio menos comprometido para a escala WHOQOL-Bref foi o Domínio 

Relações Pessoais, o que sugere que existe uma tendência dos cuidadores informais que 

constituem esta amostra para partilhar as sua experiências e desenvolver laços de 

empatia. O facto de não se isolarem e de fomentarem as suas relações pessoais faz com 

que tenham oportunidade de partilhar os seus sentimentos, de adquirir novas 

aprendizagens e de escutar diferentes opiniões e perspectivas sobre a situação. De 

acordo com Fitzell e Pakenham (2010) o estabelecimento de relações pessoais ou 

suporte social constitui um forte preditor do ajustamento global do cuidador informal. 

Note-se que o importante é a qualidade das relações estabelecidas e não a quantidade de 

pessoais incluídas na sua rede social. 

 

Objectivo 3: Explorar o nível de Distresse Emocional e os Problemas (dia-a-dia, 

familiares, emocionais, religiosos, físicos) indicados através do Termómetro de 

Distresse (Bacalhau, 2004) de um grupo de doentes oncológicos e dos seus 

cuidadores informais na vivência do processo de doença 

 Embora o processo de vivência da doença oncológica seja experienciado 

emocionalmente de modo diverso por cada individuo, constitui para todos uma ameaça 

à vida e integridade (Rowland, 1989), podendo despoletar elevados níveis de distresse 

emocional. Os resultados obtidos através da amostra de doentes oncológicos evidenciam 

que estes apresentam um nível de distresse emocional moderado a severo (NCCN, 

2012). Trata-se de uma experiência desagradável, de índole psicológica, social e/ou 

espiritual, oscilando entre estados de tristeza ou medo e outros de maior intensidade 

como a depressão, pânico, ansiedade ou isolamento social (NCCN, 2010). Estes 

resultados podem ser explicados tendo em conta a cronicidade da doença oncológica e 

as fases que a caracterizam. Embora a fase de diagnóstico seja aquela em que há um 

maior aumento da perturbação emocional no doente, este impacto pode persistir durante 

os tratamentos e a fase de sobrevivência (Mullan, 1985), determinando algumas das 

seguintes consequências: diminuição do seu bem-estar emocional e social, da satisfação 

com a sua imagem corporal, sexualidade e funcionamento físico (Thornton & Perez cit. 

por Canavarro et al, 2007), medo de recidiva, discriminação no trabalho, problemas 

financeiros, dificuldades em lidar com os efeitos secundários tardios do tratamento, 
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entre outros. Em suma, a doença oncológica é uma fonte inevitável de stresse, com 

repercussões a longo prazo e potenciadora de elevados níveis de distresse emocional. 

Relativamente aos Problemas do Termómetro de Distresse endossados pelos doentes 

oncológicos, verifica-se que os Problemas Físicos são os mais relatados. Tal como foi 

referido anteriormente, isto pode ser explicado pelo facto de a doença oncológica ser 

uma condição que se caracteriza por muitas limitações físicas (ex.: dificuldade em 

movimentar-se, diminuição da coordenação motora, problemas sexuais) devido a 

desconforto e dores intensas ou por consequência da toxicidade dos tratamentos. Desta 

forma, tendo em conta que a amostra foi recolhida na Clínica de Dor e no Serviço de 

Cirurgia do IPOLFG, é natural que os doentes experienciem muitos sintomas físicos 

(náuseas e enjoos, dores físicas, diarreia ou obstipação, dificuldades de locomoção, 

impotência sexual, entre outros), o que faz com que percepcionem a sua QdV no 

domínio físico como diminuída.  

As tarefas envolvidas no acto de cuidar de um individuo com cancro são muitas e 

variadas, podendo originar um stresse significativo nos seus cuidadores informais. Tal é 

evidenciado no estudo levado a cabo por Nijboer e colaboradores (1999), em que 20% 

dos cuidadores de doentes com cancro colo-rectal apresentavam elevados sintomas 

depressivos (Fitzell & Pakenham, 2010). Pode concluir-se através dos dados obtidos na 

presente investigação que a amostra de cuidadores informais apresenta um distresse 

emocional moderado a severo (NCCN, 2012). Estes resultados vão ao encontro dos de 

Northouse e colaboradores, em que as esposas dos doentes reportavam mais distresse 

emocional que os próprios (2000, Fitzell & Pakenham, 2010). Como todos os cuidadores 

informais que participaram neste estudo são familiares dos doentes oncológicos, é 

natural que os graus de distresse do paciente e do seu cuidador surjam como elevados 

(Dumont et al., 2006). Isto é concordante com os resultados revelados por Weihs e Politi 

(2005, cit. por Coelho, 2009) que referem que a família, ao estar fortemente envolvida 

na doença, pode apresentar níveis de distresse iguais aos dos doentes oncológicos. O 

grau de distresse do cuidador tende a aumentar à medida que percepciona mais 

disrupções nas suas programações de actividades e menor suporte emocional diário 

(Ownsworth et al., 2010), bem como com o aumento das limitações físicas do doente 

com cancro (Schumacher et al. cit. por Ownsworth et al., 2010). No mesmo sentido, 

Given e colaboradores (2004) constataram a existência de uma relação directa entre o 
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número de sintomas do paciente e o nível de sintomas depressivos do cuidador (cit. por 

Dumont et al., 2006). Desta forma, o distresse experienciado pelo cuidador reflecte-se 

nos vários domínios da sua vida, acarretando uma multiplicidade de problemas. Os 

Problemas Físicos foram os mais relatados pela amostra de cuidadores informais, o que 

pode ser explicado pelo facto de estes promoverem a independência e o estado mais 

funcional do familiar doente a todos os níveis - fisicamente, intelectualmente, 

emocionalmente, e espiritualmente (Bridges cit. por Vitalino et al., 2003). Neste sentido, 

tal como foi referido anteriormente, o assumir do papel de cuidador acarreta problemas 

físicos, tais como distúrbios de sono, fadiga, medo, perda de força física, perda de 

apetite e perda de peso (Stenberg, Ruland e Miaskowski, 2010), o que explica que 

avaliem a sua QdV no Domínio Físico como bastante diminuída. Isto é indicativo de que 

uma maior sobrecarga objectiva e/ou subjectiva está associada a limitações físicas mais 

acentuadas (Pinquart e Sörensen cit. por GräBel & Adabbo, 2011). 

