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  RESUMO 
 

Este estudo pretendeu conhecer as estratégias de coping (confronto) utilizadas 

pelos doentes oncológicos que são seguidos na Clínica da Dor do IPOLFG e como estas 

poderão influenciar a sua qualidade de vida relacionada com a saúde e bem-estar global.  

De acordo com os objectivos de investigação, foram seleccionados os seguintes 

instrumentos; o FACT-G, versão 4 (Functional Assessment of Cancer Therapy – 

General), (Cella e col., 1993); a Escala Reduzida de Ajustamento Mental ao Cancro – 

MiniMAC, (Watson et al., 1988) e a Escala Coping With Health Injuries and Problems 

Scale – CHIP (Endler e Parker, 1998). Nesta investigação participaram 37 pacientes 

oncológicos. 

Os resultados obtidos na escala CHIP revelaram que os estilos de confronto mais 

utilizados pela população em estudo são o Coping Instrumental, o Coping Distractivo e 

o Coping Paliativo. Salienta-se também o facto que estes pacientes apresentam um valor 

superior na dimensão de Bem-Estar Social/Familiar da Qualidade de Vida, indicando 

que o suporte social fornecido pela família e amigos poderá ser outro recurso de coping 

utilizado por esta amostra para diminuir a situação de crise manifestada. Na escala 

MiniMac as estratégias mais utilizadas para fazer face à doença, são o Fatalismo, o 

Evitamento Cognitivo e o Espírito de Luta. Também se verificou que os pacientes que 

apresentam um nível de distress menor apresentam um nível de qualidade de vida e 

bem-estar mais positivo. 

 O trabalho do psicólogo da saúde e da doença é importante a nível do trabalho 

com a dor uma vez que procura maximizar a auto-eficácia, autonomia e auto-controlo 

do doente oncológico. Este trabalho conjunto entre psicólogo e utente pode fortalecer o 

seu espírito de luta e confronto com o processo e percurso da doença. Assim, é possível 

viabilizar a redução dos níveis de fatalismo e evitamento cognitivo, tão associados a um 

confronto desadequado com a dor. O trabalho conjunto – psicólogo/doente/ família – 

poderá permitir o desenvolvimento de formas de combater o mal-estar funcional – 

resultado evidenciado neste estudo como tendo indicies elevados – aumentando assim 

outros domínios vivenciais associados sobretudo ao bem-estar físico, emocional e sócio-

familiar. Optimizando estas áreas, poder-se-à constatar uma melhoria na qualidade de 

vida destes doentes, suas famílias e cuidadores principais. 

Palavras-chave: Doença Oncológica, Qualidade de Vida, Estratégias de  

Coping/Confronto, Ajustamento/Adaptação.      
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ABSTRACT 
 

The present study was conducted to determine how the Coping Strategies of a 

sample of cancer patients being treated at The Pain Clinic, IPOLFG, may influence their 

Health-Related Quality of Life and sense of Well-Being.  

In accordance with the established objectives of the present investigation, the 

following instruments were chosen; FACT-G, version 4 (Functional Assessment of 

Cancer Therapy – General), (Cella et al., 1993); The Mini-Mental Adjustment to Cancer 

Scale–MiniMAC, (Watson et al., 1988) and The Coping With Health Injuries and 

Problems Scale – CHIP (Endler e Parker, 1998).   

Results obtained on the CHIP scale indicated higher levels of Instrumental, 

Distraction and Palliative Coping Strategies. Higher levels of Social/Family Related 

Well-Being were shown to be prominent, indicating that the use of social and family 

support could be another coping strategy/resource to diminish the crisis situation which 

these patients currently face. Regarding the MiniMAC scale, it was found that the 

coping strategies most utilized, were Fatalism, Fighting Spirit and Cognitive Avoidance.  

In addition, it was found that patients manifesting lower levels of distress 

demonstrated positive levels of quality of life and well-being. 

The Health Psychologist’s role in pain management is crucial to help Cancer 

Patients optimally manage their crises situation, ultimately stimulating a “fighting 

spirit” attitude throughout the course of the disease and reducing levels of “fatalism” 

and “cognitive avoidance” associated with mal-adaptive forms of Coping with Cancer. 

A joint treatment approach including psychologist, patient and family will be most 

effective to improve the functional-well being of these patients (reported as very low in 

the current sample), ultimately enhancing other domains of well-being, such as the 

physical, emotional and social well-being. By enhancing these domains, and promoting 

self-efficacy, a better quality of life will be viable to these patients, their families and 

their health care providers. 

 

Key-words: Cancer, Quality of Life, Coping Strategies, Adjustment/Adaptation.      
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A QUALIDADE DE VIDA DO DOENTE ONCOLÓGICO 

 

“ (…) Além do prolongamento da vida, torna-se também 

necessário a manutenção de uma vida com qualidade. ”      

      (Oliveira e Pimentel, 2006) 

                                 

 A doença oncológica reveste-se de um carácter altamente estigmatizante na 

sociedade, sentida particularmente pelo doente e família, com níveis de mortalidade 

significativos variando conforma a patologia em causa e o estádio em que se encontra. 

Este facto, associado muitas vezes à incerteza do diagnóstico, prognóstico e ao sofrimento 

físico e psicológico, levantam importantes questões a nível da qualidade de vida dos 

indivíduos (Figueiredo, Araújo e Figueiredo, 2006).  

O sucesso da terapêutica oncológica é habitualmente descrito em termos de tempo 

livre da doença, sobrevivência, complicações e toxicidade. Na perspectiva de Pimentel 

(2006), usando apenas estes parâmetros não se tem em conta toda a complexidade da 

doença oncológica. A percepção que o doente tem de todos os eventos ligados à sua 

doença, é mais globalizante: eles assumem um papel central da sua vivência. O choque do 

diagnóstico, a dor e o stresse decorrente das terapêuticas, as restrições ao seu desempenho 

físico e intelectual, as limitações nas actividades diárias, a estigmatização social, o lidar 

com situações que põem em risco a vida ou que vão diminuir a sua esperança de vida, 

todos estes parâmetros têm de ser tomados em consideração no processo de cuidar do 

doente (Pimentel, 2006). Desta forma, é necessário que para além da avaliação clássica 

seja também efectuada a avaliação da Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde 

(QdVRS), sendo o seu aumento, ou pelo menos a sua manutenção, um objectivo 

fundamental a atingir sempre que se estabelece uma estratégia terapêutica para um doente 

oncológico.  

Nesta perspectiva, a avaliação da QdVRS nos doentes oncológicos é cada vez mais 

valorizada devido a factores como: o avanço tecnológico na detecção e tratamento da 

doença, que permitem extensão da sobrevivência e aumento de número de sobreviventes; 

e a preocupação com a autonomia e direitos dos doentes (Sales, Paiva, Scandiuzzi e Anjos, 

2001).  

Além disso, Kaplan (1995) e Santos (1999) salientam que tratar a doença pode não 

ser relevante, se isso não corresponder a um aumento de QdVRS. Actualmente, é clara a 

grande importância em ajudar o doente a gerir os efeitos secundários da sua patologia e 
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adaptar-se às alterações permanentes na sua imagem corporal, função ou actividade social, 

para uma manutenção da qualidade de vida global (Santos, 1999).   

 Segundo a perspectiva de Selby (1992), os doentes com cancro experimentam 

ansiedade, depressão e cólera, e por isso, “ (…) o bem-estar emocional é um factor 

independente e muito determinante na qualidade de vida do doente oncológico, que 

requer avaliação” (p.95). Neste âmbito, Ferreira (1994) salienta que a QdVRS tornou-se 

de forma crescente um objectivo prioritário dos serviços de saúde, paralelamente à 

prevenção de doenças, efectivação da cura e alívio de sintomas ou prolongamento da vida 

humana.     

  

DEFINIÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE  

 

A qualidade de vida (QdV) significa diferentes coisas, para diferentes pessoas, e 

adquire diferentes significados em função do contexto das suas aplicações.  

Cella e Cherin (1988) salientam que para os indivíduos saudáveis a noção de QdV 

se refere a conceitos como riqueza, lazer, autonomia, liberdade, ou seja, tudo o que 

proporcione um quotidiano agradável. No entanto, num doente a QdV é um conceito 

relativo. Estes autores definem a QdVRS como sendo “ a apreciação e satisfação que o 

doente tem com o seu funcionamento actual quando comparado com aquele que ele 

considera possível ou ideal.”    

Existe uma multiplicidade de factores que influenciam a QdVRS, tais como; 

localização e estadiamento da doença (Aaronson et al., 1986; Aaronson e Beckman, 

1987); tipo de tratamento recebido (Cella e Cherin, 1988); factores demográficos, tais 

como idade, sexo, estado civil, grau de escolaridade e rendimentos (Ying, 1991; Ganz, 

1993; Kim e Rew, 1994).    

  Para Pimentel (2006), não existe uma única definição de “Qualidade de Vida 

Relacionada com a saúde” (QdVRS), mas podemos descrevê-la, de forma funcional, como 

a percepção dos doentes sobre as suas capacidades em quatro grandes dimensões: bem-

estar físico e actividades quotidianas, bem-estar psicológico, relações sociais e sintomas.  

Segundo Secchi e Strepparava (2001), a QdVRS é um construto 

multidimensional, composto por vários domínios (físico, psicológico, social e 

espiritual), influenciado pelo tipo de personalidade do doente e pelos seus aspectos 

cognitivos; é um construto subjectivo, relacionado com a atribuição que o doente faz em 

relação à sua doença, e é também um construto dinâmico, que muda ao longo do tempo. 
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Neste âmbito, Albert (2002), também define a QdVRS como um conceito 

multidimensional, que traduz o bem-estar subjectivo do doente, nas vertentes físicas, 

psicológicas e sociais, os quais se podem subdividir noutras dimensões. O domínio 

físico refere-se à percepção que o doente tem da sua capacidade em realizar as suas 

actividades diárias. O domínio social refere-se à capacidade do doente se relacionar com 

membros de família, vizinhos, amigos, e outros. Por fim, o domínio psicológico 

incorpora aspectos do bem-estar emocional e mental, como depressão, ansiedade, medo, 

raiva, entre outros. 

Segundo Pimentel (2006), a medida objectiva e precisa da QdVRS é imperiosa, 

devendo ser um critério de primeira magnitude na avaliação dos resultados da 

terapêutica oncológica. Neste âmbito Cramer e Spilker (1998), salientam que durante as 

terapêuticas efectuadas com intuito curativo, a QdVRS é muito importante, pois permite 

avaliar qual a percepção que o doente tem dos efeitos somático e psicossocial induzidas 

pela terapêutica. Os eventos a que um doente está sujeito por causa da sua doença 

(sintomas, efeitos laterais, experiências traumatizantes, benefícios da terapêutica), 

formam uma malha complexa que vai ser integrada pelo doente, e a importância que 

este atribui a cada um dos eventos vai influenciar os domínios físico e psicológico da 

QdVRS. Indirectamente, essas influências vão repercutir-se nos domínios social e 

económico.  

O bom suporte social, incluindo os amigos e a família também são instrumentos 

essenciais para ajudar o doente a adaptar-se a uma doença crónica grave, resultando 

numa melhoria psicológica e do seu bem-estar, que outros doentes, com menos suporte 

social, não conseguem. Neste âmbito, Ribeiro (1999), também considera o suporte 

social como um factor muito importante no alívio do distresse em situações de crise, 

podendo mesmo retardar o desenvolvimento da doença, assim como ajudar na sua 

recuperação, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Nesta perspectiva Whitrod 

(1996), salienta que os factores que parecem associar-se significativamente à qualidade 

de vida do doente oncológico são, os sintomas físicos e psicossociais, as incertezas 

sobre o diagnóstico e tratamento, e ainda as estratégias de confronto. 

Na perspectiva de Pereira e Lopes (2002), os estudos realizados com pacientes 

oncológicos devem considerar a importante relação entre as estratégias de confronto e a 

qualidade de vida. A forma como os pacientes oncológicos se adaptam aos diferentes 

factores stressantes com que se vão defrontando, bem como a percepção que têm sobre 

a sua qualidade de vida em geral, tem sido pouco estudada em Portugal. As 
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investigações internacionais realizadas com doentes com cancro indicam que as 

estratégias de confronto são um importante indicador de bem-estar emocional (Bliss, 

Gorman, Greer, Robertson, Rowden, Tunmore, e Watson, 1991). Neste contexto, este 

estudo, pretende compreender quais os processos mais utilizados pelos doentes para 

reduzir as ameaças à sua integridade individual e o impacto que a doença tem na sua 

QdVRS.  

 Na década passada, assistiu-se a um interesse crescente para a necessidade de 

avaliar mais formalmente o impacto da doença e seu tratamento na saúde física, 

psicológica e social das pessoas (Aaronson et al., 1992). Hopkins (1992), confirma que os 

técnicos de saúde começaram a demonstrar maior empenho no desenvolvimento de 

métodos de avaliação da satisfação dos cuidados e resultados de saúde, ao longo das 

diferentes fases do processo de inter-relação com o doente. Segundo este autor, quando o 

doente procura o profissional de saúde, não o faz exclusivamente por razão da sua doença, 

mas também porque a qualidade da sua vida está deteriorada, em especial pelo efeito da 

sintomatologia, mas também pela ansiedade que a ela está associada. Neste âmbito, torna-

se necessário discutir com o doente, os tratamentos possíveis para a sua doença, e 

encorajá-lo a tomar uma decisão informada. Essa selecção irá reflectir plenamente, os 

valores que coloca nas diferentes dimensões da sua vida (Hopkins, 1992).  

 Santos (1999) aponta para o facto de que tratar o doente pode não ser relevante, se 

isso não corresponder a um aumento de qualidade de vida ou, então, alterar a possibilidade 

de ela ser afectada no futuro. Segundo esta autora, é indispensável ajudar o doente a gerir 

os efeitos secundários da sua patologia, além de ajudá-lo a adaptar-se às alterações 

permanentes na sua imagem corporal, função ou actividade social, para uma manutenção 

da qualidade de vida global.                    

  

 A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE 

 

Numa análise dos instrumentos de avaliação de QdVRS de Cella e Tulsky 

(1990), os autores conseguiram isolar dez dimensões: preocupações físicas 

(sintomas): capacidade funcional (actividade); bem-estar familiar; bem-estar 

emocional; espiritualidade; satisfação com os tratamentos; orientações futuras 

(planeamento, esperança); sexualidade/intimidade (incluindo a imagem corporal); 

funcionamento social; e funcionamento ocupacional.  

Neste âmbito, McCray (2000), salienta que são várias as dimensões que 
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importa considerar na avaliação da QdVRS:   

- Dimensão física e biológica onde se destacam todos os aspectos que se 

relacionam com a doença e as suas implicações, nomeadamente sintomas, tratamentos 

e desconfortos, onde se incluem a dor, fadiga, náuseas, vómitos e outros.  

- Dimensão psicológica, que diz respeito ao impacto da doença a nível 

emocional e que se traduz por vezes em ansiedade e depressão. 

- Dimensão social que inclui as relações a nível familiar, laboral, social 

alargado e as suas inter-relações com a sua cultura, costumes e tradições.   

- Dimensão espiritual que inclui o bem-estar espiritual e significado da doença, 

esperança, transcendência, incerteza, religiosidade e força interior. 

Santos (2003) acrescenta a estas dimensões o estado funcional (a capacidade 

em executar actividades normalmente efectuadas pela maioria das pessoas, como o 

auto-cuidado e desempenho do seu papel social) e a avaliação global, que inclui uma 

avaliação global, que se deve limitar às áreas relacionadas com a saúde.  

 

A dor constitui um dos sintomas mais importantes na avaliação da qualidade 

de vida de qualquer doente oncológico (Van-Knippenberg et al., 1992).  

Mais de 70% de pacientes com cancro apresentam a dor como sintoma. A sua 

frequência depende do tipo e do estádio da doença e aumenta na fase final da doença, 

atingindo valores de 75 a 80% (Murillo, 1996).     

Considerado o sintoma mais temido, a dor é vista como uma ameaça ao modo 

de vida e à própria existência (Carvalho e Cardoso, 2000). É uma causa profunda de 

perturbação da qualidade de vida, uma vez que frequentemente não atinge apenas um 

órgão, podendo irradiar para outras partes do corpo ou mesmo para todo o corpo, 

provocando perturbações das actividades, diminuição da concentração, alterações 

psíquicas, stresse a nível da célula familiar e empobrecimento das relações sociais 

(Couvreur, 2001). Estes problemas podem terminar numa diminuição da auto-estima 

ou mesmo em depressão, exercendo também influência a nível da qualidade de vida. 

De forma a responder eficazmente a esta situação de vivência de dor crónica, é 

importante que o indivíduo desenvolva estratégias de confronto para melhor se 

adaptar à sua situação. Daqui parte a necessidade da existência de equipas 

multidisciplinares nas Clínicas da Dor, de forma a aliviar o sofrimento provocado pela 

dor crónica e as emoções perturbadoras que a acompanham (Diamond e Conian, 
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1997). A transversalidade das implicações da dor às várias áreas da vida da pessoa 

justifica a importância da realização de uma avaliação psicológica completa dos 

pacientes com dor. Uma boa avaliação psicológica pode determinar a selecção de 

pacientes que devem ser considerados para tratamento de ansiedade e depressão os 

quais poderão beneficiar de um acompanhamento psicológico destinado a melhorar a 

sua capacidade de confrontar o problema e utilizando a terapia comportamental ou 

cognitiva para controlar a dor. Estas consultas incidem sobre a vivência do processo 

de doença, tentando compreender as significações do paciente e o nível de adaptação 

à sua doença, dando especial atenção à vivência da dor. O Psicólogo de Saúde torna-

se assim um bem precioso para qualquer Clínica da Dor.    

 

Os tratamentos de quimioterapia e radioterapia também produzem efeitos na 

QdVRS do doente oncológico. No percurso dos tratamentos, o doente experiência 

sinais e sintomas que vão influenciar a sua concepção de imagem corporal: dor, perda 

de peso, anorexia, fadiga, náuseas, vómitos e mal-estar geral. Estes são promotores 

das alterações na aparência física, nas funções corporais, no controlo da vida diária e 

consequentemente na qualidade de vida (Hann, Jacobson, Martin, Azzarelo e 

Greenberg, 1998; Svedlund, Sullivan, Sjoedin e Liedman, 1996).  

Casali e col. (1997) salientam que quando os profissionais de saúde têm que 

decidir entre dois tipos de terapêutica em que os resultados em termos de cura ou 

sobrevivência são semelhantes, esta decisão deve ser efectuada pela previsão de qual 

irá proporcionar a melhor qualidade de vida ao paciente oncológico. Num estudo em 

que Ganz (1992), comparou a QdVRS em mulheres com cancro da mama em estádios 

precoces, a quem foi dado a escolher entre fazer mastectomia ou cirurgia 

conservadora, a conclusão global foi que as mulheres que fizeram cirurgia 

conservadora não tinham melhor QdVRS do que as que fizeram mastectomia. A 

importância de partilhar este tipo de resultados com as doentes é indiscutível, e 

permite informar e ajudar a tomar uma decisão, em conjunto com o médico sobre o 

plano terapêutico. (Pimentel, 2006).               

Meyerowitz (1993) acentua que os dados de QdVRS podem ajudar o médico a 

melhorar os cuidados prestados ao doente a nível individual, a antecipar problemas e a 

criar diálogo. Além de mais, o uso da avaliação da QdVRS pode e deve integrar a 

formação de equipas que cuidem dos doentes, pois facilita o treino ao permitir ter uma 

percepção do doente como um todo (Meyerowitz, 1993).  
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Neste âmbito, Guyatt e col. (1993) salientam que existe cada vez mais 

interesse no impacto das intervenções terapêuticas na QdVRS. Em Oncologia, a 

avaliação da QdVRS é particularmente necessária para os profissionais de saúde 

terem a percepção do impacto da doença no dia-a-dia do paciente (Pimentel, 2003). 

A relevância do estudo da QdVRS do paciente oncológico tanto na fase de 

tratamento curativo como de cuidados paliativos tem-se tornado cada vez mais 

evidente; Greil (1999) salienta que a avaliação de QdVRS de doentes com longa 

sobrevivência, após terem sido curados de um cancro permite obter informações que 

podem melhorar os procedimentos terapêuticos a utilizar noutros doentes com a 

mesma patologia.  

Segundo Sneeuw, Aaronson, Sprangers, Detmar, Wever e Schornagel (1998), 

a avaliação da QdVRS é actualmente incorporada na pesquisa clínica como um 

importante resultado da doença e tratamento, tornando-se num objectivo prioritário, 

paralelamente à prevenção de doenças, efectivação da cura e alívio de sintomas ou 

prolongamento da vida humana do sistema de cuidados de saúde. 

Actualmente tem-se dado cada vez mais importância à forma como as pessoas 

morrem e a qualidade dos cuidados prestados nos últimos meses de vida do doente 

pode fortemente influenciar a QdVRS. Desta forma, a QdVRS e a sua avaliação são 

aspectos essenciais para todos os profissionais de saúde que lidam com doentes 

oncológicos. Os cuidados de saúde devem ser desenvolvidos por uma equipa 

multidisciplinar numa abordagem bio-psico-social e espiritual, e num continum de 

vida se efectivamente se pretende cuidados que potenciam uma vida com qualidade 

(Ribeiro e Pinto, 2006).        

Além de mais, o aumento de sobrevida de pessoas portadoras de doenças 

crónicas, como o cancro coloca a tónica num desafio colocado pela OMS: “não chega 

dar “anos à vida”, mas é crucial que se dê “vida aos anos”, para que se ultrapasse a 

vertente exclusivamente tecnológica e biomédica, contribuindo assim para que se 

caminhe para a tão almejada “humanização dos cuidados”, investindo na 

qualidade de vida das pessoas.” (Ribeiro e Pinto, 2006).     
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AS ESTRATÉGIAS DE COPING 1 E A DOENÇA ONCOLÓGICA:  
 
 
 

“We are not ourselves when nature, being oppressed commands the mind to  

suffer with the body” - William Shakespeare, King Lear 
 

 

 

“There can be little understanding of the person’s behaviour and responses to 

cancer without understanding the meaning of illness in their lives” 

  - Howell (1998) citado por Santos (2006) 
  

 

 Burish, Meyerowitz, Carey e Morrow (1987), afirmam que o cancro desencadeia 

um stresse que é único para os doentes e suas famílias. Estes doentes sentem a doença 

como um verdadeiro assassino, que o pode levar a sentir dor intensa, incapacidade e 

desfiguramento. Esta doença constitui, tipicamente, um agente de stresse que implica a 

adopção de um leque variadíssimo de estratégias para lhe fazer face, podendo essas 

estratégias ser mais ou menos favoráveis às etapas adaptativas com que os doentes se 

confrontam, no decurso da doença. O confronto é um dos factores mais importantes na 

relação entre os acontecimentos stressantes e as respostas adaptativas ou desadaptativas, 

tais como a depressão e outra sintomatologia psicológica e sintomas somáticos 

(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis e Gruen, 1986). 

