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“Qualidade de vida” é um conceito muito amplo que pode ser definido de 

diversas formas. Envolve dimensões objectivas e subjectivas, podendo ambas 

ser percebidas pela pessoa de forma mais ou menos consciente. As ciências 

humanas assumem esta complexidade, colocando em evidência que, sob a 

perspectiva do sujeito, a percepção da qualidade de vida é condicionada por 

factores de natureza biológica, social, psicológica e ambiental. 

Esta realidade multidimensional e ecológica está bem presente no conjunto de 

intervenções no IV Congresso – Saúde e Qualidade de Vida, organizado pelo 

Núcleo de Investigação em Saúde e Qualidade de Vida da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto. 

No Antigo Egipto considera-ve já que uma das intervenções mais relevantes dos 

profissionais de saúde consistia em promover o bem-estar. No contexto da 

medicina islâmica, Ibn Sina (Avicena) aprofundou o conceito de saúde, 

evidenciando que este implica mudança e equilíbrio. Mais de mil anos antes de 

Nightingale, Rufaidha bint Saad dava corpo a uma profissão (a enfermagem) 

que apenas fazia sentido se estivesse próxima das pessoas, trabalhasse um 

conjunto de respostas humanas e dirigisse a sua atenção para os processos 

adaptativos. Com Rufaidha foi possível aprofundar a “proximidade” em dois 

sentidos: uma intervenção profissional enquadrada nas espaços onde a pessoa 

desenvolve as suas experiências de vida (Rufaidha lança assim as bases da 

enfermagem de saúde comunitária) mas também que fosse percebida como 

significativa para as pessoas.  
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Centenas de anos depois, as teorias explicativas em saúde e os diversos 

modelos de intervenção enfatizam a necessidade da pessoa sentir e perceber 

níveis de qualidade de vida, mesmo que estejam a vivenciar circunstâncias 

difíceis. 

Na minha perspectiva, a pertinência desta temática é justificada e reforçada 

pela emergência das transições como focos e pontos de atenção em 

enfermagem. Na verdade, se assumirmos que o ciclo vital compreende a 

sucessão de transições humanas, trabalhar a qualidade de vida significa ter um 

acesso privilegiado à realidade da pessoa, promovendo na medida do possível a 

autonomia e o autocuidado.  

O (interessante) conjunto de intervenções neste congresso deixa perceber um 

genuíno interesse dos profissionais de saúde presentes em dar ainda mais 

consistência a um “território” de estudo que é notoriamente enriquecido pela 

abordagem multidisciplinar. Em todo o caso, a sua afirmação no contexto da 

investigação em enfermagem remete para a ideia de uma enfermagem que 

tenta equacionar a realidade da pessoa no(s) contexto(s) da mudança(s) que 

experenciam. No entanto, a maturidade da investigação é visivel quando se 

tenta “ir além” das interrogações. Já não se trata apenas de estudos que 

tentam verificar e compreender, mas sobretudo que tentam descodificar e 

aprofundar os diagnósticos tendo em vista a gestão das intervenções. 

Acrescente-se que a solidez e consistência da pesquisa na área da Qualidade de 

Vida terá naturalmente como consequência a conquista de novos espaços, 

modalidades e estratégias de intervenção.  
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Com a margem de liberdade que atribuo às minhas próprias interpretações, 

cuja relatividade admito, poderia sistematizar as razões, os interesses e as 

expectativas dos estudos em quatro grandes eixos. 

Um primeiro eixo consiste na tentativa de clarificar e aprofundar o constructo 

“qualidade de vida”. Para além do aprofundamento da matriz teórica já 

existente, adicionam-se evidências que permitem ajudar a compreender a 

representação que as pessoas possuem de qualidade de vida e da qualidade de 

vida inerente às suas experiências humanas. 

Um segundo eixo está relacionado com as emoções. As emoções, na sua 

diversidade, são importantes mediadores das representações, das sensações, 

das percepções e do autoconceito. Questionam-se diversas temáticas que 

suscitam o interesse da sáude mental e da assistência social. A atenção à 

temática da espiritualidade não pode passar despercebida, quer porque 

consubstancia uma intervenção assistencial mais humana, que porque invoca a 

possibilidade de uma gestão mais eficaz da adesão ao regime terapêutico. 

Um terceiro eixo centra-se nas problemáticas laborais e dos contextos do 

trabalho. Apresentam-se contributos relevantes para um esforço mais amplo de 

compreensão da qualidade de vida enquadrada no mundo do trabalho, vivências 

de emoções e promoção da qualidade de vida no quadro da acreditação da 

qualidade organizacional. 

Por último, o quarto eixo diz respeito às transições. Clarificam-se conceitos e 

justifica-se este campo de estudos como foco de atenção em enfermagem. 
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Apresentam-se diversas situações desenvolvimentais e de saúde-doença que 

traduzem a emergência da problemática das transições (sexualidade, 

construção da identidade, inclusão, quedas nos idosos, bem-estar, sofrimento, 

morte, entre outras). Paralelamente, identificam-se dimensões susceptíveis de 

se constituirem em objectos de estudo em enfermagem. 

Os conferencistas abordaram a temática da Qualidade de Vida sob várias 

perspectivas e pontos de vista. Os estudos apresentados no Congresso e aqui 

reproduzidos dão a conhecer a pesquisa realizada e procuram dar resposta a 

interrogações que surgem como consequência da legitimidade desta como 

campo de estudos em saúde e em enfermagem.  
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introdutória 

  
 

Teresa Rodrigues Ferreira (1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Professora Coordenadora ESEP. 

Vogal do Núcleo de Investigação em Saúde e Qualidade de Vida da ESEP. 
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Nas últimas décadas temos assistido a uma preocupação crescente com a saúde 

e qualidade de vida de indivíduos ou grupos, que atravessa vários âmbitos do 

domínio social, que vão desde as políticas globais ou governamentais, ao 

ambiente, à economia, à filosofia, às artes e à saúde. 

Atendendo à subjectividade dos conceitos, as significações individuais de saúde 

e qualidade de vida motivaram o interesse pelo estudo das diferenças 

individuais ou de grupos particulares e seus determinantes na alteridade do 

vivenciar o processo de dolência. 

Sendo a qualidade de vida um conceito individual e dinâmico que pretende 

descrever a resposta às situações de saúde e de doença, o seu estudo implica a 

avaliação e intervenção em factores que contribuem para o bem-estar, para 

dar sentido à vida e para a felicidade dos indivíduos.  

Partindo do pressuposto que o conhecimento não é propriedade individual mas 

um legado ao serviço da humanidade, são objectivos do IV Congresso em Saúde 

e Qualidade de Vida, que se realiza nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2009, na 

Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP): partilhar, reflectir e divulgar 

os mais recentes estudos sobre práticas e saberes que impliquem uma maior 

participação e adesão a vivências mais saudáveis, que conduzem a mais ganhos 

em saúde e que contribuem para a excelência de cuidados.  

Estes objectivos foram transversais aos anteriores congressos promovidos pela 

Unidade de Investigação em Saúde e Qualidade de Vida.  
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Tem sido nosso propósito apresentar o “estado da arte” sobre a intervenção em 

saúde nas suas diferentes vertentes (promoção e protecção da saúde, 

prevenção e tratamento das doenças), nos diversos grupos populacionais 

(crianças, mulheres, estudantes, trabalhadores, mães, idosos, etc), nos 

diversos contextos (comunidade, cidade, hospital, centro de saúde, habitação, 

etc), pelos diversos estudantes e profissionais com responsabilidades na saúde 

(enfermeiros, médicos, psicólogos, serviço social, etc.) e as leituras de políticos 

e dos media. 

Com a humildade epistemofílica que nos caracteriza como grupo de 

investigação manteremos, seguramente o propósito de continuar a promover a 

discussão, o contacto, a troca de opiniões e partilha de experiências entre os 

vários profissionais de saúde que têm por missão a promoção da saúde e 

qualidade de vida de indivíduos ou grupos e naturalmente de outros actores 

sociais. 
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1 
A Qualidade de Vida dos 

Profissionais de 
Enfermagem da UTI Adulto 

e UTI Neonatal:  
uma abordagem fundamentada nas 
dimensões propostas por Flanagan 

 

(1) Priscilla Inocêncio Rodrigues Ribeiro 

Shostilaine Castro 

  

  

 

 

 

  

 
 

(1) priscilla_irr@yahoo.com.br 
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Objetivos 
Atualmente, vivemos um momento de efervescência tecnológica e da 

constatação de que a tecnologia não dá conta das necessidades do ser humano. 

Pesquisas e estudos sobre qualidade de vida (QV) têm crescido 

significativamente nos últimos anos, mostrando a preocupação dos 

pesquisadores em suprir o que o avanço tecnológico não foi capaz de fazer. A 

qualidade de vida é uma dimensão complexa para ser definida e sua 

conceituação, ponderação e valorização vêm sofrendo uma evolução, que por 

certo acompanha a dinâmica da humanidade, suas diferentes culturas, suas 

prioridades e crenças. Para ROMANO (1993), qualidade de vida é mais que 

simplesmente a ausência ou presença de saúde, abrange também educação, 

saneamento básico, acesso a serviços de saúde, satisfação e condições de 

trabalho, além de outros aspectos. Considerando a escassez em nosso meio de 

pesquisas que abordam a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem 

que prestam assistência especializada, e o desconhecimento de seu nível de 

satisfação, buscamos neste estudo explorar esta lacuna existente. Assim, 

pontuamos os seguintes objetivos: a) verificar o(s) significado(s) de qualidade 

de vida para os profissionais de enfermagem; b) identificar as dimensões da 

qualidade de vida, segundo a Escala de Qualidade de Vida de Flanagan (EQV), 

mais valorizadas pelos profissionais de enfermagem; c)explorar a relação 

existente entre os escores de qualidade de vida obtidos pelos profissionais da 

enfermagem atuantes em uma unidade de terapia neonatal (UTI neonatal) e em 

uma unidade de terapia intensiva adulto, segundo a Escala de Qualidade de 

Vida de Flanagan (EQV). 
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Metodologia 
O estudo de natureza quali-quantitativo, foi realizado junto à equipe de 

enfermagem de duas unidades de terapia intensiva (neonatal e adulto), em um 

hospital público do Rio de Janeiro. Fizeram parte da amostra trinta e sete (37) 

profissionais de enfermagem de UTI neonatal, amostra que denominamos aqui 

Grupo T e vinte e dois (22) da UTI adulto, denominada Grupo A e, cujos 

participantes selecionados aceitaram espontaneamente colaborar com a 

pesquisa; após informados de todos os cuidados éticos. O procedimento para 

coleta de dados, constou da distribuição da EQV de Flanagan, aos participantes 

para auto-aplicação e recolhimento posterior. Solicitou-se também preencher 

alguns dados relativos à identificação como: idade, sexo, categoria profissional, 

estado civil; assim como responder a uma questão aberta sobre o significado 

dado à qualidade de vida.  

 
Análise e discussão dos resultados 

Foram entrevistados, cinqüenta e nove (59) profissionais de enfermagem, sendo 

vinte e dois (22) da UTI adulto e trinta e sete (37) da UTI neonatal. 

O total da população estudada apresentou um escore médio de qualidade de 

vida de 80,47 e um desvio padrão de 8,87. Dos vinte e dois (22) profissionais 

entrevistados, pertencentes ao Grupo A, o que apresentou maior pontuação na 

Escala de QV de Flanagan atingiu escore total de 193 e o que apresentou mais 

baixa QV atingiu 62.  
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O escore moda de QV encontrado foi de 72, apresentado por 3 entrevistados, o 

escore médio foi de 76 e o desvio padrão de 7,10. Já no grupo dos trinta e sete 

(37) trabalhadores da UTI neonatal, o que apresentou maior escore na EQV de 

Flanagan, atingiu 96 pontos e o que apresentou menor índice de QV alcançou 

escore igual a 57. O escore moda de QV apresentado foi de 87, que representou 

a somatória de quatro (4) indivíduos e o escore médio encontrado foi de 83,14, 

apresentando um desvio padrão de 8,82. Os dados apresentados mostram uma 

maior conformidade do nível de qualidade de vida do grupo A e uma maior 

variação do grupo T. Aplicando-se o teste não-paramétrico de Kolmogorov-

Sminorv, obteve-se uma diferença máxima negativa de –0,47, e diferença 

máxima positiva de 0,03 resultando um valor de p< 0,005. Este nível de 

significância p< 0,005, nos leva a concluir que há diferença no nível de 

qualidade de vida dos dois grupos.  

O grupo T apresenta scores mais altos de qualidade de vida do que o Grupo A. 

Tal resultado leva-nos a conjecturar algumas possibilidades: O tipo de trabalho 

onde há expectativa de vida de crianças influencia na melhor qualidade de vida 

dos profissionais de enfermagem? Os escores de qualidade de vida mais altos, 

apresentados pelos profissionais de enfermagem da UTI neonatal, teriam 

relação com a satisfação pelo setor, quando examinado o tempo de atuação do 

mesmo? Já os escores de mais baixa qualidade de vida da equipe de 

enfermagem da UTI adulto relativos as dimensões Atividades sociais, 

comunitárias e cívicas e Recreação, poderiam ser explicados pela 

característica de idade mais jovem, época em que a luta pela sobrevivência 

pessoal e profissional prevalece.  
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Os dois grupos A e T, apresentaram scores de mais qualidade de vida na 

dimensão Relações com Outras Pessoas, mais especificamente no item Ter e 

criar filhos, no qual o escore médio encontrado foi de 5,86 e 6,16 

respectivamente. O fato de possuir família e ocupar-se de sua prole, parece-

nos ser importante para dotar o profissional de enfermagem de condições de 

maiores possibilidades de satisfação em sua vida pessoal/profissional. 

O escore mais baixo apareceu nos dois grupos, na dimensão Atividades Sociais, 

Comunitárias e Cívicas, no item Participar em Associações e Atividades de 

Interesse Público, com o escore de 4,14 para o Grupo A e 5,08 para o T. A 

participação é o “caminho natural para o homem exprimir sua tendência inata 

de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo...”(BORDENAVE, 1981, p.16), 

portanto é atributo fundamental da qualidade de vida. 

Em relação ao significado de qualidade de vida, foi expressado pelos 

funcionários da equipe de enfermagem entre eles quatorze (14) enfermeiros, 

sete (07) técnicos de enfermagem, trinta e um (31) auxiliares de enfermagem e 

sete (07) atendentes de enfermagem, de ambos os grupos caracterizaram-na 

como de bem-estar físico e material enfatizando os seguintes aspectos: ter bom 

emprego incluindo salário satisfatório; de ter lazer; de ter saúde; de ter 

alimentação/ moradia/ vestuário/ transporte; de ter educação e segurança. 

Não mencionaram atributos diferentes entre os dois grupos. 
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Considerações gerais 
Os resultados deste estudo, sem ter a pretensão de estabelecer conclusão 

definitiva, pretendem colaborar para aumentar a compreensão de ser o 

conceito de qualidade de vida bastante complexo e que, nenhum modelo, 

conceito ou grau pode ser aplicado a todas as situações, a qualquer tempo, ou 

sempre. Ao analisarmos os conceitos de qualidade de vida emitidos pelos dois 

grupos verificamos similaridades entre os atributos conceituados pelos mesmos, 

o que pode significar que independentemente do tipo de cliente que s 

profissionais de enfermagem cuidam, há concordância sobre o que consideram 

fundamentais para a seu bem viver. A dimensão da qualidade de vida, segundo 

a Escala de Flanagan, mais valorizada pelos dois grupos A e T, foi a dimensão 

Relações com Outras Pessoas, mais especificamente no item Ter e criar 

filhos, onde o escore médio encontrado foi de 5,86 e 6,16 respectivamente. O 

escore mais baixo, ocorreu nos dois grupos, na dimensão Atividades Sociais, 

Comunitárias e Cívicas, no item Participar em Associações e Atividades de 

Interesse Público, com o escore de 4,14 para o Grupo A e 5,08 para o T. Os 

escores totais de qualidade de vida obtidos pelos profissionais da enfermagem 

atuantes em uma UTI neonatal e em uma UTI adulto, segundo a Escala de 

Qualidade de Vida de Flanagan (EQV), estão em sua grande maioria (58 dos 59 

profissionais) acima de 60, ou seja, acima da faixa de neutralidade ou 

indiferença, com tendências à valoração positiva. Contudo o resultado do teste 

não-paramétrico de Kolmogorov-Sminorv, aplicado nos escores de qualidade de 

vida de ambos os grupos apresentou nível de significância p< 0,005, o que nos 

leva a concluir que há diferença no nível de qualidade de vida dos dois grupos. 
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Estes escores demonstram a diferença entre a equipe de enfermagem que 

trabalha na UTI neonatal e a que atua em UTI adulto, sugerindo a necessidade 

de estudos aprofundados de qualidade de vida dos profissionais de enfermagem 

segundo as áreas de atuação. Portanto, enquanto profissionais, que somos 

temos que nos preocupar em valorizar o ser e o fazer da enfermagem 

proporcionando uma qualidade de vida satisfatória a estes trabalhadores. 

Referimos isto tanto a enfermagem assistencial que abrange a promoção e a 

recuperação da saúde como também a academia a qual possui participação 

relevante na formação de profissionais desta equipe. 
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Introdução 
No âmbito das doenças reumáticas, a Artrite Reumatóide (AR) é considerada o 

paradigma da doença articular inflamatória crónica, manifestando-se por 

sucessivas crises que deixam habitualmente sequelas, e em muitos casos 

determinam situações de incapacidade na Pessoa, estando associadas uma série 

de alterações do ponto de vista físico, sócio-emocional com repercussões a 

nível da qualidade de vida (QDV). 

A QDV é uma dimensão subjectiva pessoal e multidimensional, baseada na 

experiência de cada pessoa, englobando componentes fisiológicas, psicológicas 

e sociológicas, sendo caracterizada por várias dimensões que se 

interrelacionam e que determinam a percepção de saúde (King e Hinds, 1998). 

Neste sentido, como enfermeiros é fundamental conhecer a QDV das pessoas de 

quem cuidamos e, compreender as suas diferentes dimensões, de forma a 

poder prestar cuidados que melhorem significativamente o seu bem-estar 

Para este estudo, definimos os seguintes objectivos: Identificar as dimensões da 

QDV mais afectadas na pessoa com AR e Avaliar a satisfação dos indivíduos face 

à sua saúde actual e futura. 

Trata-se de um estudo onde foi utilizada a metodologia quantitativa, utilizando 

como instrumento de colheita de dados, uma adaptação do “Arthritis Impact 

Measurement Scale,-  AIMS2”. 
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Quadro de referência 
As várias definições de AR são unânimes em considerá-la como uma doença 

inflamatória crónica de etiologia desconhecida, ocorrendo em todas as idades e 

apresentando como manifestação predominante, o envolvimento repetido, e 

habitualmente crónico, das estruturas articulares e periarticulares, podendo, 

contudo afectar o tecido conjuntivo em qualquer parte do organismo e originar 

as mais variadas manifestações sistémicas (Queirós 2003:3). 

Tem na maioria das vezes um início insidioso, lento e progressivo, e apesar de 

ser de etiologia desconhecido pensa-se que existe uma contribuição de vários 

factores para o seu aparecimento, nomeadamente genéticos, imunológicos, 

ambientais e hormonais (Queirós, 2003; Firestein, 2005). O envolvimento 

articular é geralmente simétrico acompanhando-se de limitação progressiva da 

mobilidade articular e atrofia dos grupos musculares relacionados com as 

articulações atingidas.  

A dor articular, sendo a queixa mais comum, muitas vezes associado à rigidez 

articular matinal, outro dos sintomas frequentemente presentes, tem 

geralmente uma duração superior a 30 minutos, fectando todas as articulações 

(Hill, 1999, 1987; Firestein, 2005). Assim, o verdadeiro impacto da AR como 

doença crónica é extremamente abrangente. A sua progressão leva à destruição 

articular e à resultante incapacidade interferindo não só nas actividades 

diárias, como ocasionam perturbações psicológicas e sociais e alteram o seu 

bem estar e qualidade de vida, que são modificados em função dos sintomas, 

dos tratamentos e das incapacidades que a doença acarreta.  
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Face a toda esta problemática a Organização Mundial de Saúde (OMS) apoiou o 

movimento internacional, “A Década do Osso e da Articulação 2000 – 2010”, 

criada por iniciativa das Nações Unidas, no sentido de despertar a sociedade 

para o nível cada vez mais elevado da incapacidade física causada por estas 

doenças. O objectivo desta “Década” é melhorar a qualidade de vida 

relacionada com a saúde das pessoas com problemas músculo-esqueléticos de 

todo o mundo, contribuindo para a prevenção, tratamento e reabilitação destas 

afecções (Woolf, 2000). 

A QDV é um conceito recente, tanto na sua utilização genérica, como no 

domínio da saúde e das doenças em geral. No âmbito da saúde, especialmente 

nas doenças crónicas desenvolve-se uma perspectiva de avaliação holistica e, 

neste sentido, a maioria dos autores estão de acordo de que a QDV é 

considerada uma dimensão subjectiva; pessoal, dinâmica e multidimensional, 

englobando componentes fisiológicas; psicológicas e sociológicas e todas elas se 

interrelacionam e se influenciam, determinando a percepção de saúde (King e 

Hings, 1998). 

 
Metodologia 

Face à problemática em estudo, optámos por escolher como instrumento de 

colheita de dados o questionário Arthritis Impact Measurement Scale 2 (AIMS 2), 

com características exploratórias e descritivas. 
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O instrumento (AIMS2) é um questionário composto por 78 indicadores, que 

permite avaliar o impacto da doença. Os primeiros 57 indicadores estão 

distribuídos por 12 Componentes agrupados por 5 Dimensões do seguinte modo: 

A Dimensão Física permite avaliar função dos membros inferiores e superiores 

(andar, subir e descer degraus, escrever) com Cuidados Pessoais (higiene; vestir 

pentear).  

A Dimensão Interacção Social diz respeito à Actividade Social e o Suporte da 

Família e Amigos.  

A Dimensão Dor Artrítica, permite avaliar a intensidade da dor. 

A Dimensão Trabalho permite avaliar o impacto da doença na forma como este 

é executado. 

À Dimensão Afectiva/Psicológica, permite avaliar o Stress/Ansiedade e 

Humor/Disposição.  

Os restantes itens dizem respeito: ao Grau de satisfação relacionado com a 

saúde; ao Impacto da artrite; à Saúde actual e futura e também às questões 

sócio-demográficas. 

Foram seleccionados 137 adultos e idosos com o diagnóstico de AR, com pelo 

menos três anos e em fase de remissão. Considerando as particularidades da 

doença, torna-se necessário avaliar o estado de actividade em que ela se 

encontra, pois a literatura prevê diferenças consoante o doente se encontre 

numa fase de exacerbação da doença ou numa fase de remissão. 
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O programa estatístico utilizado, para tratamento da informação recolhida, foi 

o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 13.00.  

Apresentação e discussão dos 
resultados 

Do total da amostra, 87,6% dos sujeitos são do género feminino, e 12,4% do 

género masculino, situando-se a média de idades nos 56 anos. O tempo médio 

da duração de doença é de 11 anos, sendo que a idade média de início da 

mesma ocorreu aos 44 anos, 

A existência de uma elevada prevalência da AR no sexo feminino está 

documentada na maior parte da bibliografia. De acordo com vários autores, a 

relação entre géneros, com uma maior incidência nas mulheres tem variado 

entre 2:1 e 4:1 (Rebelo, 1996; Queirós, 2003, Fonseca, 2002). 

A bibliografia é unânime quanto à idade de aparecimento da AR nas mulheres, 

em que o início da doença se aproxima da idade da menopausa (Rebelo, 1996; 

Queirós, 2002). 

A distribuição etária e por género dos sujeitos, confirma que a prevalência da 

AR aumenta com a idade independentemente do sexo. 

Relativamente às diferentes dimensões, todas elas se encontram 

comprometidas. Assim, os sujeitos consideram que a dor artrítica é a dimensão 

que mais compromete a sua QDV.  
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A dor moderada foi a mais apontada (36%), seguindo-se a dor intensa e máxima 

com igual percentagem (23,3%), pelos indivíduos mais velhos e os que têm a 

doença há mais anos. 

Foram calculadas as médias e os desvios-padrão das diferentes dimensões 

considerando as respectivas componentes. Os resultados obtidos podem ser 

observados no quadro 1. 

Numa apreciação global de todas as Dimensões podemos verificar que a Dor 

Artrítica é aquela que é valorizada pelos sujeitos como aquela que mais 

compromete a QDV ( X =16,86) e sendo também a que apresenta uma maior 

dispersão face aos diferentes graus de intensidade de dor estudados (s =5,648). 