Na presente investigação, os Problemas Familiares foram os menos relatados por 

ambas as amostras. Este resultado poderá estar associado ao facto de a doença 

oncológica funcionar como uma situação incomum e extrema que conduz a um estado 

de crise, o que faz com que os indivíduos tendam a procurar apoio familiar para aliviar 

o sofrimento e angústia experienciados. Neste sentido, tendo em conta que a maioria 

dos cuidadores da amostra são os cônjuges, pode assumir-se que os doentes oncológicos 

avaliam a sua relação com o cuidador como menos problemática, o que pode indicar 

uma maior satisfação com os cuidados recebidos. Relativamente aos cuidadores 

informais desta amostra, ao que parece o acto de cuidar do familiar doente não interfere 

de forma extrema nas relações familiares, fazendo com que estes não sejam o tipo de 

problemas mais relatados. Desta forma, pode assumir-se que as interacções sociais e 

familiares de suporte têm o objectivo de aliviar o impacto das vicissitudes da doença 

oncológica no bem-estar dos indivíduos envolvidos, fazendo com que avaliem a sua 

rede de suporte familiar como menos problemática e mais satisfatória.  

 

Objectivo 4: Caracterizar a amostra de doentes oncológicos e dos seus cuidadores 

informais em termos das categorias de estratégias de confronto abordadas no 

instrumento QMLA (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & Santos, 2001) 
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 O ajustamento psicológico à doença oncológica implica a utilização de 

estratégias de confronto que permitam ao doente e aos seus cuidadores lidar com o 

desgaste emocional e a percepção de falta de controlo sobre a situação. 

 Relativamente aos doentes oncológicos e aos cuidadores informais que 

constituem a amostra, a estratégia de confronto mais utilizada por ambos é a Procura de 

Suporte Social
2
, pertencente ao grupo de estratégias focadas no problema. Estes 

resultados mostram que existe uma tendência de confronto orientada para a resolução do 

problema, o que significa que ambos os grupos percebem o acontecimento como 

passível de ser controlado pelo próprio. Como os dados foram recolhidos em contexto 

hospitalar, é compreensível esta tendência, pois parte dos doentes foi submetida a 

cirurgia (intervenção cirúrgica como forma de resolver activamente o problema) e outra 

parte vai regularmente às consultas na Clínica de Dor para monitorização dos sintomas 

e administração de tratamentos (o que revela espirito de luta
3
). Os indivíduos que 

utilizam estratégias de confronto mais adequadas às circunstâncias, que mantêm 

elevadas expectativas quanto aos resultados das suas acções e sentem que têm controlo 

sobre o processo de doença, vivem o processo de uma forma menos negativa. Em suma, 

as estratégias de confronto orientadas para a resolução activa do problema são, 

normalmente, mais eficazes, permitindo alertar os doentes para a necessidade de 

procurar cuidados médicos, ajudando-os a antecipar os stressores associados à doença e 

a mobilizar formas de resolução dos problemas e outras estratégias para lidar com os 

stressores identificados. Relativamente aos cuidadores informais desta amostra, pode 

dizer-se que todos eles acompanhavam os seus familiares doentes às consultas e no 

Serviço de Cirurgia Geral, o que pode indicar que também eles utilizam estratégias de 

confronto activas, baseadas na procura recursos que possibilitem a resolução para o 

problema. As estratégias de confronto relacionadas com a procura de suporte social e 

com crenças na possibilidade de controlo e cura da doença associam-se a um melhor 

ajustamento (Scharloo et al. cit. por Soares et al., 2000). A adopção de estratégias de 

confronto focadas na resolução do problema também está relacionada com uma maior 

                                                             
2
 Descreve os esforços de procura de suporte informativo, suporte tangível e suporte Emocional (1988, 

Folkman & Lazarus cit. por Ribeiro & Santos, 2001). 

 
3
 O espírito de luta consiste numa estratégia optimista, em que a doença é encarada como um desafio 

(Varela e Leal, 2007). 
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adaptação psicossocial, auto-estima elevada, satisfação com a vida, melhor qualidade de 

vida relacionada com a saúde e melhor adesão às indicações terapêuticas (Santos, 2004). 

De acordo com Fitzell e Pakenham (2010), o suporte social constitui um forte preditor 

do ajustamento global do cuidador informal. Pode também considerar-se que o suporte 

social é um forte preditor do ajustamento global do doente oncológico, sendo mais 

importante a qualidade da relação estabelecida do que a quantidade de pessoas 

envolvida no acto de cuidar. 

 O Coping Confrontativo foi a estratégia menos utilizada pelos doentes 

oncológicos e uma das menos utilizadas pelos cuidadores informais. Trata-se de uma 

categoria de estratégia de confronto focada na resolução do problema, descrevendo os 

esforços agressivos de alteração da situação e sugerindo um certo grau de hostilidade e 

de risco (1988, Folkman & Lazarus cit. por Ribeiro & Santos, 2001). Estes resultados 

sugerem que, tanto os doentes como os seus cuidadores informais tendem a não adoptar 

um esforço agressivo para alterar a situação de doença. Posto isto, verifica-se que a 

amostra deste estudo tende a seguir as indicações médicas, não se envolvendo em 

acções de risco que possam contrariá-las. Uma possível explicação para estes resultados 

está relacionada com as características da doença oncológica: como se trata de uma 

doença crónica que provoca grande desconforto e dores físicas e que necessita de 

tratamentos, muitos deles aversivos, para tentar travar a sua progressão, é natural que os 

doentes e os eus cuidadores cumpram as indicações médicas, acreditando que esta é a 

única/melhor forma para conseguir alívio sintomático e algum controlo sobre a doença.  