 A percepção de QdVRS perante as situações de doença oncológica está 

dependente de inúmeras variáveis, entre elas, as estratégias de coping utilizadas no 

processo de adaptação à doença. A importante relação entre a adaptação do doente à 

sua alteração de saúde e a QdVRS é uma questão que deve ser considerada, tendo em 

conta os estudos realizados nas últimas décadas (Shapiro, Boggs, Rodrigue, Urry, 

Algina e Hellman, 1997; Pereira e Lopes, 2002). 

                                                 
1A palavra coping refere se ao conjunto de estratégias às quais o indivíduo recorre para fazer frente a 
uma solicitação externa ou interna avaliada como constrangedora. Tem como objectivo restabelecer o 
controlo da situação considerada como indutora de stress (Doron, R. e Parot, F., 2001. Dicionário de 
Psicologia. Lisboa: Climepsi Editores). A palavra coping costuma ser traduzida como “lidar com”, 
“adaptação” “fazer face “ ou mesmo “confronto”.         
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 As estratégias de coping, têm sido largamente estudados por vários autores, em 

diferentes perspectivas. 

Folkman e Lazarus (1988) definem coping como o conjunto de esforços cognitivos e 

comportamentais para gerir exigências específicas, internas e/ou externas, que são 

avaliadas como excedendo ou que estão nos limites dos recursos do indivíduo. Esta 

definição enfatiza a visão processual do coping, na medida em que privilegia aquilo que 

a pessoa faz e pensa num contexto específico e as alterações que esses pensamentos e 

essas acções provocam na situação.  

 O doente apresenta-se como um agente activo, na avaliação cognitivo/emocional 

da situação de stresse (avaliação primária, secundária e reavaliação) e adopta estratégias 

específicas, mutáveis, dinâmicas e com funções determinadas de coping focado no 

problema e focado na emoção (Folkman, 1984; Lazarus, 1991; Lazarus, 2000; Lazarus e 

Folkman, 1986).  

 Quando toma conhecimento da doença, o indivíduo pode reagir de forma 

construtiva, aumentando os recursos para lidar com a situação (coping focado no 

problema), ou então tentar controlar a resposta emocional de stresse, como tentativa de 

alívio de tensão (coping focado na emoção), utilizando a negação e o evitamento, por 

vezes associado a alguma racionalização e pobre ajustamento (Barros, Trindade e 

Teixeira, 1996). 

 Segundo Maes, Leventhal e Ridder (1996), uma das principais limitações do 

modelo de Lazarus é o facto de ele dar pouca atenção aos factores externos como o 

suporte social ou outros factores ambientais que interferem no processo de coping. A 

percepção ou crença de que os outros estão disponíveis para fornecer conforto 

emocional ou assistência prática em alturas de necessidade, parece ser particularmente 

benéfico para a saúde e bem-estar. Neste âmbito, Ward, Leventhal, Easterling, 

Luchterhand, e Love (1991), afirmam que o suporte social capacita os indivíduos para 

desenvolver estratégias de coping mais efectivas e mais realistas, pois permite-lhes 

acreditar que os outros os ajudarão se as exigências da doença se tornarem superiores 

aos recursos pessoais.            

 Endler, Summerfeldt e Parker (1998), seguindo a conceptualização de coping 

proposta por Lazarus, definem coping como “uma tentativa cognitiva e comportamental 

de mudança, ou por regulação interna ou externa de factores (que podem ser adaptativos 

ou inadaptativos) ” (p.196). Por problemas de saúde, entendem um tipo de stressor 

específico que pode variar conforme a duração, grau de cronicidade ou importância a 
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nível do controlo pessoal. Tendo por base estes conceitos Endler et al. (1998), 

desenvolveram uma escala multidimensional de avaliação do coping durante o percurso 

de um problema de saúde particular. As quatro dimensões básicas para lidar com um 

determinado problema de saúde, baseadas em construtos da literatura, foram 

identificadas pelos autores e definidas em termos de quatro estratégias de coping; o 

Coping Instrumental que implica esforços de lidar directamente com a situação 

problema, como uma procura activa de informações sobre a saúde, a procura de 

aconselhamento médico ou o seguimento da prescrição médica. Este tipo de respostas 

de coping está relacionado com o que é designado na literatura como “problem-focused 

coping” (Billings e Moos, 1984; Folkman e Lazarus, 1980, 1985) citado por Endler e 

col. (1998); o Coping Paliativo que implica uma variedade de respostas de auto-ajuda 

com o objectivo de aliviar as consequências negativas do seu problema de saúde 

(Endler, Corbasson e Fillion, 1998); O Coping Distractivo que implica esforços de 

deslocar a atenção do problema para experiências mais agradáveis (Billings e Moos, 

1981, 1984, citado por Endler et al., 1998) e o Coping Emocional que implica o 

“pensamento fixo” nas consequências emocionais relacionadas com o problema de 

saúde e está relacionado com o que é designado na literatura como “emotion-oriented 

coping” (Endler et al., 1998). 

 Segundo Wineman, Durand e Steiner (1994), cit. por Endler et al. (1998), as 

pessoas com problemas de saúde crónicos preocupam-se mais com as consequências 

emocionais do seu problema do que as pessoas com problemas agudos. Os doentes 

crónicos também se envolvem em mais estratégias de Coping Instrumental, dado que 

estão em regular contacto com os profissionais de saúde (Spirito, Stark e Tye, 1994 cit. 

Por Endler et al., 1998). Segundo Morris (1986) esta estratégia de Coping Instrumental 

está relacionada com uma melhor adaptação à doença oncológica, diminuindo também 

os níveis de ansiedade e depressão que estão associados à sua cronicidade.  

 Em contrapartida, o coping orientado para a emoção está relacionado com 

estratégias de coping menos eficientes, daí que o coping activo e orientado para o 

problema leve a um melhor ajustamento à doença crónica (Maes, Leventhal e Ridder, 

1996 cit. por Endler et al., 1998). Para Endler (1997), a doença funciona como uma 

situação incomoda e major, podendo fazer com que as repostas sejam inadequadas para 

lidar com o fenómeno, conduzindo a um estado de crise, que se manifesta por respostas 

emocionais negativas como o medo, a culpa e o desespero. Consequentemente, as 
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estratégias de coping têm um papel fundamental nos resultados em termos de bem-estar 

físico e psicológico (Endler e Parker, 1990; Endler Parker e Summerfeldt, 1993).    

 No que diz respeito ao ajustamento mental ao cancro, Greer, Moorey e Watson 

(1989), definem-no como o conjunto de respostas cognitivas e comportamentais 

manifestadas por um indivíduo face ao seu diagnóstico. Nesta perspectiva, o 

ajustamento parece incluir uma reacção imediata e avaliativa do processo de crise 

associado ao aparecimento da doença, que implica uma análise das estratégias de coping 

disponíveis e consideradas mais eficazes para o processo adaptativo. De acordo com os 

mesmos autores, entre um leque variado de respostas consideradas mais e menos 

adaptativas, o denominado “fighting spirit” ou espírito de luta é visualizado como o 

conjunto de respostas mais adaptativas, manifestadas por uma visão optimista do futuro 

e crença de algum controlo sobre a doença, acompanhado de grande procura de 

informação sobre o cancro, e vontade de participar na luta contra a doença.  

 No extremo oposto encontra-se o “helpless/hopeless” ou 

desespero/desesperança, que se caracteriza por um conjunto de respostas passivas face à 

doença, manifestadas essencialmente por uma visão negativista sobre as suas 

consequências, bem como a descrença sobre a possibilidade de qualquer controlo sobre 

ela (Watson, Greer e Bliss, 1989). Relativamente à relação entre os estilos de coping e a 

adaptação psicológica dos pacientes, verifica-se que o espírito de luta está associado a 

uma melhor adaptação (Classen, Koopman, Angell e Spiegel, 1996), e o 

desamparo/desesperança está associada a uma pior adaptação com mais problemas 

psicológicos e maior risco de perturbação (Burton e Watson, 1998). 

 Tratando-se a doença oncológica de uma patologia que se prolonga no tempo, 

este facto conduz ao desgaste dos recursos físicos e sociais que o paciente tem ao seu 

dispor, afectando a eficácia das estratégias de coping. (Rowland, 1989). As estratégias 

de coping mais eficazes são as que reflectem a aceitação do cancro, visando essas 

estratégias responder às problemáticas relacionadas com a doença de forma realista. 

Corroborando as teorizações de Rowland (1989), alguns estudos permitiram verificar 

que o coping focado na emoção se encontra mais associado a situações de difícil ou 

impossível controlo sendo menos adaptativo, o que se traduz em índices mais elevados 

de ansiedade, depressão, dor e incapacidade física, assim como, num menor bem-estar e 

auto-estima, reflectindo-se numa avaliação deteriorada da qualidade de vida e baixa 

adesão às indicações terapêuticas. Enquanto o coping activo, que se caracteriza por 

padrões de suporte social interactivos, confronto com a doença, espírito de luta, está 
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relacionada com uma maior adaptação psicossocial, auto-estima elevada, satisfação com 

a vida e melhor QdVRS (Nordin e Gimelius, 1998; Santos, 2004). 

 Em suma, o doente que mais prontamente responde às mudanças que lhe são 

suscitadas pela sua doença, desenvolvendo novas estratégias, lida melhor com a 

situação de doença. Verificando-se que 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, 1999).  

 Daqui decorrem importantes implicações práticas no sentido de que, os 

programas de reabilitação à população oncológica devem; a) promover atitudes e 

crenças positivas sobre a capacidade pessoal de fazer frente aos desafios colocados pela 

doença; b) envolver o planear e implementar estratégias dirigidas a como lidar com os 

problemas do quotidiano colocados pelas limitações funcionais da doença (e.g., dor, 

cansaço, náusea) os quais são impostos pela doença e o seu tratamento; c) estabelecer e 

manter uma rede de apoio social que inclua a família do doente e amigos, e d) incidir na 

mudança ou reestruturação de uma perspectiva pessimista, por forma de adoptar uma 

visão mais positiva focada nas capacidades remanescentes do indivíduo, em objectivos 

realistas e em contributos potenciais futuros (Livneh, 2000).  

 Neste âmbito, Buela-Casal e Moreno (1999) salientam que a educação do doente 

deve centrar-se no incentivo a uma postura activa e interventiva face à sua doença e às 

suas implicações. Também, neste campo de acção, Santos (2006) realça que um dos 

objectivos das intervenções em saúde, se deve orientar no sentido da organização e 

reestruturação das crenças de muitos doentes oncológicos. Num estudo com 274 

pessoas com doença oncológica e 168 familiares próximos ficou evidenciado, a pouca 

crença no controlo pessoal sobre a evolução da doença, quer por parte dos doentes, quer 

dos seus familiares (Santos, 2006).  

 Consequentemente, as intervenções dirigidas aos pacientes oncológicos devem 

incluir o apoio e orientação dos doentes e seus familiares para solidificarem e manterem 

as crenças mais favoráveis à sua percepção de qualidade de vida, favorecendo o 

conhecimento sobre a doença, nomeadamente sobre as causas, consequências e 

possibilidades de controlo (pessoal e de tratamento). Por outro lado, deverão ser 

apoiados na sua reavaliação e reestruturação cognitiva, sempre que estas se mostrem 

desfavoráveis à sua vivência emocional com a doença (Santos, 2006).  
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 Na perspectiva de Santos (2006), a intervenção em saúde deve também passar 

pela redução do estigma associado ao cancro, alterando as ideias erróneas sobre o seu 

curso, muitas vezes associadas a crenças exageradamente negativas, como a 

visualização de longos percursos de sofrimento e morte precoce. A informação realista 

sobre as possibilidades actuais de tratamento e vivência “saudável” com esta doença, 

podem ajudar a melhorar o seu confronto, minimizando o processo de crise e suas 

consequências deletérias. Neste âmbito, seguem-se duas citações;   

  

 

 “Escapa mais vida ao homem através dos seus pensamentos do que por uma 

ferida aberta” – Thomas Hardy (escritor) – citado por Alarcón e Aguirre (1994). 

  

“Men are disturbed not by the things, but by the view which they take of them” 

(Epictetus, In the Enchiridion (séc. I, DC) – citado por Lesley Fallowfield (1990).   
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS E ALGUMAS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO: 
 
 

Tendo em conta toda a complexidade da doença oncológica, este estudo 

pretende obter um conhecimento mais selectivo e orientado para estudar a Qualidade de 

Vida Relacionada com a Saúde (QdVRS) dos Pacientes Oncológicos. Hoje em dia, além 

da importância de tratar os indivíduos e de lhes prolongar a vida é também importante a 

qualidade dessa vida avaliada pelos próprios, ou seja, o modo como eles avaliam o seu 

bem-estar ou o impacto do tratamento e seus efeitos no seu quotidiano. 

Adicionalmente, considerando que a percepção de qualidade de vida perante as 

situações de doença oncológica está dependente de inúmeras variáveis, incluindo as 

estratégias de confronto utilizadas no processo de ajustamento à doença, este estudo 

pretende também compreender as estratégias de coping utilizadas pelos doentes face à 

sua doença. O processo de confronto torna-se uma dimensão importante e fulcral no 

processo de adaptação à doença e aos desafios que se colocam ao paciente. 

A importante relação entre as estratégias de confronto e a qualidade de vida do 

doente oncológico é uma questão que deve ser considerada, tendo em conta os estudos 

realizados nas últimas décadas (Dias et al., 2002; Pereira e Lopes, 2002; Shapiro et al., 

1997). O melhor conhecimento das condições e factores relevantes para a qualidade de 

vida dos doentes oncológicos pode representar um indicador da eficácia dos cuidados 

prestados, bem como um ponto de partida para a mudança de estratégias na intervenção 

em saúde.   

Tendo em vista este objectivo geral, os objectivos específicos da presente 

investigação podem ser estruturados do seguinte modo: 

 

1- Determinar quais são as estratégias de confronto mais utilizadas pelos doentes 

oncológicos para fazer face à sua doença, recorrendo a duas escalas de avaliação 

subjectivas; nomeadamente, a Escala Reduzida de Ajustamento Mental ao Cancro – 

MiniMAC de Watson, Law, Santos, Greer, Baruch e Bliss (1994) e o instrumento 

Coping With Health Injuries and Problems Scale – CHIP de Endler e Parker (1998).   

 

2- Que implicações tem todo este processo (de confronto com a doença oncológica) na 

Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde? A QDVRS é avaliada através do 

instrumento FACT-G, versão 4, de Cella e col. (1993), sendo um instrumento muito 

utilizado como específico para avaliar a qualidade de vida dos doentes oncológicos.  
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3- Determinar como as estratégias de confronto utilizadas por pacientes oncológicos e a 

QdVRS se inter-influenciam. (Essencialmente, caracterizar as relações entre as 

variáveis em estudo, nomeadamente entre a QdVRS e as estratégias de confronto 

utilizadas pelos pacientes oncológicos). 

 

4- Determinar como a QdVRS do paciente oncológico e as estratégias de confronto 

utilizadas por este paciente podem facilitar ou dificultar o processo de ajustamento à 

doença.  

 

Tendo em conta estes objectivos específicos, foram elaboradas algumas questões 

de investigação, que em conjunto, poderão dar resposta a cada um dos objectivos 

propostos:   

 

• As variáveis demográficas (sexo, idade e estado civil) e de carácter sócio-

económico (grau de escolaridade) inerentes à pessoa, encontram-se associadas à 

percepção da QdVRS e às estratégias de confronto utilizadas pelos doentes 

oncológicos? (Quais as diferenças na percepção de QdVRS dos doentes tendo 

em conta estes variáveis demográficos e de carácter sócio-económico)  

 

• Qual a relação entre o tempo desde o diagnóstico e as estratégias de confronto 

adoptadas pelos doentes? 

 

• Quais as diferenças na percepção da QdVRS dos doentes oncológicos, tendo em 

conta o tempo desde o diagnóstico?  

 

• Tendo em conta que o espectro do distress inclui sentimentos normais de 

vulnerabilidade, tristeza e medo, assim como problemas mais graves de 

depressão, ansiedade, pânico e isolamento social, neste estudo será também 

importante estabelecer a relação entre os níveis de angústia/sofrimento (distress) 

e as estratégias de confronto. (Os valores mais elevados de distress têm 

correspondência com as estratégias de confronto?)  
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• Tendo em conta que o suporte social e familiar, parecem estar associados a uma 

menor sintomatologia, melhor saúde mental, bem-estar e qualidade de vida 

(Pierce e col., 1996; Ptacek e col., 1994; Shapiro et al., 1997), levanta-se outra 

questão importante, nomeadamente, qual é a relação entre os vários domínios do 

instrumento FACT-G, versão 4, nomeadamente, Bem-Estar Físico, Bem-Estar 

Familiar/Social, Bem-Estar Emocional e Bem-Estar Funcional e as estratégias 

de confronto utilizadas no percurso da doença? 

 

• Segundo Lazarus e Folkman (1986), o suporte social funciona como um 

“recurso de coping”, actuando essencialmente na diminuição das exigências da 

situação stressante. Nesta perspectiva, o suporte social é visualizado como um 

processo transaccional em que o indivíduo interage continuamente com o meio 

sempre em mudança, influenciando-o e sendo por ele influenciado. Neste 

âmbito, será importante verificar se o domínio de Bem-Estar Familiar e Social 

avaliado no instrumento Fact-G, versão 4, está associado às estratégias de 

confronto utilizadas pelos pacientes oncológicos.   
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METODOLOGIA 
 

 Com a finalidade de cumprir os objectivos2 propostos, optou-se por uma 

metodologia quantitativa (em que foram utilizadas: a Escala Reduzida de Ajustamento 

Mental ao Cancro – MiniMac, o instrumento Coping With Health Injuries and Problems 

Scale – CHIP e o instrumento FACT-G, versão 4 (Functional Assessment of Cancer 

Therapy - General) para avaliar a qualidade de vida dos doentes oncológicos.  

Trata-se de um estudo exploratório sobre os temas associados à doença 

oncológica, e descritivo, procurando-se estudar a Qualidade de Vida Relacionada com a 

Saúde (QdVRS) dos Pacientes Oncológicos que recorrem à Clínica da Dor, visto que a 

avaliação da QdVRS é cada vez mais valorizada. Tendo em conta, a extensão da 

QdVRS e as aptidões de confronto utilizadas pelos pacientes oncológicos, pretendo 

também compreender as estratégias de confronto/coping utilizadas pelos doentes face à 

sua doença, visto que o processo de confronto se torna uma dimensão importante e 

fulcral no processo de adaptação à doença e aos desafios que se colocam ao paciente.  

Optou-se por esta metodologia, apesar das desvantagens que podem ser 

apontadas a este método (nomeadamente a perda de informação), pois os questionários 

permitem abranger uma amostra com um maior número de elementos, permitindo ainda 

recolher toda a informação necessária ao estudo, com total isenção de influência nas 

respostas (Pinto, 1990; Polit e Hungler, 1997). Optou-se por questionários já existentes, 

e todos eles já traduzidos para o idioma nacional, visto que existe uma maior 

possibilidade de inexactidão na construção de novas escalas.  

O questionário FACT-G, versão 4 é utilizado no âmbito da consulta de 

psicologia de primeira vez na Clínica da Dor. O MiniMac, Escala Reduzida de 

Ajustamento Mental ao Cancro e a Escala CHIP, foram enviados pelo correio, sempre 

que já tenha ocorrido a primeira consulta na Clínica da Dor, e devolvidos após 

preenchimento sem quais quer encargos para os participantes. Os participantes foram 

adequadamente informados acerca do estudo, pessoalmente ou através de contacto 

                                                 
2 O presente estudo foi aprovado pelo Gabinete de Investigação Clínica e a Comissão de Ética do 

IPOLFG no dia 19 de Maio de 2008. (Ver em Anexo a Carta dirigida ao Presidente do Conselho 

Administrativo e a Carta de Aprovação e o Parecer da Comissão de Ética do IPOLFG- EPE). 

Consequentemente, só a partir desta data, é que foi possível proceder ao envio dos questionários, 

MiniMac e CHIP aos pacientes que já tinham recorrido à consulta de primeira vez de psicologia, e 

para os quais já tinha a informação relativa ao questionário FACT-G. 
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telefónico, previamente ao envio da folha de consentimento informado dos instrumentos 

de avaliação. A informação escrita a disponibilizar ao doente, contida na folha prevista 

para o consentimento informado foi elaborada de forma clara e adequada, encontrando-

se salvaguardados os aspectos relacionais com o carácter voluntário da participação e 

com a garantia do anonimato e confidencialidade dos dados obtidos.  

Neste trabalho de investigação, o desenho metodológico tem uma componente 

correlacional, já que, fazem parte dos objectivos a exploração e descrição de relações 

entre as variáveis em estudo (Fortin, 1999). No presente estudo, constitui um objectivo 

a exploração e determinação da existência de relações entre as estratégias de confronto, 

factores sócio demográficos e a QdVRS dos doentes oncológicos, procurando 

perspectivar-se quais são as variáveis que se encontram mutuamente associados, e 

simultaneamente descrever essas relações. 

Um estudo exploratório permite reflectir sobre potencias formas de intervenção 

que ajudem, em regime ambulatório e/ou na situação de internamento, o doente 

oncológico a lidar de modo mais adaptativo com a sua experiência de doença e, por 

conseguinte, com menor grau de desconforto.  

No que diz respeito às desvantagens deste tipo de estudo, o facto da 

interpretação dos dados dever unicamente ser feita sobre a amostra, faz com que não se 

pode generalizar ao universo populacional, devido à natureza descritiva da investigação 

e, sobretudo, devido à reduzida dimensão da amostra.  