A Dimensão Afectiva / Psicológica é a segunda dimensão mais comprometida, 

porém de uma forma mais homogénea ( X =15,20 e s =3,555). 

Verifica-se ainda que as dimensões Interacção Social e Física são as que a seguir 

os sujeitos apontam como estando mais afectadas ( X =11,58 e X =10,99 

respectivamente). A dimensão Trabalho é aquela que é considerada como 

menos comprometida ( X =9,53). 

Quadro 1 - Média e desvio padrão das diferentes Dimensões 
 

 Amplitude  
 
DIMENSÕES 
 

N Mín Máx Média D.P 

Física 137 4,7 22,3 10,996 4,033 
Interacção Social 137 6,5 25,5 11,588 3,678 
Dor Artrítica 137 6,0 25,0 16,861 5,648 
Trabalho 137 4,0 18,0 9,537 4,206 
Afectiva/Psicológica 137 7,0 22,5 15,201 3,555 



 

Página | 28 

A Dor Artrítica é a mais evidenciada pelos sujeitos como fonte importante de 

sofrimento e de grande desgaste psicológico, levando frequentemente à 

degradação da qualidade de vida. 

Quanto à Dimensão Afectiva / Psicológica os participantes sentiram-se 

frequentemente nervosos e referiram pouca disposição para actividades do dia-

a-dia. Estas alterações a nível desta dimensão também podem ser influenciadas 

pelo compromisso dos aspectos físicos, uma vez que estes podem ter 

consequências na auto imagem, na auto-estima e nas interacções sociais No 

que concerne aos factores emocionais a AR como doença crónica desencadeia 

naturalmente reacções de ansiedade e depressivas  

Quanto à Dimensão Interacção Social, a Actividade Social é a mais 

comprometida, manifestando dificuldades em visitar familiares e amigos 

evidenciando que a família é sentida como fundamental. 

Na Dimensão Física que os sujeitos mostraram ter comprometidas 

principalmente em Andar e na Função dos Braços, Mãos e Dedos 

comprometendo a actividades diárias. 

A Dimensão Trabalho foi a ultima das dimensões referidas, no entanto 

consideram “por vezes dificuldade na execução do seu trabalho”, tendo 

necessidade de alterar o seu modus operandi, assim como encurtar o dia de 

trabalho. São valorizados, entre eles, sobressaem as adaptações que os sujeitos 

tiveram que efectuar no ritmo de trabalho (diminuição do número de horas de 

trabalho), as alterações na sua execução, bem como as limitações que os 
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levaram ao condicionamento de algumas actividades. Podemos dizer que a AR é 

considerada como uma das causas major de absentismo laboral que leva muitas 

vezes à reforma antecipada. Portanto, o enfermeiro ao cuidar destes indivíduos 

deve ter presente que cada pessoa sendo única, é também única a forma como 

vivência a sua doença, o modo como esta alterou a sua existência e as 

interacções sócio familiares. 

Relativamente à Avaliação da satisfação com a saúde, as respostas obtidas em 

termos de grau de satisfação mostraram-se muito idênticas e homogéneas entre 

o “Pouco Satisfeito” e o “Insatisfeito”, como podemos observar no Gráfico1. 

Gráfico 1 - Média atribuída à Satisfação nas diferentes Áreas de Saúde 

 

Face à Questão “como considera habitualmente a sua saúde actual”, 56,2% dos 

indivíduos referiram ser razoável mas, 26,3% dos sujeitos reconheceram que a 

sua saúde é má e para 7,3% dos inquiridos muito má para, contra 10,2% sujeitos 

que em conjunto apontaram como boa ou muito boa, como se pode ver no 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos Sujeitos segundo os valores percentuais 
atribuídos à Percepção sobre a Saúde Actual 
 

 

Relativamente as Expectativa face à saúde futura como podemos observar no 

Gráfico 3, a maioria dos sujeitos 43,8% consideram que irá ser má, mas um 

grupo ainda relativamente grande 29,9% dos indivíduos referem que irá ser 

razoável.  

Gráfico 3 - Distribuição dos Sujeitos segundo os valores percentuais 
atribuídos às Expectativas face à Saúde futura 
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Conclusão 
Consideramos pertinente salientar algumas das principais conclusões a que 

chegamos: 

- A Dor Artrítica foi a dimensão mais valorizada afectando a pessoa a nível 

comportamental, cognitivo e emocional, pois é acompanhada por um grande 

sofrimento pessoal, familiar, sociais e laboral. 

- A nível da Dimensão Física observaram-se repercussões, mais na capacidade 

funcional e sabe-se que há uma tendência para o seu agravamento com a 

evolução da doença e progressão da idade. O “adoecer físico” tem implicações 

marcantes nas Dimensões Afectiva/Psicológica e Interacção Social, tais como, 

perturbações emocionais e sociais relacionadas com o elevado nível de tensão, 

medo e insegurança, limitações físicas de vária ordem, levand à insatisfação 

nas diferentes áreas da saúde. É no entanto de realçar, que o suporte social, e, 

especialmente, da família e dos amigos, se evidenciou como tendo um impacto 

positivo nos sujeitos, diminuindo em parte, alguns dos efeitos negativos da 

doença nestas dimensões. 

- A diminuição das capacidades e mesmo a perda de algumas, tem influência na 

Dimensão Trabalho, podendo modificar a actividade laboral dos indivíduos, de 

forma mais ou menos marcada, com repercussões negativas em todas as 

dimensões. 

- À semelhança de outros portadores de doenças crónicas, a pessoa com AR tem 

normalmente outras complicações associadas, que a obrigam a uma maior 
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vigilância, cuidados e tratamentos especiais. Se à AR em si, juntarmos essas 

outras afecções, o grau de satisfação com a saúde actual e expectativas face ao 

futuro podem estar comprometidos, tal como foi revelado no nosso estudo. 

O interesse do estudo da QDV é melhorar a compreensão das diferentes 

dimensões da pessoa quando afectada pela doença e melhorar assim os 

cuidados a essa mesma pessoa.  
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Introdução 
 

A investigação empírica é consistente em demonstrar que o divórcio pode ser, 

por um lado, um momento de ignição desenvolvimental e, por outro lado, um 

factor de stress e desadaptação crónicos nos adultos que o experienciam 

(Hetherington, 2003). 

A maioria dos adultos divorciados apresenta uma diminuição da qualidade de 

vida percebida nos dois primeiros anos após a ruptura, pautada por piores 

níveis de ajustamento psicológico, maior reactividade ao stress, menor 

segurança financeira, diminuição da qualidade do suporte social e menores 

índices de bem-estar psicológico (para revisão cf. Lamela, no prelo). Um corpo 

robusto de investigação evidencia que este período de menor qualidade de vida 

nos adultos reflecte-se na qualidade de vida efectiva e percebida dos filhos, em 

que a adaptação ao divórcio dos pais por parte dos filhos está directamente 

associada aos níveis de ajustamento apresentados pelos progenitores (Clarke-

Stewart & Brentano, 2006).  

Partindo destas premissas teóricas, foi desenvolvido, no seio do Serviço de 

Consulta Psicológica e Desenvolvimento Humano do Departamento de Psicologia 

da Universidade do Minho (SCPDH-UM), um programa de intervenção em grupo 

direccionado para pais divorciados, denominado Pais por Inteiro (PApi). Este 

programa, que será descrito mais adiante, tem como principal finalidade: i.) 

contribuir para a melhoria dos níveis de adaptação global dos adultos ao 
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divórcio, através da reflexão sobre as trajectórias desenvolvimentais individuais 

de cada pai – e, por essa via, contribuir, indirectamente, para a adaptação das 

crianças ao divórcio dos pais; ii.) fomentar e colaborar num projecto de 

binuclearidade familiar; e, finalmente, iii.) promover uma coparentalidade 

positiva e cooperante entre os ex-cônjuges. 

A presente comunicação apresenta os primeiros resultados da avaliação da 

eficácia do Pais por Inteiro na melhoria dos índices adaptação ao divórcio.     

 

Método 
 

Recrutamento e Selecção 

Em primeiro, procedeu-se à identificação de todos os pais divorciados que 

tinham filhos em acompanhamento psicológico no SCPDH-UM. Foram 

identificados 22 pais divorciados. Todos os pais foram, num segundo momento, 

contactados telefonicamente com o objectivo de dar a conhecer o programa, os 

seus objectivos, métodos e duração. Neste contacto foi comunicado aos pais 

que iria ser enviada para as suas residências uma brochura informativa sobre o 

programa. Foi pedida autorização para voltar a contactá-los, num momento 

posterior, para aferir sobre o seu interesse em participar gratuitamente no 

grupo de intervenção. 
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O último contacto por telefone teve como finalidade, por um lado, conferir a 

vontade de participação dos pais contactados e, por outro, proceder a uma 

entrevista de selecção com objectivo de recolher algumas informações sócio-

demográficas, assim como avaliar a presença dos seguintes requisitos de 

exclusão (e.g. divórcio ocorrido num período inferior a um ano e meio ou 

superior a 12 anos, filhos com idade superior a 18 anos, entre outros). 

Devido ao limitado número de pais que preenchiam todos os critérios de 

inclusão para participar no estudo, não foi possível dividir a amostra 

aleatoriamente em grupo experimental e grupo controlo. O grupo de controlo 

foi seleccionado por métodos não-probabilísticos, através de uma selecção por 

conveniência. Foram escolhidos sujeitos com características sócio-demográficas 

semelhantes às dos participantes do grupo experimental, uma vez que estas 

variáveis, caso não controladas, poderiam por si só explicar as diferenças entre 

os grupos.  

 

Amostra 

O grupo experimental foi constituído por 8 participantes, 5 do sexo feminino e 

3 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 32 e os 40 anos (M= 

35.13 anos; DP= 2.95). O divórcio ocorreu, em média, há 4 anos. A maioria dos 

participantes (n= 5) tinha qualificações académicas iguais ou superiores ao 12º 

ano. Na regulação do poder paternal, 7 dos participantes pertenciam a um 
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regime de guarda única (87.5%). A idade dos filhos dos participantes variava 

entre os 3 meses de idade e os 17 anos (M= 8.44 anos; DP= 3.98). 

 O grupo de controlo era também constituído por 8 participantes, 4 do sexo 

masculino e 4 do sexo feminino, com idades a variar entre os 28 e os 49 anos, 

(M= 38.88 anos; DP= 6.98). Em média, o divórcio ocorreu a 6.5 anos. Quatro 

participantes tinham uma frequência académica igual ou superior ao 12º ano 

(62.5%). Todos os sujeitos do grupo do controlo regiam-se pela regulação do 

poder paternal de guarda única. A idade dos filhos dos participantes situava-se 

entre os 4 e os 17 anos, sendo que a média era de 11.42 (desvio-padrão 3.79). 

 

Instrumentos 

Questionário de Levantamento Sócio-Demográfico (QLSD, Lamela, Gonçalves, 

Castro & Figueiredo, 2007a).  

Este questionário de 18 itens tem como finalidade recolher informação sobre os 

domínios da vida dos participantes que têm relevo para o estudo, como, por 

exemplo, informações sobre o divórcio e arranjos legais acordados e 

características sócio-demográficas dos participantes e dos filhos. 

 Divorce Adjustment Inventory-Revised (DAI-R, Portes, Smith, & Brown, 2000).  

   Este instrumento avalia o ajustamento ao divórcio e a qualidade de vida dos 

adultos. É constituído por 42 itens organizados em cinco subescalas: Conflito e 

Disfunção Familiares, Condições Favoráveis do Divórcio e a Capacidade de 
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Coping da Criança, Resolução Positiva do Divórcio, Sistemas Externos de 

Suporto e Transição para o divórcio. No presente estudo apenas o total geral foi 

utilizado e não os valores das subescalas. Na versão norte-americana a validade 

e consistência interna para o score global é bastante razoável. Este inventário 

foi seleccionado para a avaliação da eficácia do programa de intervenção 

porque releva informações indetectáveis por outros instrumentos, uma vez que 

tem elevada sensibilidade para medir a percepção de riscos psicossociais na 

população divorciada (Dent, 2001). A versão traduzida utilizada é de Gonçalves, 

Lamela, Castro e Figueiredo (2007), estando em preparação a validação da 

escala para a população portuguesa pelos mesmos autores. 

 

Procedimento 
 

Depois de seleccionados, os pais assinaram um consentimento informado. Os 

pais preencheram os questionários de auto-relato na primeira sessão do 

programa. Os pais foram informados que as suas respostas eram confidenciais.  

O Pais por Inteiro (PApi) foi aplicado durante oito semanas, com sessões de 90 

minutos, sempre à mesma hora e dia da semana. Os objectivos, conteúdos e 

actividades de cada sessão estavam claramente planificados no PApi – Manual 

de Aplicação, versão 1 (Lamela, Gonçalves, Castro, & Figueiredo, 2007b; 

conferir quadro 1).  
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Quadro 1: Objectivos e Técnicas/Estratégias de Intervenção do PApi (adaptado) 

 Objectivos Técnicas/Estratégias 
Sessão 1 
Apresentação e 
Representação 

- Construir uma relação grupal entre os 
participantes do grupo. 
- Debater o papel esperado do 
dinamizador e dos participantes neste 
grupo de intervenção.  

- Actividades de apresentação e de 
promoção do sentimento de grupo. 
- Apresentação e debate sobre os 
conteúdos propostos pelo PApi. 

Sessão 2 
Um acordo para o cuidado: 
Missão (Im)Possível?  
(Parte I – Os 
comportamentos) 

- Reconhecer as pistas comportamentais. 
- Levar os pais a reflectirem sobre os 
mecanismos de conflito que estão presentes 
na sua vida. 
 

- Q-Set sobre técnicas passivas de 
resolução de conflito. 
- Exposição sobre o conceito de conflito, 
causas do conflitos e o impacto que o 
conflito pode ter nas crianças, nos pais e 
na família. 

Sessão 3 
Um acordo para o cuidado: 
Missão (Im)Possível?  
(Parte II – As emoções) 

- Compreender o impacto do conflito 
parental exerce no comportamento e nas 
emoções dos filhos e dos próprios pais. 

- Treino em role-play de identificação das 
pistas que indiciam um conflito. 

Sessão 4  
Adeus até sempre: Um mapa 
precisa-se! 

- Compreender que o divórcio não é um 
processo apenas legal, mas também 
emocional. 
- Debater os sentimentos, expectativas 
sobre o divórcio de cada participante para 
desenvolver um espaço de partilha e 
aceitação experienciais.  

- Partilha aberta das dúvidas, 
sentimentos, opiniões e vivências de cada 
participante quanto ao divórcio. 
- Actividade: Será mesmo que estou 
divorciado/a do meu casamento? 

Sessão 5 
Gerindo emoções… 

- Reflectir sobre como os sentimentos 
negativos (como o ressentimento e raiva) 
ainda os vincula ao casamento. Reflectir 
sobre a adaptabilidade destes sentimentos. 
- Perceber até que ponto as disputas 
conjugais podem distorcer a imagem 
parental do ex-cônjuge. 

- A Árvore do futuro: os participantes 
racionalizam as perdas e os ganhos do 
divórcio. 
- Actividade: “Eu daqui a 5 anos, como 
quero ser? O que é que preciso para 
atingi-lo?” 
- Actividade: Daqui a 5 anos, que tipo de 
relação terei com o meu ex-cônjuge? 

Sessão 6 
Operacionalizar o STOP ao 
conflito 
 
 

- Apresentação do ciclo de Conflito. 
- Debater as opiniões dos participantes 
sobre o ciclo de conflito. 
- Dar empowerment as estratégias e 
tentativas dos pais no controlo do conflito. 
- Apresentar formas e técnicas de controlo 
das várias formas de conflito. 

- Aprendizagem de técnicas de gestão e 
controlo do conflito interparental. 
- Treino em role-play das técnicas de 
gestão e conflito interparental. 
-  Q-Set Estratégias activas de gestão do 
conflito e promotoras de soluções positivas 
de comunicação parental  
- Treino em role-play das técnicas de 
gestão e conflito interparental. 

Sessão 7 
Palavra-chave: NEGOCIAR e 
negociar,  
a bem dos nossos filhos 

- Levar a perceber os benefícios de uma 
negociação coparental para os filhos. 
- Reflectir sobre o processo de (não) 
negociação de cada participante e retirar 
exemplos para o grupo do que é uma boa 
negociação coparental e o que é uma 
negativa negociação coparental. 
- Apresentar técnicas efectivas de 
negociação diária entre os dois pais. 

- Apresentação do conceito de Plano 
Parental. 
- Apoio na elaboração de um Plano 
Parental seguindo a regra dos 6 factores. 

Sessão 8 

Sermos pais em conjunto: 
Uma equação para toda a 
vida 

- Debater as consequências que a 
participação do PApi terá na vida dos 
participantes. 

- Fortalecer a nova rede de contacto criada 
entre os participantes do programa. 

- Delineamento de objectivos a curto e 
longo prazo de relação com o ex-
cônjuge: Quais são os passos que me 
levarão a alcançá-lo? 
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Na última sessão, os participantes voltaram a preencher os questionários, 

utilizando os mesmos procedimentos e instruções estandardizados utilizados na 

altura da avaliação pré-intervenção. Os sujeitos do grupo de controlo foram 

contactados na mesma semana para preencherem novamente os questionários, 

utilizando o mesmo protocolo que utilizado para o grupo experimental.  

 

Resultados 
Para analisar a eficácia do programa, foram comparados, num primeiro passo, 

as médias dos scores do DAI-R momento pré-intervenção com os scores do 

mesmo instrumento no momento de pós-intervenção, em ambos os dois grupos. 

Num segundo passo, foi examinado se existiam diferenças no DAI-R entre o 

grupo experimental e o grupo de controlo no momento pós-intervenção.  

Foi conduzida uma análise preliminar para garantir que o grupo experimental e 

o grupo de controlo não diferiam estatisticamente, nem nas características 

demográficas, nem nas medidas de pré-intervenção. Não foram identificadas 

diferenças significativas entre os dois grupos no género (χ2 = 0.00, p >.05), na 

idade (z = -1.27, p >.05), na escolaridade (χ2 = 3.33, p > .05), no número de 

anos que ocorreu o divórcio (t(1.78) = 0.97, p >.05) e na regulação do poder 

paternal (χ2 = 1.06, p >.05). No entanto, existe uma diferença significativa na 

média de idades dos filhos dos participantes (t(2.09) = 0.45, p <.05), superior 

no grupo de controlo. 
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A comparação das médias dos dois grupos no DAI-R no pré-teste demonstrou 

não existirem diferenças significativa (t(-.05) = 0.96, p >.05) (tabela 1). Na 

comparação pré-pós-teste foi encontrada no grupo experimental, uma 

diferença estatisticamente significativa entre os totais pré e pós-intervenção (z 

= -2.10, p <.05); diferença que não foi encontrada no grupo de controlo (z = -

1.13, p >.05). Finalmente, na comparação pós-teste foram também 

encontradas diferenças significativas entre o grupo experimental e o grupo de 

controlo (z = -2.05, p <.05). 

 

Discussão 
A finalidade deste estudo era avaliar a eficácia de um programa 

desenvolvimental de intervenção em grupo para pais divorciados. Na avaliação 

pré-teste, os grupos não diferiram nas medidas dependentes, o que significa 

que eram equivalentes no momento anterior à aplicação do programa. 

Entre a avaliação pré e pós-teste no ajustamento ao divórcio/qualidade de vida 

os pais participantes no grupo experimental apresentaram melhorias que não 

foram observadas nos participantes do grupo de controlo no momento pós-

teste, o que pode sugerir um impacto positivo da aplicação do programa na 

adaptação ao divórcio dos pais participantes. Na avaliação pós-teste foram 

encontradas diferenças significativas na adaptação ao divórcio, que se mostrou 

melhor nos participantes do grupo de intervenção quando comparadas com os 

pais que participaram na intervenção.  
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Dessa forma, os resultados obtidos nesta primeira aplicação do PApi reforçam 

os princípios orientadores e os alicerces teóricos da intervenção. As vantagens 

deste programa poderão ser a conjugação de características positivas de outros 

programas de intervenção em grupo, quer nos conteúdos temáticos, quer nos 

métodos de intervenção. 
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Introdução 
A adolescência é um período durante o qual se estabelecem vários hábitos de 

vida que tendem a ser mantidos na idade adulta, onde se tornam mais difíceis 

de alterar (Branen & Fletcher, 1999). Há estudos que confirmam que para 

muitos adolescentes o consumo de álcool se inicia cada vez mais cedo (Li et al., 

2002), verificando-se um aumento do consumo nas últimas décadas (Coslin, 

2003). O álcool é a substância psicoactiva mais usada pelos adolescentes (Li et 

al., 2002). Apesar do seu consumo na adolescência ser ilegal, continua a ser um 

importante problema a nível de saúde pública (Ferreira et al., 2007; Clark et 

al., 2002), pois é o maior factor de risco para a saúde deste grupo (WHO, 

2006). Para além das más consequências para a saúde e para a sociedade, 

devido aos seus efeitos sobre os comportamentos dos consumidores (Boyle & 

Boekeloo, 2006), o consumo de álcool tem sido apontado como uma das 

principais causas indirectas de morte em adolescentes e adultos jovens, tanto 

em países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento (U. S. Departament 

Human Services, 2007).  

As principais tendências no padrão de consumo dos adolescentes são uma 

primeira experiência na infância e um consumo do tipo binge drinking1 (Kahn et 

al., 2008), bebedeiras na adolescência (WHO, 2001) e um consumo de bebidas 

alcoólicas predominantemente fora das refeições (Eurobarometer, 2003).  

 

                                                           
1 De acordo com http://kidshealth.org/teen/drug_alcohol/alcohol/binge_drink.html, entende-se 
por binge drinking o consumo de várias bebidas alcoólicas numa só ocasião (cinco ou mais para os 
rapazes, quatro ou mais para as raparigas). 
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Metodologia 
Realizou-se um estudo exploratório que teve como objectivos analisar os 

hábitos de consumo de bebidas alcoólicas em adolescentes do ensino 

secundário. Foi avaliado o efeito de indicadores demográficos como a idade e 

sexo, sobre os hábitos de consumo de bebidas alcoólicas dos adolescentes. 

A colheita de dados realizou-se através de um questionário construído para o 

efeito e que obteve o parecer positivo da Comissão Nacional de Protecção de 

Dados, decorreu entre Junho e Novembro de 2005 e foi efectuada em sala de 

aula, durante um tempo lectivo. 

Para a análise estatística dos dados recorremos à versão 16 do SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). Os dados foram explorados através de estatística 

descritiva, nomeadamente medidas de tendência central e de dispersão e, 

posteriormente, estatística inferencial.  

 

Caracterização da amostra 
A amostra do estudo é proveniente de cinco escolas do distrito do Porto e 

compreende 680 adolescentes a frequentarem o ensino secundário. Destes, 238 

(35,0%) cursam o 10º ano, 280 (41,2%) o 11º ano e 162 (23,8%) o 12º ano. Os 

inquiridos são na sua maioria do sexo feminino (59,6%, n=405, vs 40,4%, n=275, 

do sexo masculino) e têm idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos,  
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sendo a média de 16,61 anos (DP=1,03). As raparigas têm em média 16,55 anos 

(DP=0,98) e os rapazes 16,69 anos (DP=1,10). 

Atendendo às características comuns dos adolescentes de determinada idade, a 

adolescência é muitas vezes dividida em três fases (Bekaert, 2005): a fase 

inicial, dos 10 aos 13 anos; a intermédia, dos 14 aos 16 anos; e a final, dos 17 

aos 19 anos. Esta divisão foi também adoptada no nosso estudo, na estatística 

inferencial. A maioria dos adolescentes, independentemente do sexo situa-se 

no grupo etário dos 17 aos 19 anos (50,6%, n=205, de raparigas e 54,2%, n=149, 

de rapazes).  

 

Resultados 
 

Dos adolescentes que participaram no estudo 42,6% referem que consomem 

bebidas alcoólicas (49,8%, n=137, rapazes vs 37,8%, n=153, raparigas). A 

maioria (73,5%, n=194) começou a beber entre os 14 e os 16 anos. A idade 

mínima do início do consumo foi aos 8 anos e a máxima aos 18 anos, sendo a 

média de 14,50 anos (DP=1,64). A idade mínima com que os adolescentes do 

sexo feminino iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas foi aos 10 anos e os do 

sexo masculino aos 8 anos. A máxima foi aos 18 anos em ambos os géneros, 

sendo a média de 14,89 anos (DP=1,68) nas raparigas e 14,50 anos (DP=1,60) 

nos rapazes. 
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As bebidas que os adolescentes mais consomem, independentemente do 

género, são as destiladas. Os locais onde os adolescentes ingerem bebidas 

alcoólicas são muito diversificados, mas predominam os locais públicos 

(discotecas, cafés, restaurantes, bares). Apenas 7,1%, n=20, dos inquiridos 

(7,4%, n=11, raparigas e 6,7%, n=9, rapazes) disseram só beber em casa, 

incluindo-se nessa categoria, para além da casa própria, a casa de familiares e 

de amigos.  