 Por sua vez, os cuidadores informais dos doentes oncológicos referiram que 

utilizam menos a estratégia de Distanciamento
4
. Trata-se de uma estratégia de confronto 

focada na emoção, que é utilizada quando nada pode ser feito para alterar a ameaça ou 

perigo, permitindo diminuir o desconforto emocional e o sofrimento. Este resultado 

pode ser explicado, como foi dito anteriormente, pelo facto de os cuidadores adoptarem 

uma conduta activa na procura de resolução para o problema. Scharloo e colaboradores 

mostraram que as estratégias de confronto passivas (por ex.: Distanciamento) estão 

associadas a um mau funcionamento geral, nomeadamente a nível social (1998, cit. por 

                                                             
4
 Descreve os esforços cognitivos de desprendimento e minimização da situação (1988, Folkman & 

Lazarus cit. por Ribeiro & Santos, 2001). 
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Soares et al., 2000). Em contexto de doença, a adopção deste tipo de estratégias de 

confronto está associada a elevados níveis de angústia e stresse, impedindo a realização 

de actividades de vida diárias e possibilitando o desenvolvimento de expressões 

emocionais desajustadas e perturbadoras. 

Embora ambos os grupos adoptem preferencialmente estratégias de confronto 

focadas na resolução do problema, utilizam também estratégias de confronto focadas 

nas emoções. A utilização simultânea das diferentes estratégias permite diminuir os 

efeitos negativos do acontecimento stressante sobre o equilíbrio e bem-estar global. 

Segundo Varela e Leal (2007), verifica-se que um tipo de estratégias pode suceder a 

outro, ou seja, após o acontecimento stressante ocorre o coping orientado para as 

emoções, que dará gradualmente lugar ao coping orientado para a resolução de 

problemas 

 

Objectivo 5: Explorar a associação entre as medidas de QdV aplicadas aos doentes 

oncológicos (WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. 

por Moreira, Silva e Canavarro, 2008; FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) 

É possível verificar que existem muitas correlações significativas e positivas 

entre os domínios de QdV que constituem a escala WHOQOL-Bref e os domínios que 

integram a escala FACT-G – versão 4, o que significa que a níveis mais elevados de 

QdV num dado domínio de uma escala, também correspondem níveis mais elevados de 

QdV no domínio equivalente da outra escala. Neste sentido, é possível concluir que os 

dois instrumentos se acompanham de uma forma muito consistente, até porque a 

Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (avaliada de forma especifica pelo FACT-

G) está incluída numa dimensão mais geral que é a Qualidade de Vida (avaliada de 

forma geral pelo WHOQOL-Bref). Contudo, no que se refere aos domínios específicos 

das escalas, verificou-se que o Bem-Estar Emocional do FACT-G não se encontra 

associado aos domínios Relações Pessoais e Meio-Ambiente do WHOQOL-Bref. Desta 

forma, parece que o Bem-Estar Emocional, tal como é avaliado pelo FACT-G, não 

surge acompanhado por alterações ao nível do relacionamento com o meio ambiente e 

relações pessoais, tal como avaliados pelo WHOQOL-Bref. Isto pode ser explicado 

através do carácter generalista da escala WHOQOL-Bref que não permite aceder a 
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alguns aspectos mais específicos e característicos da doença oncológica, nomeadamente 

as implicações que as Relações Pessoais e o Meio-Ambiente podem ter no Domínio 

Emocional, especifico da escala FACT-G. 

 

Objectivo 6: Explorar a associação entre as medidas de QdV aplicadas aos 

cuidadores informais dos doentes oncológicos (WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 

2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e Canavarro, 2008; 

EQdVCFO; Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) 

 Verifica-se que existem poucas correlações significativas entre os domínios da 

QdV do WHOQOL-Bref e os domínios da EQdVCFO. Isto pode ser explicado pelo 

facto de o WHOQOL-Bref avaliar a QdV de forma generalista e a EQdVCFO avaliar a 

QdV especifica dos cuidadores informais dos doentes oncológicos. Desta forma, é 

natural que os dois instrumentos não se acompanhem de forma consistente, pois os 

domínios que constituem uma escala são muito diferentes dos domínios que constituem 

a outra escala. 

 Embora poucas, todas as correlações encontradas significativas são positivas, o 

que indica que a níveis mais elevados de QdV num dado domínio da escala WHOQOL-

Bref correspondem, também, níveis mais elevados de QdV num dado domínio da 

EQdVCFO. No que se refere aos domínios específicos de ambas as escalas, verifica-se 

que a Adaptação Positiva, tal como é avaliada pela EQdVCFO, se associa a todos os 

domínios específicos da escala WHOQOL-Bref, nomeadamente ao Domínio Físico, 

Psicológico, Relações Pessoais e Meio-Ambiente. Desta forma, ao adoptarem acções 

que lhes permitam confrontar a doença de forma mais adaptativa, os cuidadores 

informais irão percepcionar a sua QdV nos domínios Físico, Psicológico, Relações 

Pessoais e Meio-Ambiente como mais elevada. Estes resultados são consistentes com o 

modelo de Lazarus e Folkman (1984), em que um ajustamento melhor por parte dos 

cuidadores está associado a menores níveis de stresse, menor utilização de estratégias 

de confronto passivas e melhor avaliação da sua QdV.  
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Objectivo 7: Explorar a associação entre a qualidade de vida do doente oncológico 

(WHOQOL – Bref; Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, 

Silva e Canavarro, 2008; FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) e o Nível de 

Distresse e os Problemas (dia-a-dia, familiares, emocionais, religiosos, físicos) por 

este indicados no Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004) 

Na exploração da associação entre a QdV aferida pela escala WHOQOL-Bref e 

o Nível de Distresse do Termómetro Emocional, verifica-se a existência de duas 

correlações estatisticamente significativas e negativas entre os seguintes pares: Nível de 

Distresse Emocional/Domínio Físico e e Nível de Distresse Emocional/Domínio 

Psicológico. Ou seja, pode concluir-se que os doentes com menor QdV nos domínios 

físico e psicológico são aqueles apresentam maiores níveis de distresse emocional. 