Selecção e Caracterização da Amostra 

 

 A amostra em estudo é constituída por trinta e sete pessoas com doença 

oncológica, seguidos na Clínica da Dor no IPOLFG. Esta unidade serve doentes do foro 

oncológico e é constituída por uma equipa multidisciplinar que inclui especialistas de 

anestesia, neurologia, enfermagem e psicologia. Os pacientes são referenciados à 

Clínica da Dor pelos médicos das outras unidades do hospital. Na primeira vez que os 

doentes se dirigem à Clínica da Dor, realizam-se por norma, consultas de primeira vez 

de enfermagem, psicológica e médica. O objectivo desta primeira consulta de psicologia 

é despistar a existência de psicopatologia ou outras situações que possam interferir 

negativamente na adaptação dos pacientes e seus familiares à situação de doença, 

identificando as situações em que estes possam beneficiar de um acompanhamento 

psicológico. Através desta consulta de avaliação psicológica é realizada a avaliação da 

ansiedade e depressão/distress, da qualidade de vida e de estratégias de confronto, 
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recorrendo à entrevista, ao questionário FACT-G, e ao Termómetro de Distress (Ver 

Anexo). Estas consultas de psicologia incidem sobre a vivência do processo de doença, 

tentando compreender os factos, as significações do paciente perante os mesmos e o 

nível de adaptação à doença, dando especial atenção à vivência da dor.  

 

    Critérios de Inclusão 

  

 Foram admitidos na amostra doentes de ambos os sexos, mediante o respeito 

pelos seguintes critérios de inclusão: a) idade superior a 18 anos; b) portadores de 

doença oncológica clinicamente diagnosticada; (três dos pacientes necessitaram da 

minha presença para responder aos questionários. Após a leitura de cada item, o 

paciente respondia oralmente de acordo com a resposta adequada).  

   

Caracterização da Amostra: 

Sexo 

Sexo

Masculino; 12; 
32%

Feminino; 25; 
68%

 

Um pouco mais de dois terços da amostra é do sexo feminino. 

 

Idade 

 

   Desvio   
 N Média Padrão Mínimo Máximo 
Idade 37 55.59 14.01 25 85 

 

Com relação à idade, apresenta um valor médio de 55,59 anos, com uma 

dispersão de valores inferior de 25%. Os pacientes têm idades compreendidas entre os 

25 e 85 anos. No histograma que se segue, ilustra-se a distribuição da idade: 
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Pode observar-se que a distribuição das idades apresenta simetria relativamente 

ao seu valor médio, assim sendo, a maioria das idades, cerca de 80%, encontrou-se entre 

os 40 e os 70 anos. 

 

Profissão 

No que se refere à profissão dos respondentes, procedeu-se à sua 

operacionalização tendo por base a Classificação Nacional de Profissões (CNP), edição 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional (2001). Segundo esta classificação, 

existem nove grandes grupos profissionais que se subdividem em diferentes subgrupos, 

de acordo com o seu conteúdo funcional. Nesta categorização, foi necessário criar dois 

grupos adicionais, incluindo no primeiro grupo as profissões que não se encontravam 

contempladas na CNP e no segundo, as situações de actividade não renumerada, como 

as domésticas e os estudantes. Existe uma grande distribuição das profissões, sendo as 

mais observadas, pessoal administrativo, operários e artífices. 

 

Grupos Profissionais 
N=37 % 

1: Quadros superiores de Administração Pública e Dirigentes   0 0 
2: Especialistas das profissões intelectuais e científicas 1 2.7 
3: Técnicos e profissionais de nível intermédio 4 10.8 
4: Pessoal administrativo e similares  8 21.6 
5: Pessoal de serviços e vendedores 4 10.8 
6: Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pesca 2 5.4 
7: Operários, artífices e trabalhadores similares  6 16.2 
8: Operadores de instalações de máquinas e trabalhadores de montagem  1 2.7 
9: Trabalhadores não qualificados 2 5.4 
10: Outras situações não especificadas na CNT (funcionários públicos, oficial do exército) 4 10.8 
11: Actividade não renumerada (domésticas e estudantes) 5 13.5 
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Situação profissional  

Situação profissional

Desempregado; 2; 
5%

Reformado; 20; 
54%

Baixa Médica; 8; 
22%

Profiss. Activo; 7; 
19%

 

A situação mais comum, na maioria da amostra, é a de reformado(a). De baixa médica 

estão 22%, 19% são profissionalmente activos e 5% estão desempregados. 

 

Grau de Escolaridade 

Grau de escolaridade

Ensino Secundário; 
9; 24%

Bacharelato; 6; 16%

Licenciatura; 3; 8%

Ensino Básico-2º 
Ciclo; 16; 44%

Sem Escolaridade; 
3; 8%

 

O grau de escolaridade mais observado é Ensino Básico-2ºCiclo, em 44% da amostra, 

seguido de ensino secundário, em 24% da amostra; também 24% da amostra apresenta 

Ensino Superior (16% com Bacharelato e 8% com Licenciatura). 

Estado Civil 

           

Estado civil

Solteiro; 4; 11%

Casado; 29; 
78%

Separado; 1; 
3%

Divorciado; 2; 
5%

Viúvo; 1; 3%
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A maioria dos pacientes que constituíam a amostra são casados, constituindo 78% da 

amostra, seguindo-se dos pacientes solteiros, que perfazem 11% da amostra e 5% da 

amostra encontram-se divorciado(a).  

Agregado Familiar 

Agregado familiar

Cônjuge; 16; 44%

Cônjuge e 
filho(a)(s); 10; 27%

Filho(a); 4; 11%

Pais; 2; 5%

Sozinha; 2; 5%

Namorado; 1; 3% Instituição; 2; 5%

 

A maioria dos pacientes vive com o cônjuge, constituindo 44% da amostra, seguindo-se, 

dos pacientes que vivem com o cônjuge e filho(a) ou filhos, que perfazem 27% da 

amostra, 11% vivem apenas com filho(a) e as restantes situações são menos observadas. 

Religião 

 Frequência Percentagem 
Católicos 36 97.3 
Evangélica 1 2.7 
Total 37 100.0 

 

Diagnóstico 

 Frequência 
Carcinoma do Colo do Útero 5 
Carcinoma da mama direita 4 
Carcinoma da mama esquerda 3 
Carcinoma da mama esquerda e direita 2 
Carcinoma do pulmão 2 
Mieloma Múltiplo 2 
Adenocarcinoma da Glândula Lacrimal Esquerda 1 
Carcinoma da mama 1 
Carcinoma das mamas e cancro do útero 1 
Carcinoma indiferenciado da mama direita 1 
Carcinoma naso-faringe 1 
Carcinoma Pavimento Celular da base da língua 1 
Carcinoma Pavimento Celular da Região Frontal Direita  
Carcinoma Pavimento Celular do seio maxilar esquerdo 1 
Fibrosarcoma da parede torácica 1 
Linfoma cutâneo de células T 1 
Linfoma Hodgkin e Tumor da Parótida 1 
Linfoma Não Hodgkin 1 
Neoplasia da Próstata 1 
Neoplasia do pâncreas 1 
Neoplasia do Pénis 1 
Neoplasia do recto com invasão da próstata 1 
Tumor da Laringe e Carcinoma Pavimento Celular da base da língua 1 
Tumor da Parede Toráxica 1 
Tumor da região cervical esquerda 1 
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Verificam-se diversos diagnósticos, sendo os mais observados, o carcinoma da mama, 

seguido do carcinoma do colo do útero. 

 

Tempo desde o diagnóstico 

   Desvio   
 N Média Padrão Mínimo Máximo 
Tempo desde o diagnóstico (em meses) 37 62.03 70.53 1 246 

 

O tempo que decorre desde o diagnóstico apresentou um valor médio de 62,03 

meses, cerca de 5 anos.  

No histograma que se segue, ilustra-se a distribuição do tempo desde o 

diagnóstico até à data de avaliação. 
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Pode observar-se que no que respeita ao tempo decorrido desde o diagnóstico, 

para cerca de 80% dos participantes, este período é inferior a 100 meses (8 anos e 4 

meses) e para cerca de 65% dos participantes, este período é inferior a 50 meses (4 anos 

e 2 meses). 

Tratamentos e medicação 

 Frequência Percentagem 
Cirurgia Quimioterapia e Radioterapia 15 40.5 
Cirurgia e Radioterapia 4 10.8 
Cirurgia 3 8.1 
Quimioterapia e Radioterapia 3 8.1 
Radioterapia 3 8.1 
Cirurgia e Quimioterapia 2 5.4 
Quimioterapia 2 5.4 
Aguarda Quimioterapia 1 2.7 
Cirurgia e terapêutica local 1 2.7 
Medicamentos 1 2.7 
Tratamento de preparação para Quimioterapia 1 2.7 
Vai ser operado no dia 17 de Junho 1 2.7 
Total 37 100.0 
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Verificam-se diversos tratamentos e medicação, sendo os predominantes a 

Cirurgia mais a Quimioterapia mais a Radioterapia, em 40,5% dos casos, seguido da 

Cirurgia mais Radioterapia, em 10.8% da amostra. 

        

Os Instrumentos de Medida  

 

 No que diz respeito aos instrumentos que foram utilizados neste estudo, e de 

acordo com os objectivos de investigação, foram seleccionados os instrumentos mais 

adequados, de acordo com a revisão de literatura efectuada neste âmbito; o FACT-G, 

versão 4 (Functional Assessment of Cancer Therapy – General), (Cella et al., 1993); a 

Escala Reduzida de Ajustamento Mental ao Cancro – MiniMAC, (Watson et al., 1988) 

e a Escala Coping With Health Injuries and Problems Scale – CHIP (Endler e Parker, 

1998).  A informação relevante recolhida durante a consulta de psicologia também 

incorpora um questionário de identificação e caracterização sócio-demográfica que 

permite recolher dados sobre a idade, a escolaridade, a profissão, o estado civil, o 

agregado familiar, o tempo decorrido desde o diagnóstico e o tipo de tratamento 

efectuado de cada paciente.   

 

Questionário FACT-G, Versão 4  

 

 Objectivo do instrumento: Como já referido o FACT-G, versão 4 (Functional 

Assessment of Cancer Therapy – General), (Cella et al., 1993) é utilizado actualmente 

na consulta de primeira vez de psicologia para avaliar a qualidade de vida dos doentes 

oncológicos que são referenciados à Clínica da Dor.  

 Desenvolvimento do instrumento: Este questionário genérico foi desenvolvido 

pela organização Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT). Esta 

organização com sede nos Estados Unidos da América, além de estudar a doença 

oncológica, pretende também desenvolver o uso e a aplicação de questionários para 

melhorar os cuidados de saúde nos doentes crónicos (Dias e Durá, 2002).  

 Existem uma grande variedade de cancros e cada tipo de cancro pode ter várias 

fases de desenvolvimento, vários tipos de tratamentos que são habitualmente feitos, e 

ainda, existem várias idades típicas em que tende a ocorrer cada tipo de cancro. Perante 

esta multiplicidade de factores também se reconhece a complexidade de qualquer 

avaliação que se proponha identificar a qualidade de vida, ou identificar os 
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componentes da qualidade de vida da doença oncológica (Dias e Durá, 2002). Assim, a 

partir desta escala base, foram desenvolvidas outras escalas mais específicas que a 

completam. Tanto estas escalas mais específicas como a escala base têm sido usadas em 

vários estudos por todo o mundo e algumas traduzidas em mais de 45 idiomas. 

 A utilização deste instrumento generalista é justificada neste estudo de 

investigação, em que o denominador comum entre os pacientes é a doença oncológica 

podendo variar em todos os outros aspectos. Adicionalmente, seria inviável numa 

consulta deste tipo a aplicação de instrumentos mais específicos a cada paciente. O uso 

do FACT-G permite observar o funcionamento do paciente a nível físico, psicológico e 

social, ao longo do decurso da doença e tratamento podendo identificar as mudanças 

nesse processo. 

 Descrição do instrumento: O FACT-G, como foi referido, é a versão generalista 

e base de todas as sub-escalas construídas, podendo assim ser usada com pacientes com 

qualquer tipo de tumor. É constituído por 27 itens, que se distribuem por quatro grandes 

domínios: Bem-Estar Físico (ex. “Estou sem energia”, “Tenho dores”, “Fico enjoado”, 

“Sinto-me doente”); Bem-Estar Familiar/Social (ex. “Sinto que tenho uma boa relação 

com os meus amigos”, “ A minha família aceita a minha doença); Bem-Estar Emocional 

(ex. “Sinto-me triste”, “Estou preocupado(a) com a ideia de morrer”); Bem-Estar 

Funcional (ex. “Durmo bem”, “Sou capaz de sentir prazer em viver”). A resposta a cada 

item é dada numa escala de Likert de 5 pontos (0=Nem um pouco; 1=Um pouco; 

2=Mais ou menos; 3=Bastante; e 4=Muito). A pontuação é somada em cada domínio e 

convertida numa pontuação percentual de bem-estar. Valores mais elevados 

correspondem a melhor qualidade de vida para as dimensões “Bem-Estar 

Social/Familiar” e “Bem-Estar Funcional”. Para as restantes ocorre o inverso.   

 Este instrumento pode ser respondido directamente pelo paciente ou através de 

entrevista.     

 Propriedades psicométricas: No que respeita ás suas propriedades psicométricas, 

no estudo inicial de validação da versão 2 deste instrumento, obtiveram-se valores entre 

0.82 e 0.92, para a fidedignidade teste-reteste, e no que refere à consistência interna de 

cada sub-escala também obtiveram bons resultados; Bem-Estar Físico: 0.82; Bem-Estar 

Funcional: 0.80; Bem-Estar Social: 0.69; Bem-Estar Emocional: 0.74 (Cella et al., 

1993).  Esta escala foi validada para a população portuguesa por Arnold, Eremenco, 

Cella, Pais-Ribeiro e Doro (2000), a partir da escala desenvolvida por Cella e 

colaboradores (1993). Os resultados apontaram para valores de consistência interna 
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superiores; com um valor de alfa de Cronbach de 0.89 para a escala na sua totalidade e 

entre 0.71 e 0.86 para as quatro dimensões de bem-estar. A amostra de 122 pacientes 

oncológicos (composta por 37.7% de homens e com uma média de idade de 57.2 anos) 

apresentou valores superiores nas dimensões de bem-estar social/familiar e emocional.      

 Numa amostra norte-americana com 1617 indivíduos de etnias e extractos 

socioeconómicos diferentes, o instrumento apresentou uma boa consistência interna, 

com valores nas diversas sub-escalas entre 0.72 e 0.85 (Peterman et al., 2002) e com 

valores fidelidade teste-reteste nas diversas sub-escalas entre 0.82 e 0.92 (Cella, 1997). 

(Ver em Anexo o Questionário, a Consistência Interna e Cotação do FACT-G para a 

população do presente estudo) 

  

Escala Reduzida de Ajustamento Mental ao Cancro – MiniMAC  

 

 Objectivo do instrumento: Para avaliar as estratégias de coping utilizadas pelos 

pacientes oncológicos. Esta escala foi validada por Pais-Ribeiro, Ramos e Samico 

(2003) para Portugal, a partir da escala desenvolvida por Watson e colaboradores 

(1988). Permite analisar a forma como os sujeitos fazem face ao diagnóstico e 

tratamento do cancro.  

 Desenvolvimento do Instrumento: Foi desenvolvido por Watson et al. (1994) a 

partir da experiência com a versão original da MAC (Watson et al., 1988) da qual se 

aproveitaram 16 dos 40 itens da MAC original. Este grupo desenvolveu esta nova 

versão porque reconheceu que a anterior tinha limitações na avaliação das estratégias de 

coping de evitamento (a tendência para bloquear ou ignorar problemas ou emoções). 

 Descrição do Instrumento: O MiniMac é um instrumento de auto-preenchimento 

com 29 itens, distribuídos por cinco sub-escalas que cobrem as dimensões; Desânimo-

Fraqueza (ex. “Sinto que a vida não tem esperança”) que inclui os itens 1, 2, 6, 13, 16, 

18, 22 e 28 e é caracterizada pelo pessimismo e a ausência de estratégias de combate 

activo da doença; Preocupação Ansiosa (ex. “Estou preocupado que a doença volte a 

aparecer”) que inclui os itens 8, 10, 12, 14, 15, 23, 27 e 29 e se caracteriza por uma 

ansiedade persistente; Espírito de luta (ex. “estou determinado a vencer a minha 

doença”) inclui os itens 3, 19, 20 e 26, refere-se a um padrão de resposta que se 

caracteriza por uma atitude optimista, em que a doença é encarada como um desafio e 

em que existe a crença de que existe algum controlo sobre o processo e percurso da 

doença; Evitamento Cognitivo (ex. “faço um esforço positivo para não pensar na minha 
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doença”) que inclui os itens4, 9, 21 e 24 e remete para a recusa do conhecimento do 

diagnóstico; e Fatalismo (ex. Entreguei-me nas mão de Deus”), inclui os itens 5, 7, 11, 

17e 25 e diz respeito à aceitação passiva da doença 

 Cada item é uma afirmação que descreve reacções dos doentes ao cancro. Para 

cada um dos itens, os sujeitos assinalam o seu grau de concordância, numa escala de 

tipo likert de quatro pontos (1= Não se aplica de modo nenhum a mim; 2= Não se aplica 

a mim; 3= Aplica-se a mim; 4= Aplica-se totalmente a mim). É uma escala 

multidimensional que não permite a obtenção de um resultado total, i.e., não permite 

somar as notas num único score.  

 Propriedades Psicométricas: Esta escala foi validada por Pais-Ribeiro, Ramos e 

Samico (2003) para Portugal, a partir da escala desenvolvida por Watson e 

colaboradores (1988). Os resultados apontaram para valores de consistência interna 

aceitáveis para quatro das cinco dimensões. A dimensão “ Fatalismo” não apresentou 

valores de consistência interna aceitáveis. Isto também se verificou no estudo da versão 

francesa da MAC (Crayou et al., 2003) o que poderá apontar para a fragilidade desta 

dimensão, principalmente na sua aplicação a outras culturas. Mesmo na escala original o 

valor da consistência interna é substancialmente mais baixo para esta dimensão, por 

isso, mesmo em inglês, existe a necessidade de ajustar os itens desta dimensão (Pais-

Ribeiro et al., 2003). Salienta-se também que este estudo, além de contribuir para uma 

adaptação conservadora de uma versão portuguesa da MiniMac, tinha como segundo 

objectivo, identificar a relação entre a MiniMac e a qualidade de vida, a qual foi 

avaliada através dos questionários específica para o cancro: o FACT-C, (Functional 

Assessment of Cancer Therapy - Colorectal), (Ward et al., 1999) e o FACT-B, 

(Functional Assessment of Cancer Therapy – Breast). Neste estudo as relações entre 

dimensões da MiniMac e de QdVRS mostraram uma forte relação entre os dois 

instrumentos. (Ver em Anexo a Escala, Consistência Interna e Cotação da MiniMac 

para a população do presente estudo) 

       

A Escala, “Coping With Health Injuries and Problems Scale”- (CHIP) 

 

 Tendo em conta que a escala MiniMac se centra predominantemente nos 

processos de “morbilidade psicológica” ou sequelas psiquiátricas associadas ao cancro 

(Watson, Law, Santos, Greer, Baruch e Bliss, 1994), o presente estudo, também utilizou 
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o instrumento de auto-avaliação denominado Coping With Health Injuries and 

Problems Scale – CHIP (Endler e Parker, 1998).  

 Objectivo do instrumento: O CHIP é um inventário multidimensional que 

engloba 32 afirmações acerca das estratégias de coping utilizadas para lidar com 

problemas de saúde. Segundo os seus autores, além de nos permitir uma melhor 

compreensão dos estilos de coping, esta escala também nos permite uma maior 

compreensão das diferentes relações que existem entre as estratégias de coping e outros 

variáveis de personalidade. Este inventário assenta na definição de coping enquanto 

estratégia ou esforço cognitivo ou comportamental para alterar ou regular factores 

internos e/ou externos perturbadores. Estas estratégias podem ou não ser adaptativas. 

Segundo Endler e Parker (1998), os problemas de saúde constituem um tipo específico 

de acontecimento gerador de stresse, cuja intensidade varia consoante a duração, a 

cronicidade e o grau de controlo percebido.  

 Desenvolvimento e Descrição do Instrumento: Para compreender com esta 

escala foi desenvolvida, importa relembrar que os estilos de confronto com os 

problemas são determinados por um lado, pelas variáveis pessoais: os recursos da 

pessoa, como o seu estado de saúde e energia; as suas crenças, como a percepção de 

controlo sobre a situação; a sua motivação; as suas competências sociais e de resolução 

de problemas; a sua rede social e os recursos matérias disponíveis; e, por outro lado, 

pelas variáveis situacionais (e.g. a natureza da ameaça, a familiaridade dos 

acontecimentos, a probabilidade da sua ocorrência, a clareza ou ambiguidade dos 

resultados esperados) (Lazarus e Folkman, 1984). 

 Também Endler (1997) partilha desta visão multidimensional, na qual os 

processos de coping se encontram associados a variáveis psicológicas (como a 

ansiedade) e características de personalidade, a variáveis situacionais (e.g. inerentes ao 

próprio acontecimento stressante) e ao bem-estar físico e mental da pessoa.  

 As respostas que a pessoa seleccionará para lidar com a situação dependerão, 

também, da antecipação dos resultados prováveis e das opções disponíveis e poderão ter 

efeitos mais ou menos imediatos sobre os stressores. Lazarus (1966), cit. Por Fleming, 

Baum e Singer, (1984) definiram dois tipos de resposta; a acção directa orientada para o 

problema, com o intuito de modificar a situação geradora de stresse; e a acção paliativa, 

na qual a situação de stresse é aceite e, portanto, o confronto é dirigido para a redução 

das respostas emocionais associadas ao stresse.        
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 Neste âmbito, Endler e Parker (1998) distinguiram quatro tipos de estratégias de 

coping básicas para lidar com problemas de saúde; Coping Paliativo (itens 2,6,10, 14, 

18, 22, 26 e 30) que envolve uma variedade de respostas de auto-ajuda, cujo objectivo é 

avaliar situações desagradáveis. São respostas relacionadas com o cuidado pessoal, e 

que têm subjacentes crenças sobre a doença (e.g. “Quando me sinto cansada, procuro 

descansar”) Coping Instrumental (itens 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31) que envolve 

respostas orientadas para as tarefas e para o pragmatismo, tais como a procura de 

informação sobre o problema de saúde e a procura de ajuda médica. São estratégias 

relacionadas com a resolução de problemas ou “problem-focused coping” (Billings e 

Moos, 1984; Carver, Scheier e Weintraub, 1989; Folkman e Lazarus, 1980, cit. Por 

Endler e Parker, 1998). (e.g. “ Procuro mais informação sobre o assunto” e “Procuro 

rapidamente tratamento”) Coping Distractivo (itens 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29) e onde a 

pessoa tenta pensar sobre outras experiências que não a vivência do seu problema de 

saúde e, possivelmente experiências mais agradáveis (e.g. “Penso nos períodos em que 

me sentia bem” e “Ouço música”) e Coping Emocional (itens 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e 

32) que envolve respostas que se fixam nas consequências emocionais do problema de 

saúde. São os tipos de resposta que normalmente se designam de “emotion-oriented 

coping” (Billings e Moos, 1984; Carver, Scheier e Weintraub, 1989; Folkman e 

Lazarus, 1980, 1985, cit. Por Endler e Parker, 1998). (e.g. “ Penso no que não posso 

fazer” e “ Desejo que isto nunca me tivesse acontecido”). 