A maioria dos inquiridos (75,8%, n=216; 72,7%, n=109, raparigas e 79,3%, n=107, 

rapazes) bebe na companhia dos amigos; 16,4% (n=47) com familiares ou com os 

amigos (21,3%, n=32, raparigas e 11,1%, n=15, rapazes); 6% (n=17) com 

familiares (6%, n=9, raparigas e 5,9%, n=8, rapazes); e 1,8% (n=5) sós ou com 

outra pessoa (0%, n=0, raparigas e 3,7%, n=5, rapazes). 

Há uma diferença significativa entre os géneros no hábito de consumir bebidas 

alcoólicas (χ2=9,71, Gl=1, p=0,002), sendo superior a percentagem de rapazes 

(49,8%, n=137, vs 37,8%, n=153 raparigas). Não podemos afirmar que os 

adolescentes do sexo feminino e masculino difiram de forma significativa 

relativamente à idade com que começaram a ingerir bebidas alcoólicas 

(U=8678,00, p=0,99). 

Os adolescentes mais novos e mais velhos diferem significativamente no hábito 

de consumir álcool (χ2=7,83, Gl=1, p=0,005), situando-se a maior percentagem 

no grupo dos 17 aos 19 anos (47,7%, n=169, vs 37,1%, n=121, da classe dos 14 

aos 16 anos). 
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A maioria dos participantes diz que os amigos não ingerem bebidas alcoólicas 

(54,9%, n=363), mas concluiu-se que o ter amigos que bebem tem associação 

significativa com o consumo (χ2=1,07, Gl=1, p=0,000), sendo a percentagem de 

inquiridos que consome álcool e cujos amigos bebem, superior à dos inquiridos 

que ingerem sem que os amigos o façam (65,1%, n=194, vs 25,1%, n=91). 

O consumo de bebidas alcoólicas pelos familiares não tem relação significativa 

com a ingestão de álcool pelos participantes (χ2=0,30, Gl=1, p=0,59). 

A ocorrência de pelo menos uma bebedeira é uma realidade para 44,1%, n=126, 

(40%, n=60, de raparigas e 48,5%, n=66, de rapazes) dos adolescentes que 

referem consumir bebidas alcoólicas. Não se verificou existirem diferenças 

significativas entre os géneros no que diz respeito a já se terem embriagado 

(χ2=2,11, Gl=1, p=0,15). A percentagem de participantes mais velhos que já se 

embriagou é significativamente superior face à dos mais novos (χ2=8,41, Gl=1, 

p=0,004; 51,2%, n=86, vs 33,9%, n=40). O terem amigos que bebem não tem 

associação com as bebedeiras dos adolescentes (χ2=0,68, Gl=1, p=0,41). 

 

Discussão 
Estudos recentes demonstram que o início do consumo de álcool na 

adolescência se está a tornar uma norma (Sampaio, 2006; Hayes et al., 2004) e 

que muitos adolescentes se vêm a tornar consumidores regulares (Scholte et 

al., 2008). Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, o nosso estudo 

evidenciou uma percentagem preocupantemente alta (42,6%) de adolescentes 
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que costumam beber, embora seja muito inferior aos 78% de adolescentes 

portugueses que já beberam álcool, de acordo com os dados reportados pelo 

ESPAD (Hibel et al., 2004). Existem diferenças significativas entre géneros, 

sendo as raparigas as que menos referem consumir álcool. Os nossos resultados 

assemelham-se aos de outros investigadores (Scholte et al., 2008; Rodrigues et 

al., 2007; Hibel et al., 2004; Matos et al., 2003; Cardenal & Adell, 2000) que 

também concluíram que a percentagem de rapazes que bebe é 

significativamente superior à das raparigas.  

Embora não existam diferenças significativas entre rapazes e raparigas 

relativamente à idade com que começaram a ingerir bebidas alcoólicas, 

constata-se que a média de idades com que o começaram a fazer é 

ligeiramente mais baixa nas raparigas. Os nossos resultados diferem dos de 

Matos et al. (2003), que concluíram que os rapazes se iniciam na bebida 

significativamente mais cedo. É inquietante verificar-se que 20,6% dos 

inquiridos começou a beber antes dos 14 anos, pois como referem Brown e 

Tapert (2004), os adolescentes que começam a beber antes dos 14 anos têm 

mais possibilidades de desenvolver uma dependência do álcool durante a vida, 

do que os que esperam até aos 21 anos. 

Em consonância com outros autores (Currie et al., 2004; Matos et al., 2003), 

concluímos que as bebidas preferidas pelos adolescentes, independentemente 

do género, são as destiladas. Corroborando Coslin (2003), verificou-se que os 

adolescentes consomem bebidas alcoólicas preferencialmente em locais 

públicos (discotecas, bares, cafés e restaurantes), embora também reportem 

que bebem em casa.  
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Apesar disso, o IAS (2007) e Hayes et al. (2004) referem precisamente o 

contrário: uma maior percentagem de inquiridos que bebem na sua casa ou na 

de amigos, em festas particulares, e uma menor proporção de adolescentes que 

ingerem bebidas alcoólicas em locais públicos – o que pode dever-se a uma 

menor vigilância do respeito pelas leis que proíbem a venda e o consumo de 

álcool por menores no nosso país. 

A maioria dos inquiridos bebe na companhia dos amigos, mas os familiares são 

também referidos, havendo uma percentagem pequena (3,7%) de adolescentes 

que menciona que, mesmo sós, consomem bebidas alcoólicas. Face a estes 

resultados e de acordo com o afirmado pelo IAS (2007), pensamos poder 

concluir que nesta fase da vida o consumo de álcool é encarado como uma 

forma de socialização. Os que bebem sós podem indiciar uma dependência 

maior, pois consomem mesmo sem ser em actos sociais.  

Como era previsível e de acordo com outros estudos (Scholte et al., 2008; IAS, 

2007; Rodrigues et al., 2007; Cardenal & Adell, 2000), são os adolescentes mais 

velhos que mais referem consumir bebidas alcoólicas. Tal como Brown et al. 

(2008), pensamos que algumas das razões que podem ser apontadas para uma 

maior incidência de adolescentes consumidores, na fase final da adolescência, 

são a maior autonomia, a exploração da identidade, o menor controlo parental 

e o grande envolvimento com o grupo de pares.  

As investigações realizadas com adolescentes sugerem que os seus 

comportamentos de risco estão fortemente associados com a sua percepção 

sobre o envolvimento dos pares nesses comportamentos (Hoffman et al., 2007). 
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No caso de consumo de bebidas alcoólicas a influência dos amigos é muito 

importante (Scholte et al., 2008; Li et al., 2002). Os resultados que obtivemos 

a nível do consumo de álcool corroboram as conclusões daqueles autores, pois 

verificámos que existe uma associação significativa entre consumir e ter amigos 

que bebem.  

Não se verificou uma relação significativa entre a ingestão de bebidas 

alcoólicas pelos familiares e o consumo de álcool pelos participantes, resultado 

que não corrobora os de outros autores (Duncan et al., 2003), embora, como 

referem Scholte et al., “o link directo entre o consumo de álcool pelos pais e 

pelos adolescentes pareça estar longe de ser clarificado” (2008, p. 2). 

A maioria dos adolescentes refere nunca ter consumido álcool de forma a ficar 

embriagado. Não se verificou existirem diferenças significativas entre o sexo 

feminino e o masculino, no que diz respeito à ocorrência de embriaguez, mas 

são os rapazes os que mais reportam este facto. Os adolescentes mais velhos 

são os que mais referem já se ter embriagado (p=0,004). Os resultados da nossa 

investigação, relativamente à ausência de associação estatística entre géneros 

na ocorrência de embriaguez, corroboram os de Cardenal e Adell (2000). 

Diferem no entanto dos de outros investigadores (Rodrigues et al., 2007; Currie 

et al., 2004; Matos et al., 2003) que referem que esta a ocorrência é mais 

comum no grupo dos rapazes, embora a percentagem de rapazes e raparigas 

que Currie et al. (2004) e Matos et al. (2003) reportam como já se tendo 

embriagado seja muito inferior à nossa. Quanto a serem os adolescentes mais 

velhos os que mais mencionam já se ter embriagado, há consonância com 

outros autores (Rodrigues et al., 2007; Currie et al., 2004; Matos et al., 2003).  
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Conclusão 
Um consumo regular de bebidas alcoólicas na fase inicial da adolescência 

predispõe a problemas relacionados com o álcool durante esta etapa da vida 

(Clark et al., 2002). Assim, é importante preveni-lo, não só pelas consequências 

para a saúde e desenvolvimento, como também porque os que iniciam o 

consumo nos estádios mais precoces, correm maior perigo de se tornar 

dependentes na vida adulta (Andersen et al., 2003).  
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Introdução 
As mudanças sociais têm caracterizado estas últimas décadas e têm criado 

novas e diferentes necessidades nas pessoas. A área da saúde é particularmente 

sensível a essas mudanças o que requer uma resposta o mais adequada e 

satisfatória possível para suprir essas mesmas necessidades. A família é um 

elemento sensível e de importância crucial para o êxito individual e colectivo 

de uma sociedade. Neste sentido as orientações no âmbito da saúde, dão cada 

vez mais ênfase aos cuidados dirigidos à família. Assim sendo, parece-nos 

importante ter um conhecimento do modo como as competências nesta área 

estão a ser desenvolvidas no ensino e como estão a ser apreendidas pelos 

formandos, já que é na acção, no desempenho perante as situações da prática 

que o estudante pode utilizar e mobilizar conhecimentos, habilidades e 

diferentes recursos para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 

situações (Hager & Gonczi, 1996; Perrenoud, 1999; Hernández, 2002)(4)(5)(6). 

É na reflexão e na teorização a partir das acções da prática profissional, 

realizadas em situações reais, que os estudantes constroem e desenvolvem as 

competências.  

 

Objectivos 
- Descrever os domínios onde incide a reflexão dos estudantes de Curso de 

Licenciatura em Enfermagem em contextos de ensino clinico no serviço de 

medicina;   
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- Identificar o que os estudantes integram nas suas reflexões no âmbito da 

enfermagem de família no ensino clínico no serviço de medicina;  

 

Questões orientadoras 
- Em que âmbito dos cuidados, os estudantes do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem do 3º ano no Ensino Clínico em contexto hospitalar privilegiam, 

nas suas reflexões criticas? 

- Como reflectem os estudantes de Curso de Licenciatura em Enfermagem, em 

contextos de ensino clinico no serviço de medicina, as problemáticas da 

família?  

 

Material e Métodos 
Optamos por uma abordagem qualitativa. O diário de aprendizagem é uma 

ferramenta que promove o processo critico-reflexivo do aluno sobre a sua 

prática extraindo deles significados e de assim melhorarem as suas 

competências. André e Darsie Pontin (1998) (7) utilizaram o diário como 

instrumento mobilizador de reflexões para a reorganização da aprendizagem do 

aluno e como fornecedor de informações sobre o seu ensino, nesta perspectiva 

o serviço de medicina foi por nós seleccionado como o contexto onde 

pretendemos conhecer até que ponto a família é um dos focos de atenção nas 

reflexões que os estudantes desenvolvem.  
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Procedemos a uma análise documental dos diários de aprendizagem no decurso 

do ensino clinico hospitalar realizado no serviço de Medicina de 44 estudantes 

do 3º ano do CLE no ano lectivo 2004/2005, seleccionamos destes uma amostra 

aleatória de 12 estudantes. Foram assim submetidos a análise de conteúdos 187 

diários de aprendizagem. Numa primeira fase, consideramos a priori quatro 

categorias de análise dos diários e que são as competências que integram o 

instrumento de avaliação dos estudantes no ensino clínico em estudo. Estas 

estão organizadas em quatro grupos e são: competências pessoais (espírito de 

iniciativa, adaptação e autonomia na resolução de problemas…), psicossociais 

(capacidade de trabalhar em equipe, as formas de comunicar, prontidão…), 

ético-deontológicas (responsabilidade, intimidade e individualidade da 

pessoa…) e clínicas estas centradas na realização de procedimentos utilizando 

como metodologia o processo de enfermagem. Num segundo momento 

centramo-nos nas áreas de atenção que foram expressas nos diários de 

aprendizagem, considerando os registos relacionadas com a família.  

 

Resultados e Análise 
Seguindo as orientações metodológicas preconizadas por Bardin (8), utilizamos 

esta técnica em três etapas: “pré-análise; exploração do material; tratamento 

dos dados obtidos e interpretação”. Após leitura e atendendo aos objectivos do 

estudo e às questões teóricas apontadas, ordenamos e classificamos o conteúdo 

dos textos, considerando a divisão por semestre. Assim temos quanto às 

competências: 
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Quadro 1: Frequência de unidades de registo por competências 

                  
Frequência  
 
 
Domínio  

Unidades de 
registo  

1º Semestre  

(fi) 

Unidades de 
registo  

2º Semestre  

(fi) 

Total  

 

Competências 
Clínicas  

52  38  90  

Competências 
Pessoais  

35  15  50  

Competências 
Psicossociais  

18  16  34  

Competências Éticas  4  9  13  

Total  109  78  187  

 

Os registos dos estudantes centram-se sobretudo nas práticas clínicas explícito 

no discurso “Coloquei em prática os conhecimentos que adquiri no que diz 

respeito à realização de pensos” (D4,G1-1º S),“Assisti pela 1ª vez a uma 

algaliação...” (D2,G 2-1ºS) e “Ganhei confiança e fiz as três punções sem 

nenhum problema” (D4,G1-1ºS). Das Competências Pessoais salientamos os 

discursos “Nós queríamos ajudar mas ficamos um bocado perdidas porque não 

sentíamos autonomia...” (D2,G3-2ºS), “Apesar de ter dois doentes consegui 

gerir relativamente bem o tempo...” (D1,G3-2ºS). Estas duas categorias 

revelam o saber fazer e o saber ser como áreas de atenção privilegiadas pelos 

estudantes. Os estudantes nos seus diários de aprendizagem salientaram de 

forma expressiva as competências clínicas e pessoais o que nos leva a 
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interrogar se este ênfase não será um reflexo dos desenvolvimentos que são 

privilegiados nos curricula da licenciatura.  

As Competências Psicossociais evidênciam-se em dominios como a relação com 

o doente e com os colegas “Sinto que de alguma maneira consegui chegar até 

ele, consegui ajudá-lo de alguma forma, não só porque lhe dei espaço para 

desabafar...o que me pareceu é que ele queria um pouco de atenção” (D1,G3-

2ºS) e “Nunca alguém ficou sentado por ter o seu trabalho feito, havia sempre 

algo a fazer para ajudar o outro...” (D1,G3-2ºS). No dominio das Competências 

Éticas destacamos o respeito nas atitudes do profissional “…é precisa uma boa 

gestão de sentimentos e uma grande experiência nas atitudes.” (D2,G3-2ºS). As 

competências psicossociais e éticas são menos referenciadas nos diários de 

aprendizagem. Será porque estas são pouco trabalhadas nos curricula dos 

estudantes, ou serão estas as que menos se evidenciam no processo de 

aprendizagem mas estão implícitas na acção. 

Numa segunda etapa e considerando apenas a família como área de atenção em 

análise resultaram vários perspectivas e abordagens que categorizamos, 

procurando a posteriori integrá-los em conceitos teóricos conhecidos, assim e 

de acordo com Queirós (2004) (3) temos a família como contexto facilitador de 

cuidados e a família como unidade de intervenção. Nesta análise foram 

identificadas 32 unidades de registo, reportando-se apenas 4 ao 1º semestre e 

28 ao segundo semestre num total de 187 unidades.  
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Quadro 2: Frequência de unidades de registo por percepção da família tida 

pelos estudantes 

FA
M

ÌL
IA

 

 

 

 

Categoria 

 

 

Sub–Categoria  

Unidades de registo  

1º
 S

em
es

tr
e 

 

(f
i) 

2º
 S

em
es

tr
e 

 

(f
i) 

Su
bc

at
eg

or
ia

 

To
ta

l 

(f
i) 

C
at

eg
or

ia
 

To
ta

l 

(f
i) 

 
Como contexto 
facilitador de 
cuidados  

Fonte de suporte 
para o doente  

 
2  

 
8  

 
10  

 
 
 
14 Fonte de 

informação para 
enfermagem  

 
1  

 
3  

 
4  

 
Como unidade 
de intervenção  

Alvo de 
cuidados  

0  9  9   
 
18  

Suporte para 
enfermagem  

1  8  9  

Total  4  28  32  32  

 

Nos registos os estudantes identificam a família como um contexto facilitador 

dos cuidados, ou seja como fonte de suporte para o doente explicito nos 

discursos “...não nos podemos esquecer que os familiares ou as pessoas mais 

próximas do doente desempenham um papel fundamental, principalmente 

quando os doentes se encontram num grau de dependência elevado” (D3,G3-

2ºS) ou fonte de informação para os enfermeiros “ ...procuro descobrir quais os 

recursos...”   (D3,G1-1ºS) e “...a família poderá ser o elemento fundamental 

para a recolha de dados” (D3,G3-2ºS). Nesta abordagem a família assume um 

papel terapêutico de acordo com Hanson (2005) (9)já que se envolvem e se 

ajudam uns aos outros na resolução de problemas e apoio emocional. Numa 
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outra perspectiva a familia surge como uma unidade de intervenção, quer 

dizer: Alvo dos cuidados “A família também é alguém que precisa de muito 

apoio por parte da equipe de enfermagem pois numa situação destas, a família 

pode não saber muito bem como actuar e sofre muito...”(D3,G3-2ºS),ou fonte 

de suporte para os enfermeiros “...conseguir que os familiares se tornem 

parceiros participantes dos profissionais de saúde.”(D3,G2-1ºS) Constatamos 

assim nos registos do 1º Semestre a família emerge essencialmente como 

contexto facilitador de cuidados. Este contexto situa-se no primeiro nivel de 

acordo com os niveis de intervenção de Friedman (1997) (10) estando os 

cuidados de enfermagem centrados no indivíduo, surgindo a família em plano 

secundário potenciadora de stress ou um recurso para o cliente. No 2º 

Semestre, os estudantes tem uma visão da família mais abrangente, porque 

para além de considerarem a “família como contexto facilitador de cuidados”, 

reputam-se em diversos diários à “família como unidade de intervenção”. Esta 

abordagem situa-se no nível III segundo Friedman (1997) (10) já que a prática 

de enfermagem tem como foco de atenção tanto ao nível da avaliação como de 

intervenção os subsistemas da família. 

 
Conclusão 

 As pessoas que cuidamos são parte integrante de uma família pelo que quando 

se faz a abordagem da pessoa no seu todo implica uma abordagem de 

enfermagem dirigida à família. No entanto esta abordagem da família ao qual o 

indivíduo pertence pode ser feito de múltiplas formas dependendo dos 
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objectivos que se pretende atingir. Parece-nos natural que exista um maior 

número de referências à temática da família no 2 º semestre, já que os 

estudantes anteriormente desenvolveram o ensino clinico na comunidade, no 

qual a enfermagem de família assume a centralidade deste ensino clinico, pelo 

que certamente que ficam mais despertos e sensibilizados para a família como 

alvo de cuidados. Por outro lado o ensino clinico hospitalar não é tão facilitador 

deste processo de aprendizagem, na medida em que o contexto de trabalho 

considera o doente, a patologia e os cuidados prestados como o principal alvo 

de atenção e intervenção, a família é mais comunmente considerada como 

suporte ou contexto e não tanto como cliente. Assim sendo, concluímos que 

para além dos subsídios teóricos ministrados e da experiência que se procura 

proporcionar aos estudantes nesta área, a mesma é interiorizada de acordo 

com os interesses pessoais de cada um, certamente que será para nós um 

desafio aliciante procurar cativar e interessar os estudantes para estas 

temáticas. Foi nosso propósito com a realização deste trabalho dar um primeiro 

passo no sentido de desenvolver estratégias que promovam um maior 

investimento dos estudantes do Curso de Licenciatura de Enfermagem na 

aquisição de competências nesta área específica de enfermagem.  
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Introdução 
O envelhecimento tem um grande impacto na vida das pessoas, não só pela 

interferência nas suas actividades diárias, mas também pelos inconvenientes 

sociais e psicológicos que as limitações que lhe são próprias impõem, 

perturbando o seu bem-estar e a sua qualidade de vida.  

A expressão “qualidade de vida”, actualmente, é usada de formas diversas 

quanto ao conteúdo e ao modo de a avaliar. Para Ribeiro (1994, 1999) 

qualidade de vida tem de ser analisada com base nos pressupostos subjacentes 

ao contexto: não é a ausência de doença; manifesta-se ao nível do bem-estar e 

da funcionalidade; define-se por uma configuração de bem-estar que é uma 

dimensão auto percebida; abrange aspectos físicos, mentais, sociais e 

ambientais. Nesta perspectiva, a avaliação da qualidade de vida dos idosos 

deverá incidir nos problemas de saúde que causam incapacidade e podem ser 

corrigidos (audição, visão), na saúde mental (função cognitiva e memória, 

ansiedade/depressão), na capacidade funcional, estado de saúde, satisfação 

com a vida e suporte social. O suporte social é particularmente importante 

para os idosos por facilitar uma vida independente na comunidade.  

Definimos como objectivos do estudo: descrever as características da qualidade 

de vida dos Idosos com 75 e mais anos, identificar a relação das variáveis sócio-

demográficas e apoio social com a qualidade de vida e bem-estar dos idosos 

com 75 e mais anos. 
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Metodologia  
O desenvolvimento do processo de investigação orientou-se principalmente no 

sentido de encontrar respostas para as seguintes questões: 

Qual a relação entre as variáveis sócio-demográficas (a idade, o género, o 

estado civil, a escolaridade, a situação de residência) e a qualidade de vida dos 

idosos? 

Qual a relação entre o apoio social e a qualidade de vida dos idosos? 

Constituíram a amostra 108 idosa com mais de 75 anos, utentes de 5 Centros de 

Dia de Apoio ao Idoso da cidade de Coimbra. Estabelecemos como requisitos 

necessários à inclusão dos sujeitos no estudo, os que cumulativamente 

preenchessem os seguintes critérios: Idade igual ou superior a 75 anos;  

Frequência diária do Centro de Dia; Boa orientação no tempo e no espaço. A 

colheita de dados foi precedida de autorização das instituições e dos 

participantes.  

Considerando as características da amostra e a natureza das variáveis, a 

recolha de informação foi efectuada em entrevista individual, com a aplicação 

dos seguintes instrumentos: Questionário sócio-demográfico; Escala de 

Avaliação da Qualidade de Vida e Bem-estar do Idoso (EASYcare) de Sousa e 

Figueiredo (versão portuguesa 1999-2002); Escala de Apoio Social de Matos e 

Ferreira (1999).  
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Na EASYcare consideraram-se os factores: Competências cognitivas (fala, gerir 

o dinheiro, usar o telefone, tomar os medicamentos e diminuição cognitiva); 

Saúde e qualidade de vida (visão, mastigação, saúde, solidão, habitação, 

incontinência urinária e depressão); Competências motoras (fazer o trabalho 

doméstico, preparar as refeições, ir às compras, sair de casa e caminhar na 

rua, movimentar-se dentro de casa, subir e descer escadas e usar o chuveiro); 

Autonomia (deslocar-se da cama para a cadeira, usar a sanita, cuidar da 

aparência pessoal, vestir-se, alimentar-se e incontinência fecal). A Escala do 

Apoio Social revelou a existência de três factores: Apoio informacional, Apoio 

Emocional e Apoio instrumental. 

 

Resultados/Discussão 
Colaboraram no estudo 108 Idosos, dos quais 69.4% do género feminino, 49.1% 

com idades compreendidas entre 75 e 80 anos e 29.6% entre 80 e 85 anos, 

predomínio dos viúvos (55.6%), seguidos dos casados (28.7%). Em termos de 

escolaridade 48.1% dos idosos possuíam a instrução primária, 24.1% não sabiam 

ler nem escrever e 13.9% sabiam ler e escrever mas não frequentaram ou não 

concluíram a instrução primária.  