Estes resultados são concordantes com os do estudo desenvolvido por Miller e 

colaboradores (2002, cit. por Pinto & Ribeiro, 2006), em que as mulheres com cancro 

do ovário com níveis mais elevados de distresse emocional devido a terapêuticas 

prolongadas, níveis educacionais mais baixos e menor apoio social, evidenciaram mais 

problemas em termos de QdV. 

Relativamente à exploração da associação entre a QdV aferida pela escala 

WHOQOL-Bref e as categorias de Problemas endossados no Termómetro Emocional, 

verifica-se que existem poucas correlações significativas, sendo as existentes todas 

negativas. Desta forma, conclui-se que quanto menos problemas emocionais e do dia-a-

dia o doente experiencia, maior é a sua qualidade de vida nos domínios físico, 

psicológico e meio-ambiente. O cancro e os seus tratamentos alteram todos os domínios 

da QdV, provocando sequelas que podem persistir durante anos, o que contribui para a 

exacerbação de problemas emocionais e faz com que os doentes/sobreviventes avaliem 

a sua QdV como diminuída. Naturalmente que para justificar os resultados obtidos neste 

estudo é necessário ter presente que se trata de uma amostra de doentes seguidos na 

Clínica de Dor e internados no Serviço de Cirurgia Geral, sendo muitos e diversificados 

os seus problemas diários (por ex.: devido a dores físicas, que impossibilitam a 

realização de actividades diárias, ou por estarem internados, estando as suas actividades 

quotidianas habituais restringidas), o que faz com que avaliem a sua QdV como menor a 

nível físico (por ex.: devido a dores físicas e/ou por estarem acamados no 

internamento), psicológico (por ex.: pelo impacto de não poderem/conseguirem realizar 
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as actividades habituais) e ambiental (por ex.: os doentes internados estão afastados da 

sua habitação e dos seus familiares). 

Na exploração da associação entre a QdV aferida pela escala FACT-G – versão 

4 e o Nível de Distresse do Termómetro Emocional, verifica-se que o nível de distresse 

emocional se associa de forma negativa aos domínios Bem-Estar Físico e Bem-Estar 

Emocional (domínios específicos da escala FACT-G). Estes resultados indicam que os 

doentes oncológicos que apresentam menor QdV nos domínios Bem-Estar Físico e 

Emocional são aqueles que apresentam maiores níveis de distresse emocional. Estes 

resultados corroboram o estudo de Thornton e Perez que mostra que o diagnóstico de 

cancro é acompanhado por um aumento da perturbação emocional, o que faz com que 

os doentes avaliem o seu bem-estar emocional e funcionamento físico como diminuído 

(2007, cit. por Canavarro et al, 2007). 

Relativamente à exploração da associação entre a QdV aferida pela escala 

FACT-G e as categorias de Problemas endossados no Termómetro Emocional, verifica-

se que existem poucas correlações significativas entre as diferentes categorias de 

problemas e os domínios que constituem a escala FACT-G – versão 4, sendo todas elas 

negativas. O Bem-Estar Físico avaliado pela escala FACT-G encontra-se associado de 

forma negativa aos Problemas do Dia-a-Dia, Emocionais e Físicos, ou seja, quanto mais 

intensos forem este tipo de problemas, menor é o bem-estar físico do doente oncológico. 

Estes resultados indicam que o bem-estar físico do doente é maior se este apresentar 

menos problemas do dia-a-dia, emocionais e físicos. É espectável que se o doente 

conseguir desempenhar as suas actividades diárias sem dificuldades, evitar expressões 

emocionais excessivas e/ou desadaptativas e não apresentar grandes limitações físicas e 

falta de vitalidade, que percepcione o seu bem-estar físico como aumentado. Também se 

verifica uma associação negativa entre o Bem-Estar Emocional e os Problemas 

Emocionais e Físicos. Estes resultados podem ser explicados tendo por base que a 

doença oncológica propicia um aumento da perturbação emocional (ex.: tristeza, 

ansiedade, culpa, raiva, sentimento de perda de controlo sobre o futuro) e dos problemas 

físicos (ex.: dores intensas, perda de força física, perda de apetite, problemas sexuais, 

alterações na imagem corporal), o que faz com os doentes percepcionem o seu bem-

estar emocional e social como diminuído. Por último, também foi encontrada uma 

associação negativa entre o Bem-Estar Funcional e os Problemas do Dia-a-Dia, 
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Emocionais e Físicos. Estes resultados sugerem que o bem-estar funcional do doente 

oncológico é maior se este apresentar menos problemas do dia-a-dia, emocionais e 

físicos. Na linha do que foi dito anteriormente, se o doente não apresentar problemas 

quotidianos (ex.: deslocações e transporte, económicos, tarefas domésticas), emocionais 

(ex.: depressão e ansiedade) e físicos (ex.: dores intensas, cansaço/fadiga), naturalmente 

que se sentirá com maior capacidade para trabalhar e disponibilidade para realizar 

tarefas e actividades. 

 

Objectivo 8: Explorar a associação entre a qualidade de vida do cuidador informal 

(EQdVCFO; Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e o Nível de Distresse Emocional e 

os Problemas (dia-a-dia, familiares, emocionais, religiosos, físicos) por este 

indicados no Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004) 

Na exploração da associação entre a QdV aferida pela EQdVCFO e o Nível de 

Distresse do Termómetro Emocional, verifica-se que não existem correlações 

significativas. Estranhamente, estes resultados indicam que a avaliação que o cuidador 

informal faz da sua QdV é independente do nível de distresse emocional que 

percepciona. Posto isto, apela-se para a necessidade de desenvolver estudos mais 

profundos que permitam esclarecer estes resultados. 