 As pessoas com doenças crónicas têm uma maior probabilidade de se 

focalizarem nas consequências emocionais desses problemas de saúde do que as pessoas 

com problemas agudos (e, portanto, transitórios) de saúde Wineman, Durand e Steiner 

(1994), cit. Por Endler e Parker (1998). As estratégias orientadas para os aspectos 

emocionais e de evitamento têm-se manifestado menos eficientes, enquanto que as 

estratégias de confronto orientadas para os problemas (mais pragmáticas) conduzem a 

um melhor ajustamento à doença (Mães, Leventhal e Riddler (1996), cit. Por Endler e 

Parker (1998). As estratégias orientadas para as tarefas (Coping Instrumental) parecem 

ser mais eficazes em situações que a pessoa percepciona como controláveis, enquanto 

que as estratégias orientadas para os aspectos emocionais (Coping Emocional) parecem 

ser mais eficazes naquelas situações que a pessoa avalia como incontroláveis (Endler, 

1997) Dito de outra forma, se a pessoa sente que não pode alterar nada na situação 

stressante, orienta as suas estratégias para se proteger emocionalmente.    
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 No inventário multidimensional CHIP, para cada uma das 32 afirmações, o 

paciente deverá posicionar-se relativamente ao seu grau de frequência, numa escala de 

tipo likert de 5 pontos. “ Nunca”, “Raramente”, “ Algumas vezes”, “ Muitas vezes” e 

“Quase sempre”. A cotação das respostas varia, deste modo, entre zero e quatro.  

 Propriedades Psicométricas: Na sua versão original os níveis de consistência 

interna de cada factor revelaram-se satisfatórios para a população adulta estudada. Este 

instrumento apresenta, na sua versão original, características psicométricas satisfatórias, 

(ao nível da consistência interna e das correlações inter-itens), o que o torna aplicável a 

diferentes amostras (com diferentes problemas de saúde). Apesar deste instrumento não 

estar aferido para a população portuguesa, foi aplicado numa amostra portuguesa de 

grávidas de alto risco (Silva, 2002). Através desta investigação, foi possível testar a 

sensibilidade deste instrumento, o qual revelou um grau de consistência interna 

encontrados entre os diversos itens dos quatro estilos: os estilos de coping Instrumental 

e Emocional apresentaram níveis de consistência interna muito semelhantes aos obtidos 

na versão original do instrumento (Endler e Parker, 1998). Contudo, considerando, que 

menor consistência interna foi encontrada para os estilos Paliativo e Distractivo, Silva 

(2002), salienta a necessidade da futura adaptação deste instrumento à população 

portuguesa. (Ver em Anexo a Escala CHIP, Consistência Interna e Cotação da escala 

para a população do presente estudo) 

 

     

    Termómetro de Distress 

 

Na consulta de Psicologia o termómetro de distress é apresentado 

ao paciente depois do questionário FACT-G. Este termómetro foi 

traduzido e reproduzido para português pela Dra. Rosário Bacalhau, 

Psicóloga da Clínica da Dor, IPOLFG, (traduzido com autorização 

do National Comprehensive Cancer Network, 2004), sendo também 

utilizado como um variável importante deste estudo.  

Este termómetro é semelhante ao termómetro da dor. Pergunta-se ao 

paciente qual o grau de angústia/sofrimento (distress) que tem 

sentido na última semana, utilizando uma escala de 0 a 10, onde o valor de 0 

corresponde ao Distress Mínimo e o valor de 10 corresponde ao Distress Máximo. À 

semelhança do que acontece na avaliação da dor, os níveis acima de 5 indicam um nível 
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de distress significativo, e que necessita ser avaliado por um profissional de saúde 

mental (Dias e Durá, 2002).  

 O espectro do distress inclui sentimentos normais de vulnerabilidade, tristeza e 

medo, assim como problemas mais graves de depressão, ansiedade, pânico, isolamento 

social e crises espirituais (Almanza-Muñoz e Holland, 2000). Consequentemente, 

compreende-se a necessidade de detectar e intervir atempadamente. A presença do 

cancro é um acontecimento catastrófico, associado à ideia de morte, incapacidade, 

desfiguração física, dependência e corte na relação com os outros, não havendo uma 

forma única de lidar com estas questões ao longo do processo e vivência da doença. 

Segundo Almanza-Muñoz e Holland (2000), a forma como cada paciente lida com a sua 

situação de doença, deve ser respeitada.  

 Actualmente, e a nível mundial diversos grupos europeus e americanos 

desenvolveram instrumentos de avaliação com o objectivo de detectar e reduzir os 

níveis de distress nestes pacientes (Dias e Dura, 2002). O NCCN (The National 

Comprehensive Cancer Network) actualmente trabalha na realização de guias para a 

detecção e gestão do distress em pacientes oncológicos. De acordo com Holland (1999), 

este grupo propõe-se a que nenhum paciente com distress passe sem ser detectado e 

tratado. Neste âmbito, o NCCN sugeriu a aplicação do Termómetro de Distress.  

 O NCCN propõe que todos os pacientes devem passar por uma triagem do 

distress na sua primeira visita, em intervalos apropriados, como é clinicamente indicado 

especialmente quando existem mudanças no estado da doença (isto é, remissão, 

recorrência, progressão) (The Complete Library of NCCN, 2007).  
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Resultados das Escalas utilizadas 
 

QUESTIONÁRIO FACT-G 
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Podemos verificar pelo gráfico que o valor médio da escala FACT-G de bem-estar se 

situa perto dos 50%, apresentando o bem-estar social/familiar um valor superior, em 

média perto de 60%, seguido pelo bem-estar emocional e pelo bem-estar físico, o bem-

estar funcional apresenta um valor médio inferior, de cerca de 36%. 

 

ESCALA DE AJUSTAMENTO MENTAL À DOENÇA – Mini-MAC 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

1. Desânimo-Fraqueza 37 30.5 21.0 0 96 
2. Preocupação Ansiosa 37 53.2 18.0 17 92 
3. Espírito de Luta 37 65.8 20.3 17 100 
4. Evitamento Cognitivo 37 67.4 13.6 42 100 
5. Fatalismo 37 67.9 17.0 27 100 
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N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

ESCALA FACT-G DE BEM-ESTAR 37 48.8 17.6 19 85 
BEM-ESTAR FÍSICO 37 48.8 17.9 21 93 
BEM-ESTAR SOCIAL/ FAMILIAR 37 59.5 25.3 8 100 
BEM-ESTAR EMOCIONAL 37 53.0 25.0 0 96 
BEM-ESTAR FUNCIONAL 37 36.1 20.2 0 79 
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Podemos observar pelo gráfico que os estados mentais de ajustamento à doença mais 

utilizados são o Fatalismo e Evitamento Cognitivo (com valores médios perto de 68%) e 

o Espírito de Luta (com cerca de 66%), de seguida verifica-se a Preocupação Ansiosa 

(com um valor médio de 53%). Salienta-se que não existem diferenças significativas 

entre a utilização destas três estratégias. O estado menos verificado é o Desânimo-

Fraqueza (com um valor médio a rondar os 30%).     

 

ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO – CHIP 

 
N Média 

Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO – CHIP 37 63.0 10.1 45 86 
1. COPING DISTRACTIVO 37 62.1 12.9 28 88 
2. COPING PALIATIVO 37 61.5 18.6 22 94 
3. COPING INSTRUMENTAL 37 72.2 15.7 31 100 
4. COPING EMOCIONAL 37 56.3 15.3 25 88 
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Podemos verificar que o valor médio das estratégias de coping é de cerca de 63%, sendo 

a estratégia de coping mais utilizada, o Coping Instrumental, com um valor de 72%. A 

seguir encontram-se os estilos de Coping Distractivo, com um valor de 62% e o Coping 

Paliativo, com um valor médio de 61.5%. A estratégia menos utilizada é a do Coping 

Emocional, com um valor médio de 56%.  

 

DISTRESS – GRAU DE ANGÚSTIA / SOFRIMENTO 

 Frequência Percentagem 
2 2 5.4 
3 5 13.5 
4 1 2.7 
5 6 16.2 
6 8 21.6 
7 4 10.8 
8 8 21.6 
10 3 8.1 
Total 37 100.0 
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A maioria dos valores da escala de Distress, cerca de 80%, está situada entre 

cinco e oito. Como já referido e à semelhança do que acontece na avaliação da dor, os 

níveis acima de 5 indicam um nível de distress (ou grau de angústia e sofrimento) 

significativo, e que necessita ser avaliado por um profissional de saúde mental (Dias e 

Durá, 2002). 

 

Resultados dos Objectivos do Estudo e Questões de Investigação: 

Objectivo 1 – Determinar quais são as Estratégias de Confronto mais utilizadas 
pelos doentes oncológicos para fazer face à sua doença 

 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO – CHIP 37 63.0 10.1 
1. COPING DISTRACTIVO 37 62.1 12.9 
2. COPING PALIATIVO 37 61.5 18.6 
3. COPING INSTRUMENTAL 37 72.2 15.7 
4. COPING EMOCIONAL 37 56.3 15.3 

 

As estratégias de confronto apresentam sempre valores superiores a 50% da escala de 

medida, sendo a estratégia mais utilizada o Coping Instrumental. O Coping Distractivo 

foi o segundo estilo mais usado, com um valor de 62% e a seguir encontra-se o Coping 

Paliativo, com um valor médio de 61.5%. A estratégia menos utilizada é a do Coping 

Emocional, com um valor médio de 56%.  

 

Para avaliar o significado estatístico das diferenças entre as médias obtidas para cada 

variável, na escala Mini-Mac e na escala CHIP, utilizou-se o teste t de student para 

amostras emparelhadas, que permite comparar duas variáveis numa mesma amostra.  

  Desvio Erro IC a 95%   Sig. (2- 
 Média Padrão Padrão LI LS t df tailed) 
1. Desânimo-Fraqueza - 2. Preocupação Ansiosa -22.730 15.561 2.558 -27.918 -17.541 -8.885 36 .000 
1. Desânimo-Fraqueza - 3. Espírito de Luta -35.297 37.301 6.132 -47.734 -22.860 -5.756 36 .000 
1. Desânimo-Fraqueza - 4. Evitamento Cognitivo -36.919 27.892 4.585 -46.219 -27.619 -8.051 36 .000 
1. Desânimo-Fraqueza - 5. Fatalismo -37.405 30.626 5.035 -47.617 -27.194 -7.429 36 .000 
2. Preocupação Ansiosa - 3. Espírito de Luta -12.568 32.747 5.384 -23.486 -1.649 -2.334 36 .025 
2. Preocupação Ansiosa - 4. Evitamento Cognitivo -14.189 26.327 4.328 -22.967 -5.411 -3.278 36 .002 
2. Preocupação Ansiosa - 5. Fatalismo -14.676 30.813 5.066 -24.949 -4.402 -2.897 36 .006 
3. Espírito de Luta - 4. Evitamento Cognitivo -1.622 15.777 2.594 -6.882 3.639 -.625 36 .536 
3. Espírito de Luta - 5. Fatalismo -2.108 18.418 3.028 -8.249 4.033 -.696 36 .491 
4. Evitamento Cognitivo - 5. Fatalismo -.486 13.006 2.138 -4.823 3.850 -.228 36 .821 
1. Coping Distractivo - 2. Coping Paliativo .649 23.483 3.861 -7.181 8.478 .168 36 .868 
1. Coping Distractivo - 3. Coping Instrumental -10.054 15.876 2.610 -15.347 -4.761 -3.852 36 .000 
1. Coping Distractivo - 4. Coping Emocional 5.838 17.838 2.933 -.110 11.785 1.991 36 .054 
2. Coping Paliativo - 3. Coping Instrumental -10.703 23.210 3.816 -18.441 -2.964 -2.805 36 .008 
2. Coping Paliativo - 4. Coping Emocional 5.189 14.569 2.395 .331 10.047 2.166 36 .037 
3. Coping Instrumental - 4. Coping Emocional 15.892 21.265 3.496 8.802 22.982 4.546 36 .000 

IC– Intervalo de Confiança LI–Limite Inferior LS–Limite Superior   Sig.– Significância ou Valor de prova  df–graus 
de liberdade 
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Na escala CHIP, o valor do teste t é inferior a 5% para a comparação das diferenças 

entre o Coping Instrumental e todas as outras estratégias (t (36) =-3,85, p <0.01);  

(t (36) =-2,81, p <0.01); (t (36) =4,55, p <0.01), e entre o Coping Paliativo e o Coping 

Emocional (t (36) =2,17, p <0.05). Existem diferenças estatisticamente significativas 

entre elas.  

Na escala Mini-Mac, o valor de prova do teste t é inferior a 5% para a comparação das 

diferenças entre o Desânimo-Fraqueza e todas as outras estratégias (t (36) =-8,89, p 

<0.01); (t (36) =-5,76, p <0.01); (t (36) =-8,05, p <0.01), (t (36) =-7,43, p <0.01) e entre 

a Preocupação Ansiosa e todas as outras estratégias (t (36) =-2,33, p <0.05); (t (36) = 

- 3,28, p <0.01); (t (36) =-2,90, p <0.01). 

 

Podemos então confirmar que na escala CHIP, a estratégia, Coping Instrumental é 

superior a todas as outras estratégias e a estratégia Coping Paliativo é superior à 

estratégia Coping Emocional, sendo as diferenças estatisticamente significativas.  

Na escala, Mini-Mac, a estratégia, Desânimo-Fraqueza é inferior a todas as outras 

estratégias e a estratégia, Preocupação Ansiosa é inferior às estratégias Espiríto de Luta, 

Evitamento Cognitivo e Fatalismo, sendo também superior à estratégia, Desânimo-

Fraqueza. (Não existem diferenças significativas entre a utilização das estratégias 

Espírito de Luta, Evitamento Cognitivo e Fatalismo, por parte dos pacientes que fizeram 

parte deste estudo). 

 

  

Objectivo 2 e 3 – Que implicações tem todo este processo (de confronto com a 

doença oncológica) na Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QdVRS) do 

doente e como é que ambos se inter-influenciam? 

 

Na tabela seguinte, em cada célula, que relaciona as variáveis que nela se cruzam, 

apresenta-se o valor do coeficiente de correlação de Spearman e o valor da significância 

ou valor de prova do teste. 

As correlações são assinaladas com (*) se forem significativas para um valor de 

referência de 5%, sendo correlações normais e com (**) se forem significativas para um 

valor de referência de 1%, sendo correlações fortes. 
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Quando a correlação entre duas variáveis for significativa (apresentar um valor de prova 

– sig. – inferior a 5%) é assinalada a vermelho. As correlações estatisticamente 

significantes são negativas: significa que a um aumento numa variável corresponde uma 

diminuição na outra. 

 

 
 

 ESTRATÉGIAS 
DE 

CONFRONTO – 
CHIP 

1. COPING 
DISTRACTIVO 

2. COPING 
PALIATIVO 

3. COPING 
INSTRUMENTAL 

4. COPING 
EMOCIONAL 

ESCALA FACT-G  Coef. Correlação  -.379(*) .141 -.540(**) -.001 -.469(**) 
 DE BEM-ESTAR Sig.  .021 .406 .001 .994 .003 
  N 37 37 37 37 37 
BEM-ESTAR  Coef. Correlação  -.402(*) .071 -.563(**) .053 -.440(**) 
 FÍSICO Sig.  .014 .676 .000 .755 .006 
  N 37 37 37 37 37 
BEM-ESTAR  Coef. Correlação  -.181 .041 -.254 -.076 -.079 
 SOCIAL/ Sig.  .283 .808 .129 .656 .643 
 FAMILIAR N 37 37 37 37 37 
BEM-ESTAR  Coef. Correlação  -.360(*) .117 -.463(**) -.023 -.558(**) 
 EMOCIONAL Sig.  .029 .490 .004 .894 .000 
  N 37 37 37 37 37 
BEM-ESTAR  Coef. Correlação  -.259 .247 -.466(**) .106 -.437(**) 
 FUNCIONAL Sig.  .122 .141 .004 .531 .007 
 N 37 37 37 37 37 

** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
* Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 

Relações entre a QdV Global / Bem-estar as Estratégias de Confronto:  

 

Verifica-se uma relação estatisticamente significativa entre: 

• A ESCALA FACT-G DE QdV GLOBAL/BEM-ESTAR e: 

o ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO – CHIP (normal) 

o 2. COPING PALIATIVO (forte) 

o 4. COPING EMOCIONAL (forte) 

• BEM-ESTAR FÍSICO e: 

o ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO – CHIP (normal) 

o 2. COPING PALIATIVO (forte) 

o 4. COPING EMOCIONAL (forte) 

• BEM-ESTAR EMOCIONAL e: 

o ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO – CHIP (normal) 

o 2. COPING PALIATIVO (forte) 

o 4. COPING EMOCIONAL (forte) 

• BEM-ESTAR FUNCIONAL e: 

o 2. COPING PALIATIVO (forte) 

o 4. COPING EMOCIONAL (forte)  

O estudo demonstrou uma correlação estatisticamente significativa entre a escala QdV 

global, as dimensões de Bem-Estar Físico, Emocional e Funcional e as estratégias de 
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Coping Paliativo e Emocional. Sendo uma correlação negativa, significa que os 

pacientes que recorrem às estratégias de Coping Paliativo e Emocional apresentam 

menores valores de Qualidade de Vida e Bem-Estar Físico, Emocional e Funcional.  

Objectivo 4 – relação da Qualidade de Vida do paciente oncológico, as estratégias 
de confronto utilizadas por este paciente e como estas podem facilitar ou dificultar 
o processo de ajustamento à doença: 

 

Relações entre e a QdV global / Bem-Estar e o processo de Ajustamento à doença:  

  
1. Desânimo-
Fraqueza 

2. 
Preocupação 

Ansiosa 
3. Espírito 
de Luta 

4. Evitamento 
Cognitivo 5. Fatalismo 

ESCALA FACT-G  Coef. Correlação  -.457(**) -.332(*) .248 -.167 .134 
 DE BEM-ESTAR Sig.  .004 .045 .139 .324 .429 
  N 37 37 37 37 37 
BEM-ESTAR  Coef. Correlação  -.434(**) -.223 .190 -.107 .008 
 FÍSICO Sig.  .007 .185 .260 .527 .963 
  N 37 37 37 37 37 
BEM-ESTAR  Coef. Correlação  -.058 -.092 .070 -.165 .135 
 SOCIAL/ Sig.  .731 .588 .682 .330 .424 
 FAMILIAR N 37 37 37 37 37 
BEM-ESTAR  Coef. Correlação  -.501(**) -.395(*) .127 -.188 .011 
 EMOCIONAL Sig.  .002 .015 .454 .265 .948 
  N 37 37 37 37 37 
BEM-ESTAR  Coef. Correlação  -.555(**) -.359(*) .398(*) -.059 .173 
 FUNCIONAL Sig.  .000 .029 .015 .728 .306 
 N 37 37 37 37 37 

** Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 
* Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 
 

Quando a correlação entre duas variáveis é significativa, é assinalada a vermelho. As 

correlações estatisticamente significantes são negativas: significa que a um aumento 

numa variável corresponde uma diminuição significativa na outra, excepto para a 

correlação entre o Espírito de Luta e o Bem-Estar Funcional, que é positiva. 

Verifica-se uma relação negativa estatisticamente significativa entre: 

• A ESCALA FACT-G DE QdV GLOBAL/BEM-ESTAR e: 

o 1. DESÂNIMO-FRAQUEZA (forte) 

o 2. PREOCUPAÇÃO ANSIOSA (normal) 

• BEM-ESTAR FÍSICO e: 

o 1. DESÂNIMO-FRAQUEZA (forte) 

• BEM-ESTAR EMOCIONAL e: 

o 1. DESÂNIMO-FRAQUEZA (forte) 

o 2. PREOCUPAÇÃO ANSIOSA (normal) 

• BEM-ESTAR FUNCIONAL e: 

o 1. DESÂNIMO-FRAQUEZA (forte) 

o 2. PREOCUPAÇÃO ANSIOSA (normal) 
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Estas relações estatisticamente significativas são relações negativas, significa que os 

pacientes que apresentam valores maiores na escala FACT-G e dimensões de Bem-Estar 

Físico, Bem-Estar Emocional e Bem-Estar Funcional, apresentam menores valores nas 

estratégias Desânimo-Fraqueza e Preocupação Ansiosa de ajustamento e adaptação à 

doença. Salienta-se também que existe uma relação negativa estatisticamente 

significativa entre a dimensão, Bem-Estar Físico e a estratégia de Coping Desânimo-

Fraqueza, que significa que os doentes mais pessimistas com uma postura de desânimo 

apresentam menores valores de Bem-Estar Físico (correspondendo a maior desconforto 

físico, falta de energia, dores intensas e dificuldade em atender às necessidades da 

família). Verifica-se também uma relação positiva estatisticamente significativa entre: o 

Bem-Estar Funcional e a estratégia, Espírito de Luta de ajustamento e adaptação à 

doença.  

Relações entre as estratégias de confronto (CHIP) e o processo de ajustamento à 

doença (MiniMac): 

 

Na tabela seguinte apresenta-se o valor do coeficiente de correlação de Spearman e o 

valor de prova do teste. 