Considerando as variáveis sócio-demográficas em relação às quais se explorou a 

influência sobre a qualidade de vida do idoso, verificou-se: 

- Os idosos do género masculino evidenciam melhor qualidade de vida, ao nível 

do factor ”saúde e qualidade de vida”, que os idosos do género feminino. 
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Na nossa perspectiva, este resultado poderá estar relacionado com a maior 

longevidade da mulher e com o estado civil onde predominam as solteiras e as 

viúvas a viverem sozinhas, logo com mais solidão, a par da ocorrência de 

incontinência urinária, item que faz parte desta dimensão, e que com 

frequência era referenciado pelas mulheres. Importa, no entanto, referir que 

os resultados do nosso estudo não permitem validar ou invalidar esta nossa 

afirmação. Hoeymans et al (1997) estudaram a relação entre o estado funcional 

e a saúde auto-avaliada nos homens idosos e verificaram que essa relação nem 

sempre se mantém estável com a velhice e os dois indicadores evoluem de 

modo diferente. Em geral, o estado funcional deteriora-se com o 

envelhecimento, enquanto a saúde auto-avaliada se mantém relativamente 

estável depois de uma certa idade.  

- Os idosos com idade mais avançada apresentam menor qualidade de vida, 

tanto no global como na dimensão ”competências motoras”. Também com a 

idade, as capacidades físicas e cognitivas decrescem e aumenta o número de 

doenças crónicas e consequentemente maior incapacidade para realizar as 

actividades de vida diária, com repercussões na saúde, capacidade física e 

desempenho funcional.  

- Os idosos com menores habilitações literárias apresentam menor qualidade de 

vida, no factor “competências cognitivas”. O baixo nível educacional do grupo 

de idosos inquiridos fará com que saibam menos sobre as vantagens do consumo 

de cuidados de saúde preventivos e que, inclusivamente, tenham mais 

dificuldade em comunicar com os profissionais de saúde.  
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A propósito, Ferreira (1996) opina que a qualidade de vida depende de muitos 

outros factores como condições de vida, habitacionais e é geralmente 

consensual admitir que os idosos com menos habilitações literárias têm esses 

factores menos favorecidos. 

- Os idosos casados evidenciam melhor qualidade de vida, ao nível do factor 

“saúde e qualidade de vida” e pior qualidade de vida em termos de 

“autonomia”. O factor “autonomia” é mais objectivo, especificando a 

dificuldade do idoso na realização das actividades da vida diária. O factor 

”saúde e qualidade de vida” é mais subjectivo, especificando a percepção e 

avaliação que cada um faz da sua própria saúde, baseado numa interpretação 

dos estados de saúde física e mental e noutros indicadores como a fala, a 

solidão e a habitação. O que nos faz supor que os idosos casados percepcionam 

a sua saúde e qualidade de vida medianamente, mas com dificuldades na área 

motora, o que muito provavelmente arrastará dificuldades a nível da 

independência/autonomia em tarefas que envolvam esforços de natureza 

motora, ou seja, os aspectos nos quais a incapacidade é sentida de forma mais 

intensa pois coloca o idoso na dependência de outros para a realização de 

tarefas mais íntimas.  

- Os idosos que vivem com os filhos apresentam pior qualidade de vida global e 

ao nível das “competências motoras”. É do senso comum que os idosos com 

diminuição das capacidades físicas e psicomotoras, para desempenhar as 

competências necessárias no dia-a-dia, ficam mais dependentes da família. As 

pessoas ficam em risco significativo de diminuição da sua qualidade de vida 

quando experimentam a perda da capacidade de gerir o dinheiro ou de fazer 
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telefonemas adequadamente (declínio cognitivo) e, simultaneamente, um 

declínio da parte inferior do corpo (Hoeman, 1997). Os comentários dos idosos 

entrevistados ilustram o referido anteriormente: “Agora estou em casa do meu 

filho porque as minhas pernas já não me deixam fazer nada”; “Já não trato de 

nada, o meu filho é que paga as contas todas, até já nem conheço o dinheiro”; 

“tenho dificuldade em discar os números de telefone, sabe, são as artroses e os 

olhos que não deixam”. 

- A análise do apoio social, em função do género dos idosos, evidencia que em 

nenhuma das dimensões e mesmo no global se encontraram diferenças 

significativas. 

 - Comparando o apoio social em função do estado civil dos idosos, apenas na 

dimensão “apoio instrumental”foi encontrada diferença significativa, donde 

podemos concluir que existem evidências de que os idosos casados recebem 

mais “apoio instrumental” que os idosos não casados. 

- Os idosos com maior “apoio informacional” evidenciam pior qualidade de vida 

a nível global e dos factores “competências motoras” e “competências 

cognitivas”. Sendo o “apoio informacional” caracterizado por itens que vão 

desde a informação até ao pedir conselhos, passando pela sensação de 

segurança e bem-estar, apraz dizer que no decorrer das entrevistas, aquando 

da aplicação da escala de apoio social, alguns idosos referiram “nunca peço 

conselhos, faço sempre o que acho que está bem depois de pensar muito”, 

“não sou de pedir conselhos, cá me arranjo”; “eu sei que há muito quem dê 

conselhos, mas eu é que não dou essa confiança a ninguém”.  
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As “competências motoras” inclui tarefas que contribuem para a independência 

do idoso no seu quotidiano. Os idosos com mais “apoio informacional” estão 

mais incapacitados para a realização de actividades de predomínio motor, 

como por exemplo fazer trabalho doméstico, ir às compras, caminhar, sair de 

casa, etc., tornando-os mais dependentes de outros, mesmo para a tomada de 

decisões.  

- Os idosos com mais “apoio instrumental” evidenciam maior qualidade de vida 

em termos de ”competências cognitivas" e “competências motoras”, no 

entanto, evidenciam menor qualidade de vida no factor “saúde e qualidade de 

vida”.  

- Os idosos com maior apoio social global tendem a evidenciar menor qualidade 

de vida. Uma das hipóteses explicativas para o resultado encontrado é que a 

maior parte dos idosos inquiridos é, na verdade, absolutamente capaz de 

decidir sobre seus interesses e de se organizar, sem necessidade de ajuda de 

terceiros. Estes idosos mantêm a autodeterminação e prescindem de qualquer 

ajuda ou supervisão para agir no seu quotidiano. 

 

Conclusões 
No presente estudo identificaram-se algumas variáveis que se associam com a 

qualidade de vida dos idosos. Não pretendemos, no entanto, efectuar uma 

generalização dos resultados obtidos para a população idosa portuguesa uma 

vez que a nossa amostra foi constituída por grupo de apenas 108 de idosos. 
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Podemos concluir que as variáveis que mais afectam a qualidade de vida dos 

idosos inquiridos são: a idade, uma vez que os idosos mais velhos evidenciam 

maior pontuação na escala, o que significa pior qualidade de vida; a situação 

de residência, pois os idosos que vivem com os filhos evidenciam pior qualidade 

de vida a nível das “competências motoras”. A nível do apoio social, os idosos 

com mais “apoio informacional” tendem a evidenciar pior qualidade de vida no 

factor “competências motoras” e no global; os idosos com mais “apoio 

instrumental” tendem a evidenciar pior qualidade de vida no factor “saúde e 

qualidade de vida” e melhor qualidade de vida no factor “competências 

cognitivas”. Entre as variáveis sócio-demográficas, o género, a idade, a 

escolaridade revelaram-se factores importantes na qualidade de vida. 

A principal implicação que se pode retirar dos resultados do nosso estudo para 

a prática dos profissionais da saúde em geral e dos enfermeiros, em particular, 

é o reforço de que é fundamental centrar os cuidados na pessoa. Assim, as 

áreas a avaliar devem ser as mais capazes de predizer a possibilidade dos 

indivíduos se manterem a viver independentes no seu domicílio, 

designadamente a capacidade funcional e locomotora. 
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Introdução 
As quedas comprometem a saúde e qualidade de vida dos idosos, trazem 

alterações a nível familiar e são um sério problema de saúde pública pelas 

consequências médicas e económicas que acarretam (1-4). Pelo que evitar a 

queda em instituições hospitalares ou em lares, é hoje cada vez mais, objecto 

de atenção pelas políticas de qualidade institucional na área da saúde. No 

entanto e apesar do aumento da população idosa, as intervenções institucionais 

para reduzir as quedas a nível hospitalar, não tem recebido atenção em 

Portugal.  

Nos idosos a queda é a principal causa de lesão e uma importante causa de 

morte (5). Esta é particularmente comum nas crianças e nos idosos no entanto 

pode ocorrer em qualquer faixa etária. Os idosos com mais de 80 anos têm uma 

taxa de mortalidade devido a quedas 6 vezes mais alta do que os idosos entre 

os 65 e os 79 anos, circunstância da sua fragilidade (5-6). 

No sentido de evitar as consequências nefastas de tal evento e procurando a 

prevenção, avaliação, intervenção e monitorização do risco de queda, 

desenvolveu-se um projecto inovador no Hospital Nossa Senhora de Valongo. 

 

Objectivos 
Integrado numa parceria entre a instituição de saúde e a prossecução de 

estudos no âmbito das ciências de enfermagem especificamente na área 
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gerontogeriátrica, foi  implementado um  projecto-piloto com os seguintes 

objectivos:  

. Identificar os idosos em risco de queda, no internamento hospitalar; 

. Promover a implementação de estratégias que minimizem o risco de queda 

promovendo a segurança dos idosos durante o internamento hospitalar;  

. Consciencializar e capacitar os enfermeiros para a identificação, avaliação e 

monitorização dos idosos com risco de queda;  

. Educar idosos/família sobre promoção da segurança /prevenção de quedas; 

. Equipar os serviços envolvidos com "ferramentas" e com formação específica 

para assegurarem a uniformidade de procedimentos.  

 

Intervenção 
O projecto, prevenção das quedas dos idosos no Hospital Nossa Senhora de 

Valongo, arrancou em Maio de 2008 e tem como horizonte temporal, Abril de 

2009. Com esta iniciativa, foi possível envolver mais de 60% dos enfermeiros da 

instituição, disponibilizando formação e orientação prática. A instituição, 

investiu significativamente no desenvolvimento deste projecto, disponibilizando 

recursos físicos, humanos e financeiros. Foi constituída uma equipa de 

prevenção das quedas a nível institucional, tendo esta ficado responsável por, 

criar a norma “Prevenção, avaliação, intervenção e monitorização do risco de 
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queda”, dinamizar e implementar a mesma, avaliar a incidência das quedas na 

instituição, avaliar as causas das quedas e fazer a avaliação do projecto. A 

equipa tem ainda efectuado reuniões de trabalho regulares no sentido de 

conduzir o desenvolvimento do processo. A implementação da norma iniciou-se 

em Novembro e actualmente o projecto, significa sob o ponto de vista de 

recursos humanos, um efectivo de 25 enfermeiros a implementar o projecto a 

nível dos serviços de cirurgia/medicina/ortopedia e unidade de convalescença 

e 10 enfermeiros a dinamizar o projecto a nível institucional. Sob o ponto de 

vista financeiro, implicou investimento na aquisição de sinalética, meias 

antiderrapantes, sensores de saída de cama e folhetos informativos. 

Na prática, a execução do projecto inicia-se no momento da admissão do idoso 

(≥ 65anos) ao internamento. Para avaliar o risco de queda, do idoso é utilizado 

o instrumento “Modelo de Hendrich II de risco de queda (HIIFRM) ”, como se 

pode analisar no fluxograma. O HIIFRM, é constituído por 8 factores de risco 

independentes, a confusão/desorientação/impulsividade, sintomas depressivos, 

alteração da eliminação, tonturas/vertigens, género masculino, antiepiléticos 

prescritos/administrados, benzodiazepinas prescritas/administradas e a 

performance perante o teste “Levantar e andar”. Cada factor de risco é 

avaliado e uma pontuação final igual ou superior a 5, significa que o idoso 

apresenta risco elevado de queda. 
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No caso da avaliação ser igual ou superior a cinco, são implementadas medidas 

de segurança. E nova avaliação ocorre, no caso de queda ou no caso de 

surgirem alterações valorizáveis, sendo estas, alterações do estado físico a 

nível da mobilidade e eliminação assim como alterações de comportamento.  

Até ao final do internamento se o doente não sofrer nenhuma queda ou não 

tiver qualquer alteração valorizável do seu estado, apenas se aplica o HIIFRM 

sete dias após a última avaliação e sempre no momento da alta clínica. 

Admissão 

Avaliação do risco de queda (HIIFRM)
Score ≥ 5? 

Sim

Implementar 
Medidas de segurança 

Queda ou  
Alterações valorizáveis 

Queda ou 
Alterações valorizáveis 

Reaplicar HIIFRM a cada 7 
dias

Reavaliação antes da alta 

Sim

Não

Não Não Sim

Até 24h 

 – Em caso de Queda - Preencher Folha de Registo de Quedas 
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No caso de a avaliação ser inferior a cinco, será efectuada uma nova avaliação 

só no caso do doente sofrer alguma queda ou se surgirem alterações 

valorizáveis do seu estado; caso contrário, apenas se fará a avaliação no 

momento da alta clínica do idoso.  

Os idosos identificados como em alto risco de queda, ficam sobre medidas de 

segurança, que a nível institucional determinam 3 grandes vectores de acção, 

como indica a Tabela 1. 

Tabela 1 - Estratégias de intervenção para a prevenção das quedas dos idosos a 

nível hospitalar. 

Avaliação do 

risco de queda 

Utilização de sinalética 

e alarmes 

Segurança do 

ambiente 

Ensino ao idoso 

e família 

Utilização do 

HIIFRM (Modelo 

de avaliação do 

risco de queda de 

Hendrich II) 

Kit de quedas constituído 

por pulseira vermelha, 

etiqueta risco de queda 

para colocar no processo 

clínico, sinalética “chamar 

não levantar” para 

colocar junto da unidade 

do idoso e meias anti-

derrapantes vermelhas. 

Sensores de saída de 

cama. 

Campainha junto 

do idoso, portas 

do quarto e casa 

de banho abertas, 

luz de presença 

acesa durante a 

noite, cama 

sempre em 

posição baixa, 

espaço de 

deambulação sem 

obstáculos. 

Ensinar/instruir 

idoso e família 

sobre promoção 

da segurança, 

prevenção de 

quedas e técnica 

de levante pós 

queda. 

Disponibilização 

de informação. 
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Para além destas estratégias, são ainda implementadas medidas como a 

monitorização frequente (30/30min) dos idosos entre os enfermeiros, os 

auxiliares de acção médica e a família, se presente (6 e 9), a programação da 

ida à casa de banho frequentemente (2/2horas e/ou adequado à situação do 

doente) (6-9) e se possível, a instalação dos idosos em alto risco de queda, em 

quartos perto das salas de trabalho de enfermagem.  

No caso de ocorrer uma queda no serviço de internamento, esta é comunicada 

ao médico, enfermeiros, pessoal auxiliar e família. São avaliados os parâmetros 

vitais, tegumentos, membros, cognição e nível de consciência. Sendo registado 

em impresso próprio o motivo da queda, o nº da queda, se a queda foi 

visualizada por alguém, o local da queda, as medidas de segurança que estavam 

em uso, as lesões que resultaram do evento e a necessidade de meios auxiliares 

de diagnóstico. 

 

Conclusão 
A queda em meio hospitalar é um evento que não é novo. No entanto, a 

continua escassez de registo e a inexistência da sua mensuração, origina o 

desconhecimento deste facto. Só com o conhecimento real das situações de 

queda nas instituições, será possível mudar. Desta forma, romper com as 

práticas presentes e almejar propostas simples, económicas e inovadoras para 

os cuidados, são o nosso propósito, contribuindo igualmente para a melhoria da 

qualidade institucional. No futuro, com a avaliação dos resultados do projecto, 
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pensamos ser possível provar os ganhos em saúde e evidenciar a necessidade 

imperiosa dos enfermeiros abraçarem esta área e melhorarem a prestação de 

cuidados aos idosos. 
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Introdução 
Nas sociedades Ocidentais, a forma como cada indivíduo perspectiva e vivencia 

a sua própria sexualidade tem sofrido diversas mudanças ao longo do tempo. 

Hoje, temas relacionados com a sexualidade, outrora punidos socialmente, 

começam a ser aceites como naturais no Ocidente (Antunes, 2007). 

Sendo a sexualidade um pilar fundamental na construção da identidade do 

indivíduo, ela reveste-se de particular importância durante a adolescência 

(Antunes, 2007). Os adolescentes são um grupo com práticas sociais, 

experiências e estilos de vida habitualmente distintos de outros grupos etários, 

e ser jovem significa muitas vezes fazer coisas novas, experimentar, ser ousado 

e corajoso (Villela e Doreto, 2006). 

Este facto faz com que os adolescentes vivenciem a sexualidade de forma mais 

liberal, que iniciem a actividade sexual cada vez mais cedo, partilhando 

múltiplos parceiros, muitas vezes em simultâneo (Nodin, 2001), levando 

frequentemente a atitudes e comportamentos que colocam em risco a sua 

saúde (Antunes, 2007). 

As estatísticas revelam que Portugal continua a ser o segundo país da Europa 

com maior taxa de gravidez na adolescência e estima-se que o número de 

óbitos pelo Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) seja de 1000 por ano 

(Organização Mundial de Saúde [OMS], 2006). 
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Estudos revelam que o grau de informação e o nível de conhecimentos 

funcionam como determinantes da adopção de comportamentos preventivos 

(ROGADO e LEAL, 2000). Assim, na tentativa de resolver problemas neste 

âmbito, o poder político tem tentado implementar nas escolas programas de 

educação sexual que visem não só a transmissão de informação mas também 

que constituam espaço de discussão e debate e contribuam para a formação e 

alteração de atitudes e comportamentos sexuais, no sentido da sua maior 

segurança (ZAPIAIN, 2001). 

Desta forma, pretendeu-se, com o presente estudo, caracterizar um grupo de 

estudantes do primeiro ano do Ensino Superior quanto ao início da actividade 

sexual, à frequência da Consulta de Planeamento Familiar e da assistência a 

sessões de educação para a saúde fora do âmbito das disciplinas curriculares. 

 

Método 
O desenho do estudo realizado é observacional, descritivo-transversal, sendo o 

método de tratamento e análise de dados quantitativo (RIBEIRO, 1999). 

Participantes: Os participantes foram 223 estudantes do 1.º ano do Ensino 

Superior da Escola Superior de Saúde do Instituto Piaget de Vila Nova de Gaia. 

Da amostra, não probabilística acidental, 91,9% tinha idade compreendida 

entre 18 e 24 anos e 76,7 % era do sexo feminino. 
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Material: Tendo em consideração a literatura da especialidade e a experiência 

na área, foi desenvolvido um Questionário para a colheita de dados. 

Procedimento: Após obtenção das devidas autorizações, o Questionário foi 

administrado em grupo, em sala de aula. 

Resultados 
Os resultados revelaram que 71,3% dos inquiridos já havia iniciado a sua 

actividade sexual. No entanto, apenas 25,5% frequentava no momento, ou 

havia frequentado no passado, consultas de Planeamento Familiar. Cerca de 

70% raramente ou nunca havia assistido a sessões de educação para a saúde na 

área da sexualidade, fora do âmbito das disciplinas curriculares, e apenas 2,2% 

referiu ter assistido muitas vezes a tais sessões (cf. Tabela 1). 

Tabela 1. Actividade Sexual e Utilização de Recursos de Educação Sexual 

Variável N % 

Início da actividade sexual   

Sim 159 71,3 

Não 63 28,25 

Não respondeu 1 0,45 

Consultas de Planeamento Familiar   

Sim 57 25,57 

Não 164 73,54 

Não respondeu 2 0,9 

  Sessões de Educação para a Saúde – 
Sexualidade 

  

Nunca 92 41,3 

Raramente 67 30 

Algumas Vezes 59 26,5 

Muitas Vezes 5 2,2 
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Discussão 
Segunda a Direcção Geral de Saúde (DGS, 2001) o Planeamento Familiar é 

fundamental na prestação de cuidados na área da Saúde Sexual e Reprodutiva, 

tendo como um dos objectivos permitir aos indivíduos o acesso à informação, 

para que possam de forma consciente e segura, decidirem quando e quantos 

filhos querem ter. Além disso, segundo a mesma fonte, o Planeamento familiar 

deve trabalhar no sentido da vivência de uma vida sexual saudável.  

Não menos importantes se revelam as sessões de educação para a saúde na 

disseminação de informação. A educação para a saúde é considerada um 

processo que deve dotar o indivíduo de mecanismos que lhes permitam a 

adopção de comportamentos saudáveis (RODRIGUES, PEREIRA e BARROSO, 

2005). A educação para a saúde em contexto escolar deveria ser imprescindível 

pois tem um papel muito importante na formação de atitudes e crenças acerca 

da sexualidade e comportamentos sexuais, na transmissão de informação 

pertinente e no desenvolvimento de competências que permitem a tomada de 

decisão consciente e segura (SAMPAIO et al., 2007). 

Ora, se se pode defender que, pela idade dos participantes, se pode esperar 

que o seu nível de conhecimentos actual seja tal que torna menos premente a 

exploração dos recursos da comunidade no que toca a educação sexual, tal 

argumento não faz sentido quando aplicado a toda a existência destes alunos. 

E, de facto, as questões colocadas remetiam não só para o presente, mas 

também para o passado. Resumindo, os presentes resultados são preocupantes. 
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Actualmente, debate-se com frequência a importância da educação sexual na 

vivência de uma sexualidade saudável e na diminuição dos comportamentos de 

risco, sendo importante uma reflexão sobre estes resultados e sobre o caminho, 

ainda longo, que tem de ser percorrido pelos profissionais de saúde, da 

educação e até pelos cidadãos como um todo para que os jovens Portugueses 

vivenciem a sua sexualidade de forma saudável e responsável. 

Neste contexto, é de enfatizar a necessidade de desenvolver/continuar 

projectos de investigação que possam levar à implementação de estratégias de 

intervenção eficazes neste domínio. Este ponto é particularmente importante, 

uma vez que a revisão da literatura sugere que há poucos artigos focando 

programas sobre saúde sexual/reprodutiva desenvolvida em contextos escolares 

e dirigidos a alunos, independentemente da sua idade (Imianowski, Meneses e 

Ribeiro, 2008). 
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Nota prévia 
O presente artigo enquadra-se no seio de uma investigação mais vasta 

intitulada: “Avaliação da Qualidade de Vida em Pessoas com Feridas Crónicas: 

O Caso dos Doentes com Úlcera de Perna de Etiologia Venosa”, desenvolvida no 

contexto de uma dissertação de mestrado em Sociologia da Saúde no Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade do Minho. 

 

Enquadramento inicial 
Os dados apresentados resultam de uma análise parcelar e preliminar da 

investigação produzida e pretendem evidenciar a relevância assumida pelas 

condições sócio-demográficas e económicas no contexto mais vasto da 

avaliação da qualidade de vida em pessoas com úlcera de perna crónica de 

etiologia venosa. Apesar de toda a complexidade envolvida na génese deste 

fenómeno, a explicação clínica não esgota todas as dimensões que contribuem 

para este resultado. Com efeito, são cada vez mais os autores que assumem e 

defendem a influência dos factores sociais, bem como, a sua coexistência no 

âmbito das pessoas afectadas com úlceras de perna (Baharestani, 2006) (Franks 

& Moffatt, 2006) (Moffat, Franks, Doherty, Smithdale, & Martin, 2006).  

No estudo dessa relação, têm sido produzidas várias investigações e, da sua 

análise, ficam desde já duas ideias com um cariz consensual. A primeira diz 

respeito ao relevo efectivo que a dimensão social assume em termos da 

contextualização da problemática, ou seja, a constatação de que há um relação 
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directa entre a presença de ferida crónica e as condições sociais dos indivíduos. 

Uma segunda dimensão remete-nos para uma dúvida que os diferentes autores 

assumem e para a qual ainda não foram invectivadas teorias explicativas, isto 

é, fica por clarificar, se a influência dos factores sociais precede a ocorrência 

de um caso de pessoa com úlcera de perna, ou se estes factores, pelo 

contrário, assumem preponderância após e devido à existência de uma úlcera 

venosa. 