No que se refere à exploração da associação entre QdV aferida pela EQdVCFO e 

as diferentes categorias de Problemas que integram o Termómetro de Distress, verifica-

se que existem duas correlações significativas e negativas nos pares Problemas do Dia-

a-dia/Perturbações Ligadas ao Cuidado e Problemas Físicos/Adaptação Positiva. Estes 

resultados sugerem que quanto mais problemas do dia-a-dia o cuidador enfrenta, 

menores são as perturbações ligadas ao cuidado que experiencia. Quando um individuo 

está exposto às mesmas situações frequentemente, acaba por se adaptar, deixando de as 

considerar problemáticas e perturbadoras. Nesse sentido, e tendo em conta os resultados 

deste estudo, parece que os cuidadores ao estarem frequentemente envolvidos em 

fornecer cuidados acabam por confrontar as situações que daí advêm com mais sucesso. 

Em suma, esta capacidade de adaptação que decorre da exposição continuada aos 

cuidados permite-lhes um confronto mais eficaz das situações, tornando o acto de cuidar 

de um familiar doente menos perturbador. 
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Os resultados também sugerem que quanto menos problemas físicos o cuidador 

informal apresenta, mais positiva é a sua adaptação. Naturalmente que se o cuidador 

tiver um sono repousante, apetite, força física e energia, sentir-se-á mais capaz para 

desenvolver acções que lhe permitam confrontar as situações stressantes inerentes à 

doença oncológica de forma mais adaptativa. Também se constata a existência de uma 

associação significativa e positiva entre os Problemas do Dia-a-Dia e a Adaptação 

positiva. Estes resultados sugerem que quanto mais problemas do dia-a-dia o cuidador 

enfrenta, mais positiva será a sua adaptação à vivência da doença oncológica. À 

semelhança do que foi dito anteriormente, a exposição continuada a problemas 

quotidianos inerentes à doença oncológica faz com que os cuidadores os confrontem de 

forma mais eficaz, adaptando-se de forma mais positiva. 

 

Objectivo 9: Explorar a possibilidade de associações entre as medidas de qualidade 

de vida dos doentes (FACT-G, versão 4; Cella et al., 1993) e dos seus cuidadores 

(EQdVCFO; Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) e as estratégias de confronto 

endossadas pelos respondentes (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & 

Santos, 2001)  

 Na exploração da associação entre a QdV dos doentes oncológicos e as 

Estratégias de Confronto, verifica-se que não existem correlações significativas entre os 

diferentes domínios da escala FACT-G e as diferentes categorias de coping endossadas 

no QMLA. Isto indica que as diferentes categorias de confronto, tal como são avaliadas 

pelo QMLA, não se associam a uma maior ou menor QdV, tal como avaliada pelo 

FACT-G. Nesse sentido, estes resultados sugerem que independentemente das 

estratégias de confronto adoptadas pelos doentes oncológicos, não se verificam 

alterações ao nível da sua QdV. Contudo, tendo em conta a literatura em geral, seria de 

esperar que o recurso a estratégias de confronto focadas na resolução do problema, 

como a procura de suporte social, estivessem associadas a um melhor ajustamento à 

doença oncológica. A adopção deste tipo de estratégias também está relacionada com 

uma maior adaptação psicossocial, auto-estima elevada, satisfação com a vida, melhor 

qualidade de vida relacionada com a saúde e melhor adesão às indicações terapêuticas 
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(Santos, 2004). Posto isto, apela-se para a necessidade de desenvolver mais estudos que 

se debrucem sobre estes aspectos, de forma a permitir explicar estes resultados.  

Relativamente à exploração da associação entre a QdV dos cuidadores informais 

e as diferentes categorias de Estratégias de Confronto endossadas no QMLA, verifica-se 

que existem poucas correlações significativas entre ambos. Estes resultados sugerem 

que a utilização de determinadas estratégias de confronto está associada a uma maior ou 

menor QdV. É possível verificar a existência de três associações positivas entre os 

seguintes pares: Procura de Suporte Social/Adaptação Positiva, Fuga-

Evitamento
5
/Adaptação Positiva e Reavaliação Positiva

6
/Adaptação Positiva. Estes 

resultados sugerem que quanto mais os cuidadores procuram ajuda na sua rede social, 

maior é a sua Adaptação Positiva. Ou seja, o facto de os cuidadores informais não se 

isolarem e, antes pelo contrário, fomentarem as suas redes sociais e partilharem as suas 

experiências e sentimentos, faz com que confrontem a doença de forma mais ajustada. 

Estes resultados vão ao encontro dos de Fitzell e Pakenham (2010) que mostraram que o 

estabelecimento de relações pessoais ou de suporte social constitui um forte preditor do 

ajustamento global do cuidador informal. Também é possível verificar pelos resultados 

obtidos neste estudo que quanto mais o cuidador se esforça para escapar ou evitar a 

situação, melhor é a sua adaptação. Uma possível explicação para estes resultados é que 

ao tentar evitar a situação de doença, o cuidador também está a evitar os problemas 

inerentes a essa condição, as vivências e as memórias que ela lhe traz e o stresse 

contínuo que o envolvimento no acto de cuidar implica. Isto sugere que a adopção desta 

categoria de estratégia de confronto focada na emoção permite diminuir o desconforto 

emocional e o sofrimento do cuidador, permitindo-lhe uma adaptação mais positiva à 

situação de doença. Desta forma, embora a categoria de estratégia Fuga-Evitamento seja 

ineficaz na resolução do problema, tem valor adaptativo nos casos em que nada se pode 

fazer para modificar o desconforto provocado pela situação. Os resultados também 

permitem constatar que quanto mais o cuidador se envolve na criação de significados 

positivos, melhor é a sua adaptação à situação. Isto sugere que uma avaliação mais 

                                                             
5
 Descreve os esforços cognitivos e comportamentais desejados para escapar ou evitaro problema. Os 

itens desta escala, contrastam com os da escala de “distanciamento”, que sugerem desprendimento (1988, 

Folkman & Lazarus cit. por Ribeiro & Santos, 2001). 