  ESTRATÉGIAS 
DE 

CONFRONTO – 
CHIP 

1. COPING 
DISTRACTIVO 

2. COPING 
PALIATIVO 

3. COPING 
INSTRUMENTAL 

4. COPING 
EMOCIONAL 

1. Desânimo- Coef. Correlação  .102 -.196 .411(*) -.223 .271 
 Fraqueza Sig.  .549 .244 .011 .184 .104 
  N 37 37 37 37 37 
2. Preocupação  Coef. Correlação  .069 -.297 .377(*) -.189 .346(*) 
 Ansiosa Sig.  .684 .075 .021 .262 .036 
  N 37 37 37 37 37 
3. Espírito de Luta Coef. Correlação  .078 .339(*) -.217 .349(*) -.158 
  Sig.  .647 .040 .197 .035 .351 
  N 37 37 37 37 37 
4. Evitamento  Coef. Correlação  .203 .312 -.102 .355(*) .064 
 Cognitivo Sig.  .227 .060 .548 .031 .709 
  N 37 37 37 37 37 
5. Fatalismo Coef. Correlação  .164 .369(*) -.144 .352(*) -.088 
  Sig.  .332 .025 .397 .032 .604 
  N 37 37 37 37 37 

(Quando a correlação entre duas variáveis for significativa, é assinalada a vermelho. As 

correlações estatisticamente significantes são positivas: significa que a um aumento 

numa variável corresponde um aumento significativo na outra). 

 

Verifica-se uma relação estatisticamente significativa entre: 

 

• 1. DESÂNIMO-FRAQUEZA e: 

o 2. COPING PALIATIVO 
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• 2. PREOCUPAÇÃO ANSIOSA e: 

o 2. COPING PALIATIVO 

o 4. COPING EMOCIONAL 

• 3. ESPÍRITO DE LUTA e: 

o 1. COPING DISTRACTIVO 

o 3. COPING INSTRUMENTAL 

• 4. EVITAMENTO COGNITIVO e: 

o 3. COPING INSTRUMENTAL 

• 5. FATALISMO e: 

o 1. COPING DISTRACTIVO 

o 3. COPING INSTRUMENTAL  

 

Estas relações estatisticamente significativas são relações positivas, todas normais, 

significa que quem apresenta maiores valores nas estratégias de ajustamento e 

adaptação à doença (MiniMac) apresenta maiores valores na escala e dimensões de 

estratégias de confronto (CHIP). Mais especificamente; 1) a estratégia de confronto 

Coping Paliativo está relacionada com a estratégia Desânimo-Fraqueza de ajustamento à 

doença, que é uma estratégia caracterizada pelo pessimismo, assim como, pela ausência 

de estratégias de coping activo da doença; 2) as estratégias de confronto Coping 

Paliativo e Coping Emocional estão relacionadas com a estratégia Preocupação Ansiosa, 

de ajustamento e adaptação à doença, que é uma dimensão que se refere a uma resposta 

eminentemente emocional, que se caracteriza por uma ansiedade persistente; 3) as 

estratégias de confronto Coping Distractivo e Coping Instrumental estão relacionadas 

com a estratégia Espírito de Luta, sendo uma dimensão que se caracteriza por uma 

atitude optimista, em que a doença é encarada como um desafio e em que existe a 

crença de que existe algum controlo sobre o percurso da doença; 4) a estratégia de 

confronto Coping Instrumental está relacionada com a estratégia Evitamento Cognitivo 

de ajustamento e adaptação à doença, sendo uma dimensão que remete para um estilo, 

onde o paciente, para lidar melhor com o seu sofrimento, faz um esforço para não 

pensar na doença; 5) as estratégias de confronto Coping Distractivo e Coping 

Instrumental estão relacionadas com a estratégia Fatalismo de ajustamento e adaptação 

à doença, que é uma dimensão que diz respeito à aceitação passiva da doença.  

 

 



 43 

Questão 1 – As variáveis demográficas (sexo, idade e estado civil) e de carácter 

sócio-económico (grau de escolaridade), encontram-se associadas à percepção da 

QdVRS e às estratégias de confronto utilizadas pelos doentes oncológicos? 

Sexo: 

Para realizar o cruzamento entre as escalas e o sexo utilizou-se o teste paramétrico t de 

Student. (Ver tabela em Anexo). O valor de prova foi superior a 5% para as escalas e 

respectivas dimensões; não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois sexos.   
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Na amostra, a média da escala de Bem-estar e do Bem-estar Físico, Emocional e 

Funcional é superior para o sexo feminino, acontecendo o contrário com o Bem-estar 

Social/Familiar, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. Também se verifica que a média da escala CHIP e do Coping Paliativo e 

Emocional é superior para o sexo feminino, acontecendo o contrário com o Coping 

Distractivo e Instrumental, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. Consequentemente, o sexo não se encontra associado, de 

forma significativa, à percepção da QdVRS e às estratégias de confronto utilizadas 

pelos doentes oncológicos. 
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Idade: 

 

A idade foi codificada em três classes etárias: 

 Frequência Percentagem 
25 a 44 anos 8 21.6 
45 a 60 anos 16 43.2 
Mais de 60 anos 13 35.1 
Total 37 100.0 
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Para realizar o cruzamento entre as escalas e a idade, utilizou-se a análise de variância 

ANOVA (Ver tabela em Anexo).  

O valor de prova é inferior a 5% para o Coping Distractivo. Os resultados obtidos 

indicam diferenças estatisticamente significativas entre as três classes etárias no que diz 

respeito ao Coping Distractivo (F (2,34) =3,64, p <0.05). O Coping Distractivo é 

superior para a classe etária intermédia (45-60 Anos), sendo as diferenças observadas 

estatisticamente significativas. O valor de prova é superior a 5% para as escalas e 

restantes dimensões, não se verificam diferenças significativas. 

Podemos concluir que na amostra, a escala de QdV global/ Bem-Estar geral varia pouco 

com a idade. O Bem-Estar Social/ Familiar aumenta com a idade, o Bem-Estar 

Emocional e o Bem-Estar Funcional diminui com a idade e o Bem-Estar Físico é 

superior para a classe etária intermédia, no entanto, as diferenças observadas não são 
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estatisticamente significativas. O Coping Distractivo é superior para a classe etária 

intermédia, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas. 

Na amostra, a média da escala CHIP e do Coping Instrumental é superior para a classe 

etária intermédia, a média do Coping Paliativo é inferior para a classe etária intermédia 

e o Coping Emocional aumenta com a idade, no entanto, as diferenças observadas não 

são estatisticamente significativas. 

 

Estado Civil:  

 

O estado civil foi codificado em três categorias: 

 Frequência Percentagem 
Solteiro 4 10.8 
Casado/União de Facto 29 78.4 
Separado, Divorciado ou Viúvo 4 10.8 
Total 37 100.0 
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Para realizar o cruzamento entre as escalas e o estado civil, utilizou-se a ANOVA (Ver 

Tabela em Anexo). 

O valor de prova foi inferior a 5% para o Bem-Estar Social/Familiar, verificaram-se 

diferenças significativas (F (2,34) =4,71, p <0.05).  

Esta análise permite-nos concluir que o Bem-Estar Social/ Familiar é inferior para os 

solteiros, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas. Na amostra, a 

escala de QdV global / Bem-Estar a as restantes dimensões apresentaram algumas 

variações com o estado civil, no entanto, as diferenças observadas não foram 
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estatisticamente significativas. Adicionalmente, a escala CHIP e as suas dimensões 

apresentaram algumas variações com o estado civil, no entanto, as diferenças 

observadas não foram estatisticamente significativas. Consequentemente, o estado civil 

não se encontra associado, de forma significativa, à percepção da QdVRS e às 

estratégias de confronto utilizadas pelos doentes oncológicos, excepto para o Bem-Estar 

Social/ Familiar.  

Grau de Escolaridade:  

 
O grau de escolaridade foi codificado em três categorias: 

 

 

Para realizar o cruzamento entre as escalas e o grau de escolaridade, utilizou-se a 

ANOVA (Ver Tabela em Anexo). O valor de prova é superior a 5% para as escalas e 

todas dimensões, não se verificam diferenças significativas. 

Na amostra, a escala de QdV global/Bem-Estar a suas dimensões aumentaram com o 

aumento do grau de escolaridade, excepto para o Bem-Estar Emocional, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

Na amostra, a escala CHIP e suas dimensões apresentaram algumas variações com o 

grau de escolaridade, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. Consequentemente, o grau de escolaridade não se encontra associado, de 

forma significativa, à percepção da QdVRS e às estratégias de confronto utilizadas 

pelos doentes oncológicos. 

Questão 2 e 3 – Qual a relação entre o tempo desde o diagnóstico e as estratégias de 
confronto adoptadas pelos doentes e quais as diferenças na percepção da QdVRS 
dos doentes oncológicos, tendo em conta o tempo desde o diagnóstico? 

 

O tempo desde o diagnóstico foi codificado em três categorias: 

 

 Frequência Percentagem 
Até 2 anos 16 43.2 
De 2 a 5 anos 8 21.6 
Mais de 5 anos 13 35.1 
Total 37 100.0 

 

 Frequência Percentagem 
Ensino Básico – 2º Ciclo 19 51.4 
Ensino Secundário 9 24.3 
Bacharelato ou Licenciatura 9 24.3 
Total 37 100.0 
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Para realizar o cruzamento entre as escalas e o tempo desde o diagnóstico, utilizou-se a 

ANOVA (Ver Tabela em Anexo). O valor de prova foi superior a 5% para as escalas e 

todas dimensões, não se verificam diferenças significativas. Na amostra, a escala de 

QdV global/Bem-Estar a suas dimensões apresentaram uma tendência de aumento com 

o aumento do tempo desde o diagnóstico, excepto para o Bem-Estar Social/Familiar, no 

entanto, as diferenças observadas não foram estatisticamente significativas. 

Adicionalmente, na amostra, a escala CHIP e suas dimensões apresentaram algumas 

variações com o tempo desde o diagnóstico, no entanto, as diferenças observadas não 

foram estatisticamente significativas. Consequentemente, o tempo desde o diagnóstico 

não se encontra associado, de forma significativa, à percepção da QdVRS e às 

estratégias de confronto utilizadas pelos doentes oncológicos. 

Qual a relação entre o distress e a percepção da QdVRS e as estratégias de 
confronto adoptadas pelos doentes? 

 
 

Utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman;  

  
ESCALA FACT-

G DE BEM 
ESTAR 

BEM-ESTAR 
FÍSICO 

BEM-
ESTAR 
SOCIAL/ 
FAMILIAR 

BEM-ESTAR 
EMOCIONAL 

BEM-ESTAR 
FUNCIONAL 

DISTRESS - GRAU  Coef. Correlação  -.830(**) -.611(**) -.485(**) -.780(**) -.782(**) 
DE ANGÚSTIA / Sig.  .000 .000 .002 .000 .000 
 SOFRIMENTO N 37 37 37 37 37 

• Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 
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  ESTRATÉGIAS 

DE 
CONFRONTO – 

CHIP 
1. COPING 

DISTRACTIVO 
2. COPING 
PALIATIVO 

3. COPING 
INSTRUMENTAL 

4. COPING 
EMOCIONAL 

DISTRESS - GRAU  Coef. Correlação  .284 -.033 .422(**) -.075 .435(**) 
DE ANGÚSTIA / Sig.  .089 .846 .009 .661 .007 
 SOFRIMENTO N 37 37 37 37 37 

(Quando a correlação entre duas variáveis for significativo, é assinalada a vermelho). 

 

Verificou-se uma relação negativa estatisticamente significativa entre a escala de QdV 

global/ Bem-Estar e todas as suas dimensões e o Distress, isto significa que quem 

apresenta um nível de QdV Global/Bem-Estar mais positivo, apresenta um valor de 

distress reduzido. Adicionalmente, verificou-se uma relação positiva estatisticamente 

significativa entre as dimensões Coping Paliativo e Coping Emocional e o Distress, 

significa que os pacientes que recorrem mais às estratégias de Coping Paliativo e 

Emocional apresentam níveis de Distress maiores.  

Isto significa que, a QdV global e todas as suas dimensões diminuem com o aumento do 

distress e as estratégias de confronto, Coping Paliativo e Emocional são mais 

predominantes nos pacientes que apresentam maior distress 
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        DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Nesta secção final pretende-se discutir os resultados encontrados, tendo em 

conta os objectivos propostos para este estudo. Assim apresenta-se uma síntese 

reflexiva levando em consideração os dados obtidos em estudos anteriores e 

apresentando também algumas propostas de investigação relacionadas com o problema 

em estudo. Seguidamente serão discutidos os objectivos que presidiram ao presente 

estudo.   

Objectivo 1 – Determinar quais são as Estratégias de Confronto mais utilizadas 
pelos doentes oncológicos para fazer face à sua doença 

As investigações realizadas entre doentes oncológicos indicam que as estratégias 

de coping são um importante indicador de bem-estar emocional e estão associadas à 

sobrevivência nesta população (Greer, Morris e Pettingale, 1979; Greer e Watson, 1987, 

Greer, Morrey e Watson, 1989, Greer, 1991).  

Os resultados obtidos na escala CHIP indicam que o estilo de confronto 

preponderante adoptado por estes pacientes é o “Coping Instrumental”. Trata-se de um 

estilo orientado para tarefas concretas tais como a procura activa de informação ou a 

procura de serviços médicos, visando controlar a situação stressante.  

Considerando que os pacientes que fazem parte deste estudo vêm referenciados 

para a Clínica da Dor com muitas dores e desconforto, é compreensível que esta 

estratégia de Coping Instrumental tenha sido a mais utilizada uma vez que se entende 

que estes pacientes pretendem diminuir o seu sofrimento e modificar a situação difícil 

em que se encontram através da procura de um profissional de saúde, o que por si já 

constitui uma estratégia deste tipo de Coping.  

Esta constatação está de acordo com Spirito, Stark e Tye (1994) cit. por Endler e 

col. (1998) que salientam que os doentes crónicos também se envolvem em mais 

estratégias de Coping Instrumental, uma vez que estão em contacto regular com os 

profissionais de saúde e programas de tratamento.  

Outro aspecto importante será a possibilidade de que a maioria dos participantes 

deste estudo, possam ter adoptado, preferencialmente, a estratégia de Coping 

Instrumental dado que se encontram numa fase de maior sofrimento, onde predominam 

a dor e o desconforto. Talvez, noutra fase da sua doença, pudessem ter adoptado outra 

estratégia de confronto. O estilo de confronto pode apresentar uma certa estabilidade, 

constituindo um padrão cognitivo e comportamental preferencialmente utilizado pelo 
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paciente, mas pode apresentar uma certa flexibilidade consoante a situação. Pelo facto 

da adaptação à doença ser um processo dinâmico, os pacientes que demonstram 

flexibilidade no seu modo de confrontar as diversas situações em que se encontram, são 

os que melhor se adaptam a elas (Rowland e Massie. 1998).  

O “Coping Distractivo” foi o segundo estilo mais utilizado pelos participantes 

deste estudo. Trata-se de um estilo orientado para o envolvimento em actividades que 

não estão relacionadas com a vivência da doença e que permitem desviar a atenção dos 

factores stressantes e reduzir as respostas emocionais excessivas.  

Tendo em conta que estes pacientes se encontram numa fase difícil da doença, 

onde a dor e o desconforto são predominantes, muitos percepcionam a sua situação 

como pouco controlável, onde possivelmente, só lhes resta uma atitude de colaboração 

com os médicos e de “esperança” que estes lhes possam aliviar o sofrimento em que se 

encontram. Neste âmbito, optam por se envolver em actividades mais agradáveis, como 

por exemplo procurar a companhia de outras pessoas ou tomar parte em actividades que 

não estão directamente relacionadas com o seu problema e que lhe permitem, de alguma 

forma, “desviar a atenção” dos factores stressantes. Salienta-se, também, o facto que 

estes pacientes apresentam um valor superior na dimensão de Bem-Estar 

Social/Familiar da Qualidade de Vida, indicando que o suporte social fornecido pela 

família e amigos poderá ser outro recurso de coping utilizado por esta amostra para 

reduzir o impacto da situação de crise manifestada.  

Neste estudo não se encontraram diferenças significativas entre o recurso ao 

estilo de Coping Distractivo e ao Coping Paliativo, que envolve uma variedade de 

respostas de auto-ajuda com o objectivo de aliviar o desagrado pela situação. O estilo de 

Coping Paliativo inclui a tentativa de acalmia e auto-cuidado, podendo reflectir crenças 

acerca da doença e envolvendo actividades como, por exemplo, “ficar na cama”e 

“conservar a energia”. 

 Estes resultados apontam para algumas conclusões importantes; em primeiro 

lugar, salienta-se o facto de que estes doentes, face à situação de sofrimento em que se 

encontram, procuram envolver-se em estratégias orientadas para tarefas centradas na 

resolução do seu problema (Coping Instrumental), tais como a procura de serviços 

médicos para alívio das suas dores. Em contrapartida, quando o paciente se sente 

impotente face à evolução do seu estado de saúde, parece privilegiar outro tipo de 

respostas, mais consonantes com a sua percepção de “pouco controlo” sobre a sua 

situação de doença. Neste caso, o doente procura pensar em experiências mais 
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agradáveis, ou procurar a companhia de outros (correspondendo ao Coping Distractivo). 

Adicionalmente, poderá envolver-se em estratégias de Coping Paliativo, que envolve 

uma variedade de respostas de auto-ajuda com o objectivo de aliviar o desagrado pela 

situação em que se encontra.   

A estratégia de coping menos utilizada pelos doentes deste estudo foi o Coping 

Emocional, que envolve respostas que se fixam nas consequências emocionais do 

problema de saúde, como por exemplo, “preocupação em relação ao futuro” e 

“sentimento de falta de energia e abandono”. Segundo Endler e col. (1998), estas 

estratégias são uma forma de lidar com as emoções e sentimentos provocados pela crise, 

incluindo estratégias com o objectivo de reduzir os níveis de ansiedade, e não 

necessariamente estratégias para mudar a situação. Isto tem implicações importantes 

para os doentes deste estudo, nos quais foi evidenciado um nível superior de distress e 

angústia. A expressão de sentimentos será uma estratégia pertinente para reduzir os 

níveis elevados de angústia manifestados, na medida em que irá promover e facilitar o 

ajustamento do doente, tornando-o mais consciente das suas reacções desadaptativas.   

 

Além de conhecer as estratégias de coping utilizadas pelos pacientes 

oncológicos, este estudo também pretendeu analisar a forma como estes pacientes fazem 

face ao diagnóstico e tratamento do Cancro. Neste âmbito, além da utilização da escala 

CHIP para avaliar as estratégias de confronto dos pacientes oncológicos, foi também 

utilizada e escala MiniMac para avaliar o ajustamento e adaptação à doença. 

 Em conjunto, estas escalas permitiram uma compreensão integral das estratégias 

de confronto utilizadas pelos pacientes oncológicos e a forma como estas influenciam o 

ajustamento ou adaptação à doença.  

 

No que diz respeito à Escala de Ajustamento à doença, MiniMac, os dados 

encontrados indicam que as estratégias mais utilizadas para fazer face à doença, são o 

Fatalismo, o Evitamento Cognitivo e o Espírito de Luta, com valores semelhantes. 

Salienta-se o facto de não existirem diferenças significativas entre a utilização destas 

três estratégias, por parte dos pacientes que fizeram parte deste estudo.  

A estratégia menos verificada na amostra em estudo foi a estratégia, Desânimo-

Fraqueza. Sendo uma estratégia caracterizada pelo pessimismo e a ausência de 

estratégias de combate activo da doença, este resultado era previsível considerando que 

os resultados obtidos na escala CHIP mostraram que os doentes deste estudo adoptaram 
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preferencialmente uma estratégia de combate activo da doença, nomeadamente, o 

Coping Instrumental, sendo uma estratégia adaptativa face ao confronto com a dor, que 

remete para um melhor ajustamento ao processo da doença.  

No que diz respeito às estratégias mais utilizadas, o Espírito de Luta, refere-se a 

um padrão de resposta que se caracteriza por uma atitude optimista, em que existe a 

crença de que é possível algum controlo sobre o processo e percurso da doença. Já a 

estratégia de Fatalismo diz respeito à aceitação passiva da doença, enquanto que a 

estratégia Evitamento Cognitivo remete para um estilo, onde o paciente, para lidar 

melhor com o seu sofrimento, faz um esforço para não pensar na doença.  

Estes resultados indicam que, embora as estratégias de coping possam ser 

perspectivadas como focadas na resolução do problema ou na emoção, elas não são 

mutuamente exclusivas (Rowland; 1989b). Ambas têm como objectivo diminuir os 

efeitos negativos do acontecimento sobre o equilíbrio e o bem-estar global, permitindo 

que o paciente alcance um novo equilíbrio com acesso a níveis de funcionamento 

superiores e mais gratificantes. Neste âmbito, e em relação à amostra em estudo, a 

utilização em simultâneo de uma estratégia de coping focada na resolução do problema, 

mais especificamente o Espírito de Luta, e uma estratégia de coping focada na emoção, 

neste caso o Fatalismo, possibilita ao doente lidar com a sua doença e os seus stressores, 

de várias formas: estar alerta para procurar cuidados médicos quando lhe surgem novos 

sintomas desagradáveis ou quando estes aumentam; antecipar os stressores associados à 

doença; mobilizar formas de resolução dos problemas associados à sua doença; e 

também lidar com a angústia, o desconforto e a impotência, todos os quais lhe irão 

permitir manter a angústia associada à doença em níveis toleráveis; conservar as 

relações com pessoas significativas; e ampliar as perspectivas de recuperação das 

funções corporais (Rowland, 1989a).   

  Lazarus (2000) reforça esta constatação ao salientar que o Espírito de Luta e o 

Fatalismo, apesar de serem estratégias diferentes, são interpretados na literatura como 

positivos e favoráveis à adaptação, beneficiando a qualidade de vida. Assim, o 

ajustamento psicológico à doença oncológica deve ser entendido como um processo 

dinâmico, que implica a utilização de diversas estratégias que permitem o doente lidar 

com o desgaste emocional e a percepção de falta de controlo sobre a situação. 
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Objectivo 2 e 3 – Que implicações tem todo este processo (de confronto com a 

doença oncológica) na qualidade de vida relacionada com a saúde do doente e 

como é que ambos se inter-influenciam 

No que diz respeito à Qualidade de Vida da amostra em estudo, a dimensão do 

Bem-Estar Social/Familiar apresentou o valor superior. Esta constatação segue a 

perspectiva de Ferreira (2003), que salienta que as estratégias activas de coping activo 

(Coping Instrumental) estão positivamente relacionadas com a satisfação com o suporte 

social. A dimensão que apresentou o valor mais baixo foi a de Bem-Estar Funcional. 

Este valor inferior poderá estar associado à sintomatologia predominante de desconforto 

e dores intensas relatadas pela amostra em estudo, os quais deixam os pacientes sem 

capacidade de trabalhar ou de se sentirem realizados no trabalho ou na vida quotidiana 

(diminuindo consequentemente) a percepção de qualidade de vida destes doentes.  