Para uma melhor ilustração destas questões impõe-se a reflexão sobre os 

resultados objectivos alcançados. Subsequentemente, num estudo de Franks & 

Moffatt (2006) utilizando uma amostra de 758 doentes, verificou-se que 

variáveis como o isolamento social, a respectiva classe social e o facto de estar 

inserido no mercado activo de trabalho influenciavam a qualidade de vida dos 

doentes com úlcera de perna. Estes mesmos autores num estudo posterior com 

113 indivíduos verificaram que a etnia do doente era um factor de risco para a 

ocorrência de úlcera de perna, sendo maior nos indivíduos oriundos das 

Caraíbas ou de África. Por outro lado, existe uma relação directo entre a classe 

social e a existência de ferida. O estado civil, com destaque para os solteiros e 

o facto de viver em habitação arrendada, foram outros dois factores associados 

a uma maior exposição a esta afecção. Finalmente, verificou-se nestas pessoas 

um menor suporte social (Moffat, et al., 2006, p. 307). 
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O estudo empírico 
Face ao exposto anteriormente, os objectivos fundamentais do presente artigo 

são a descrição e análise das condições sócio-demográficas e económicas 

encontradas, bem como da sua influência na qualidade de vida (QV) destas 

pessoas. Em termos metodológicos, tratou-se de um estudo de cariz transversal 

e descritivo, tendo-se procedido à aplicação directa de um inquérito por 

questionário, durante o mês de Junho de 2008. Utilizou-se um instrumento de 

colheita de dados composto por duas partes distintas, a primeira visava uma 

caracterização inicial e a segunda pretendia avaliar o impacto na QV nas 

pessoas afectadas por esta problemática, recorrendo para o efeito, à versão 

Portuguesa1 do Esquema Cardiff de Impacto de Ferida© (CWIS©)2 

No que concerne à população, foram admitidos ao estudo todos os utentes que 

cumpriam, entre outros, os seguintes critérios: 

Utentes de ambos os géneros inscritos provisória ou definitivamente num dos 

quatro Centros de Saúde da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), 

incluindo as diferentes Unidades de Saúde Familiar (USF) que os compõe; 

Com pelo menos um registo no SAPE de diagnóstico de úlcera venosa (UV) 

activo efectuado há três ou mais meses; 

                                                           
1 A utilização desta versão (2003) foi devidamente autorizada pelo Centro de Estudos e 

Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra, entidade detentora de direitos de autor 

para a língua portuguesa. 
2 CWIS: Cardiff Wound Impact Schedule, instrumento desenvolvido em 1997 pela Wound Healing 

Research Unit, University of Wales College of Medicine. 
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A serem alvo de cuidados em ambulatório quer na USF, quer no domicílio; 

Com capacidade intelectual e cognitiva que possibilite o entendimento e a 

resposta ao inquérito utilizado. 

Para a realização da colheita de dados foi solicitada e obtida a devida 

autorização formal ao Conselho de Administração da ULSM, tendo a sua 

efectivação sido precedida do preenchimento e assinatura de termo de 

consentimento informado. 

Em relação aos resultados obtidos e recorrendo a um formato descritivo, num 

total de 78 utentes inquiridos, verifica-se que em relação ao género 76,9% são 

“mulheres”. Na distribuição etária, observa-se uma média de 71,7 anos, sendo 

que a amplitude oscila entre os 40 e os 92 anos e o desvio padrão é igual a 10. 

Recorrendo a uma distribuição por intervalos, 21,8% encontram-se no grupo 

“até aos 65 anos”, sendo que os restantes 78,2% apresentam “65 ou mais anos” 

de idade. O estado civil predominante é “casado” com 51,3%, seguindo-se 

“viúvo” com 26,9%. No que concerne à escolaridade, 34,6% são “analfabetos”, 

logo seguido do “1º ciclo do ensino básico” com 33,3% e “sabe ler e escrever” 

com 28,2%. A este respeito é pertinente assinalar que nenhum dos inquiridos 

tinha escolaridade superior ao “3º ciclo do ensino básico”. Em relação à 

situação da partilha do lar, ou seja, com quem vive, a maioria, 30,8% “vive com 

o cônjuge/companheiro”, seguindo-se com igual valor, 23,1%, “vive só” e com 

“outros familiares”. 
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Objectivamente e no que respeita ao historial de UV, 46,2% apresentam um 

“novo caso mas com histórico de UV”, 30,8% registam uma situação 

“recidivante” e os restantes 23,1% são assumidos como um “primeiro caso”. Já 

em relação ao tempo médio de duração da situação actual, 48,7% apresentam-

na no período compreendido “entre 1 e 5 anos”. No entanto é de realçar que 

25,6% já referem a existência de UV há “mais de 5 anos”. 

Considerando variáveis de natureza socioprofissional, nomeadamente a situação 

face à actividade, constata-se que 88,5% são “reformados”, sendo igualmente 

significativo que apenas 7,7% se encontram no “activo” e que 3,8% estejam 

“desempregadas”. Ainda no que se relaciona com a passagem à situação de 

reforma/desemprego, é de assinalar que 17,9% referem que tal se deveu 

directamente à ocorrência de UV. Atendendo à distribuição profissional e de 

acordo com a Classificação Nacional de Profissões, o grupo dominante com 

35,9% é o dos “operários, artífices e trabalhadores similares”, seguindo-se 

“operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem” e os 

“trabalhadores não qualificados”, ambos com 24,4%. 

Em relação à situação face à residência, constata-se que 35,9% têm “casa 

própria”, seguido de 30,8% com “casa arrendada”. No que se refere às 

condições de habitabilidade, o Quadro 1 é elucidativo. Pela sua análise, 

verifica-se, entre outros aspectos relevantes, que 30,8% referem “infiltrações 

de água”, 21,8% não dispõe de “água da rede pública” e 20,5% não têm “casa 

de banho completa”. É igualmente de salientar que 14,1% não usufruem de 

“água quente canalizada”. 
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Quadro 1 – Distribuição de acordo com as condições de habitabilidade 

Condições de habitabilidade SIM NÃO 
n % n % 

Existência casa de banho completa 62 79,5 16 20,5 
Disponibilidade de cozinha 73 93,6 5 6,4 

Disponibilidade de um quarto por pessoa / casal 75 96,2 3 3,8 
Infiltrações de água 24 30,8 54 69,2 
Iluminação natural 76 97,4 2 2,6 
Água rede pública 61 78,2 17 21,8 

Ligação rede saneamento 72 92,3 6 7,7 
Água quente canalizada 67 85,9 11 14,1 

Presença de obstáculos à mobilidade 27 34,6 51 65,4 
 

Analisando agora a dimensão económica, observa-se que 82,1% dos utentes 

beneficiam de isenção da taxa moderadora, sendo que, no que se reporta ao 

rendimento mensal disponível, a maioria situa-se no intervalo “entre 250€ e 

375€” com 30,8%. É igualmente relevante que 20,5% referiram ter um 

rendimento mensal disponível “inferior a 250€” e que, do total de inquiridos, 

apenas 3,8% tinham rendimentos “entre 750€ e 1000€” e só um, ou seja, 1,3%, 

apresentava rendimento “superior a 1000€”. Quando questionados sobre como 

consideravam esse valor disponível, 70,5% referiram-no como “insatisfatório” 

ou “muito insatisfatório”. 

Uma outra dimensão avaliada relaciona-se com o suporte social, bem como com 

as actividades recreativas e de lazer. Neste âmbito, observaram-se os seguintes 

resultados: 30,8% refere ser alvo de cuidado no domicílio, sendo que no total, 

34,6% utilizam algum tipo de apoio domiciliário. Quando confrontados com a 

pessoa de referência a que recorrem em caso de ajuda, a grande maioria, 

61,5% indicou um “familiar que viva em coabitação”. Ainda a este respeito, 

conclui-se que 44,9% estão com a família e amigos pelo menos “uma vez por 
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semana”, seguido de “uma vez por dia” com 32,1%. No entanto é 

particularmente significativo que 15,4% esteja “menos de uma vez por mês” na 

companhia de outras pessoas próximas. Complementarmente, questionados 

sobre a frequência regular de instituições e ou outros locais promotores de 

socialização, 65,4% “não frequentam” nenhum, seguindo-se a longa distância o 

“café / salão de chá” com 12,8%. Por último e face às actividades recreativas e 

de lazer, uma vez mais uma maioria qualificada declara “não participar”, num 

total de 59,0%. 

A finalizar a observação de resultados, analisaram-se os indicadores relativos à 

avaliação geral do estado de saúde, QV e satisfação geral com a QV. Neste 

contexto e apesar de todo o enquadramento previamente elencado, constata-

se que 41,0% considera o seu estado de saúde como negativo (“muito mau ou 

mau”) em contraste, 42,3% considera a sua saúde “razoável” e 15,4% classifica-

o de “bom”, num total de 59% de apreciação positiva deste item. Já no que 

concerne à percepção da qualidade de vida indicada em resposta à questão 

“Como é a sua qualidade de vida?” e expressa numa escala de 1 a 10, em que o 

1 é assumido como a pior QV possível e o 10 a como a melhor QV possível, 

obteve-se a seguinte leitura: o valor médio final das avaliações efectuadas 

corresponde a 4,95 o que é sobreponível plenamente ao valor intermédio da 

escala. No que se refere à distribuição por frequência, constata-se que o valor 

com maior indicação é curiosamente o “5” com 20,5%, seguindo-se ambos os 

extremos, o “1” com 19,2% e o “10” com 14,1%. Por fim, numa lógica análoga e 

no atinente à satisfação em geral com a QV, registada numa escala de 1 a 10, 

em que o 1 é entendido como “nada satisfeito” e o 10 a como “muito 
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satisfeito” enumeram-se os valores seguintes: 6,21 como média aritmética dos 

resultados obtidos, suplantando claramente o valor médio. No entanto, o valor 

individual mais apontado é o “1” com 21,8%, seguindo-se em oposição o “10” 

com 15,4% e o “7” com 12,8%. 

 

Síntese final 
Apesar das óbvias limitações da análise efectuada, o padrão descrito no estudo 

empírico confirma a revisão teórica efectuada e presente de modo sinóptico no 

enquadramento inicial. Reafirma-se portanto que existe uma ligação efectiva 

entre a existência de úlcera de perna crónica de etiologia venosa nas pessoas 

com condições sócio-demográficas e económicas desfavoráveis e 

cumulativamente com baixos índices de socialização. No entanto não se verifica 

idêntica relação linear entre estas mesmas condições e a avaliação global do 

estado de saúde, da qualidade de vida relacionada com a saúde e a satisfação 

com a mesma de um modo particular, atingindo estes indicadores, em termos 

globais, níveis positivos. 

Conclui-se assim, que na óptica da optimização da QV destas pessoas e num 

paradigma holístico do cuidar, os enfermeiros deverão atender e considerar a 

influência destas dimensões, procurando com os utentes e famílias as medidas 

de remediação adequadas. Concomitantemente, o presente trabalho demonstra 

e reafirma a necessidade plena e efectiva de uma intervenção alargada em 
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contexto de equipa multidisciplinar que atenda a um conjunto abrangente de 

necessidades em cuidados de saúde. 
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Introdução 
É objectivo do estudo investigar a relação entre saúde/doença oral, dieta e 

aspectos socioculturais que determinam e/ou condicionam a manutenção da 

saúde e/ou a prevalência e incidência desta doença. Para isso, tem-se em 

conta a observação desta relação e a sua apropriação na comunidade, 

representada neste estudo pela comunidade escolar, pais ou encarregados de 

educação, docentes e instituições de saúde, com os responsáveis pela 

elaboração e execução dos programas de promoção da saúde do Concelho de 

Gondomar. Intervém na percepção da doença os conhecimentos e visões do 

mundo tradicionais a esta comunidade sobre as mutações esperadas ou visíveis 

na estrutura física dos indivíduos, particularmente no que se refere à perda 

natural e necessária dos dentes primários (de leite) a partir dos sete anos. Este 

acontecimento determina e define uma linha real e imaginária no que se refere 

ao crescimento do ser humano, adquirindo um valor iniciático, ritualizado de 

forma diversa e singular no espaço comunitário e familiar. 

Por outro lado, é fulcral a percepção, por parte dos visados no estudo, do 

significado de uma boca saudável dentro do processo digestivo, assim como a 

identificação dos alimentos considerados benéficos e dos não benéficos para 

uma dentição sã. Isto, porque a cárie e a doença periodontal são, entre outros, 

indicadores das condições nutricionais, ou determinantes e condicionantes das 

mesmas.  

 



 

Página | 104 

Por fim, a educação para uma vida saudável, interligando saúde oral e 

nutrição, deverá ser questionada na discussão de estilos de vida apreendidos e 

transmitidos, nos diversos espaços, formais e informais, de interacção e 

sociabilização, tendo em conta a etapa crítica da vida escolar. 

 

Marco contextual 
A preocupação pelas condições da saúde oral das populações tem sido debatida 

tanto nas esferas académicas e sanitárias, como nas políticas. Se bem que já 

presente há algum tempo no debate público, ela adquiriu particular relevância 

nos últimos tempos, com políticas e programas de saúde propositadamente 

direccionados para este campo, a públicos específicos, como sejam a 

comunidade escolar, as parturientes e os idosos. As políticas nacionais e 

regionais, estabelecidas em estratégias de acção, utilizam, como marco de 

referência, os parâmetros de avaliação, os programas preventivos e de fomento 

na promoção da alimentação saudável e da higiene oral preconizados pela 

Organização Mundial de Saúde.  

A gestão dos programas de prevenção primária, em saúde oral, está 

estabelecida em resoluções e decretos-lei promulgados pelas instâncias de 

poder. Estes programas promovem e privilegiam a utilização dos espaços 

públicos dedicados ao ensino, como lugar e fonte principal da transmissão de 

informação correcta sobre o como e quando fazer, no que respeita aos cuidados 

de saúde.   
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A preocupação pela implementação dos programas tem revolucionado o 

conceito da saúde, percebida agora como o “estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou 

enfermidade”1. Definição que se coaduna com o propósito da EU, assumida em 

Portugal, pois a saúde "deve ser assegurado um elevado nível de protecção da 

saúde física e mental na definição e execução de todas as políticas e 

actividades da Comunidade"2.  

No campo da antropologia/sociologia da saúde, algumas das perguntas de 

interesse, neste campo, são: o cidadão comum, principal destinatário das 

decisões governamentais, define de igual forma o conceito de saúde 

anteriormente formulado, percebe-o socialmente? O conhecimento ou não do 

papel que joga a alimentação na manutenção, recuperação ou mesmo como 

factor de risco da saúde oral é motivo de preocupação aquando este cidadão 

comum se confronta com sua própria saúde oral? Até que ponto a experiência e 

socialização familiar, contextualizadas por visões do mundo tradicionais, 

passadas de geração a geração, interferem no conceito de saúde, na sua 

vivência e devem ser tidas em conta em processos formais e institucionais de 

transmissão de conhecimento, conducentes à alteração de estilos de vida? 

Tendo como certo que a Antropologia estuda e envolve o ser humano em sua 

história e vivência cultural, dentro da diversidade dos grupos sociais e 

culturais, é importante identificar na população se a percepção de saúde 

                                                           
1 Organização Mundial de Saúde, 1946. 
2 Resolução da Assembleia da República nº 19/2008 de 19-05-2008. Tratado de Lisboa que altera 

o tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia. 
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corresponde ao conceito antropológico de que “a saúde e todo o que está 

relacionado com ela (risco e conhecimentos do risco, prevenção, noções sobre 

causalidade, informação sobre os tratamentos adequados, etc.) são fenómenos 

culturalmente construídos e culturalmente interpretados” (Nitcher, 1984). 

Neste estudo é importante saber e trabalhar o que pensam e sentem os diversos 

actores, envolvidos na problemática em análise, desde o médico dentista, o 

professor da Escola do Ensino Básico, os pais ou encarregados de educação, 

assim como os responsáveis pela execução dos programas de saúde oral 

dirigidos à população vulnerável, nomeadamente às crianças em idade escolar, 

como sejam os profissionais dos Centros de Saúde da área em apreço. Será que 

estes actores estão conscientes do seu papel na sociedade, enquanto cidadãos 

e profissionais, como promotores de alterações nos estilos de vida associados a 

comportamentos de risco? É o risco percebido por todos e cada um deles da 

mesma forma e sob o mesmo conceito?  

No que se refere à nutrição, tem sido comprovado em diferentes estudos 

(Karvonem, 2003, Mohynan, 2004 e OMS, 2003) a importância de uma adequada 

e equilibrada alimentação, que garanta os fornecimentos necessários de 

proteínas, vitamina D, cálcio, fósforo e flúor, para o desenvolvimento e a 

manutenção de uma óptima saúde oral. O consumo e frequência de açúcares 

fermentáveis, associado à ausência de práticas de higiene oral, determinam a 

aparição de cárie, mesmo desde a primeira infância. Características como a 

consistência, textura, adesão e o momento de seu consumo, são determinantes 

do potencial cariogénico (Vignarajah, 1997).  
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De igual maneira, é conhecido o factor protector de certos alimentos, ricos em 

fibra, proteínas ou em gorduras, que reduzem o potencial cariogénico (Silva, 

1986). 

Um dos objectivos do Milénio, da Organização Mundial da Saúde, é a redução da 

morbilidade oral e da obesidade nas crianças, mediante a implementação de 

planos alimentares em que a presença de açúcares simples ou fermentáveis 

seja menos do 10% do fornecimento calórico produzido pelos Hidratos de 

Carbono. As indústrias farmacêuticas e alimentares viraram-se para a 

investigação e utilização de poliálcoois, amidos hidrolisados e adoçantes 

sintéticos, devido à baixa acção das bactérias do género estreptococos 

presentes na flora bucal (Mussato, 2002). É fundamental, então, questionarmos 

se as políticas de saúde e educação do Governo Português, que preconizam a 

intervenção e o ensino obrigatório da alimentação saudável e da saúde oral 

durante o primeiro Ciclo do Ensino Básico, estão ser aplicadas com estratégias 

correctas, que permitam a mudança e adopção de estilos de vida saudável 

desde a infância.  

Objectivo  
Identificar os saberes e práticas em nutrição e saúde oral das crianças no 

espaço familiar e definir uma estratégia de acção para uma educação em saúde 

oral a partir do espaço escolar. 
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Metodologia 
Estudo descritivo, piloto, numa amostra de 39 sujeitos em idades 

compreendidas entre os 7 e os 11 anos de idade, seleccionada mediante 

método sistemático e estratificado, numa amostra de conveniência e voluntária 

de crianças escolares do EB1 do Concelho de Gondomar. Foi elaborado um 

Inquérito, semi-quantitativo exclusivo para ser desenvolvido e respondido pelos 

alunos, a que se juntou um Consentimento Assinado entregue aos pais ou 

encarregados de educação, previamente avaliado pelo Comité de Ética da 

Universidade Fernando Pessoa. Este foi acompanhado com entrevistas semi-

estruturadas. Para o tratamento estatístico das variáveis foi utilizado o 

software informático SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 15.0. 

As provas estatísticas utilizadas foram: os testes Kolmogorov-Smirnof, t-

student, ANOVA, Mann-Whitney U, KruskalWallis, Mann-Whitney, R de Pearson e 

Ró de Spearman’s. foram consideradas diferenças significativas com p <0.05. 

Resultados 
66,7% é de sexo feminino, com uma media de idade de 8,6 anos (+1,2); 44,7% 

frequenta o 2 ano do EB1/2; 36,8% refere ser filho único; e 2.6% identifica o 

Nutricionista; 75% consultou o Médico-Dentista; 31,6% estão livres de cárie; 

20,9% considera que evitar comer doces torna os dentes mais saudáveis; 46,8% 

prefere a publicidade televisiva sobre doces e bebidas; 10,4% refere consumir 

os produtos publicitados; 35,1% diz escovar os dentes para os ter limpos; 20.2% 

para evitar a cárie; 72,7% refere que os pais são os que decidem os produtos 

alimentares e de higiene em casa. 
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Conclusões 
As respostas da população estudada revelam a influência da socialização 

familiar, bem como os discursos e comportamentos alimentares e de saúde 

oral, da comunidade envolvente. Para alterar os comportamentos socializados e 

estilos de vida conducentes a graves deficiências sanitárias no campo 

nutricional e na saúde oral, a escola apresenta-se como espaço de excelência. 

Desta forma, a transmissão de conhecimentos em saúde oral e na alimentação 

deveria ser uma preocupação permanentemente nas políticas de ensino. Para a 

elaboração e execução de uma política de saúde oral na escola deverá ser 

chamada toda a comunidade educadora, juntamente com profissionais 

especializados nas áreas a que a problemática se refere. 
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Introdução 
Na maioria dos ambientes recreativos nocturnos, o rock and roll perdeu 

protagonismo e cedeu posição de destaque à música electrónica. No entanto, a 

máxima “sex and drugs and rock and roll” mantém-se viva, bem como a sua 

significância actual, uma vez que continua a caracterizar as fortes ligações 

existentes entre música, drogas e sexo (Lomba et al., 2008). Para muitos 

jovens, divertir-se implica estar com amigos e desfrutar de actividades ligadas 

à música e à dança. Com as drogas, álcool e o sexo a fazerem parte da 

normalidade dos ambientes recreativos nocturnos, estes elementos 

transformam-se numa componente ambiental e constituinte integrante dos 

contextos recreativos (Calafat et al., 2003). O uso de descritivos promocionais 

associados a “festas” usados pela indústria recreativa tais como ecstasy, 

loucura, delírio e hedónico são exemplos de referenciais que mantêm e 

legitimam a relação entre diversão e drogas. O consumo de álcool e drogas 

nestes ambientes relaxa inevitavelmente os costumes sexuais e por conseguinte 

aumenta o sexo livre e despreocupado. O relaxamento, a euforia e a 

desinibição, a diminuição do auto-controlo e da percepção do risco provocados 

por álcool e drogas faz o consumidor ficar menos cauteloso, menos preocupado 

e acabar por esquecer as mensagens de sexo seguro a que sóbrio atenderia 

(Lomba, 2006). Por outro lado, as imagens sexuais e formas femininas 

exuberantes, os dançarinos com indumentária e danças erotizadas que 

predominam nestes locais induzem conexões estéticas entre festa, diversão e 

sexo (Lomba, 2006). 
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Rhodes (2008) referindo-se aos comportamento sexuais de risco, realça que as 

palavras "sexo" e "drogas" pareceram sempre possuir um "e" entre elas, 

enfatizando que, para muitos jovens o consumo de drogas leva naturalmente à 

prática sexual, havendo a ideia de que o prazer do acto sexual é potencializado 

pela acção de substâncias psicoactivas. De facto, está amplamente descrito o 

efeito que drogas como a cannabis (Poulin e Graham, 2001), a cocaína 

(Pechansky, 2000), o ecstasy (Viana, 2002), o «poppers» (James, 2004) e mais 

recentemente o GHB (Fernández e Hernández, 2003) têm sobre o desejo e o 

desempenho sexual. Muitas destas drogas são inclusivamente valorizadas e 

consumidas atendendo aos efeitos que ocasionam nas práticas sexuais (Calafat 

et al., 2008). No entanto, o seu consumo leva frequentemente a 

comportamentos sexuais de risco (Bellis e Hughes, 2004) e predispõe para 

experiências sexuais efémeras e inconsequentes do tipo “one night stand” 

(Lomba, 2006).  

 Outra droga recreativa que na actualidade constitui um problema major é o 

álcool. Segundo Bellis e Hughes (2004) o álcool é a substancia psicoactiva mais 

usada com o objectivo de alterar o comportamento sexual. O álcool é usado 

para adquirir confiança (Abrahamson, 2004) bem como para desinibir a outra 

pessoa de forma a aumentar as probabilidades de vir a ter relações sexuais com 

ela (Martin, 2001). No entanto, quando os jovens bebem álcool excessivamente 

ficam incapazes de gerir uma relação sexual segura (Traeen e Kvalem, 1996) 

uma vez que o álcool afecta as capacidades cognitivas de avaliação custo-

benefício da conduta sexual sem protecção (Camera, Sarriera e Carlotto, 2007), 
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duplicando-se as probabilidades de praticar sexo desprotegido (Johnson e Stahl, 

2004).  

De acordo com o estudo de Matos et al. (2006) 35,2% dos jovens portugueses 

que iniciaram a vida sexual fizeram-no sob o efeito do álcool e 22,4% sob o 

efeito de drogas. Outros estudos internacionais apontam para que os 

consumidores de drogas e de álcool, não só têm mais relações sexuais do que os 

iguais não consumidores, mas também têm mais parceiros sexuais, usam menos 

os preservativos e iniciam-se em práticas sexuais mais cedo, sendo que um 

terço destes têm a sua experiência sexual sobe o efeito de drogas ou álcool 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2000; Whitaker e Miller, 2000; 

Bellis e Hughes, 2004). 

Esta nova postura dos jovens perante a sexualidade, vista como mais uma 

actividade a que facilmente se pode aceder nos espaços recreativos nocturnos 

(Calafat et al., 2004; Megias, Méndez e Pallares, 2005), tem implicações 

importantes a nível da saúde pública, uma vez que aumenta o risco de 

contracção do vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis ou 

gravidezes indesejadas (Cooper et al., 1994). 