 
6
 Descreve os esforços de criação de significados positivos, focando o crescimento pessoal. Tem também 

uma dimensão religiosa (1988, Folkman & Lazarus cit. por Ribeiro & Santos, 2001). 
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positiva da situação está associada a um melhor ajustamento por parte dos cuidadores à 

doença oncológica. Estes resultados vão encontro dos de Lazarus e Folkman em que um 

melhor ajustamento por parte dos cuidadores está associado a menores níveis de stresse 

e maior controlabilidade e avaliação da situação, melhor suporte social, e menor 

utilização de estratégias de confronto de evitamento (1984, cit. por Fitzell e Pakenham, 

2010).  

Considerando apenas os domínios específicos da EQdVCFO, verificou-se a 

existência de quatro associações negativas entre os seguintes pares: Fuga-Evitamento/ 

Sobrecarga Emocional, Resolução Planeada do Problema
7
/Perturbações ligadas ao 

cuidado, Fuga-Evitamento/Perturbações ligadas ao cuidado e Reavaliação Positiva/ 

Perturbações ligadas ao cuidado. Estes resultados indicam que quanto maior é a 

sobrecarga emocional do cuidador, maior é a tendência para se envolverem em 

comportamentos para escapar ou evitar o confronto com a situação de doença. De 

acordo com a literatura em geral (e.g. Stenberg, Ruland & Miaskowski, 2010; GräBel e 

Adabbo, 2011) os cuidadores informais experienciam mais depressão e ansiedade do 

que as pessoas que não têm essa tarefa. Posto isto, se os cuidadores informais estão 

sujeitos a elevados níveis de distresse, é compreensível que tentem evitar o confronto 

efectivo com a situação de doença. Também se verifica, através dos resultados obtidos 

no presente estudo, que quando o cuidador informal planeia uma possível resolução 

para o problema e a implementa, apresenta menos perturbações ligadas ao acto de 

cuidar do familiar doente. Nesse sentido, parece que o facto de pensar sobre o problema 

e planear uma eventual resolução para ele, faz com que esteja mais preparado para 

confrontar eficazmente as tarefas envolvidas no acto de cuidar. Constata-se também que 

as perturbações ligadas ao cuidado estão associadas a uma tendência por parte do 

cuidador para escapar ou evitar o confronto efectivo com as situações que lhe causam 

mal-estar e desconforto. De acordo com a literatura em geral, os cuidadores informais 

experienciam mais depressão e ansiedade do que os indivíduos que não têm essa função 

(e.g. Stenberg, Ruland e Miaskowski, 2010; GräBel e Adabbo, 2011). Posto isto, parece 

natural que o cuidador evite envolver-se no fornecimento de cuidados associados à 

doença oncológica, com o objectivo de diminuir os seus níveis de distresse. Por último, 

                                                             
7
 Descreve os esforços focados sobre o problema deliberados para alterar a situação, associados a uma 

abordagem analítica de solução do problema (1988, Folkman & Lazarus cit. por Ribeiro & Santos, 2001). 
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verifica-se que quando o cuidador se empenha na construção de significados mais 

positivos para a vivência do processo de doença, apresenta menores perturbações 

ligadas ao cuidado. Isto pode ser explicado tendo por base que o cuidador ao atribuir 

esses significados mais positivos, está a encarar a situação de doença como menos 

ameaçadora e perturbadora, o que possibilita o seu envolvimento nos cuidados de forma 

mais adaptativa.  

 

Objectivo 10: Verificar até que ponto é que os doentes oncológicos e os seus 

cuidadores informais utilizam de forma semelhante as diferentes categorias de 

estratégias de confronto (QMLA; Folkman & Lazarus, 1998; Ribeiro & Santos, 

2001) 

Tal como foi mencionado anteriormente, o ajustamento psicológico à doença 

oncológica implica a utilização de estratégias de confronto que permitam ao doente e 

aos seus cuidadores lidar com o desgaste emocional e a percepção de falta de controlo 

sobre a situação. Verifica-se que tantos os doentes oncológicos como os seus cuidadores 

informais utilizam preferencialmente as estratégias de confronto de Procura de Suporte 

Social e Reavaliação Positiva.  

Isto indica que ambos os grupos adoptam estratégias de confronto focadas na 

resolução do problema e estratégias de confronto focadas nas emoções. A utilização 

simultânea das diferentes estratégias pode ser explicada pelo facto de permitir diminuir 

os efeitos negativos do acontecimento stressante sobre o equilíbrio e bem-estar global. 

O estudo de Varela e Leal (2007) mostra que as estratégias de coping orientadas para as 

emoções e para a resolução de problemas normalmente surgem associadas, verificando-

se que imediatamente após o acontecimento stressante ocorre o coping orientado para as 

emoções, dando gradualmente lugar ao coping orientado para a resolução de problemas. 

Verifica-se, também, que a utilização das estratégias de confronto é semelhante 

nas duas populações, pois a forma como elas se posicionam umas relativamente às 

outras é semelhante. Isto pode ser explicado pelo facto de ambos estarem expostos a 

uma situação de doença, comum, confrontando-se com problemas nas mesmas áreas. 

Observando os resultados relativos à frequência e ocorrência dos Problemas endossados 

no Termómetro de Distresse, verifica-se que a ocorrência de Problemas do Dia-a-Dia, 
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Familiares, Emocionais e Religiosos é muito semelhante nas duas amostras. 