De acordo com a imensa bibliografia encontrada sobre esta temática, a 

sintomatologia associada ao cancro e ao seu tratamento, influencia consideravelmente a 

percepção de Saúde e Qualidade de Vida (Rummans et al., 1998; Svedlund et al., 1996; 

Van-Knippenberg et al., 1992). Esta constatação é reforçada por Rummans et al. (1998), 

que salientam que a dor constitui um dos sintomas mais importantes na avaliação da 

qualidade de vida do doente oncológico. Daqui decorrem implicações importantes no 

que diz respeito à intervenção recomendada para a amostra em estudo; será pertinente 

que as intervenções psicológicas sejam implementadas em conjunto com as 

intervenções farmacológicas. A utilização de técnicas cognitivo-comportamentais como 

a hipnose, os treinos de relaxamento, a distracção, a imagética e a alteração de 

sentimentos e pensamentos negativos associados com a dor podem ajudar o doente no 

confronto com a sua dor, aumentando também o sentimento de auto-controlo e auto-

eficácia. 

No que diz respeito à dimensão, Bem-Estar Social/Familiar, esta foi 

percepcionada pelos doentes como positiva. No presente estudo, este resultado poderá 

estar associado à situação stressante vivenciada por estes doentes que resultará na 

procura de apoio familiar ou social para aliviar o sofrimento e angústia vivida. Isto é 

também salientado por Ribeiro (1999) que considera o suporte social como um factor 

importante no alívio do distress em situações de crise, podendo ajudar na recuperação 

da doença e melhorando a qualidade de vida. Saliente-se também o facto que os 

pacientes que participaram neste estudo utilizam predominantemente estratégias de 

coping activas relacionadas com recursos sociais, reafirmando a evidência de que as 
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estratégias activas de coping estão positivamente relacionadas com variáveis de saúde 

tais como a satisfação com o suporte social.  

 

Relações entre a QdV Global / Bem-Estar e as Estratégias de Confronto: 

Este estudo mostrou a existência de uma correlação estatisticamente significativa 

entre a escala QdV Global, as dimensões de Bem-Estar Físico, Bem-Estar Emocional e 

Bem-Estar Funcional e as estratégias de Coping Paliativo e Coping Emocional. Sendo 

uma correlação negativa, significa que os pacientes que recorrem às estratégias de 

Coping Paliativo e Emocional apresentam menores valores de Qualidade de Vida e 

Bem-Estar Físico, Emocional e Funcional.  

Estes dados apontam para duas conclusões pertinentes; no que diz respeito à 

estratégia de Coping Emocional, este resultado significa que a concentração excessiva 

nas consequências emocionas da doença, está associada a uma menor qualidade de vida 

tal como percepcionada pelos pacientes. A evidente associação positiva entre as formas 

de coping centradas na emoção e o distress psicológico tem, segundo Levine e col. 

(1987) implicações para a reabilitação dos pacientes. Assim, os pacientes que 

apresentam maior distress apresentam baixa capacidade funcional, menor actividade e 

correlação positiva com o Coping Emocional.  

No que diz respeito à estratégia de Coping Paliativo, este resultado significa que 

os doentes que apresentam menos qualidade de vida e bem-estar se envolvem em 

respostas cujo objectivo é aliviar as situações desagradáveis (correspondente ao Coping 

Paliativo). Tendo em conta que algumas respostas nesta dimensão remetem para algum 

isolamento e inactividade (por exemplo, “Fico na cama”; “Procuro dormir”; “ Quando 

me sinto cansada/o, procuro descansar”; “Procuro ficar quieto”), o aumento deste tipo 

de estratégia de coping, poderá aliviar o mal-estar sentido pelo paciente, mas poderá 

também aumentar a tendência para o paciente se isolar em casa na tentativa de aliviar os 

seus sintomas desagradáveis. Este isolamento e inactividade poderão ter consequências 

negativas na sua qualidade de vida e bem-estar físico, emocional e funcional. Os 

sentimentos de desespero associados à dor e desconforto destes pacientes, levam-nos a 

uma redução das actividades, conduzindo-os a um ciclo de redução de actividade e de 

aumento de desespero. O envolvimento do paciente em actividades será pertinente para 

lhe promover o sentimento de que é capaz, assim como o sentimento de que pode 

controlar a sua vida, diminuindo os sentimentos de incapacidade e aumentando a sua 

percepção de qualidade de vida e bem-estar geral. Esta constatação é reforçada por 
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Coureya e Friedenreich (1997), que salientam que a manutenção do exercício físico ao 

longo do percurso da doença oncológica é favorável ao bem-estar e satisfação com a 

vida.  

Objectivo 4 – relação da Qualidade de Vida do paciente oncológico, das estratégias 
de confronto utilizadas por este paciente e como estas podem facilitar ou dificultar 
o processo de ajustamento à doença: 

 

Relações entre a QdV global / Bem-Estar e o processo de Ajustamento à doença: 

Os resultados demonstraram que os pacientes que apresentam valores mais 

elevados na escala FACT-G de Qualidade de Vida e dimensões de Bem-Estar Físico, 

Bem-Estar Emocional e Bem-Estar Funcional, apresentam menores valores nas 

dimensões, Desânimo-Fraqueza e Preocupação Ansiosa de ajustamento e adaptação à 

doença.  

Estes resultados apontam para algumas conclusões pertinentes; os pacientes que 

utilizam estratégias de coping pouco adaptativas como a dimensão Desânimo-Fraqueza, 

uma estratégia caracterizada pelo pessimismo e ausência de estratégias de coping activo 

e a Preocupação Ansiosa, que se caracteriza por uma ansiedade persistente, predizem 

uma avaliação deteriorada da qualidade de vida, associando-se à situação stressante 

vivenciada. O facto dos pacientes apresentarem emoções exacerbadas reduz a percepção 

que têm da sua qualidade de vida ou bem-estar geral.  

Esta constatação é reforçada por Santos (2006), que salienta que a adopção, pelo 

doente de estratégias de coping activo e aceitação da doença, e a sua satisfação com o 

suporte social proporcionado pela família, favorecem a adaptação positiva à doença e a 

percepção de Qualidade de Vida Global positiva.  

Os resultados deste estudo também mostraram que os doentes com uma postura 

de Desânimo-Fraqueza apresentam menores valores de Bem-Estar Físico, 

correspondendo ao maior desconforto físico, falta de energia, dores intensas e 

dificuldade em atender às necessidades da família. Tendo em conta que neste estudo o 

valor obtido para o Bem-Estar Físico se encontrou abaixo da média (48%), será 

pertinente proporcionar aos doentes, estratégias mais activas de auto-controlo no 

confronto com a doença.  

Neste estudo também se verificou uma relação positiva entre a dimensão de 

QdV, Bem-Estar Funcional e a estratégia Espírito de Luta no ajustamento e adaptação à 

doença. Poderemos assim inferir que os doentes que apresentam uma atitude optimista, 
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em que existe a crença de que existe algum controlo sobre o percurso da doença, 

manifestam maiores valores de Bem-Estar Funcional, correspondendo à capacidade dos 

pacientes se sentirem realizados com o seu trabalho e de sentirem prazer em viver. 

Novamente segundo Santos (2006), os pacientes que adoptam mais estratégias de 

confronto activo com a doença (Espírito de Luta) acreditam num certo controlo pessoal 

sobre a doença o que lhes proporciona uma percepção da sua Qualidade de Vida mais 

positiva.   

Relações entre as estratégias de confronto (CHIP) e o processo de ajustamento à 

doença (MiniMac)  

Os resultados demonstraram relações significativas entre as estratégias de coping 

da escala CHIP e as dimensões de ajustamento à doença da escala MiniMac. Verificou-

se que a estratégia de confronto, Coping Paliativo (CHIP) está relacionada 

positivamente com a dimensão Desânimo-Fraqueza (MiniMac). Considerando que a 

estratégia Desânimo-Fraqueza se caracteriza pelo pessimismo e ausência de estratégias 

de coping activo face à doença, podemos assim inferir que, aqueles pacientes com uma 

postura mais passiva face à doença, se envolvem em estratégias que funcionam como 

“analgésicos emocionais”, cujo objectivo não é a alteração completa da situação 

desagradável, mas sim proteger-se da situação de desconforto em que se encontra, 

tornando-a menos penosa (por exemplo, descansar quando se sente cansado) 

correspondente à estratégia de Coping Paliativo. 

Também se verificou que as estratégias de confronto, Coping Paliativo e Coping 

Emocional (CHIP) estão relacionadas positivamente com a dimensão, Preocupação 

Ansiosa (MiniMac). Tendo em conta que a dimensão Preocupação Ansiosa se 

caracteriza por uma ansiedade persistente e uma resposta eminentemente emocional, 

podemos deduzir que os pacientes mais ansiosos se irão envolver não só em estratégias 

de protecção relativas à situação de desconforto (Coping Paliativo) como também irão 

tentar reduzir o estado de ansiedade (Coping Emocional). Isto é confirmado por Bennett 

(2002), ao salientar que o coping centrado nas emoções inclui estratégias cujo objectivo 

é o de reduzir os níveis de ansiedade. Salienta-se também o facto dos pacientes que 

fizeram parte deste estudo se encontrarem numa fase de crise (com dores intensas), 

estando sujeitas a um stresse intenso e particular, que torna a pessoa vulnerável aos seus 

efeitos adversos (Bennett, 2002; Brouette, 1998; Marin, 1995; Sarafino, 2002).  

A terceira relação verificada nos resultados foi a de que as estratégias de 

confronto, Coping Distractivo e Coping Instrumental (CHIP) estão positivamente 
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relacionadas com a dimensão, Espírito de Luta (MiniMac). Considerando que a 

dimensão Espírito de Luta se caracteriza por uma atitude optimista, onde a doença é 

encarada como um desafio e existe a crença de que é possível algum controlo sobre o 

percurso da doença, podemos inferir que os pacientes com uma atitude positiva que 

acreditam no auto-controle pessoal e com capacidade de se adaptar à situação stressante, 

são os que mais recorrem às estratégias de Coping Instrumental, que se caracteriza 

como um estilo adaptativo orientado para tarefas concretas, visando controlar a situação 

stressante, e estratégias de Coping Distractivo, que envolvem a redução de respostas 

emocionais excessivas através da distracção.   

Outra relação positiva verificada no presente estudo envolve a relação entre o 

Coping Instrumental (CHIP) e a dimensão Evitamento Cognitivo (MiniMac). Com este 

resultado podemos inferir que os pacientes que fazem um esforço para não pensar na 

doença são os que mais recorrem ao Coping Instrumental. Sendo uma estratégia mais 

activa e direccionada para resolver o problema, irá ajudar o paciente a controlar mais 

eficazmente a situação de angústia em que se encontra. Este resultado é reforçado por 

Bennett (2002) que salienta que o uso de estratégias de coping activas, incluindo a 

procura social, está associada a melhores resultados psicológicos no confronto com a 

doença.  

A última relação verificada envolve as estratégias de confronto, Coping 

Distractivo e Coping Instrumental (CHIP) e a dimensão Fatalismo (MiniMac). Este 

resultado permite-nos concluir que os pacientes com uma postura de aceitação passiva 

da doença, aceitam a sua doença como algo inevitável e reinterpretam o valor da vida, 

vivendo-a da melhor forma possível, e adoptando estratégias de distracção que lhe 

permitem reduzir os factores stressantes da sua doença, e de certa forma lhe 

proporcionam um melhor bem-estar (correspondente ao Coping Distractivo). Uma das 

estratégias de distracção utilizadas pelos pacientes diz respeito à procura de convívio 

com outras pessoas. Segundo Serafino (2002), as pessoas que procuram interacção com 

outros, também se mostram mais disponíveis para dar e receber apoio.  

 

Quando se consideram as dimensões de Qualidade de Vida e as Estratégias de 

Coping em função de características sócio-demográficas da amostra como sejam o 

sexo, a idade, o estado civil, e o nível de escolaridade, verificou-se que apenas as 

variáveis idade e estado civil se encontram associadas a diferenças significativas.  
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No que diz respeito à idade da amostra, verificou-se que o Coping Distractivo é superior 

para a classe etária intermédia (correspondendo às idades entre os 45 e 60 anos) sendo 

as diferenças observadas estatisticamente significativas. Este resultado não diverge dos 

que foram obtidos por Schnoll e colaboradores (1998), citados por Rowland (1989), 

uma vez que estes autores verificaram que as estratégias de coping utilizadas pelos 

doentes oncológicos eram influenciadas pela idade. Estes autores concluído que a idade 

está relacionada com a adopção de estratégias de coping mais adaptativas. Na amostra 

em estudo, a utilização da estratégia de Coping Distractivo diminui para os pacientes 

com mais de sessenta anos. Isto poderá dever-se ao facto de, com o aumento da idade, 

este tipo de estratégias de coping eventualmente diminuírem tal como a capacidade de 

lidar com a doença. 

 Também se verificou que o Bem-Estar Social/ Familiar é inferior para os 

solteiros, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas. Este resultado 

não diverge dos que foram obtidos por Ribeiro (1999), uma vez que este autor verificou 

que o suporte social e familiar são um factor importante no alívio do sofrimento em 

situações de crise, podendo mesmo melhorar a qualidade de vida e bem-estar.  

O tempo desde o diagnóstico não se encontrou associado, de forma significativa, à 

percepção da QdVRS e às estratégias de confronto utilizadas pelos doentes oncológicos. 

Saliente-se o facto que, não se tratando de estudo longitudinal, os dados obtidos não 

permitirem avaliar a existência ou não de alterações no padrão de estratégias de coping 

utilizadas ao longo das diferentes etapas da doença oncológica. 

Qual a relação entre o distress e a percepção da QdVRS e as estratégias de 
confronto adoptadas pelos doentes? 

 
Verificou-se que os pacientes que apresentam menores níveis de distress 

apresentam maiores níveis de qualidade de vida. Também se verificou que os pacientes 

que apresentam maiores níveis de Distress são os que recorrem mais às estratégias de 

Coping Paliativo e Coping Emocional.   

A evidente associação positiva entre as formas de Coping Centradas na Emoção 

e o distress psicológico tem, segundo Januzzi, Stern, Pasternak e DeSanctis (2000), 

implicações para o bem-estar dos doentes. Podemos assim deduzir que os pacientes com 

um maior nível de angústia e sofrimento, ir-se-ão envolver não só em estratégias de 

protecção da situação de desconforto (Coping Paliativo) como também irão tentar 

reduzir o estado de angústia (Coping Emocional). Estes pacientes encontram-se numa 
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fase de crise, com dores intensas, estando sujeitos a um stresse intenso e particular, que 

torna a pessoa vulnerável não só aos efeitos adversos como também às consequências 

emocionais do processo da doença.  

Estes resultados seguem a perspectiva de vários estudos apresentados durante a 

última década e orientados para o distress psicológico, o qual está significativamente 

associado à doença oncológica. Muitos doentes oncológicos parecem desenvolver um 

estado de maior ansiedade ou depressão, diminuindo a sua qualidade de vida e bem-

estar. No que diz respeito à amostra em estudo, e considerando que estes pacientes se 

queixam de dores e desconforto (com cerca de 80% dos valores da escala de distress 

situados entre cinco e oito), podemos deduzir que a dor conduz ao decréscimo do 

funcionamento global do individuo, provocando lhe alterações cognitivas, emocionais, 

sociais e de desempenho. Neste âmbito, o tratamento da dor crónica, para ser eficaz, 

deve considerar não só os aspectos físicos mas também os psicológicos, reconhecendo-

se que uma intervenção apropriada facilitará o tratamento da dor e ajudará a reduzir o 

sofrimento e angústia do doente e da sua família.    

 
             LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

  

O presente estudo só foi aprovado pelo Gabinete de Investigação Clínica e a Comissão 

de Ética do IPOLFG no dia 19 de Maio de 2008. Consequentemente, só a partir desta 

data, é que foi possível proceder ao envio dos questionários, MiniMac e CHIP aos 

pacientes que já tinham recorrido à consulta de primeira vez de psicologia, e para os 

quais já tinha a informação relativa ao questionário FACT-G. Devido à limitação de 

tempo disponível para a recolha de dados este estudo teve uma amostra reduzida, que 

limita a interpretação de dados. 

 A utilização de um programa limitado no tempo é muitas vezes a única forma de 

investigar. Numa situação de doença oncológica, o processo de doença não é imutável, 

ou seja não existe uma permanência na mesma situação, ocorrem agudizações de 

sintomas já existentes, surgem novos sintomas, mudam-se as terapêuticas, fazem-se 

novos exames complementares de diagnóstico, etc., e todos estes aspectos têm várias 

repercussões na vivência de cada um, não se podendo falar de adaptação, como situação 

única, mas de adaptações. Nesta perspectiva seria mais vantajoso um estudo 

longitudinal, que acompanhe as vivências do doente.           
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Apesar das limitações apresentadas, estas não atenuam a importância dos resultados 

obtidos, devendo estes ser apenas analisados e interpretados à luz das limitações 

referidas. 

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS  
 

A procura activa de apoio e acompanhamento na dor mostra-se uma estratégia 

essencial à obtenção do bem-estar e qualidade de vida de pacientes oncológicos. De 

facto, o desânimo-fraqueza – ausência de estratégias de coping activo – não se 

evidenciou nos resultados obtidos nesta investigação, mostrando que o coping activo é 

uma estratégia adaptativa no confronto com a dor. Esta conclusão vai ao encontro do 

sugerido pela literatura, permitindo salientar a importância de um confronto dinâmico e 

direccionado a um maior ajustamento à doença. 

  O coping instrumental e o coping distractivo são duas formas evidentes de 

confrontar o processo de doença, nomeadamente no que respeita à dor e ao sofrimento a 

ela associadas. Considerando que a dor crónica oncológica se reveste de uma enorme 

complexidade, será pertinente o estabelecimento de uma relação de confiança entre o 

doente e os profissionais de saúde (médicos, psicólogos e enfermeiros), sendo crucial 

que o doente sinta que estes profissionais valorizam as suas queixas de dor e que estão 

empenhados no seu tratamento.   

Apesar da importância assumida pelos profissionais de saúde no auxílio ao 

confronto com a dor, o doente oncológico procura autonomamente desenvolver 

estratégias de auto-ajuda que facilitem a sua maneira de agir perante as alterações 

cognitivo-emocionais, comportamentais e sociais causadas pelo sofrimento. O coping 

paliativo pode assim associar-se às duas formas de confronto anteriormente referidas, no 

sentido de optimizar os recursos do doente face à situação de distress.  

Turk, Meichenbaum e Genest (1983), propuseram um programa psicológico para 

o controlo da dor, que inclui a utilização das técnicas distractivas e relaxamento, e a 

reestruturação cognitiva através da disputa de crenças, significações e sentimentos 

disfuncionais. O objectivo global deste tipo de programa é aumentar a percepção de 

controlo mostrando ao doente que este tem recursos internos para fazer face à dor, 

aumentando o sentimento de auto-controlo e auto-eficácia.  

 O trabalho do psicólogo da saúde e da doença é importante a nível do trabalho 

com a dor uma vez que procura maximizar a auto-eficácia, autonomia e auto-controlo 

do doente oncológico. Este trabalho conjunto entre psicólogo e utente pode fortalecer o 
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seu espírito de luta e confronto com o processo e percurso da doença. Assim, é possível 

viabilizar a redução dos níveis de fatalismo e evitamento cognitivo, tão associados a um 

confronto desadequado com a dor. Neste sentido, a informação prestada ao doente e 

seus familiares sobre a doença oncológica, embora gradual e adaptada às características 

individuais, 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, 2006). Buela-Casal e Moreno (1999) salientam a 

importância do acompanhamento psicológico durante esse período de contacto com a 

informação, no sentido de favorecer a sua gestão equilibrada e adequada.   

 O acompanhamento e apoio psicológico deve permitir uma maior abertura dos 

doentes à forma como conhecem e se adaptam ao processo oncológico sendo que o 

apoio e acompanhamento por parte da rede social acabam por determinar esta abertura. 

Assim, o acompanhamento psicológico deve socorrer-se de um planeamento de 

intervenções de apoio centradas, não só no paciente mas em todo o núcleo familiar já 

que este pode ajudar o doente no desenvolvimento das estratégias de coping mais 

eficazes e ajustadas à sua situação. Este trabalho conjunto – psicólogo/doente/ família – 

poderá permitir o desenvolvimento de formas de combater o mal-estar funcional – 

resultado evidenciado neste estudo como tendo indicies elevados – aumentando assim 

outros domínios vivenciais associados sobretudo ao bem-estar físico, emocional e sócio-

familiar. Optimizando estas áreas, poder-se-à constatar uma melhoria na qualidade de 

vida destes doentes, suas famílias e cuidadores principais. 

 Ao procurar a potenciação de um coping activo e voltado para o aumento do 

bem-estar na sua generalidade poder-se-á igualmente trabalhar no sentido de uma 

redução de formas menos adaptativas de confronto com a doença., como é o caso do 

coping emocional. De facto, a preocupação excessiva com as consequências emocionais 

da doença pode causar níveis elevados de distress – prejudiciais ao confronto activo 

com o processo oncológico. Também aqui o acompanhamento psicológico pode servir-

se da avaliação para determinar o impacto de emoções negativas – depressão, ansiedade, 

angústia e sofrimento – sobre o bem-estar e a qualidade de vida dos doentes, 

desenvolvendo, a partir daí, planos de intervenção devidamente estruturados e ajustados 

às necessidades de cada doente oncológico, de acordo com a sua existência enquanto 

entidade bio-psico-social.  

 Assim, mais do que avaliar as estratégias de coping e a qualidade de vida dos 

pacientes oncológicos, importa associar os resultados desta avaliação a uma intervenção 
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ajustada e eficaz ao aumento do bem-estar e qualidade de vida destes doentes. O 

acompanhamento psicológico na área da dor oncológica deve assim servir-se destes dois 

domínios – avaliação e intervenção – no sentido de aumentar as competências dos 

pacientes na forma como lidam com a cronicidade do processo oncológico. 

 

Jack Price, um paciente de trinta e sete anos com melanoma maligno -citado 

por Holland e Sheldon (2000)    

 

“ Dra. Holland, tenho três bichinhos na minha cabeça. Um está de um lado a 

dizer, “Jack, tu vais vencer isto tudo, disso não tenho duvida!” o outro está do outro 

lado a dizer, “Jack, és um imbecil! Tu nunca vais conseguir vencer isto!” E no meio 

está o meu “bichinho companheiro” que, de alguma forma tem conseguido 

reconciliar os outros dois bichinhos e tem me ajudado a superar tudo isto. Ele ajuda-

me a confrontar os meus medos e acalmar os outros bichinhos, no fim, dá me 

oportunidade de viver a minha vida um dia de cada vez em vez de me empenhar em 

grandes planos para longo prazo…Tento pensar no imediato e criar estímulos, 

incentivos a curto prazo, coisas que me possam ajudar a ter um certo 

equilíbrio…Também aprendi que é melhor deixar as coisas andar à sua maneira. 