Metodologia  
A população objecto deste estudo é composta por jovens frequentadores de 

ambientes recreativos nocturnos de 9 cidades portuguesas (Lisboa, Porto, 

Coimbra, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada, Odivelas, Funchal, Viana do 

Castelo e Viseu).  
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No período de Maio a Dezembro de 2007, foi seleccionada uma amostra de 1142 

jovens, utilizando uma variação da RDS (Respondent-driven sampling) - 

amostragem orientada por respondentes (Heckathorn, 1997), previamente 

desenvolvida e validada para recrutar consumidores de drogas recreativas 

(Wang et al., 2005). Uma descrição detalhada dos procedimentos para a 

selecção dos espaços recreativos e participantes do estudo poderá ser 

consultada em Lomba et .al.,  (2008). 

Os jovens recrutados têm idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos ( X = 

22,27 anos; SD = 4 anos). A amostra total é formada por mais jovens do sexo 

feminino (52,5%) do que do sexo masculino (47,5%), quase todos solteiros 

(91,4%), estudantes (56,9%) ou já com emprego fixo (28%) e com formação 

universitária (53,1%) ou secundária (33,2%).  

Utilizou-se o “Questionário de Caracterização da População” que em conjunto 

com outros 3 instrumentos, integram o ECRIP (Estudo da cultura recreativa 

como instrumento de prevenção). O ECRIP foi desenvolvido pela rede IREFREA 

(Instituto Europeu para o Estudo dos Factores de Risco e Factores de Protecção 

em Crianças e Adolescentes) em 2005 e adaptado para português, em 2006, 

pelo IREFREA Portugal. Estes quatro instrumentos direccionados para a 

caracterização e estudo da cultura recreativa na Europa, poderão ser 

consultados em www.irefrea.org.  
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Resultados  
Consumo de álcool e drogas ilícitas: O álcool e a cannabis são as 

substâncias mais consumidas (pelo menos uma vez) por 95,8 e 46,9% dos 

jovens, respectivamente. A idade de início do consumo de álcool é prematura (

X =15 anos; SD =2,2 anos), tal como a da cannabis ( X =16,8 anos; SD =2,4 

anos). A iniciação às restantes drogas, acontece ligeiramente mais tarde, entre 

os 19 e os 20 anos, aproximadamente. Álcool e cannabis são mais consumidos 

pelo género masculino (respectivamente: Z = -9,060, p = 0,00; Z = -3,827, p 

=0,00) e os jovens mais novos tendem a consumir mais cannabis do que os mais 

velhos (rs = -0,160;p =0,00). Nos jovens com escolaridade obrigatória é 

observado um consumo mais frequente de tranquilizantes/sedativos, 

(χ2=10,91;p =0,00), cannabis (χ2=30,77;p =0,00) e cocaína (χ2=6,98; p =0,03) 

do que nos jovens universitários ou com frequência do ensino secundário. 

Verificou-se ainda que, na globalidade, os jovens consumidores têm hábitos 

recreativos mais enraizados do que os jovens não consumidores. 

Sexualidade e Comportamentos sexuais de risco: Dos inquiridos, 83,3% já 

tiveram relações sexuais e a média de idades de início é de 16,96 anos (SD = 

2,24 anos). 92,9% dos jovens assume uma orientação sexual heterossexual, 

sendo que 2,9% dos restantes jovens assumem uma orientação homossexual e 

3,8%, uma orientação bissexual.  

Nos últimos 12 meses, 96,3% dos jovens que já iniciaram a sua vida sexual 

mantiveram-se sexualmente activos tendo tido cada jovem, em média, 1,96 (SD 

= 2,33) parceiros sexuais.  
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Neste grupo de jovens, 51,0% teve relações sexuais sob o efeito de álcool e 

22,9% sob o efeito de drogas. 46,7% dos jovens questionados concordaram que 

drogas e álcool são elementos que os influenciam a ter relações sexuais 

desprotegidas e 8,2% confessou que, nos últimos 12 meses, teve relações 

sexuais de que se arrependeu devido ao consumo de drogas ou álcool.  

Quanto a relações sexuais desprotegidas, esta foi uma prática tida sempre ou 

quase sempre por 42,0% dos jovens e algumas vezes por 20,3% dos jovens. Um 

dos motivos justificativos do não uso de preservativo para 8,7% dos jovens foi 

por estar muito “bêbado” ou muito “pedrado”.  

Nos últimos 12 meses, 24,5% dos inquiridos fizeram rastreio de IST’s (Infecções 

sexualmente transmissiveis) o que demonstra uma atitude de percepção de 

risco perante comportamentos sexuais adoptados apesar da falta de auto-

controlo para evitar ou recusar esses mesmos comportamentos. 

Relação dos comportamentos sexuais dos jovens com o consumo de 

álcool e drogas:  

De modo a explorar as ligações entre comportamentos sexuais e consumo de 

drogas e álcool, examinámos a relação entre idade inicial do consumo e a 

primeira relação sexual. Verificam-se correlações baixas/moderadas (rs a variar 

entre 0,36 e 0,39) positivas entre as variáveis, indicando que os jovens que 

iniciaram o consumo de álcool e drogas mais cedo tiveram a sua primeira 

relação sexual mais cedo.  
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Por outro lado, e conforme se pode verificar no quadro 1, pela aplicação do 

Mann-Whitney test e recorrendo à análise posterior da diferença das médias dos 

consumidores e não consumidores para os indicadores da variável 

“comportamentos sexuais dos jovens”, conclui-se que, à excepção dos jovens 

que consomem tranquilizantes, os jovens consumidores das restantes 

substâncias tiveram mais parceiros sexuais do que os não consumidores. Os 

consumidores de cannabis tiveram ainda mais vezes relações sexuais do que os 

não consumidores. Em todas as substâncias, as diferenças encontradas entre 

consumidores e não consumidores quanto aos comportamentos sexuais de risco 

(sexo sem preservativo; sem anticoncepcionais ou sob a influência de álcool ou 

drogas) são no sentido dos comportamentos de risco estarem mais presentes no 

grupo de jovens consumidores.  

Quadro 1 - Diferença nos comportamentos sexuais dos jovens segundo o 
consumo/não consumo de álcool e drogas, nos últimos 12 meses 
 

Com que frequência 
Consomes: 

Com quantas 
pessoas já 
tiveste sexo 

Quantas vezes 
já tiveste 

relações sexuais 

Com que 
frequência tens 
sexo sem uso de 

preservativo 

Com que 
frequência tens 
sexo sem uso de 
anticoncepcionai

s 

Com que 
frequência tens 

sexo sob a 
influência de 

álcool 

Com que 
frequência tens 

sexo sob a 
influência de 

drogas 

n            Z n            Z n            Z n            Z n            Z n            Z 

Álcool 
N.Consu. 
Consum. 

27 
872 

-3,026 
 (*) 

29 
881 

-0,293 
 (-) 

30 
889 

-0,459  
(-) 

46 
1052 

-0,074 
 (-) 

30 
888 

-4,359 
(**) 

30 
886 

-1,833 
(-) 

Tranquiliz. 
/Sedativos 

N.Consu. 
Consum 

804 
79 

-1,072 
 (-) 

817 
76 -1,860 

 (-) 

822 
76 -1,170 

 (-) 
825 
76 

-2,414  
(*) 

824 
76 

-0,605 
(-) 

822 
76 

-0,470 
(-) 

Cannabis 
 (charros) 

N.Consu. 
Consum 

420 
470 

-7,778 
(**) 

422 
477 

 -2,053 
(*) 

427 
479 

-3,209 
(*) 

429 
480 

-2,999 
(*) 

430 
478 -11,528 

(**) 

430 
476 -13,229 

(**) 

Cocaína 
 

N.Consu. 
Consum 

776 
110 

-8,121 
 (**) 

783 
113 

-0,713 (-
) 

778 
114 

-0,614 
(-) 

792 
113 

-3,453 
(*) 

792 
112 -6,413 

(**) 

790 
112 

-11,261 
(**) 

Ecstasy N.Consu. 
Consum 

767 
120 

-7,416 
(**) 

775 
121 

-0,267 
 (-) 

779 
123 

-1,114 
(-) 

783 
122 

-3,608 
(**) 

784 
120 

-6,533 
(**) 

781 
121 

-11,349 
(**) 

(*)  Diferença significativa ao nível 0.05 (bi-caudal). 
(**)  (*)  Diferença significativa ao nível 0.01 (bi-caudal). 
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No grupo específico de jovens consumidores, verificou-se ainda a existência de 

relações significativas entre os comportamentos sexuais e a frequência do 

consumo de álcool, cannabis e cocaína. As relações encontradas demonstram 

que o número de parceiros sexuais é maior nos jovens que têm maior 

frequência de consumo de álcool, cannabis e cocaína (Gamma = 0,36; 0,32 e 

0.30, respectivamente); a frequência com que têm relações sexuais 

desprotegidas também aumenta com a frequência do consumo de álcool e 

cannnabis (gamma = 0,12 e 0,24, respectivamente) e a frequência com que têm 

relações sexuais sob o efeito de álcool ou drogas também aumenta com o 

consumo exponencial de álcool, cannabis e cocaína (Gamma = 0,44; 0.77 e 

0,51, respectivamente). 

 

Conclusões 
Dado que cada vez há mais ambientes recreativos nocturnos e que são cada vez 

mais frequentados por jovens, será uma questão fulcral de saúde pública 

procurar entender a sua influência na adopção de comportamentos 

potencialmente nocivos para a saúde como o consumo de álcool e drogas e a 

adopção de comportamentos sexuais de risco. 

Na generalidade, as estratégias preventivas no âmbito da saúde sexual são 

desenvolvidas e implementadas de um modo autónomo e independente das 

acções direccionadas para o consumo de álcool e drogas e vice-versa.             
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No entanto, intervenções que não considerem estas questões de uma forma 

integrada poderão comprometer a eficácia da prevenção.  

Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de programas mais 

amplos com intervenções baseadas na evidência, em que considerem o 

consumo de álcool e drogas como factores predictores de comportamentos 

sexuais de risco, em contextos típicos de socialização dos jovens tais como são 

os ambientes recreativos. Com base nestes factos, consideramos que as 

mensagens usadas na prevenção do consumo de drogas poderão ser 

beneficiadas ao desmontar a conotação sexual de algumas drogas, dum modo 

similar a estratégias idênticas adoptadas em campanhas anti-tabágicas. Por 

outro lado, há que atender a outros factores determinantes dos 

comportamentos de risco como a primazia do princípio do prazer, fomentado 

pela sociedade de consumo actual; a posição central que os comportamentos 

de risco ocupam na vida recreativa dos jovens e a influência das substâncias 

psicoactivas sobre os comportamentos que faz com que os jovens não atendam 

a mensagens preventivas que adoptariam se estivessem sóbrios.  

A promoção de competências pessoais e sociais será outra estratégia para 

promover a construção de alternativas de diversão e de formas de lidar com 

situações onde os factores sociais e ambientais podem constituir factores de 

risco. É importante e fundamental que as entidades responsáveis, políticos, 

educadores, profissionais de saúde e outros grupos com responsabilidades de 

intervenção na comunidade, reconheçam a diversidade dos grupos juvenis, as 

suas potencialidades e os seus hábitos de vida, em contextos culturais, sociais e 

de diversão diversos, adequando assim as estratégias preventivas e de 
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comunicação a estes grupos e desenvolvendo competências adequadas para a 

interacção com eles. 
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Fundamentação teórica 
A Diabetes Tipo 1 é uma doença crónica, cuja adesão ao tratamento é 

particularmente difícil durante a adolescência. De facto, o diagnóstico da 

diabetes exige uma reorganização dos hábitos pessoais e familiares a vários 

níveis, implicando não uma cura, mas uma gestão quotidiana (Ribeiro, 1998).  

Este estudo pretende colaborar na compreensão das dimensões psicológicas da 

diabetes na adolescência, consistindo numa base exploratória dos factores 

ambientais e individuais para a adesão ao regime terapêutico no âmbito da 

Teoria da Auto-Determinação (TAD).  

A TAD é uma macro-teoria da motivação humana, que destaca a importância do 

desenvolvimento e do funcionamento da personalidade integrada em contexto 

social (Deci & Ryan, s.d.). Neste sentido, a percepção do paciente sobre a 

experiência das sessões terapêuticas pode influenciar a adesão ao tratamento 

da diabetes. Entende-se por ambiente terapêutico, a atitude do terapeuta, que 

pode preponderantemente estimular a autonomia do paciente, ou actuar de um 

modo mais directivo, impondo limites. Diversos estudos suportam a relevância 

do ambiente terapêutico na adesão a diferentes tratamentos. A título de 

exemplo, pode referir-se o estudo de Williams, Freedman e Deci (1998) no qual 

os pacientes portadores de diabetes cujos técnicos de saúde estimularam a sua 

autonomia face ao tratamento, se encontravam mais motivados para a adesão 

ao tratamento (controlando os níveis de glicose e seguindo as orientações dos 

terapeutas).  
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Para além dos factores mais gerais ligados ao ambiente terapêutico, há que 

considerar os factores individuais (idade, tempo de doença e idade de 

diagnóstico) que podem facilitar ou dificultar a vivência da adolescência 

associada à diabetes (Barros, 1999). 

Os objectivos deste estudo incluem: averiguar a percepção dos adolescentes 

sobre o ambiente terapêutico, o que permitirá também, analisar a sua 

influência sobre a adesão ao tratamento da diabetes. Examina-se, ainda, a 

influência das variáveis individuais idade, tempo de doença e idade de 

diagnóstico na qualidade do ambiente terapêutico e nas medidas de adesão.  

 

Metodologia 
Participantes 

A amostra deste estudo é constituída por 30 adolescentes portadores de 

Diabetes Tipo 1 que frequentavam o Gabinete de Enfermagem de 

Endocrinologia Pediátrica do Hospital de São João, no Porto. Os participantes 

foram seleccionados tendo em conta os seguintes critérios: diagnóstico de 

Diabetes Tipo 1 e cientes do mesmo; não hospitalizados; idade compreendida 

entre os 11 e os 19 anos. Assim, trata-se de uma amostra de conveniência, uma 

vez que os sujeitos iam integrando o estudo conforme compareciam no 

Gabinete de Enfermagem e apenas nos dias em que a investigadora estava 

presente. 
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Relativamente aos participantes, 14 (46.7%) são do sexo masculino e 16 (53.3%) 

do sexo feminino. As suas idades variam entre os 11 e os 19 anos (M=14.63; 

DP=2.01). O tempo de doença dos participantes varia de 1 a 14 anos (M=6.57; 

DP=3.74) e as idades dos participantes aquando do diagnóstico da diabetes 

situam-se entre os 2 e os 13 anos de idade (M=8.07; DP=3.06).  

Instrumentos 

Com o intuito de avaliar a percepção do cliente sobre o ambiente terapêutico 

utilizou-se o Questionário de Percepção do Cliente sobre o Ambiente 

Terapêutico (Q.P.C.A.T.), constituído por 6 itens. Na resposta ao Q.P.C.A.T., o 

sujeito posiciona-se, numa escala de 1 (afirmação nada verdadeira) a 7 

(afirmação totalmente verdadeira). O resultado obtém-se através da soma da 

pontuação obtida em cada um dos 6 itens. 

É de referir que foi efectuada uma questão (Costumas seguir o tratamento 

proposto pelo médico?), apresentada em folha à parte, para procurar entender 

a regularidade com que é seguido o tratamento, como medida de auto-relato 

de resultado de adesão terapêutica. À referida questão os sujeitos deviam 

responder numa escala de 1 a 5 do seguinte modo: 1= nunca, 2= raramente, 3= 

algumas vezes, 4= quase sempre, 5= sempre.  

Através dos registos do gabinete de enfermagem, foi possível aceder ao valor 

de hemoglobina glicosilada (HbA1c) obtido no dia em que foram recolhidos os 

dados junto de cada adolescente. A HbA1c funciona, também, como medida de 
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resultado de adesão terapêutica, pois reflecte os últimos três meses de 

tratamento. 

Procedimento 

Em primeiro lugar, foi entregue na Comissão de Ética do Hospital de S. João 

toda a documentação necessária para o pedido de autorização para a 

realização do estudo na instituição. Uma vez obtido o parecer favorável da 

Comissão de Ética foi iniciada a investigação no Serviço de Endocrinologia do 

referido hospital.    

Os sujeitos portadores de diabetes, antes de se dirigirem à Consulta de 

Endocrinologia Pediátrica, comparecem habitualmente, na Sala de 

Enfermagem, onde é efectuado o controlo da HbA1c e são fornecidas 

informações importantes para o tratamento. Assim, quando surgia um 

adolescente que preenchia os critérios de inclusão na amostra, a enfermeira 

apresentava a investigadora aos pais. Posteriormente, a investigadora solicitava 

aos pais a autorização para que o adolescente pudesse, caso concordasse, 

participar no estudo. O sujeito portador de diabetes, por seu turno, assinava, 

também, o consentimento informado. 

Procedeu-se, então, à recolha dos dados demográficos. O instrumento 

Q.P.C.A.T e a questão adicionada sobre a frequência do seguimento do 

tratamento foram aplicados individualmente pela investigadora aos 

adolescentes portadores de diabetes. 
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Na sala de enfermagem, foi registado o valor de HbA1c obtido no dia em que 

foram recolhidos os dados junto de cada adolescente. 

Na maioria das vezes, a administração dos instrumentos decorreu no Gabinete 

de Enfermagem (espaço próximo da sala de enfermagem). Por escassas vezes 

este gabinete não se encontrava disponível e tornou-se necessário recorrer à 

sala de espera.  

 

Resultados 
Nesta secção são apresentados os resultados das análises efectuadas. Os dados 

foram introduzidos numa matriz do SPSS (versão 15.0) para análise estatística.  

Com o intuito de avaliar a fiabilidade do questionário, calculou-se o Alpha de 

Cronbach. Assim, o valor obtido foi de 0.89 para o Q.P.C.A.T., indicador de 

uma boa consistência interna. 

Quanto ao valor médio da percepção acerca do ambiente terapêutico, 

constata-se que este foi elevado (M=5.30, DP=1.22). Este valor significa que o 

ambiente terapêutico é percebido como bastante estimulador de autonomia do 

paciente no que se refere à adesão ao tratamento da diabetes, havendo 

segundo Williams et al. (2004), uma maior probabilidade deste se tornar 

autonomamente motivado, reflectindo-se positivamente nos cuidados de saúde.  

Relativamente ao valor de HbA1c (M= 10.02, DP= 2.08), na amostra do presente 

estudo, apenas quatro dos sujeitos revelam um valor de HbA1c aceitável, ou 
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seja, valores que se localizam entre 6.1% e 8%. Os restantes participantes 

obtiveram valores superiores a 8% e, portanto, são considerados como tendo 

um “mau controlo glicémico”. Nenhum dos sujeitos demonstrou um controlo 

normal ou óptimo (HbA1c<6%). É de referir que para além das alterações 

hormonais durante a adolescência, o padrão irregular da alimentação, do 

exercício físico e a falta de auto-suficiência no tratamento, parecem constituir 

factores adicionais que contribuem para a dificuldade no controlo da diabetes 

(Pina, 1998). Outra explicação para os resultados obtidos neste índice pode 

residir na influência de factores psicológicos e psicossociais.  

É de realçar que, na presente investigação, mais de metade dos adolescentes 

declaram seguir o tratamento “quase sempre” e cerca de um quarto dos 

participantes menciona seguir “sempre” o tratamento da diabetes. Nenhum dos 

adolescentes inquiridos referiu seguir o tratamento “raramente” ou “nunca”. 

Os resultados neste índice poderiam fazer crer que os valores de HbA1c obtidos 

reflectissem um melhor controlo metabólico, o que na verdade não se 

verificou. Estes resultados podem apontar para uma percepção enviesada ou 

optimista do seu próprio comportamento, ou para uma desvalorização da 

importância de um seguimento rigoroso do tratamento.  

Seguidamente, apresentam-se os resultados das análises de variância (One-Way 

ANOVA) das variáveis principais do estudo em função da idade, tempo de 

doença e idade do doente aquando do diagnóstico da diabetes (idade de início).  

Com este intuito, foram constituídos 3 grupos para cada uma das variáveis 

independentes. Para a definição dos grupos não existem critérios consensuais. 
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No nosso estudo, os grupos foram definidos com base nos tercis. Assim, para a 

variável idade definimos: grupo 1 (11-13 anos), grupo 2 (14-15 anos) e grupo 3 

(16-19 anos). No que concerne à variável tempo de doença, constituíram-se os 

seguintes grupos: grupo 1 (1-4 anos), grupo 2 (5-7 anos) e grupo 3 (8-14 anos). 

No que se refere à variável idade de início definimos: grupo 1 (2-6 anos), grupo 

2 (7-9 anos) e grupo 3 (10-13 anos). Utilizou-se o teste Post-Hoc de Scheffe 

para se averiguar diferenças entre grupos de cada variável.  

No Quadro 1 podem observar-se os resultados das análises de variância. 

Quadro 1 - Análise de Variância entre as Variáveis Idade, Tempo de Doença e 

Idade de Início e as Variáveis Principais do Estudo 

Variáveis 1. Q.P.C.A.T. HbA1c 
Frequência do 
seguimento do 

tratamento (auto-relato) 

Idade F(2,27)=4.24* F(2,27)=0.12 F(2,27)=6.43** 

Tempo de doença F(2,27)=0.83 F(2,27)=3.43* F(2,27)=1.07 

Idade de início F(2,27)=0.47 F(2,27)=9.65** F(2,27)=2.40 

        Nota. 1. Média Percepção do Ambiente Terapêutico; * p< 0.05; ** p<0.01 

 

Relativamente ao ambiente terapêutico, destacam-se diferenças significativas 

entre os grupos 2 (M=4.53, DP=1.03) e 3 (M=5.77, DP= 1.17) da variável idade. 

Os resultados indicam que para os adolescentes do grupo 2 (14-15 anos) o 

ambiente terapêutico é percebido como apoiando menos a autonomia para o 

tratamento da diabetes do que nos sujeitos entre os 16 e os 19 anos.  
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No que diz respeito ao auto-relato do seguimento do tratamento, é de salientar 

que foram encontradas diferenças entre os grupos 1 (M=4.38, DP=0.74) e 3 

(M=3.55, DP= 0.52) e entre os grupos 2 (M=4.27, DP=0.47) e 3 da variável idade. 

Os resultados obtidos indiciam que os adolescentes mais velhos (16-19 anos) 

referem seguir o tratamento da diabetes com menos frequência do que os 

sujeitos mais novos (11-13 anos) e do que os adolescentes do grupo 2 (14-15 

anos).      

No que concerne aos grupos da variável tempo de doença, apenas se constatam 

diferenças estatisticamente significativas relativamente ao valor de HbA1c. 

Assim, o grupo 2 (M=11.46, DP=2.13) difere significativamente do grupo 3 

(M=9.18, DP=1.28). Os resultados apontam para um menor valor de HbA1c 

(logo, melhores cuidados de saúde) nos adolescentes com um tempo de doença 

mais prolongado (8-14 anos) em relação aos adolescentes com um menor tempo 

de doença (5-7 anos).  

Por último, na variável idade de início, verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas relativamente ao valor de HbA1c. Estas foram 

constatadas entre os grupos 1 (M=8.71, DP=1.12) e 2 (M=11.84, DP=1.78) e 

entre os grupos 2 e 3 (M=9.44, DP=1.86). Os resultados obtidos apontam para 

um menor valor de HbA1c nos sujeitos cuja idade de diagnóstico se situa entre 

os 2 e os 6 anos, do que nos indivíduos cuja idade de diagnóstico se encontra 

entre os 7 e os 9 anos. Contudo, os adolescentes cuja idade de diagnóstico se 

situa entre os 10 e os 13 anos parecem apresentar valores de HbA1c inferiores 

aos daqueles cuja idade de diagnóstico se encontra entre os 7 e os 9 anos. 
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Conclusões 
De acordo com a TAD, para além dos factores individuais, os factores 

ambientais também têm influência na regulação do comportamento do sujeito. 

Neste estudo, o ambiente terapêutico foi percepcionado pelos adolescentes 

portadores de diabetes como estimulador da autonomia, o que poderá 

contribuir para a manutenção de cuidados positivos de saúde.  

Apesar disso, os valores de HbA1c são ainda bastante elevados. No que 

concerne à influência de características individuais na motivação para a 

terapêutica da diabetes, tivemos em consideração as seguintes variáveis: 

idade, tempo de doença e idade de diagnóstico. Os resultados sugerem que o 

auto-relato do seguimento do tratamento e a percepção do ambiente 

terapêutico podem ser significativamente diferentes, tendo em conta a idade 

dos sujeitos. No nosso estudo, o tempo de doença parece ser, também, um 

factor individual particularmente relevante no valor de HbA1c obtido. Por sua 

vez, a idade de diagnóstico parece ter influência no valor de HbA1c. Assim, os 

resultados apontam para certas variáveis relacionadas com a idade e a duração 

da doença que poderão constituir factores de risco na adesão ao tratamento da 

diabetes. 