Relativamente aos Problemas Físicos, estes apresentam-se com maior frequência nos 

doentes oncológicos do que nos seus cuidadores informais. Embora os cuidadores 

informais possam apresentar distúrbios de sono, fadiga, medo, perda de força física, 

perda de apetite e perda de peso (Stenberg, Ruland e Miaskowski, 2010), os doentes 

oncológicos apresentam maior frequência de problemas físicos, quer seja por 

desconforto ou dores intensas, quer seja pela toxicidade dos tratamentos a que estão 

sujeitos (ex.: apresentam maior dificuldade em movimentar-se e de locomoção, 

diminuição da coordenação motora, distúrbios de sono, fadiga, náuseas e enjoos, perda 

de peso, diarreia ou obstipação, impotência sexual, entre outros). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES FINAIS 

5.1. Principais Conclusões e Implicações Clínicas dos Resultados 

O presente estudo teve como objectivo conhecer a Qualidade de Vida, o 

Distresse Emocional e as Estratégias de Coping de uma amostra de doentes do foro 

oncológico, bem como dos seus cuidadores informais.  

Deste modo, conclui-se que tanto os doentes oncológicos como os seus 

cuidadores informais percepcionam a sua Qualidade de Vida como diminuída, 

apresentam níveis de distresse moderada a severos e tendem a usar estratégias de 

confronto semelhantes. 

Relativamente à QdV dos doentes oncológicos, conclui-se que esta se apresenta 

diminuída, com comprometimentos mais acentuados ao nível dos domínios Físico e 

Bem-Estar funcional. Estes resultados permitem concluir que, de facto, a doença 

oncológica caracteriza-se por grandes limitações físicas e funcionais, quer por 

desconforto e dores intensas, quer pela toxicidade dos seus tratamentos. Verifica-se, 

também, que os domínios menos afectados são o Domínio Relações Pessoais e Bem-

Estar Social/Familiar. Tal permite concluir que os doentes oncológicos desta amostra 

percepcionam o apoio social disponível como mais adequado. 

No que se refere à QdV dos cuidadores informais, esta também se apresenta 

diminuída, sendo o Domínio Sobrecarga Emocional e o Domínio Físico os mais 

afectados. Estes resultados permitem concluir que cuidadores informais dos doentes 

oncológicos experienciam um largo número de problemas – sociais, emocionais e 

relacionados com a saúde – decorrentes do seu envolvimento no acto de cuidar do 

familiar doente. Constata-se que os domínios menos comprometidos são o Domínio 

Adaptação Positiva e Relações Pessoais, o que permite concluir que os cuidadores 

desenvolvem acções, nomeadamente a procura de suporte social, que lhes permitem 

confrontar as situações stressantes inerentes à doença oncológica de forma mais 

adaptativa. A exploração dos domínios de QdV mais comprometidos nos cuidadores 

informais permite compreender as suas principais necessidades (suporte emocional e 

físico) o que, por sua vez, permite direccionar as intervenções multidisciplinares para 

uma maior promoção da sua saúde e QdV. Ou seja, se os cuidadores informais 

estiverem mais satisfeitos com a sua saúde e QdV, isto também terá repercussões 
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positivas no apoio e cuidados que fornecem aos doentes oncológicos, surtindo 

benefícios em ambas as populações.  

Desta forma, a percepção dos domínios mais afectados pela doença oncológica 

nos doentes e nos seus cuidadores informais, pode contribuir para a criação de 

programas de intervenção que levem em linha de conta essas limitações (físicas, 

funcionais e emocionais).  

No que se refere aos níveis de distresse emocional, conclui-se que ambas as 

amostras apresentam níveis de distresse moderados a severos. Tal permite concluir que 

a doença oncológica é uma fonte inevitável de stresse, colocando aos doentes e aos seus 

cuidadores informais uma série de desafios e de exigências. Posto isto, seria importante 

fornecer um acompanhamento psicológico adequado, que visasse a redução da 

perturbação emocional e um melhor ajustamento à vivência da doença oncológica. Os 

grupos de apoio poderiam ser uma mais-valia neste sentido, uma vez que a partilha de 

experiências e de sentimentos entre pessoas que se confrontam com a mesma situação 

de doença e problemas semelhantes possibilita uma maior capacidade de identificação 

com a outra pessoa e um maior sentimento de compreensão por parte do outro. Por sua 

vez, tal possibilitaria uma maior diminuição/controlo da perturbação emocional. 

Pode-se dizer relativamente aos Problemas endossados no Termómetro de 

Distresse que os Problemas Físicos foram os mais relatados tanto na amostra de doentes 

oncológicos como dos seus cuidadores informais. Estes resultados permitem concluir, 

tal como foi referido anteriormente, que a doença oncológica é muito exigente a nível 

físico, podendo originar distúrbios de sono, perda de apetite, fadiga/cansaço, entre 

outros, em ambas as populações. Para ambas as amostras os Problemas Familiares 

foram os menos relatados, o que permite concluir que os doentes oncológicos avaliam a 

sua relação com o cuidador como menos problemática e os cuidados recebidos como 

mais satisfatórios. Relativamente aos cuidadores informais, conclui-se que, de facto, o 

envolvimento em cuidar do familiar doente acarreta uma multiplicidade de problemas, 

mas não a ponto de os Problemas Familiares serem os mais frequentes.  