Não ficar nervosa por coisas que não valem a pena…Eu já tive tantos problemas que 

este é do mal, o menos. O que interessa é viver bem com a minha família e viver o 

melhor possível.”  
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ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO 

Seguidamente vai encontrar várias formas através das quais as pessoas podem 

reagir a problemas de saúde (doenças, dores, mal-estar, etc.). Assinale na 

escala o número que melhor reflecte o grau em que cada uma das seguintes 

afirmações se aplica a si e ao modo como tem lidado com a sua doença actual. 

  
Nunca 

 
Raramente 

 
Algumas 
vezes 

 
Muitas 
vezes 

 
Quase 
sempre 

1. Penso nos períodos em que 
me sentia bem. 

     

2. Fico na cama.      

3. Procuro mais informação sobre o assunto.      

4. Pergunto-me "Porque é que 
me está a acontecer a mim?!" 

     

5. Procuro estar com outras pessoas.      

6. Quando me sinto cansada/o, procuro 
descansar. 

     

7. Procuro rapidamente tratamento.      

8. Sinto-me zangada/o.      

9. Sonho acordada/o.      

10. Procuro dormir.      

11. Penso em melhorar.      

12. Fico frustrada/o.      

13. Sinto prazer quando os outros me dão atenção.      

14. Procuro não gastar muita da minha energia.      

15. Procuro aprender mais sobre o assunto.      

16. Penso no que não posso fazer.      

17. Faço planos para o futuro.      

18. Procuro manter-me quente.      

19. Sigo os conselhos que me dão.      

20. Imagino-me saudável.      

21. Ouço música.      
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Nunca 

 
Raramente

. 

 
Algumas 
vezes 

 
Muitas 
vezes 

 
Quase 
sempre 

22. Procuro estar num ambiente calmo.      

23. Faço o que os médicos me dizem.      

24. Desejo que isto nunca me tivesse acontecido.      

25. Procuro estar acompanhada/o.      

26. Procuro ficar quieta/o.      

27. Tomo a medicação a horas.      

28. Penso acerca da minha vulnerabilidade.      

29. Procuro rodear-me de coisas agradáveis.      

30. Procuro ficar confortável.      

31. Procuro mais informação sobre os 
tratamentos. 

     

32. Preocupo-me com a minha saúde.      
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ESCALA DE ADAPTAÇÃO À DOENÇA 
 

 

A seguir vai encontrar uma lista de afirmações que descrevem reacções ou 
pensamentos que as pessoas têm face a uma doença como a sua. 

Cada pessoa reage de uma maneira diferente da outra. Nós queremos 
conhecer a sua forma pessoal de reagir. Se tiver dúvidas sobre a resposta a 
dar responda da maneira que lhe parecer mais apropriada. 

Por favor assinale até que ponto cada afirmação mostra o seu modo de reagir, 
marcando o quadrado que se lhe aplica, à frente de cada afirmação.  

Por exemplo, se a afirmação não se aplica a si deve assinalar (x) o primeiro 
rectângulo 

 

Por favor escreva o nome da doença a que está a ser tratado______________ 

 
 Não se 

aplica de 

modo 

nenhum a 

mim 

Não se 

aplica a 

mim 

Aplica-se 

a mim 

Aplica-se 

totalmente 

a mim 

Sinto que a vida não tem esperança     

Não consigo controlar isto     

Estou determinado/a a vencer a minha doença     

Faço um esforço positivo para não pensar na 
minha doença 

    

Desde que a minha doença foi diagnosticada, 
percebi que a vida é valiosa e estou a 
aproveitá-la da melhor forma possível 

    

Não consigo lidar com isto     

Entreguei-me nas mãos de Deus     

Estou preocupado/A com a minha doença     

Esforço-me por me distrair quando 
pensamentos acerca da minha doença me vêm 
à cabeça 

    

Estou preocupado/a que doença volte a 
aparecer 

    

Tive uma vida boa e o que vier daqui para a 
frente é bem-vindo 

    

Estou um pouco assustado/a     

Sinto que não há nada que eu possa fazer que 
me ajude 
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Tenho dificuldade em acreditar que isto me 
tenha acontecido 

    

Sofro de grande ansiedade por causa disto     

Não tenho muita esperança no futuro     

Neste momento vivo um dia de cada vez     

Apetece-me desistir     

Sinto-me muito optimista     

Encaro a minha doença como um desafio     

Não pensar na minha doença ajuda-me a lidar 
com isto 

    

Sinto-me completamente perdido/a sem saber 
o que fazer 

    

Sinto-me muito zangado/a com o que me 
aconteceu 

    

Intencionalmente empurro todos os meus 
pensamentos sobre a minha doença para 
longe 

    

Dou valor às coisas boas que me acontecem     

Tento combater a doença     

Estou apreensivo/a     

Penso que isto é como se o mundo tivesse 
acabado 

    

Sinto-me arrasado/a     

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO 
 
Consistência interna do questionário FACT-G na amostra de doentes 

oncológicos: 

 

Alfa de Cronbach N de Itens 
.929 26 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que podemos 

considerar os dados adequados como unidimensionais: as 26 variáveis medem de forma 

adequada uma única dimensão: a qualidade de vida global ou bem-estar geral.  

Testes adicionais indicam que nenhum item está correlacionado de forma 

negativa com a escala, e nenhum contribui para que o valor do Alfa seja 

significativamente mais elevado: 

Dimensões: 

 Alfa de Cronbach N de Itens 
1. BEM-ESTAR FÍSICO  0,751 7 
2. BEM-ESTAR SOCIAL/ FAMILIAR  0,905 6 
3. BEM-ESTAR EMOCIONAL 0,895 6 
4. BEM-ESTAR FUNCIONAL 0,847 7 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, excepto para a primeira 

dimensão, em que ainda é superior ao valor de 0,70, pelo que podemos considerar os 

dados aceitáveis como unidimensionais para as quatro dimensões. 

Esta escala FACT-G é perfeitamente adequada para medir a qualidade de vida e o bem-

estar geral nesta amostra, acontecendo o mesmo com todas as suas dimensões. 

 

Consistência interna da escala Mini-Mac na amostra de doentes 

oncológicos: 

Consistência interna para a dimensão Desânimo-Fraqueza: 

Alfa de Cronbach N de Itens 
0,892 8 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que podemos considerar 

os dados adequados como unidimensionais: as 8 variáveis medem de forma adequada 

uma única dimensão: o Desânimo-Fraqueza. 
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Consistência interna para a dimensão Preocupação Ansiosa:  

Alfa de Cronbach N de Itens 
0,806 8 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que podemos considerar 

os dados adequados como unidimensionais: as 8 variáveis medem de forma adequada 

uma única dimensão: a Preocupação Ansiosa. 

 

Consistência interna para a dimensão Espírito de Luta: 

Alfa de Cronbach N de Itens 
0,787 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, pelo que podemos considerar 

os dados aceitáveis como unidimensionais: as 4 variáveis medem de forma adequada 

uma única dimensão: o Espírito de Luta. 

 

Consistência interna para a dimensão Evitamento Cognitivo: 

Alfa de Cronbach N de Itens 
0,553 4 

 

O valor do Alfa de Cronbach é inferior ao valor de 0,70, pelo que não podemos 

considerar os dados aceitáveis como unidimensionais: as 4 variáveis não medem de 

forma aceitável uma única dimensão. 

 

Consistência interna para a dimensão Fatalismo:  

Alfa de Cronbach N de Itens 
0,660 5 

 

O valor do Alfa de Cronbach é ligeiramente inferior ao valor de 0,70, pelo que não 

podemos considerar os dados aceitáveis como unidimensionais: as 5 variáveis não 

medem de forma aceitável uma única dimensão. Isto também se verificou no estudo da 

versão francesa da MAC (Crayou et al., 2003) o que poderá apontar para a fragilidade 

desta dimensão, principalmente na sua aplicação a outras culturas. 

A escala Mini-Mac é adequada para medir os conceitos em estudo nesta amostra, com 

excepção do Evitamento Cognitivo e do Fatalismo, ainda assim optou-se por utilizá-la 

com esta limitação. 
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Consistência interna da escala CHIP na amostra de doentes 

oncológicos: 

 

Alfa de Cronbach N de Itens 
.780 32 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,70, próximo de 0,80, pelo que 

podemos considerar os dados aceitáveis como unidimensionais: as 32 variáveis medem 

de forma adequada uma única dimensão: o COPING. 

Dimensões: 

 Alfa de Cronbach N de Itens 
1. COPING DISTRACTIVO 0,504 8 
2. COPING PALIATIVO 0,829 8 
3. COPING INSTRUMENTAL 0,721 8 
4. COPING EMOCIONAL 0,539 8 

 

O valor do Alfa de Cronbach é inferior ao valor de 0,70 para duas das dimensões da 

escala, pelo que não podemos considerar os dados aceitáveis como unidimensionais 

para essas duas dimensões: o coping distractivo e emocional. 

A escala CHIP é adequada para medir o COPING nesta amostra, acontecendo o mesmo 

com duas das suas dimensões, com excepção do coping distractivo e emocional, ainda 

assim optou-se por utilizá-la com esta limitação. 
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Cotação das escalas  
 

QUESTIONÁRIO FACT-G 

 

Para a escala e para cada uma das suas dimensões, os seus valores foram 

determinadas a partir do cálculo do somatório dos itens que as constituem, convertidos 

em valores percentuais proporcionais ao somatório, em que 0% é o ponto mínimo 

possível da escala e 100% corresponde ao ponto máximo possível da escala. 

 

Escala de Ajustamento Mental à Doença – Mini-Mac 

 

Para a escala não foi determinado um valor, pois a escala não permite a obtenção 

de um resultado total. Para cada uma das suas dimensões, os seus valores foram 

determinadas a partir do cálculo do somatório dos itens que as constituem, convertidos 

em valores percentuais proporcionais ao somatório, em que 0% é o ponto mínimo 

possível da escala e 100% corresponde ao ponto máximo possível da escala. 

 

ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE CONFRONTO – CHIP 

 

Para a escala e para cada uma das suas dimensões, os seus valores foram 

determinadas a partir do cálculo do somatório dos itens que as constituem, convertidos 

em valores percentuais proporcionais ao somatório, em que 0% é o ponto mínimo 

possível da escala e 100% corresponde ao ponto máximo possível da escala. 
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ANEXO (Variáveis Demográficos e Questão 2 e 3): 
 

Sexo  

Para realizar o cruzamento entre as escalas e o sexo utiliza-se o teste paramétrico t de 

Student. 

 Teste t 
  T gl Valor de prova 
ESCALA FACT-G DE BEM ESTAR -.516 35 .609 
  -.570 28.120 .573 
BEM-ESTAR FÍSICO -.266 35 .792 
  -.305 30.735 .763 
BEM-ESTAR SOCIAL/ FAMILIAR 1.037 35 .307 
  1.066 23.385 .297 
BEM-ESTAR EMOCIONAL -1.511 35 .140 
  -1.542 22.956 .137 
BEM-ESTAR FUNCIONAL -1.037 35 .307 
  -1.155 28.733 .258 
ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE  .537 35 .595 
 CONFRONTO – CHIP .513 19.430 .614 
1. COPING DISTRACTIVO -.339 35 .737 
  -.284 14.798 .781 
2. COPING PALIATIVO 1.261 35 .216 
  1.378 27.470 .179 
3. COPING INSTRUMENTAL -1.243 35 .222 
  -1.009 14.018 .330 
4. COPING EMOCIONAL 1.607 35 .117 
  1.731 26.411 .095 

 

Teste t: 

O valor de prova é superior a 5% para as escalas e respectivas dimensões, não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois sexos. 
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Idade  

 

Para realizar o cruzamento entre as escalas e a idade, utiliza-se a ANOVA. 

   
Soma dos 
quadrados gl 

Média dos 
quadrados F 

Valor de 
prova 

ESCALA FACT-G DE BEM ESTAR Entre grupos 55.003 2 27.502 .085 .919 
  Dentro dos grupos 11041.808 34 324.759     
  Total 11096.811 36       
BEM-ESTAR FÍSICO Entre grupos 497.661 2 248.831 .768 .472 
  Dentro dos grupos 11016.014 34 324.000     
  Total 11513.676 36       
BEM-ESTAR SOCIAL/ FAMILIAR Entre grupos 1908.559 2 954.280 1.540 .229 
  Dentro dos grupos 21062.630 34 619.489     
  Total 22971.189 36       
BEM-ESTAR EMOCIONAL Entre grupos 1364.300 2 682.150 1.098 .345 
  Dentro dos grupos 21122.673 34 621.255     
  Total 22486.973 36       
BEM-ESTAR FUNCIONAL Entre grupos 118.781 2 59.391 .139 .871 
  Dentro dos grupos 14575.543 34 428.692     
  Total 14694.324 36       
ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE  Entre grupos 67.160 2 33.580 .314 .733 
 CONFRONTO – CHIP Dentro dos grupos 3639.813 34 107.053     
  Total 3706.973 36       
1. COPING DISTRACTIVO Entre grupos 1061.824 2 530.912 3.640 .037 
  Dentro dos grupos 4958.500 34 145.838     
  Total 6020.324 36       
2. COPING PALIATIVO Entre grupos 666.113 2 333.057 .963 .392 
  Dentro dos grupos 11759.130 34 345.857     
  Total 12425.243 36       
3. COPING INSTRUMENTAL Entre grupos 1006.820 2 503.410 2.166 .130 
  Dentro dos grupos 7902.856 34 232.437     
  Total 8909.676 36       
4. COPING EMOCIONAL Entre grupos 312.624 2 156.312 .657 .525 
  Dentro dos grupos 8091.106 34 237.974     
  Total 8403.730 36       

 

O valor de prova é inferior a 5% para o Coping Distractivo. Os resultados obtidos 

indicam diferenças estatisticamente significativas entre as três classes etárias no que diz 

respeito ao Coping Distractivo (F (2,34) =3,64, p <0.05). O Coping Distractivo é 

superior para a classe etária intermédia (45-60 Anos), sendo as diferenças observadas 

estatisticamente significativas.  

O valor de prova é superior a 5% para as escalas e restantes dimensões, não se verificam 

diferenças significativas. 

 
 
 
 
 
 
. 
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Estado Civil  

Para realizar o cruzamento entre as escalas e o estado civil, utiliza-se a ANOVA.  

 

   
Soma dos 
quadrados gl 

Média dos 
quadrados F 

Valor de 
prova 

ESCALA FACT-G DE BEM ESTAR Entre grupos 513.449 2 256.724 .825 .447 
  Dentro dos grupos 10583.362 34 311.275     
  Total 11096.811 36       
BEM-ESTAR FÍSICO Entre grupos 564.374 2 282.187 .876 .426 
  Dentro dos grupos 10949.302 34 322.038     
  Total 11513.676 36       
BEM-ESTAR SOCIAL/ FAMILIAR Entre grupos 4987.198 2 2493.599 4.714 .016 
  Dentro dos grupos 17983.991 34 528.941     
  Total 22971.189 36       
BEM-ESTAR EMOCIONAL Entre grupos 1598.938 2 799.469 1.301 .285 
  Dentro dos grupos 20888.034 34 614.354     
  Total 22486.973 36       
BEM-ESTAR FUNCIONAL Entre grupos 1212.497 2 606.248 1.529 .231 
  Dentro dos grupos 13481.828 34 396.524     
  Total 14694.324 36       
ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE  Entre grupos 92.395 2 46.198 .435 .651 
 CONFRONTO – CHIP Dentro dos grupos 3614.578 34 106.311     
  Total 3706.973 36       
1. COPING DISTRACTIVO Entre grupos 538.617 2 269.309 1.670 .203 
  Dentro dos grupos 5481.707 34 161.227     
  Total 6020.324 36       
2. COPING PALIATIVO Entre grupos 612.459 2 306.229 .881 .423 
  Dentro dos grupos 11812.784 34 347.435     
  Total 12425.243 36       
3. COPING INSTRUMENTAL Entre grupos 20.477 2 10.239 .039 .962 
  Dentro dos grupos 8889.198 34 261.447     
  Total 8909.676 36       
4. COPING EMOCIONAL Entre grupos 120.669 2 60.335 .248 .782 
  Dentro dos grupos 8283.060 34 243.619     
  Total 8403.730 36       

 

O valor de prova é inferior a 5% para o Bem-Estar Social / Familiar. Os resultados 

obtidos indicam diferenças estatisticamente significativas entre as três categorias de 

estado civil no que diz respeito ao Bem-Estar Social/Familiar (F (2,34) =4,71, p <0.05). 

Esta análise permite-nos concluir que o Bem-Estar Social/Familiar é inferior para os 

solteiros, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas. 

O valor de prova é superior a 5% para as escalas e restantes dimensões, não se verificam 

diferenças significativas. 
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Grau de Escolaridade  

 

Para realizar o cruzamento entre as escalas e o grau de escolaridade, utiliza-se a 

ANOVA. 

   
Soma dos 
quadrados gl 

Média dos 
quadrados F 

Valor de 
prova 

ESCALA FACT-G DE BEM ESTAR Entre grupos  706.963 2 353.481 1.157 .327 
  Dentro dos grupos 10389.848 34 305.584     
  Total 11096.811 36       
BEM-ESTAR FÍSICO Entre grupos 750.717 2 375.358 1.186 .318 
  Dentro dos grupos 10762.959 34 316.558     
  Total 11513.676 36       
BEM-ESTAR SOCIAL/ FAMILIAR Entre grupos 287.809 2 143.905 .216 .807 
  Dentro dos grupos 22683.380 34 667.158     
  Total 22971.189 36       
BEM-ESTAR EMOCIONAL Entre grupos 1018.002 2 509.001 .806 .455 
  Dentro dos grupos 21468.971 34 631.440     
  Total 22486.973 36       
BEM-ESTAR FUNCIONAL Entre grupos 1291.248 2 645.624 1.638 .209 
  Dentro dos grupos 13403.076 34 394.208     
  Total 14694.324 36       
ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE  Entre grupos 162.119 2 81.060 .777 .468 
 CONFRONTO – CHIP Dentro dos grupos 3544.854 34 104.260     
  Total 3706.973 36       
1. COPING DISTRACTIVO Entre grupos 325.821 2 162.911 .973 .388 
  Dentro dos grupos 5694.503 34 167.485     
  Total 6020.324 36       
2. COPING PALIATIVO Entre grupos 535.501 2 267.750 .766 .473 
  Dentro dos grupos 11889.743 34 349.698     
  Total 12425.243 36       
3. COPING INSTRUMENTAL Entre grupos 720.366 2 360.183 1.495 .239 
  Dentro dos grupos 8189.310 34 240.862     
  Total 8909.676 36       
4. COPING EMOCIONAL Entre grupos 479.098 2 239.549 1.028 .369 
  Dentro dos grupos 7924.632 34 233.077     
  Total 8403.730 36       

 

O valor de prova é superior a 5% para as escalas e todas dimensões, não se verificam 

diferenças significativas. 

O grau de escolaridade não se encontra associado, de forma significativa à percepção da 

QdVRS e às estratégias de confronto utilizadas pelos doentes oncológicos.    
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Questão 2 e 3 – Qual a relação entre o tempo desde o diagnóstico e as estratégias de 

confronto adoptadas pelos doentes e quais as diferenças na percepção da QdVRS 

dos doentes oncológicos, tendo em conta o tempo desde o diagnóstico? 

 

Para realizar o cruzamento entre as escalas e o tempo desde o diagnóstico, utiliza-se a 

ANOVA. 

 

   
Soma dos 
quadrados gl 

Média dos 
quadrados F 

Valor de 
prova 

ESCALA FACT-G DE BEM ESTAR Entre grupos 130.936 2 65.468 .203 .817 
  Dentro dos grupos 10965.875 34 322.526     
  Total 11096.811 36       
BEM-ESTAR FÍSICO Entre grupos 1010.430 2 505.215 1.635 .210 
  Dentro dos grupos 10503.245 34 308.919     
  Total 11513.676 36       
BEM-ESTAR SOCIAL/ FAMILIAR Entre grupos 671.333 2 335.667 .512 .604 
  Dentro dos grupos 22299.856 34 655.878     
  Total 22971.189 36       
BEM-ESTAR EMOCIONAL Entre grupos 229.781 2 114.890 .176 .840 
  Dentro dos grupos 22257.192 34 654.623     
  Total 22486.973 36       
BEM-ESTAR FUNCIONAL Entre grupos 563.320 2 281.660 .678 .515 
  Dentro dos grupos 14131.005 34 415.618     
  Total 14694.324 36       
ESCALA DAS ESTRATÉGIAS DE  Entre grupos 166.954 2 83.477 .802 .457 
 CONFRONTO – CHIP Dentro dos grupos 3540.019 34 104.118     
  Total 3706.973 36       
1. COPING DISTRACTIVO Entre grupos 192.695 2 96.347 .562 .575 
  Dentro dos grupos 5827.630 34 171.401     
  Total 6020.324 36       
2. COPING PALIATIVO Entre grupos 949.224 2 474.612 1.406 .259 
  Dentro dos grupos 11476.019 34 337.530     
  Total 12425.243 36       
3. COPING INSTRUMENTAL Entre grupos 355.132 2 177.566 .706 .501 
  Dentro dos grupos 8554.543 34 251.604     
  Total 8909.676 36       
4. COPING EMOCIONAL Entre grupos 324.340 2 162.170 .682 .512 
  Dentro dos grupos 8079.389 34 237.629     
  Total 8403.730 36       

 

O valor de prova é superior a 5% para as escalas e todas dimensões, não se verificam 

diferenças significativas. 
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Qual a relação entre o distress e a percepção da QdVRS e as estratégias de 
confronto adoptadas pelos doentes? 

 

Na tabela seguinte apresenta-se o valor do coeficiente de correlação de Spearman e o 

valor de prova do teste. 

  
ESCALA FACT-

G DE BEM 
ESTAR 

BEM-ESTAR 
FÍSICO 

BEM-
ESTAR 
SOCIAL/ 
FAMILIAR 

BEM-ESTAR 
EMOCIONAL 

BEM-ESTAR 
FUNCIONAL 

DISTRESS - GRAU  Coef. Correlação  -.830(**) -.611(**) -.485(**) -.780(**) -.782(**) 
DE ANGÚSTIA / Sig.  .000 .000 .002 .000 .000 
 SOFRIMENTO N 37 37 37 37 37 

*  Correlação normal, para um nível de significância de 0.05. 
 