Por último, o ambiente terapêutico e os factores individuais devem ser tidos 

em conta na organização dos serviços de prestação de cuidados aos 

adolescentes portadores de diabetes, com o intuito de promover a adesão ao 

regime terapêutico e a adaptação às consequências da patologia. 
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Enquadramento teórico 
A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral com uma angulação 

superior a 10º, detectada pelo método de Cobb que apresenta uma maior 

prevalência no sexo feminino (Oliveira, 2000). Pode classificar-se, quanto à sua 

etiologia, em (i) congénita, quando resulta de má formação durante a fase 

embrionária, (ii) idiopática quando surge durante o desenvolvimento e tem 

origem desconhecida (Burwell, 2003) (iii) neuromuscular; (iv) pós-traumática, 

(v) infecciosa, entre outras tipologias.  

Ao nível do tratamento, destacam-se duas modalidades, o tratamento efectivo 

e o tratamento não efectivo. O tratamento não efectivo actua numa lógica 

preventiva (e.g. fisioterapia, natação). O tratamento efectivo pretende 

minorar a evolução natural da escoliose, sendo disso exemplos o tratamento 

conservador e o tratamento cirúrgico.  

A escoliose é considerada uma doença crónica (Reichel & Schanz, 2003), pelo 

que requer a necessidade de adaptação psicossocial. A qualidade de vida é um 

constructo associado à adaptação psicossocial (Wallander & Varni, 1998), que 

compreende quatro domínios: físico/funcional, psicológico/emocional, suporte 

social e profissional/escolar (Bishop, 2005).  

A escoliose coloca desafios ao nível físico e psicológico (Freidel, Reichel, 

Steiner, Warchburger, Petermann & Weiss, 2002). No domínio físico referem-se 

restrições da capacidade física (Reichel & Schanz, 2003), no funcionamento do 

sistema cardíaco e respiratório (Nachemson, 1968; Nilsonne & Lundgren, 1964; 
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Ponseti & Friedman, 1950, cit in Bengtsson, Fällström, Jansson & Nachemson, 

1974), queixas físicas e dificuldades de mobilidade (Reichel & Schanz, 2003). 

Ao nível psicológico, a literatura documenta o surgimento de sentimentos de 

baixa auto-estima, depressão e ansiedade associados à evolução do corpo 

(Liskey-Fitzwater, Moore & Gurel, 1993) e da escoliose e relacionados com o 

futuro (Reichel & Schanz, 2003). O sentimento de “ser diferente” motiva uma 

maior percepção de vergonha e receio na relação com os pares (Reichel & 

Schanz, 2003), despoletando ansiedade e repercutindo-se no evitamento de 

algumas actividades e no vestuário (Liskey-Fitzwater, et al., 1993).  

Reichel e Schanz (2003) salientam que o diagnóstico e o tratamento da 

escoliose idiopática, na adolescência, pode considerar-se uma experiência 

negativa. O tratamento conservador compromete a adaptação psicossocial, 

colocando limitações na mobilidade, no sono e problemas de pele, bem como 

dificuldades na adesão à terapêutica (Reichel & Schanz, 2003). Ao nível 

subjectivo observa-se um agravamento dos sentimentos e/ou experiências 

psicológicas (Reichel & Schanz, 2003; Climent & Sanchéz, 1999). Os estudos 

comparativos entre adolescentes alvo de tratamento conversador e cirúrgico 

destacam que os primeiros experienciam mais sentimentos de ansiedade e 

tendem a apresentar uma imagem corporal mais negativa (Fällström et al., 

1986).  

O presente estudo faz parte de um projecto de investigação mais vasto que 

procura compreender a influência da escoliose na adolescência.  
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Os principais objectivos deste estudo foram: (i) examinar a qualidade de vida 

de adolescentes com escoliose e identificar as dimensões afectadas; (ii) 

analisar comparativamente a qualidade de vida de adolescentes com escoliose 

e sem problemas físicos; (iii) avaliar a influência do tipo de tratamento na 

qualidade de vida destes adolescentes; (iv) identificar as principais dificuldades 

referidas espontaneamente pelos adolescentes. 

 

Metodologia 
Participantes 

A amostra do estudo era composta por um grupo clínico de 31 adolescentes com 

escoliose (24 raparigas), de idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos que 

frequentavam, no momento do estudo, o Hospital Geral de Santo António. A 

maioria dos adolescentes (N=28) apresentava uma escoliose idiopática e 3 uma 

escoliose congénita. No que respeita ao tratamento, 10 adolescentes eram alvo 

de tratamento preventivo, 7 de tratamento cirúrgico e 14 tinham sido alvo de 

tratamento conservador. A 7 dos adolescentes alvo de tratamento cirúrgico, 

tinha sido também sugerida a intervenção cirúrgica. O grupo de comparação, 

seleccionado por conveniência, era composto por 43 adolescentes sem 

problemas físicos (16 raparigas), que frequentavam uma escola básica 2/3 ciclo 

na zona metropolitana da cidade do Porto.  
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Instrumentos 

PEDSQL 4.0 - Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 

A Escala Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 de Varni, Seid e Kurtin assume 

que o indivíduo é capaz de compreender e dar indicações sobre a sua qualidade 

de vida (Lima, 2005). A escala possui várias versões, entre as quais a escala 

genérica de auto-relato para crianças entre os 8 e os 12 anos que tem  como 

objectivo avaliar o funcionamento físico, emocional, social e escolar e fornece 

índices de qualidade de vida total, física e psicossocial em 

crianças/adolescentes com doença crónica.  

Utilizámos neste estudo a versão portuguesa adaptada por Lima, Guerra e 

Lemos (2002). O estudo de adaptação manifestou bons níveis de consistência 

interna (α total = 0,85; α saúde física=0,74; α saúde psicossocial=0.81). As 

médias (M) e os desvios-padrão (DP) da adaptação da escala são os seguintes: 

escala total (M=79,81; DP=12,07); subescala saúde física (M=83,50; DP=14,77) e 

subescala saúde psicossocial (M=78,23; DP=12,91). 

Teve-se o cuidado de proceder a uma análise prévia dos itens junto de um 

grupo de adolescentes, a qual revelou uma boa adequação dos itens da escala a 

estas idades, sugerindo apenas a substituição dos termos “menino (a)” pelos 

termos “rapaz/rapariga”.  
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Mini-Entrevista Semi-Estruturada 

A mini-entrevista incluía a questão - Quais as principais dificuldades que tens 

no teu dia-a-dia por causa deste problema de saúde físico?. A investigadora 

colocava a questão aos adolescentes do grupo clínico, solicitando que 

explicassem as suas respostas. No fim, a entrevistadora perguntava aos 

adolescentes se queriam acrescentar algo à sua resposta. Pedia-se, também, 

que, relativamente às três primeiras respostas, indicassem o grau de 

dificuldade numa escala de Lickert, em que 1 significava pouco difícil e 4 muito 

difícil. 

 

Procedimento 
Procedimentos de Recolha de Dados 

A recolha de dados realizou-se após o consentimento favorável das respectivas 

instituições. No contexto escolar a investigadora, em colaboração com uma 

administradora, dirigiram-se às turmas com o objectivo de recolher a 

informação. Eram fornecidas as instruções aos alunos e depois entregue o 

questionário para que o preenchessem autonomamente. No contexto 

hospitalar, era feita uma abordagem inicial onde se explicitava o objectivo e as 

metodologias do estudo e, após um consentimento informado, iniciava-se a 

entrevista. O adolescente respondia ao questionário e subsequentemente à 

mini-entrevista. No fim, criou-se um espaço onde pais e/ou adolescentes 

poderiam colocar questões. 
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Procedimentos Análise de Dados 

Para analisar os dados recolhidos usaram-se metodologias quantitativas e 

qualitativas. Recorreu-se ao programa Statistical Package for Social Science 

15.0 para realizar análises descritivas e comparações de dados de amostras 

independentes com uma variável métrica e vários grupos. O intervalo de 

confiança assumido foi de 95%. 

 

Análise de Conteúdo  

Para analisar as respostas à mini-entrevista usou-se uma estratégia de análise 

de conteúdo “mista”, entre a abordagem indutiva e a dedutiva, na qual as 

informações descritas nas respostas dos adolescentes foram confrontadas com a 

literatura. O material foi codificado e criado um sistema de categorização das 

respostas. A categorização realizou-se através de um “método de comparação 

constante” (Glasser & Straus, 1967, cit in Lemos, 1993) entre a informação 

empírica e a literatura, havendo um processo de refinamento das categorias. A 

definição das categorias obedeceu a critérios de coerência, homogeneidade, 

exaustividade e exclusividade recíproca.  
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Resultados/Interpretação dos 
Resultados 

 

1- Sistema de Categorização das Dificuldades colocadas pela Escoliose aos 

Adolescentes 

Dificuldades Físicas (DF); 

a. Dor Física (DF1) 

b. Cansaço (DF2); 

c. Limitações posturais (DF3); 

d. Limitações na Actividade do exercício Físico (DF4); 

e. Desconfortos Físicos relacionados com o Uso do Colete (DF5). 

Dificuldades Emocionais Gerais (DE); 

Dificuldades Relacionais e Sociais (DRS); 

a. Na relação com os Pares (DRS1); 

b. Nas relações sociais (DRS2); 

Dificuldades na Aparência Física (DAF); 

a. Insatisfação com o Corpo (DAF1); 

b. Limitações no vestuário (DAF2); 

Estratégias para vencer as dificuldades (ED). 
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2- Qualidade de Vida 

Ao nível da subescala saúde física destaca-se uma grande variabilidade nos 

relatos dos adolescentes com escoliose, existindo adolescentes com uma saúde 

física total e adolescentes com uma saúde física expressivamente inferior. As 

principais dificuldades parecem ser nos itens “Difícil pegar em coisas pesadas” 

e “Sinto dores e mal-estar” (cf. Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Médias, desvios padrão, mínimos e máximos dos itens da subescala 

saúde física 

 

 

No que se refere à comparação entre os adolescentes do grupo clínico e 

comparativo, estes relataram uma qualidade de vida física estatisticamente 

mais elevada do que os adolescentes com escoliose (M= 86,71;DP=10, 88) (cf. 

Quadro 2). 

Itens da sub-escala saúde física M DP Min Max 

Difícil andar mais de um quarteirão 82,2581 21,5963 25,0000 100,0000 

Dificuldades em correr 75,8065 30,6077 0,0000 100,0000 

Difícil praticar desporto 74,1935 29,2146 0,0000 100,0000 

Difícil pegar em coisas pesadas 58,0645 29,8518 0,0000 100,0000 

Difícil tomar banho sozinho 98,3871 6,2433 75,0000 100,0000 

Difícil fazer as tarefas lá em casa 83,8710 22,8659 25,0000 100,0000 

Sinto dores e mal-estar 71,7742 28,6807 0,0000 100,0000 

Tenho pouca energia 78,2258 23,0416 25,0000 100,0000 
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Quadro 2 - Comparação entre adolescentes com escoliose e sem problema de 

saúde física relativamente à saúde física 

 Grupo Clínico 
N=31 

Grupo de Comparação 
N=40 

 
T 

 
Sig. 

 Média DP Média DP   

Saúde Física 77,8226 17,8491 86,7188 10,8887 2,593* 0,012 
 
* Foi assumido um intervalo de confiança de 95%. 
 

Ao nível da saúde psicossocial a componente mais afectada é a emocional 

(M=69,51; DP=17,48) e a menos afectada a componente escolar (M=74,35; 

DP=14,76) (cf. Quadro 3). Os adolescentes relataram uma melhor qualidade de 

vida emocional nos itens “Preocupo-me com o que me vai acontecer e “Sinto-

me assustado e com medo” (cf. Quadro 3).  

 

Quadro 3 - Médias e desvios padrão das componentes da subescala saúde 

psicossocial 

 

Na análise comparativa, notou-se que os adolescentes sem problemas de saúde 

física relataram uma qualidade de vida estatisticamente mais elevada na 

componente emocional, comparativamente com outros adolescentes 

(M=69,5161; DP=17,4812 e M=78,50; DP=15,11, respectivamente) (cf. Quadro 

4). 

Componentes da sub-escala de saúde psicossocial M DP 

Componente emocional     69,5161 17,4812 

Componente social     88,8710 11,6697 

Componente escolar    74,3548 14,7616 
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Quadro 4 - Análise Comparativa entre adolescentes com escoliose e sem 

problema de saúde física relativamente à dimensão emocional 

 
 Grupo Clínico 

N=31 
Grupo de Comparação 

N=40 
 

T 
 

Sig. 

 Média DP Média DP   
Sentimentos 69,5161 17,4812 78,5000 15,1149 2,320* 0,023 

 

* Foi assumido um intervalo de confiança de 95%. 
 

No que respeita à componente social, não se verificaram diferenças no modo 

como adolescentes com escoliose e sem problemas de saúde física descreveram 

a sua qualidade de vida. A literatura sugere, em contraste, que estes 

adolescentes apresentam dificuldades na interacção com os pares e em manter 

a orientação ao grupo (Reichel & Schanz, 2003). Os adolescentes com escoliose, 

poderão ter suscitado nos parem um sentimento de protecção e 

“desculpabilização” de atitudes sociais menos adequadas. Por outro lado, os 

adolescentes do grupo clínico poderão ter desenvolvido algumas competências 

relacionais e as mesmas facilitarem uma interacção social positiva. Não se pode 

também descartar a possível hipótese de ter ocorrido um fenómeno de 

desejabilidade social. 

Quadro 5 - Médias e desvios-padrão dos itens da componente emocional 

 

Itens da componente emocional M DP 

Sinto-me assustado ou com medo 70,1613 26,9408 

Sinto-me triste ou desanimado 70,9677 22,4507 

Sinto-me zangado 75,0000 25,0000 

Tenho dificuldades em dormir 83,8710 21,9359 

Preocupo-me com o que me vai acontecer 47,5806 26,1046 

Média Total 69,5161 17,4812 
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Apesar da investigação salientar que o tratamento conservador pode 

comprometer a adaptação do adolescente à escoliose (Ólafsson, Saraste, 

Ahlgren, 2003), não se verificaram diferenças significativas no modo como 

adolescentes alvo de tratamento cirúrgico, conservador e outros tipos de 

tratamentos relatavam a qualidade de vida.  

Analisando as principais dificuldades espontaneamente relatadas pelos 

adolescentes, verifica-se que eles descrevem uma dificuldade média moderada 

(M=2,66; DP=0,74), (cf. Quadro 6).  

 

Quadro 6 - Média do grau das dificuldades experienciadas pelos adolescentes da 

amostra clínica 

 

Categorias Média do grau de Dificuldade 

Dificuldades Físicas 2,77 

Dificuldades Emocionais Gerais 2,60 

Dificuldades Relacionais e Sociais 2,60 

Dificuldades de Aparência Física 2,50 

 

 

As principais dificuldades são no domínio físico, reflectindo-se sob a forma de 

dor física, cansaço, limitações posturais, limitações de actividades físicas e 

desconfortos relacionados com o uso do colete (cf. Quadro 7). Ao nível da 

experiência subjectiva destaca-se a aparência física como sendo a maior 

dificuldade, sobretudo associada à insatisfação com o corpo e à dificuldade na 

selecção do vestuário.  
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As limitações estavam associadas aos vários contextos de vida (casa, escola). 

No contexto escolar manifestavam-se nas aulas de educação física e na sala de 

aula (e.g. sentar na sala de aula), pelo que se considera relevante manter 

atenção a esta problemática na comunidade escolar. Importa ainda notar que 

estes adolescentes foram também capazes de gerar espontaneamente 

estratégias para minimizar o seu problema de saúde (e.g. apoio dos pares; o 

convívio com adolescentes com o mesmo problema ou a crença que o problema 

se poderá resolver). Este aspecto é essencial para um desenvolvimento 

positivo. 

Quadro 7 - Número de referências e número de participantes identificados 

como dificuldades físicas específicas 

 

 

Os resultados do estudo devem ser analisados tendo em conta os seus limites, 

relacionados com o tamanho e representatividade da amostra clínica, o 

carácter de amostra de conveniência do grupo de comparação e com os 

diferentes procedimentos (individual versus em grupo), no contexto clínico e 

escolar. A questão colocada aos adolescentes na entrevista semi-estruturada 

deverá ser mais aberta, não se focando tanto nas dificuldades físicas.  

Dificuldades Físicas Número de 
Referências 

N 

Dor Física 19 14 

Cansaço 5 4 

Limitações Posturais 9 9 

Limitações da Actividade do Exercício Físico 19 16 

Desconfortos Físicos Relacionados com o Uso do Colete 9 5 
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Por último em estudos futuros recomenda-se que se aprofundem as principais 

áreas fonte de medo e preocupação destes adolescentes, a dinâmica inerente à 

relação do adolescente com escoliose com os pares e o modo como reorganizam 

as estratégias para minimizar o impacto da escoliose.  

Em jeito de conclusão, os resultados da investigação corroboram a hipótese que 

os adolescentes com escoliose não relatam a qualidade de vida do mesmo modo 

que os adolescentes sem problemas de saúde física. Os adolescentes 

apresentam dificuldades ao nível do funcionamento físico, emocional, relação 

com os pares e aparência física. Os resultados oferecem pistas relevantes para 

investigações futuras e para uma melhor prestação de serviços aos adolescentes 

com escoliose e suas famílias. 

 

Referências Bibliográficas 
 

Bengtsson, G., Fällström, K., Jansson, B. & Nachemson, A.(1974). A psychological and 

psychiatric investigation of the adjustment of female scoliosis patients. Acta 

Psychiatrica Scandinavica, 50 (1), 50-59. 

Bishop, M. (2005). Quality of life and psychosocial adaptation to chronic illness and 

disability: preliminary analysis of a conceptual and theoretical synthesis, Rehabilitation 

Counseling Bulletin, 48(4), 219-231. 

Burwell, R. G. (2003). A etiology of idiopathic scoliosis: Current concepts. Pediatric 

Rehabilitacion, 6 (3-4), 137-170. 

Climent, J. M.& Sánchez, J.(1999). Impact of the type of brace on the quality of life of 

adolescents with spine deformities. Spine, 24(18), 1903-1908. 



 

Página | 148 

Fällström, K., Cochran, T. & Nachemson, A.(1986). Long-term effects on personality 

development in patients with adolescent idiopathic scoliosis- influence of type of 

treatment. Spine, 11(7), 756-758. 

Freidel, K., Reichel, D., Steiner, A., Warchburger, P., Petermann, F. & Weiss, H.(2002). 

Idiopathic scoliosis and quality of life. Studies in Health Technology and Informatics, 

88, 24-29.  

Lemos, M. G.S. (1993). A motivação no processo de ensino/aprendizagem em situação 

de aula. Tese de Doutoramento não publicada, Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto. 

Lima, L., Lemos, M. S. & Guerra (Outubro,2002). Psychometric properties of the 

portuguese   version of the pediatric quality of life inventory, version 4.0 generic score 

for children 8 to 12. Poster apresentado na 16ª Conferência da Sociedade Europeia de 

Psicologia da Saúde. 

Lima, L. (2005). O estudo da doença crónica no âmbito da psicologia pediátrica. Tese 

de Doutoramento não publicada, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 

Universidade do Porto. 

Liskey-Fitzwater N., Moore, C. L. & Gurel, L. M. (1993). Clothing importance and self-

perception of female adolescents with and without scoliosis. Clothing and Textiles 

Research Journal, 11,16-22.  

Ólafsson, Y., Saraste, H.& Ahlgren, R.M.(1999). Does bracing affect self-image? A 

prospective study in 54 patients with adolescents idiopathic scoliosis. Eur Spine J, 8, 

402-405. 

Oliveira, A. F. (2000). A Perfilometria tridimensional automatizada do tronco na 

escoliose idiopática do adolescente. Tese de Doutoramento não publicada, Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar.  

Reichel, D. & Schanz, J. (2003). Developmental psychological aspects of scoliosis 

treatment. Pediatric Rehabilitation, 6 (3-4), 221-225.  

Wallander, J. L. & Varni, J. W.- Effects of pediatric chronic psysical disorders on child 

and family adjustment. Child Psychology Psyquiatric, 31(1), (1998), 29-46. 

 

 



 

Página | 149 

14 
 

Burnout e Estado Emocional 
em Médicos 

 

Mónica Oliveira (1) 

Cristina Queirós (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Psicóloga. Mestre em Psicologia da Saúde pela F.P.C.E.U.P.  

(2) Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. 



 

Página | 150 

Introdução 
De entre os vários stressores da vida quotidiana actual, o trabalho destaca-se 

como um elemento fundamental. Praticamente indispensável para a 

sobrevivência do Homem moderno, o trabalho pode ser fonte de gratificações 

pessoais e profissionais, mas constituir também uma poderosa fonte de stress, 

que lentamente vai desgastando o indivíduo. Para Maslach e Leiter (1997), as 

exigências diárias do trabalho corroem a energia e o entusiasmo dos indivíduos. 

O stress no trabalho é então uma das causas que afecta o estado emocional do 

indivíduo e o seu humor, perturbando a sua vida familiar e social, 

prejudicando-o na sua saúde física e psíquica (Vaz Serra, 1999). O conceito de 

stress no contexto das profissões de saúde tem sido muito estudado, e a teoria 

aponta para que o nível de stress nos profissionais dos serviços de saúde seja 

elevado (Moreno-Jiménez & Puente, 1999). 

No contexto do trabalho, os conceitos de stress e de burnout estão muito 

associados, nascendo ambos das tensões entre as exigências do meio e das 

capacidades do indivíduo em lhes responder, sendo o burnout cada vez mais 

conceptualizado como uma reacção de stress (Cherniss, 1982), 

especificamente, como a última fase de um estado de stress ocupacional 

prolongado (Schaufeli & Buunk, 2003). O burnout pode ser então definido como 

um estado de exaustão física, emocional e mental, causado pelo envolvimento 

duradouro em situações de elevada exigência emocional no local de trabalho 

(Maslach, 2003; Pines & Aronson, 1981), exigências essas geralmente causadas 

por uma combinação de expectativas muito elevadas e de stress situacional 
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crónico (Pines & Aronson, 1981). Neste sentido, adoptamos o conceito de 

burnout como a fase final de uma situação de stress profissional crónico, que se 

apresenta em três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e baixa 

realização pessoal (Maslach, 1998; 2003; 2006; Maslach & Leiter, 1997; 

Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001;).  

Os indivíduos mais susceptíveis ao burnout são aqueles que iniciam a actividade 

profissional com idealismo, esperança e dedicação e que, com o passar do 

tempo, quando comprovam que não são apreciados, vão perdendo significado 

no que executam (Vaz Serra, 1999). As profissões dos serviços humanos e de 

saúde geralmente congregam profissionais que entraram na profissão com 

valores elevados, vocacionados para o serviço, e cujo prolongado contacto 

intenso e emocionalmente carregado com utentes leva ao desgaste do 

profissional (Maslach, 2006; Maslach & Schaufeli, 1993). Note-se que o burnout 

foi inicialmente conceptualizado como uma síndrome de stress crónico própria 

das profissões de ajuda e que exigem uma atenção intensa e prolongada a 

pessoas que estão numa situação de dependência (Maslach & Jackson, 1981; 

Moreno-Jiménez & Puente, 1999). 

De entre as profissões de saúde, o médico tem sido muito estudado, psicológica 

e sociologicamente (Magalhães & Glina, 2006; Nogueira-Martins, 2003), dadas 

as situações emocionalmente intensas com que se defronta no seu quotidiano 

(Pines & Aronson, 1981). Frasquilho (2005a) afirma mesmo que o burnout nos 

médicos está em ritmo crescente. Sabendo que esta profissão de saúde, 

permanentemente sob o escrutínio público, lida com a necessidade de 

actualização constante e com a responsabilidade de não falhar, e socialmente é 
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representada como detendo o “poder da cura”, tentamos verificar até que 

ponto o burnout se manifestava nestes profissionais. Na revisão bibliográfica 

que realizamos foi saliente a vulnerabilidade psicológica do médico, profissão 

onde podemos encontrar uma elevada prevalência de suicídio, depressão, 

problemas conjugais e profissionais (Frasquilho, 2005a; 2005b; Nogueira-

Martins, 2003), além do agravamento da insatisfação profissional relativamente 

às crescentes complexidades da prática da Medicina (Spickard et al., 2002), 

pelo que o estudo da dimensão emocional se tornou também uma prioridade.  