Por ultimo, no que concerne às estratégias de confronto, conclui-se que tanto os 

doentes oncológicos como os seus cuidadores informais tendem a adoptar estratégias de 

confronto semelhantes, privilegiando a utilização de estratégias de confronto focadas na 
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resolução do problema. A estratégia de confronto mais utilizada por ambos os grupos 

foi a Procura de Suporte Social, o que permite concluir que tanto os doentes 

oncológicos como os seus cuidadores informais percebem a doença oncológica como 

passível de ser controlada/alterada pelo próprio, procurando ajuda na sua rede social 

para cumprir esse objectivo. O Coping Confrontativo foi a estratégia de confronto 

menos utilizada pelos doentes oncológicos, e uma das menos utilizadas pelos 

cuidadores informais, o que permite concluir que ambos os grupos tendem a não 

adoptar um esforço agressivo para alterar a situação de doença, tendendo a não 

contrariar as indicações médicas. Mais concretamente em relação aos cuidadores 

informais, verificou-se que a estratégia de confronto menos utilizada por estes foi o 

Distanciamento. Este resultado vai ao encontro do que se concluiu anteriormente, ou 

seja, que os cuidadores adoptam uma conduta activa na procura de resolução do 

problema. Conclui-se, também, que existe uma tendência para os doentes oncológicos e 

os seus cuidadores informais utilizarem concomitantemente estratégias de confronto 

focadas no problema e estratégias de confronto focadas na emoção. Embora esteja 

descrito na literatura que a utilização conjunta destas duas estratégias de confronto 

permite diminuir os efeitos negativos do acontecimento stressante sobre o equilíbrio e 

bem-estar global, tal não se verificou no presente estudo, uma vez que, tendo em conta o 

que foi referido anteriormente, ambas as amostras apresentam a sua QdV diminuída e 

elevados níveis de distresse emocional. Desta forma, seria interessante que estas 

conclusões servissem de base de exploração para futuras investigações, no sentido de 

explicar melhor a associação entre a utilização das diferentes estratégias de confronto e 

os níveis de QdV e de distresse emocional. 

Em suma, o acompanhamento psicológico dos doentes oncológicos e dos seus 

cuidadores informais deve iniciar-se aquando do diagnóstico, de forma a evitar a 

expressão emocional contraproducente e o recurso a estratégias de confronto 

desadaptativas, tendo em vista uma adaptação mais positiva ao processo de vivência da 

doença oncológica.  
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5.2. Limitações da investigação 

 Pode referir-se como primeira limitação o facto de a amostra ser reduzida, não 

sendo representativa deste tipo de população, o que limita a interpretação dos resultados 

e dificulta a sua generalização à população geral de doentes oncológicos e dos seus 

cuidadores informais. Apenas uma parte dos cuidadores informais respondeu ao 

WHOQOL-Bref o que também fragiliza a interpretação dos resultados. 

 Outro aspecto que contribui para a amostra ter dimensões reduzidas foi o atraso 

na sua recolha, devido ao tempo de espera da autorização por parte do IPOLFG. Isto fez 

com que os dados fossem recolhidos apenas em Junho, Julho e Agosto, meses em que se 

verifica uma redução considerável no número de consultas diárias e, como tal, um fluxo 

menor de doentes e seus cuidadores. 

 Pode ser apontada outra limitação, no sentido em que se verificou que os 

questionários devolvidos apresentavam mais itens não respondidos do que aqueles que 

foram aplicados presencialmente. Posto isto, o ideal teria sido realizar todas as 

administrações presencialmente de forma a diminuir o número de respostas omissas.  

Por último, pode ser referida uma crítica ao estudo relacionada com o elevado 

número de instrumentos aplicados aos doentes oncológicos. Como a amostra foi 

recolhida na Clínica de Dor e no Serviço de Cirurgia do IPOLFG, a maioria dos doentes 

pertencia aos cuidados paliativos e/ou apresentava dor descontrolada ou estava em 

situação de recobro após a cirurgia, não estando nas melhores condições físicas e 

psicológicas para responder aos instrumentos, o que dificultou a sua aplicação. 

 

5.3. Considerações Éticas 

Relativamente às Considerações Éticas, refira-se que foram salvaguardados os 

direitos dos participantes através do preenchimento de um protocolo de consentimento 

informado, em que lhes foi explicado o objectivo do estudo, a confidencialidade das 

suas respostas e que a sua participação na investigação seria voluntária.  
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5.4. Sugestões para Futuras Investigações 

Seria interessante cruzar os dados obtidos de uma amostra de doentes 

oncológicos e dos seus cuidadores informais, de forma a proporcionar uma visão 

integrada da correlação entre a Qualidade de Vida, o Nível de Distresse e as Estratégias 

de Confronto de ambas as populações. Assim sendo, poder-se-ia explorar a percepção 

que os doentes oncológicos têm acerca da QdV, Distresse Emocional e Estratégias de 

Confronto dos seus cuidadores e perceber em que medida essa percepção é concordante 

com os auto-relatos fornecidos pelos cuidadores informais. O mesmo seria feito para os 

doentes oncológicos. 

O presente estudo focou-se apenas nos cuidadores informais dos doentes 

oncológicos, pelo que em futuras investigações também seria interessante focar o papel 

dos cuidadores formais destes doentes. Ao explorar as suas necessidades, poder-se-iam 

elaborar programas que fossem ao encontro das mesmas e que minimizassem o risco de 

burnout. 

Por último, mas não menos importante, seria interessante a elaboração de 

estudos longitudinais que permitissem compreender de que forma a QdV, o Distresse 

Emocional e as Estratégias de Confronto variam após o diagnóstico, tanto nos doentes 

oncológicos como nos seus cuidadores informais.  
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ANEXO I – Instrumentos Utilizados no Estudo 

 

I.1. Questionário Sócio-Demográfico e Clínico (Coelho, 2008)  
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I.2. WHOQOL – Bref (World Health Organization Quality Of Life; 

Canavarro et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006, cit. por Moreira, Silva e 

Canavarro, 2008) 
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I.3. Termómetro de Distresse (Bacalhau, 2004) 
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I.4. FACT-G - versão 4 (Functional Assessment Cancer Therapy - 

General; Cella et al., 1993) 
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I.5. QMLA (Questionário de Modos de Lidar com os Acontecimentos; 

Ribeiro & Santos, 2001) 
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I.6. EQdVCFO - Escala da Qualidade de Vida do Cuidador/Familiar 

Oncológico (Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003) 
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