  ESTRATÉGIAS 

DE 
CONFRONTO – 

CHIP 
1. COPING 

DISTRACTIVO 
2. COPING 
PALIATIVO 

3. COPING 
INSTRUMENTAL 

4. COPING 
EMOCIONAL 

DISTRESS - GRAU  Coef. Correlação  .284 -.033 .422(**) -.075 .435(**) 
DE ANGÚSTIA / Sig.  .089 .846 .009 .661 .007 
 SOFRIMENTO N 37 37 37 37 37 

**  Correlação forte, para um nível de significância de 0.01. 

 

Quando a correlação entre duas variáveis for significante (apresentar um valor de prova 

– sig. – inferior a 5%) é assinalada a vermelho. 
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Carta dirigida ao Presidente do Conselho Administrativo e a Carta de Aprovação e o 

Parecer da Comissão de Ética do IPOLFG- EPE. 

 
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2008 
 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Administrativo, 
Dr. Ricardo Jorge Martins da Luz 

 
 
Venho por este meio, solicitar autorização para a realização da minha investigação de 

Mestrado Integrado no Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil. 

Antes de adiantar o conteúdo do estudo, acho importante começar esta carta por 

me apresentar. Chamo-me Teresa Soares Tupholme e frequento o 5º ano do Mestrado 

Integrado de Psicologia, mais concretamente no Núcleo de Psicologia da Saúde e da 

Doença, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa. 

No corrente ano lectivo 2007/2008 encontro-me a realizar o meu estágio curricular no 

Serviço de Psicologia na Unidade de Terapêutica de Dor do IPOLFG, sendo o meu 

supervisor na Faculdade, o Professor Fernando Fradique e no IPOLFG, a Dra. Maria do 

Rosário Bacalhau. 

 É prática corrente no referido Núcleo de Psicologia da Saúde e da Doença fazer 

coincidir o local onde decorre o trabalho de investigação conducente à Dissertação de 

Mestrado com aquele onde se realiza o estágio curricular.  

Com isto em mente, penso que seria pertinente desenvolver a minha 

investigação nesta instituição, tendo como propósito geral estudar a Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde (QdVRS) dos Pacientes Oncológicos que recorrem à 

Clínica da Dor, visto que a avaliação da QdVRS é cada vez mais valorizada. Hoje em 

dia, além da importância de tratar os indivíduos e de lhes prolongar a vida é também 

importante a qualidade dessa vida avaliada pelos próprios, ou seja, o modo como eles 

avaliam o seu bem-estar ou o impacto do tratamento e seus efeitos no seu quotidiano. 

Tendo em conta, a extensão da QdVRS e as aptidões de confronto utilizadas 

pelos pacientes oncológicos, pretendo também compreender as estratégias de coping3 

utilizadas pelos doentes face à sua doença, visto que o processo de confronto se torna 

                                                 
3
 A palavra coping refere ao conjunto de estratégias às quais o indivíduo recorre para fazer frente a uma 

solicitação externa ou interna avaliada como constrangedora. Tem como objectivo restabelecer o 

controlo da situação considerada como indutora de stress (Doron, R. e Parot, F., 2001. Dicionário de 

Psicologia. Lisboa: Climepsi Editores). A palavra coping costuma ser traduzida como “lidar com”, 

“adaptação” “fazer face “ ou mesmo “confronto”.         
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uma dimensão importante e fulcral no processo de adaptação à doença e aos desafios 

que se colocam ao paciente.  

A forma como os pacientes oncológicos se adaptam aos diferentes factores 

estressantes com que se vão defrontando, bem como a percepção que têm sobre a sua 

qualidade de vida em geral, tem sido pouco estudada em Portugal. As investigações 

internacionais realizadas com doentes com cancro indicam que as estratégias de coping 

são um importante indicador de bem-estar emocional (Bliss, Gorman, Greer, 

Robertson, Rowden, Tunmore, e Watson, 1991) e, estão também associadas à 

sobrevivência na população oncológica (Greer e Watson, 1987; Greer, Morrey, e 

Watson, 1989; Greer, 1991). Neste contexto e através deste estudo, pretendo conhecer 

melhor quais os processos utilizados pelos doentes para reduzir as ameaças à sua 

integridade individual e o impacto que a doença tem na sua QdVRS.  

Se considerarmos, vários estudos internacionais que determinaram que as 

estratégias de coping mais adaptativas são aquelas que decorrem dum estilo de 

confronto mais optimista, com um auto-controle mais interno ou pessoal, com uma 

perspectiva de minimização do problema, e por conseguinte de envolvimento activo 

(Rowland e Massie, 1998; Rowland, 1990; Livneh, 2000; Burgess, Morris e Pettingale, 

1988), o conhecimento das estratégias de coping utilizadas pelos pacientes, poderá 

trazer importantes implicações práticas para os programas de reabilitação com esta 

população, que, além de promover atitudes e crenças positivas sobre a capacidade 

pessoal de fazer frente aos desafios colocados pela doença, devem também incidir na 

mudança ou reestruturação de pensamentos negativos, de forma a adoptar uma visão 

mais positiva focada nas capacidades remanescentes do indivíduo.  

Para clarificar e justificar melhor a realização deste estudo envio uma breve 

fundamentação teórica (Anexo I), o plano metodológico (Anexo II) e o protocolo de 

consentimento informado (Anexo III).  

Agradecendo, desde já, a atenção dispensada 

Com os melhores cumprimentos 

 

Teresa Soares Tupholme  

         

Parecer do Orientador da Dissertação 

Concordo com os propósitos da mestranda Teresa Soares Tupholme e com o plano 

metodológico proposto.  
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    Fernando Fradique (Prof. Associado, FPCE-UL) 

                                                

Anexo I 

               Fundamentação teórica  

 

A doença oncológica é um grave problema de saúde pública, com custos pesadíssimos, 

não só económicos, mas também sociais. A nível individual não existe nenhuma 

dimensão da vivência que não seja afectada. O cancro muda a forma como os 

indivíduos percepcionam o ambiente que os rodeia e as experiências associadas a ele 

resultam num desequilíbrio emocional. A experiência de vivência com esta doença, é 

marcante, e encerra um conjunto de imperecíveis sequelas psicossociais e importantes 

repercussões na QdVRS (White, 2004). 

 O sucesso da terapêutica oncológica é habitualmente descrito em termos de 

tempo livre da doença, sobrevivência, complicações e toxicidade. Segundo Pimentel 

(2006), usando apenas estes parâmetros não se tem em conta toda a complexidade da 

doença oncológica. A percepção que o doente tem de todos os eventos ligados à sua 

doença, é mais globalizante: eles assumem um papel central da sua vivência. O choque 

do diagnóstico, a dor e o estresse das terapêuticas, as restrições ao seu desempenho 

físico e intelectual, as limitações nas actividades diárias, a estigmatização social, o lidar 

com situações que põem em risco a vida ou que vão diminuir a sua esperança de vida, 

todos estes parâmetros têm de ser tomados em consideração no processo de cuidar do 

doente (Pimentel, 2006). Desta forma é necessário que para além da avaliação clássica 

seja efectuada a avaliação da Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde, sendo o 

seu aumento, ou pelo menos, manutenção, um objectivo fundamental a atingir sempre 

que se estabelece uma estratégia terapêutica para um doente oncológico. 

  A avaliação da QdVRS nos doentes oncológicos é cada vez mais valorizada, 

também devido à preocupação com a autonomia e direitos dos doentes e com o papel 

dos factores psicossociais (Sales, 2001).  

A QdVRS tornou-se, de forma crescente, um objectivo prioritário dos serviços de 

saúde, paralelamente à prevenção de doenças, obtenção da cura e alívio dos sintomas 

ou prolongamento da vida humana e tem vindo a ser, cada vez mais, incorporada na 

pesquisa clínica como um importante resultado da doença e tratamento (Ferreira, 1994). 

Além disso, Kaplan (1995) e Santos (1999) salientam que tratar a doença pode não ser 

relevante, se isso não corresponder a um aumento de QdVRS. Actualmente, é clara a 
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grande importância em ajudar o doente a gerir os efeitos secundários da sua patologia e 

adaptar-se às alterações permanentes na sua imagem corporal, função ou actividade 

social, para uma manutenção da qualidade de vida global (Santos, 1999).   

 Na área da oncologia, a QdVRS tem sido definida como a percepção individual 

de bem-estar, compreendendo uma perspectiva multidimensional que geralmente 

engloba a dimensão física, psicológica, social e espiritual (Ferrel e Dow, 1997).  

Cella e Cherin (1988), citados por Anderson e Lutgendorf (1997), definem a QdVRS de 

doentes com cancro como a avaliação/satisfação dos doentes com o seu nível de 

funcionamento comparado com o que entendem como possível ou ideal.  

A relevância do estudo da QdVRS do paciente oncológico tanto na fase de tratamento 

curativo como de cuidados paliativos tem-se tornado cada vez mais evidente; Jenney 

(1996) e Greil( 1999) salientam que a avaliação de QdVRS de doentes com longa 

sobrevivência, após  terem sido curados de uma neoplasia, permite obter informações 

que podem melhorar os procedimentos terapêuticos a utilizar noutros doentes com a 

mesma patologia. Além disso, Meyerowitz (1993), afirma que os dados da qualidade de 

vida relacionada com a saúde podem mesmo ajudar o médico a melhorar os cuidados 

prestados ao doente a nível individual, a antecipar problemas e a estabelecer um diálogo 

mais frutuoso. Ao informar os doentes sobre as reacções comuns ao procedimento 

terapêutico, está-se a facilitar a sua tomada de decisão. O uso da avaliação da QdVRS 

pode e deve integrar-se nos procedimentos das equipas que cuidem dos doentes, pois 

permite ter uma percepção do doente como um todo.  

  

A percepção de QdVRS perante as situações de doença oncológica está dependente de 

inúmeras variáveis, entre elas, as estratégias de coping utilizadas no processo de 

ajustamento à doença. A importante relação entre a adaptação do doente à sua 

alteração de saúde e a QdVRS é uma questão que deve ser considerada, tendo em 

conta os estudos realizados nas últimas décadas (Shapiro, Boggs, Rodrigue, Urry, 

Algina e Hellman, 1997; Pereira e Lopes, 2002). 

A doença oncológica constitui, tipicamente, um agente de estresse que implica a 

adopção de um leque variadíssimo de estratégias para lhe fazer face, podendo essas 

estratégias ser mais ou menos favoráveis às etapas adaptativas com que os doentes se 

confrontam, no decurso da doença. O confronto é um dos factores mais importantes na 

relação entre os acontecimentos estressantes e as respostas adaptativas ou 
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desadaptativas, tais coma a depressão e outra sintomatologia psicológica e sintomas 

somáticos (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis e Gruen, 1986). 

 As estratégias de coping, têm sido largamente estudados por vários autores, em 

diferentes perspectivas; Folkman e Lazarus (1988) definem coping como esforços 

cognitivos e comportamentais para gerir exigências específicas, internas e/ou 

externas, que são avaliadas como excedendo ou que estão nos limites dos recursos 

do indivíduo. Esta definição enfatiza a visão processual do coping, na medida em que 

privilegia aquilo que a pessoa faz e pensa num contexto específico e as alterações que 

esses pensamentos e essas acções provocam na situação. Os estilos de confronto com os 

problemas são determinados, por um lado, pelas variáveis pessoais: os recursos da 

pessoa, como o seu estado de saúde e energia; as suas competências sociais e de 

resolução de problemas; a sua rede social e os recursos materiais disponíveis; e, por 

outro lado, pelas variáveis situacionais (e.g. a natureza da ameaça, a familiaridade dos 

acontecimentos, a probabilidade da sua ocorrência) (Folkman e Lazarus, 1988).    

 Também Endler (1997) partilha desta visão multidimensional, na qual os 

processos de coping se encontram sistematicamente associados a variáveis psicológicos 

(como a ansiedade) e características de personalidade, a variáveis situacionais (e.g. 

inerentes ao próprio acontecimento estressante) e ao bem-estar físico e mental da 

pessoa. Alguns acontecimentos ultrapassam as capacidades de confronto da pessoa, 

enquanto outros podem ser solucionados, com sucesso, dando à pessoa uma maior 

confiança nos seus recursos. Os mecanismos de confronto face ao estresse, a intensidade 

dos estressores, a avaliação que a pessoa faz da sua capacidade para os ultrapassar e dos 

recursos disponíveis vão determinar se o acontecimento é interpretado como desafiante 

ou ameaçador (Ribeiro, 1998).  

             

No que diz respeito ao ajustamento mental ao cancro, Greer, Moorey e Watson 

(1989) definem-no como o conjunto de respostas cognitivas e comportamentais 

manifestadas por um indivíduo face ao seu diagnóstico. Nesta perspectiva, o 

ajustamento parece incluir uma reacção imediata e avaliativa do processo de crise 

associado ao aparecimento da doença, que implica uma análise das estratégias de 

coping disponíveis e consideradas mais eficazes para o processo adaptativo. De acordo 

com os mesmos autores, entre um leque variado de respostas consideradas mais e 

menos adaptativas, o denominado “fighting spirit” ou espírito de luta é visualizado 

como o conjunto de respostas mais adaptativas, manifestadas por uma visão optimista 
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do futuro e crença de algum controlo sobre a doença. No extremo oposto encontra-se o 

“helpless/hopeless” ou desânimo-fraqueza, que se caracteriza por um conjunto de 

respostas passivas face à doença, manifestadas essencialmente por uma visão 

negativista sobre as suas consequências, bem como a descrença sobre a possibilidade de 

qualquer controlo sobre ela (Watson, Greer e Bliss, 1989). 

As investigações realizadas com doentes oncológicos indicam que as estratégias 

de coping, além de serem um importante indicador sobre o bem-estar psicológico, 

podem também influenciar o curso da doença oncológica. Tendo isto em conta, o 

objectivo deste trabalho, prende-se com o conhecimento das estratégias de coping 

utilizadas pelos pacientes oncológicos que são seguidos na Clínica da Dor, e como 

estas poderão influenciar a sua QdVRS e bem-estar global, visto que esta se tornou 

um objectivo prioritário dos serviços de saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexo II  
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                 Plano metodológico 

 

Participantes  

 

 Pretende-se que participem neste estudo os doentes oncológicos seguidos na 

Clínica da Dor no IPOLFG. Esta unidade serve doentes do foro oncológico e é 

constituída por uma equipa multidisciplinar que inclui especialistas de anestesia, 

neurologia, enfermagem e psicologia. Os pacientes que irão participar neste estudo são 

os que têm, ou já tiveram consulta de primeira vez na unidade da dor e que 

concomitantemente, são, ou já foram atendidos pela primeira vez no serviço de 

psicologia onde são, ou já foram submetidos a uma avaliação da qualidade de vida. 

Aqueles pacientes que manifestam grandes dificuldades de ajustamento e níveis 

significativos de distresse, são consequentemente, aconselhados a receber 

acompanhamento psicológico.   

 

Instrumentos de avaliação 

 

Neste estudo pretende-se utilizar o questionário FACT-G, versão 4 (Functional 

Asssement of Cancer Therapy–General), (Cella et al.,1993). Este questionário é 

actualmente utilizado no Serviço de Psicologia para fazer uma avaliação psicológica dos 

pacientes oncológicos. O FACT-G, versão 4, sendo um instrumento muito utilizado 

como específico para avaliar a qualidade de vida dos doentes oncológicos, tem 27 

itens, que se distribuem por quatro grandes domínios: Bem-Estar Físico (ex. “Estou 

sem energia”, “Tenho dores”, “Fico enjoado”, “Sinto-me doente”); Bem-Estar 

Familiar/Social (ex. “Sinto que tenho uma boa relação com os meus amigos”, “ A 

minha família aceita a minha doença); Bem-Estar Emocional (ex. “Sinto-me triste”, 

“Estou preocupado(a) com a ideia de morrer”); Bem-Estar Funcional (ex. “Durmo 

bem”, “Sou capaz de sentir prazer em viver”). Valores mais elevados correspondem a 

melhor qualidade de vida para as dimensões “Bem-Estar Social/Familiar” e “Bem-Estar 

Funcional”. Para as restantes ocorre o inverso.    

 

Para avaliar as estratégias de coping utilizadas pelos pacientes oncológicos pretende-se 

utilizar a Escala Reduzida de Ajustamento Mental ao Cancro – MiniMAC (Ribeiro, 

Santos e Samico, 2003). Esta escala foi validada por Pais-Ribeiro, Ramos e Samico 
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(2003) para Portugal, a partir da escala desenvolvida por Watson e colaboradores 

(1988). Permite analisar a forma como os sujeitos fazem face ao diagnóstico e 

tratamento do cancro. Tem 29 itens, distribuídos por cinco sub-escalas que cobrem as 

dimensões; desânimo/fraqueza, preocupação ansiosa, espírito de luta, evitamento 

cognitivo e fatalismo. Para cada um dos itens, os sujeitos assinalam o seu grau de 

concordância, numa escala de tipo likert de quatro pontos. A pontuação de cada sub-

escala traduz o somatório dos itens que a integram. 

 Tendo em conta que a referida escala se centra predominantemente nos 

processos de “morbilidade psicológica ou sequelas psiquiátricas associadas ao cancro 

(Watson, Law, Santos, Greer, Baruch e Bliss, 1994), neste estudo, irei também utilizar o 

instrumento de auto-avaliação denominado Coping With Health Injuries and Problems 

Scale- CHIP (Endler e Parker, 1998). O CHIP é um inventário multidimensional que 

engloba 32 afirmações acerca das estratégias de coping utilizadas para lidar com 

problemas de saúde. Segundo os seus autores, além de nos permitir uma melhor 

compreensão dos estilos de coping, esta escala também nos permite uma maior 

compreensão das diferentes relações que existem entre as estratégias de coping e outros 

variáveis de personalidade.  

 Endler e Parker (1998) distinguem quatro tipos de estratégias de coping básicas 

para lidar com problemas de saúde; Coping Paliativo que envolve uma variedade de 

respostas de auto-ajuda, cujo objectivo é avaliar situações desagradáveis; Coping 

Instrumental que envolve respostas orientadas para as tarefas e para o pragmatismo, 

tais como a procura de informação sobre o problema de saúde; Coping Distractivo 

onde a pessoa tenta pensar sobre outras experiências que não a vivência do seu 

problema de saúde e Coping Emocional que envolve respostas que se fixam nas 

consequências emocionais do problema de saúde. As pessoas com doenças crónicas têm 

uma maior probabilidade de se focalizarem nas consequências emocionais desses 

problemas de saúde do que as pessoas com problemas agudos (e, portanto, transitórios) 

de saúde (Wineman, Durand e Steiner, 1994, cit. Por Endler e Parker, 1998).   

 Para cada uma das 32 afirmações, o paciente deverá posicionar-se relativamente 

ao seu grau de frequência, numa escala de tipo likert de 5 pontos. A cotação das 

respostas varia, deste modo, entre zero e quatro. Apesar deste instrumento não estar 

aferido para a população portuguesa, foi aplicado numa amostra portuguesa de grávidas 

de alto risco (Silva, 2002). Através desta investigação, foi possível testar a sensibilidade 

deste instrumento, o qual revelou um grau de consistência interna encontrados entre os 
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diversos itens dos quatro estilos: os estilos de coping Instrumental e Emocional 

apresentaram níveis de consistência interna muito semelhantes aos obtidos na versão 

original do instrumento (Endler e Parker, 1998). Considerando, que menor consistência 

interna foi encontrada para os estilos Paliativo e Distractivo, Silva (2002), salienta a 

necessidade da futura adaptação deste instrumento à população portuguesa.    

  

Procedimento 

 

Os participantes começarão por assinar um protocolo de consentimento informado 

(anexo III), depois de terem tido o devido conhecimento dos objectivos do estudo e das 

condições de participação.  

Os participantes serão informados sobre o objectivo do estudo, sobre a 

confidencialidade das suas respostas, assim como, de estarem a participar num acto 

voluntário. O protocolo de investigação juntamente com a escala reduzida de 

ajustamento mental ao cancro -MiniMAC e a escala das estratégias de coping utilizadas 

para lidar com problemas de saúde -CHIP serão enviados por correio e junto a este 

segue um envelope para que seja possível o retorno do mesmo. Não será necessário 

enviar a escala FACT-G sobre a qualidade de vida, visto que estes pacientes já lhe 

responderam na sua primeira consulta da terapêutica da dor. (Nesta consulta de 

psicologia também foi pedida a identificação e caracterização sócio-demográfica de 

cada paciente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 
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Protocolo de consentimento informado 

 
Eu, ____________________________________________ aceito participar de livre vontade no 

estudo da autoria de Teresa Tupholme e orientado pelo Professor Doutor Fernando Fradique (ambos da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa), no âmbito da dissertação de 

Mestrado Integrado em Psicologia, área de Psicologia da Saúde e da Doença.  

 

Foram-me explicados e compreendo os objectivos principais deste estudo: 

1. Determinar quais são as estratégias de confronto mais utilizadas pelos doentes 

oncológicos para fazer face à sua doença.  

2. Que implicações tem todo este processo (de confronto com a doença oncológica) na 

qualidade de vida relacionada com a saúde do doente  

3. Como é que ambos se inter-influenciam  

4. Os temas que se pretendem estudar são: a qualidade de vida relacionada com a saúde do 

paciente oncológico, as estratégias de confronto utilizadas por este paciente e como estas 

podem facilitar ou dificultar o processo de ajustamento à doença.  

 

Também entendi os procedimentos que me podem ser solicitados: 

 

1. Para além da avaliação psicológica que já foi realizada no dia em que tive a primeira 

consulta na Clínica da Dor, terei que responder a questionários de cariz psicológica.     

 

 

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária, podendo desistir a qualquer 

momento, sem que essa decisão se reflicta em qualquer prejuízo para mim.  

Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da investigação na área do 

cancro, não sendo, contudo, acordado qualquer benefício directo ou indirecto pela minha colaboração.  

 

Entendo, ainda, que toda a informação obtida neste estudo será estritamente confidencial e que a 

minha identidade nunca será revelada em qualquer relatório ou publicação, ou a qualquer pessoa não 

relacionada directamente com este estudo, a menos que eu o autorize por escrito. 

 

Nome________________________________________________________________ 

Assinatura____________________________________________________________ 

Data  ___/___/___ 
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