Com este trabalho tentamos conhecer o nível de burnout de uma amostra de 

médicos que trabalham num Hospital do Grande Porto, bem como verificar se 

este afecta a motivação e satisfação profissionais e como se relaciona com o 

estado emocional, dentro da especificidade do contexto hospitalar. Tentamos 

ainda analisar estas variáveis em função de dados sócio-demográficos. O 

interesse pelo estudo da incidência do burnout em médicos ultrapassa as 

manifestações da síndrome a nível individual e versa sobre as suas 

consequências sociais, uma vez que se repercute no relacionamento dos 

profissionais com os utentes e na satisfação e qualidade do seu desempenho 

profissional (Maslach & Jackson, 1981).  

 

Metodologia 
Participantes 

A amostra é de tipo voluntário, sendo constituída por 88 médicos de vários 

serviços de um Hospital do Grande Porto. A média de idades é de 38 anos 
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(DP=11.1), variando entre 24 e 63 anos. Há uma maior representação do sexo 

feminino (53%) e, quanto ao estado civil, verificamos que a maior parte da 

amostra está casada ou vive em união de facto (52%), havendo ainda um 

elevado número de solteiros (41%). A maioria não tem filhos (52%) e está no 

início da carreira hospitalar, possuindo em média 12.8 anos de serviço 

(DP=10.9). Trabalham em média 42 horas semanais (52%) e fazem horas 

extraordinárias (51%). 

Instrumentos 

Questionário composto por um grupo de questões relativo a dados sócio-

demográficos e profissionais, e também à análise da satisfação e motivação 

laborais. O burnout foi avaliado pelo Maslach Burnout Inventory (Maslach & 

Jackson, 1997), e os afectos e o bem-estar psicológico pela Affect Balance 

Scale de Bradburn e Noll (1969, cit.in Corcoran e Fischer, 2000). 

Procedimento 

Os dados foram obtidos durante o ano de 2007, através de um questionário 

anónimo, auto-preenchido, distribuido e recolhido após autorização escrita da 

Direcção do Hospital. O questionário foi distribuído pessoalmente, dentro de 

um envelope fechado, juntamente com uma carta de apresentação da 

investigação e da equipa, e um conjunto de informações que visavam 

esclarecer o que se pretendia de cada participante, bem como assegurar o 

anonimato e confidencialidade dos dados. Dado o questionário apresentar 
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sobretudo questões de tipo fechado, as instruções de preenchimento eram 

simples, encontrando-se folha de rosto do próprio questionário. 

 

Resultados  
Verificamos que uma grande parte da amostra (47%) apresenta um grau de 

satisfação concentrados nos Graus 4 e 5 (numa escala de 1 a 5 pontos), mas a 

média de 3.6 (DP=1.0) revela que a satisfação com o trabalho no momento 

actual na nossa amostra é moderada. Em relação à motivação profissional 

actual, 44% dos elementos da amostra apresentam um grau elevado, mas a 

média de 3.7 (DP=1.0) vem demonstrar uma motivação actual moderada. 

Quanto à motivação no início da profissão, verificamos que mais de metade da 

amostra (56%) assinala a motivação máxima (Grau 5) e a média elevada de 4.4 

(DP=0.8), próxima do ponto máximo, revela também esta tendência, o que 

permite concluir que a motivação era mais elevada no início da profissão do 

que no momento actual. Este dado é condizente com a alta motivação dos 

jovens médicos quando iniciam a sua carreira profissional (Frasquilho, 2005a; 

2005b; Gaspar, 2006; Nogueira-Martins, 2003; Spickard et al., 2002). 

Relativamente à possibilidade de mudança ao nível de funções, de instituição 

ou mesmo de profissão, caso houvesse oportunidade para isso, verificamos a 

resposta negativa na esmagadora maioria dos inquiridos para as três 

possibilidades, atingindo mesmo os 98% de rejeição quanto à mudança de 

profissão. Estes dados consolidam as respostas observadas quanto ao grau de 

satisfação e motivação com o trabalho no momento actual. 
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Relativamente ao estado emocional, verificamos os médicos estudados revelam 

afectos positivos, bem-estar psicológico, e níveis acima da média de estado de 

humor e felicidade, traduzidos na média elevada de 28.4 (DP=1.6), muito 

próxima do ponto máximo (30 pontos). 

Em relação ao burnout, os médicos da nossa amostra apresentam níveis 

moderados de exaustão emocional (média 22.4, DP=9.9, para um máximo 

teórico possível de 54), níveis baixos de despersonalização (5.3, DP=4.803, para 

um máximo de 30) e níveis elevados de realização pessoal (37.2, DP=7.1, para 

um máximo de 48). Estes dados estão de acordo com a teoria que diz que os 

médicos tendem a experienciar níveis altos de realização pessoal na sua 

profissão (Schaufeli, 1999), aspecto confirmado em vários trabalhos sobre o 

burnout em médicos (Magalhães & Glina, 2006; Moreno-Jiménez et al., 2006). 

Na análise comparativa que realizamos, não foram encontradas diferenças 

significativas em função do género. Contudo, numa outra comparação, os 

médicos que diziam que mudariam de funções na profissão, apresentam uma 

maior exaustão emocional (média de 27.9, DP=10.7, com t=2.329 e p=0.022) e 

os que não mudariam apresentam uma maior realização pessoal (média de 

38.1, DP=6.5, com t=-2.943 e p=0.004). Os inquiridos que mudariam de 

profissão apresentam ainda uma maior exaustão emocional (média de 39.0, 

DP=12.7, com t=2.456 e p=0.016) e uma maior despersonalização (média de 

15.0, DP=1.4, com t=3.034 e p=0.003). 

A análise correlacional entre o burnout e emoções (Tabela 1), revelou 

correlações positivas significativas entre a realização pessoal e os afectos 
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positivos, revelando que os médicos mais realizados pessoalmente são os que 

apresentam resultados mais elevados nos afectos positivos, exibindo níveis mais 

elevados de bem-estar e humor. A literatura tem verificado que trabalhadores 

mais realizados profissionalmente são caracterizados por afecto positivo 

elevado (Langelaan et al., 2006). Relativamente aos afectos negativos, estes 

correlacionam-se positivamente com a exaustão emocional, o que significa que, 

como seria de esperar, são os médicos com maiores níveis de exaustão 

emocional que apresentam mais afectos negativos, caracterizados por estados 

de humor diminuído e níveis mais baixos de felicidade relatada. A idade 

correlaciona-se negativamente com a dimensão exaustão emocional do 

burnout, sugerindo que os médicos mais velhos estão menos exaustos 

emocionalmente, o que vai ao encontro da teoria que considera a idade como a 

variável mais significativamente associada ao burnout, sendo este mais 

associado a profissionais mais novos (Maslach & Jackson, 1981; Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001).   

Tabela 1. Correlação entre burnout, emoções e idade (R de Pearson e sig.) 
 

 Variáveis Emoções Positivas Emoções Negativas Idade 
Maslach 
Burnout 

Inventory 

Exaustão Emocional -.303 (.004) .342**(.001) -.270*(.011) 
Despersonalização .098(.364) .201(.060) .006(.957) 
Realização pessoal .302**(.004) -.067(.534) .050(.642) 

 

Correlacionando o burnout e emoções com os graus de satisfação e motivação 

actuais e o grau de motivação inicial (Tabela 2), verificamos que a satisfação 

profissional actual se correlaciona negativamente de forma significativa com a 

exaustão emocional e com a despersonalização, e de forma positiva com a 

realização pessoal. Ou seja, a satisfação profissional actual correlaciona-se de 
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forma negativa com o burnout, resultado coerente com a teoria, uma vez que 

de acordo com o modelo multidimensional do burnout de Maslach, a satisfação 

no trabalho tende a correlacionar-se negativamente com a exaustão emocional 

e a despersonalização, e de forma positiva, ainda que baixa, com a realização 

pessoal (Maslach & Schaufeli, 1993). Spickard e colaboradores (2002) 

verificaram que médicos mais velhos reportavam níveis mais altos de satisfação 

e de compromisso profissional e baixos níveis de burnout reportado. A 

satisfação actual relaciona-se também de forma positiva com os afectos 

positivos e de forma negativa com os afectos negativos, o que significa que 

quanto mais satisfeitos estão os médicos com o seu trabalho, mais sentimentos 

positivos apresentam e menos sentimentos negativos relatam. Relativamente 

ao grau de motivação com a profissão no momento actual, encontramos uma 

correlação negativa significativa com o burnout. Especificamente, e em relação 

a cada dimensão, observamos uma correlação negativa significativa com a 

exaustão emocional, uma correlação negativa com a despersonalização e uma 

correlação positiva significativa com a realização pessoal. Assim, se os médicos 

se encontram motivados, apresentam menores níveis de burnout, o que vai ao 

encontro da teoria basilar do burnout que o liga directamente à baixa 

motivação profissional (Freudenberger, 1974; 1975; Maslach, 2003; Maslach & 

Jackson, 1981; Maslach & Leiter, 1997).  
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Tabela 2. Correlação entre burnout, emoções, motivação e satisfação (R de 
Pearson e sig.) 
 

 Variáveis Satisfação 
actual 

Motivação 
actual 

Motivação 
inicial 

Maslach 
Burnout 

Inventory 

Exaustão 
emocional 

-.460** (.000) -.465** (.000) -.137 (.207) 

Despersonalização -.235* (.028) -.192 (.075) -.095 (.381) 
Realização 
pessoal 

.241* (.023) .215* (.046) .119 (.274) 

Affect 
Balance 
Scale 

Emoções positivas .272* (.010) .357** (.001) .029 (.789) 
Emoções negativas -.241* (.024) -.287** (.007) .019 (.862) 

 
 

Por fim, analisando a correlação entre o grau de satisfação e motivação actuais 

e o grau de motivação no início da profissão, verificamos que existe uma 

correlação positiva altamente significativa entre os graus de satisfação e de 

motivação profissionais actuais (R=.814, p=0.000), parecendo ser coerente que 

os médicos mais motivados sejam também os mais satisfeitos com o trabalho. 

 

Conclusões 
Através dos resultados obtidos, verificamos que os médicos apresentaram níveis 

baixos de burnout, encontram-se satisfeitos e motivados e revelam estados 

emocionais positivos, bem-estar psicológico e algum humor/felicidade. 

Verificamos também que quanto maior a satisfação e a motivação actuais dos 

médicos, maior a realização pessoal e menores os níveis de exaustão emocional 

reportados. Existe uma relação entre a motivação e o grau de satisfação actual, 

e não se observam níveis de burnout significativos, os quais, de acordo com a 

literatura, aparecem mais relacionados com variáveis como insatisfação 
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laboral, desejo de abandonar o trabalho, sintomas físicos e emocionais (Pines & 

Keinan, 2005). Efectivamente, Maslach e Leiter (1997) salientam a motivação, a 

energia e a eficácia como antagonistas das três dimensões do burnout, o que é 

congruente com os nossos dados. Concluímos que estados emocionais positivos, 

bem como satisfação e motivação profissionais, parecem constituir factores 

protectores no desenvolvimento do burnout. 
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Educação para a Saúde:  
o Papel do Multimédia - 

apresentação de um caso prático 
(filme em 3d). 
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(2) Take The Wind, Núcleo de Investigação e Desenvolvimento (antonio@takethewind.com).  

(3) Take The Wind, Núcleo de Investigação e Desenvolvimento (pedropinto@takethewind.com).  
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Educação para a Saúde - algumas 
implicações 

 

Em 1993, dizia a Organização Mundial de Saúde que a saúde é um conceito 

positivo, um recurso quotidiano que implica “um estado completo de bem-estar 

físico, social e mental e não apenas a ausência de doença e/ou enfermidade”. 

Neste sentido, um programa de Educação para a Saúde deve, então, procurar 

dotar as crianças, jovens ou adultos de conhecimentos, atitudes e valores que 

os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao tal 

bem-estar físico, social e mental. Quanto mais informados os indivíduos, mais 

facilmente poderão fazer escolhas certas, entender claramente as indicações 

dos profissionais de saúde, assumir com mais afinco o auto-compromisso de 

zelar por esse mesmo bem-estar.  

Segundo Buchanan (2006), a investigação em Educação para a Saúde defende o 

desenvolvimento de programas que possam com sucesso impedir as pessoas de 

adoptar comportamentos prejudiciais à sua saúde, tais como fumar, 

alimentação inadequada, falta de exercício, comportamentos sexuais de risco, 

consumo de drogas, entre outros. Na opinião do autor, é precisa uma nova 

ética na educação para a saúde, que não seja nem política nem moralista, mas 

que possa envolver o público e levá-lo a pensar e reflectir sobre a forma como 

está a viver a sua vida e quais as opções e mudanças que poderá ou deverá 

fazer (Buchanan, 2006). O autor propõe-se um modelo Educacional, em que o 

principal objectivo é levar as pessoas a adoptar, melhorar ou modificar 
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comportamentos, ser capaz de fazer juízos críticos, obter um conhecimento 

mais aprofundado dos temas, libertar-se de ideias erradas, construir um maior 

respeito pela diversidade humana, tornar-se melhor pessoa.  

Na mesma linha, Bergsma (2004) conclui que a falta de poder e de informação 

por parte das pessoas é, ela própria, um factor de risco significante. Neste 

sentido, podemos dizer que uma educação voltada para aquilo a que a autora 

chama de empowerment é um modelo válido para a educação para a saúde e 

para a prevenção, podendo conduzir a mudanças pessoais e sociais, pois, de 

acordo com o autor, o resultado do empowerment psicológico é a prórpia  

mudança social. 

  

A Educação Científica 
 

“Ciência, num sentido lato, é qualquer sistema de conhecimento que procure 

fornecer um modelo objectivo da realidade.” (Rocard, Csermely, Jorde, 

Lenzen, Walberg-Henriksson & Hemmo, 2007,5). Subscrevemos o registo 

patente no relatório de Rocard e seus colaboradores (2007) quando afirmam 

que a literacia científica é crucial para a compreensão de fenómenos 

relacionados com o ambiente, a medicina, a economia, e outros temas 

fundamentais nas sociedades modernas, que dependem em grande medida dos 

avanços científicos e tecnológicos de grande complexidade.  
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A Educação Científica contribui também para a diluição de juízos falsos, 

opiniões erróneas e reforça a nossa cultura com base num pensamento mais 

racional e globalizante.  

Contudo, neste momento a Europa vive uma séria ameaça: a educação da 

ciência está longe de atrair multidões e a tendência é para que esta situação se 

agrave. O referido relatório da Comissão Europeia destaca o alarmante declínio 

do interesse dos jovens pelo estudo da Ciência e da Matemática: “Existe uma 

necessidade óbvia de preparar os jovens para um futuro que vai exigir bons 

conhecimentos científicos e uma boa compreensão da tecnologia”, afirmam os 

autores do estudo (Rocard et al, 2007,6). 

O relatório de Gago (2004) salienta ainda a necessidade de uma componente 

fortemente prática, que promova experiências significativas aos alunos. Nesta 

componente, os novos média podem desempenhar um papel fundamental na 

medida em que constituem novas ferramentas, que proporcionam experiências 

e actividades com recursos reais e virtuais. São produtos “claramente 

associados à ciência e à tecnologia (…) e proporcionam novos instrumentos” 

desde o software, às bases de dados, às ferramentas estatísticas, até aos 

processos de modelação e visualização a nível da realidade aumentada e da 

realidade virtual. (p.137). Alguns autores consideram que “a Educação 

científica, e em particular a Física, está a ser transformada pelo uso da 

tecnologia. Um dos meios mais promissores de ensinar e aprender ciência é a 

Internet”. (Trindade, Paiva & Fiolhais, 2001,1). A possibilidade de simulação e 

de visualização real e virtual, permite uma compreensão de conceitos 

dificilmente obtida com os formatos e meios tradicionais. 
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Educar em Ciência e Saúde com o 
Multimédia 

 

Os computadores e o multimédia constituem, pois, uma valiosa ferramenta 

para a Educação para a Saúde e para a Ciência. Chagas (2004) designa as novas 

tecnologias como “veículos para o desenvolvimento de competências em 

Ciências”, considerando que a sua evolução tem vindo a promover “novas 

concepções de ordem didáctica e novas práticas”. Na visão de Ko e Rossen 

(2004), a utilização do multimédia na Educação Científica ajuda a “ilustrar o 

mecanismo de como as coisas funcionam”, seja por imagens, gráficos ou 

animações reais ou virtuais; permite “clarificar ou enfatizar conceitos 

abstractos”, muitas vezes difíceis de entender, tornando também o acesso a 

matérias menos familiares, mais vivo e animado (p. 160). 

Além disso, defendem que, pela forma como as crianças e os jovens se 

identificam, se revêm e adoptam os media no seu dia-a-dia, estes podem 

tornar-se poderosos advogados desta causa, como promotores de mudanças 

sociais.  

A utilização de vídeos (um dos recursos específicos do Multimédia) na 

aprendizagem não é uma realidade recente. No entanto, “um número 

significativo de avanços tecnológicos está a tornar mais fácil o acesso, 

armazenamento e transmissão do vídeo. Além disso, as novas tendências para a 

convergência e integração dos media estão também a transformar o vídeo num 

meio dominante”, nomeadamente o vídeo digital, como bem o explicam 
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Chambel e Guimarães (2000,1). “Um número significativo de avanços 

tecnológicos estão a tornar o vídeo mais fácil de aceder, armazenar e 

transmitir” (Gibbs 1992, in Chambel & Guimarães, 2000, 1). “Estes incluem 

avanços em redes e protocolos de banda larga, melhoramentos nos meios de 

armazenamento, equipamento de compressão e descompressão em tempo-real, 

maior disponibilidade de processadores de áudio e vídeo especializados, e 

equipamentos gráficos com taxas de geração de imagem mais elevadas”. (p.1).  

Uma das vantagens do vídeo digital é o seu poder de fascinação, de 

estimulação, marcado pela sua versatilidade e variedade de meios e efeitos que 

pode originar no seu espectador. Além disso, permite levar o utilizador em 

inúmeras viagens reais ou virtuais. “Por seu turno, o vídeo digital pode ser 

editado e modificado, pode ser processado e, como qualquer outra forma de 

informação digital, pode ser armazenado e recuperado de sistemas de 

armazenamento convencionais” (Gibbs, 1992 in Chambel & Guimarães, 2000, 

2). 

O vídeo digital tem também a possibilidade de apresentar conceitos e processos 

complexos em formatos mais simples, permitindo a visualização de elementos 

nem sempre fáceis de imaginar ou entender, com recurso apenas a texto ou 

imagem estática. Permite também a repetição, ou seja, o mesmo vídeo pode 

ser visto inúmeras vezes, pode ser parado em determinados pontos para 

observação em maior pormenor, ser analisado em diversos ângulos, com 

diferentes objectivos. 
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Potencial de Acção e Epilepsia - um 
casestudy  

 

Foi neste contexto que acabámos de esboçar que surgiu a ideia de criar um 

casestudy que pudesse congregar numa única ferramenta, um filme em 3D com 

rigor científico, que ao mesmo tempo pudesse “contar uma história”, enquanto 

possibilitava a tradução de conceitos complexos numa linguagem multimédia 

acessível e apelativa. De uma parceria entre uma empresa de produção de 

conteúdos biomédicos, a Take The Wind (http://www.takethewind.com/), e a 

Sociedade Portuguesa de Neurociências (http://www.spn.org.pt/), que 

contribuiu para o rigor científico de cada segundo do filme, nasce o filme 

“Potencial de Acção e Epilepsia”, um filme de cerca de 8 minutos, produzido 

em Março de 2008. 

O filme segue os conteúdos do capítulo homónimo do livro de educação pública 

acerca do cérebro, publicado em formato open source pela Organização 

Internacional de Investigação sobre o Cérebro (International Brain Research 

Organization - http://www.braincampaign.org/). Não foi considerada qualquer 

finalidade comercial durante o seu desenvolvimento.  

Em suma, o filme identifica as unidades elementares do Sistema Nervoso 

Central e explica a base da rede de comunicação neuronal. É apresentada a 

noção do número astronómico de células neuronais presente no cérebro e o 

desencadear de um episódio de epilepsia.  
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O filme está disponível nos sítios dos co-produtores, no Portal Europeu de 

Comunicação Científica AthenaWeb (www.athenaweb.com), na Videoteca dos 

Festivais de Filmes Científicos FILMED (www.filmed.org/) e VIDEOMED 

(www.videomed.es), no Youtube (362 views em 2 meses), DNAtube Scientific 

Video Site (1267 views, em dois meses), e é utilizado pela EPI (Ass. Port. 

Familiares, Amigos e pessoas com Epilepsia), nas suas acções de formação e 

informação.  

 

Conclusão  
 

Não obstante a ainda curta existência do filme, ficamos com a noção de que 

vale a pena apostar em recursos como este, quer pela forma como aliam 

ciência e arte, quer pela forma como cativam o público, quer pelo modo como 

contribuem para a aquisição de conhecimentos, por mais complexos que 

inicialmente pareçam. Estamos certos de que a utilização deste tipo de 

produtos junto de crianças, jovens, adultos e idosos, em programas de 

Educação para a Saúde pode contribuir para o desencadear de 

acções/mudanças efectivas, com consequências positivas para a vida dos 

indivíduos.  

Nunca como hoje, crianças, adolescentes e adultos estiveram envolvidos num 

mesmo ambiente tecnológico, com empenhos e desempenhos semelhantes, de 

uma forma transversal às várias esferas sociais. Também nunca como hoje as 
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pessoas se preocuparam tanto com a saúde, com a alimentação, com o bem-

estar. Então, porque não então adequar os programas educacionais a estas 

ferramentas, porque não ir mais além do texto e da imagem, porque não 

facultar conteúdos que, sendo rigorosos e científicos, são também apelativos, 

combinando elementos de arte, de beleza, de entretenimento, e que 

conseguem captar e manter a atenção dos seus públicos? 

Para concluir esta nossa apresentação, apresentamos um testemunho que nos 

chegou voluntariamente de um aluno de uma Faculdade de Medicina de uma 

Universidade em França, que encontrou o Filme ao acaso na Internet: 

“I just want to show my respect and appreciation for this video It is very 

explicite and all details have been taken in account with such a great 

ingeniosity and hight level of technology. I'm a biomedical student and this is 

the best lecture I ever had in my career as a student. Looking foward for more 

videos”. (Tchassie Pinochet) 
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Introdução 
A espiritualidade é uma variável extremamente importante na experiência de 

pacientes com cancro (Shapiro et al., 2001). Segundo o mesmo autor, esta 

funciona como um “amortecedor” dos efeitos negativos deste evento causador 

de stress.  

A investigação da espiritualidade em contextos de saúde levou ao aparecimento 

do conceito de Bem-estar Espiritual (BEE) (Gouveia et al., 2008). Segundo 

Fisher (1999, citado por Gouveia et al., 2008, p. 423), o BEE é uma “forma de 

estar dinâmica que se reflecte na qualidade das relações que o indivíduo 

estabelece em quatro domínios da existência humana”, ou seja, consigo 

próprio, com os outros, com o ambiente (relações com o mundo físico e 

biológico, através de sentimentos de admiração e união com a natureza) e com 

algo ou alguém transcendente ao ser humano. Paralelamente, a Organização 

Mundial de Saúde (1998, citada por Peres, Simão, Nasello, 2007) refere-se ao 

BEE como sendo uma dimensão do estado de saúde, juntamente com a 

dimensão física, psíquica e social. Neste sentido, a espiritualidade é 

considerada uma dimensão importante para lidar com uma doença crónica, pois 

esta é importante quando aparece necessidade de encontrar um significado 

para a vida (Rocha et al., 2008). 

Assim, os objectivos do presente estudo são: a) conhecer o Bem-estar Espiritual 

(BEE) de mulheres com neoplasia da mama e submetidas a cirurgia; b) 

comparar o BEE de mulheres submetidas a mastectomia versus cirurgia 
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conservadora; c) explorar a relação entre BEE e tempo de diagnóstico; e d) 

explorar a relação entre BEE e idade. 

 

Método 
Participantes 

A amostra em estudo é uma amostra não probabilística sequencial de 

conveniência (Ribeiro, 1999). Assim, os critérios de inclusão foram: ser do sexo 

feminino, maior de idade, seguida na Consulta de Psicologia de um Hospital do 

Litoral Norte de Portugal, ter diagnóstico de cancro da mama, ter sido 

submetida a cirurgia, o último tratamento realizado (cirurgia, quimioterapia 

e/ou radioterapia) ter ocorrido pelo menos há um ano e que a doença não 

estivesse em progressão. Assim, a amostra deste estudo é constituída por 45 

utentes. 

O grupo de participantes era bastante heterogéneo em relação à idade 

(M=54,24; DP=10,82; 34-74 anos) e apresentava uma escolaridade média abaixo 

do ensino obrigatório actual (M=4,71; DP=2,20; 0-11 anos), o que vai de 

encontro ao facto das suas profissões se enquadrarem no sector primário ou 

secundário. A maioria era casada (n=30) e não se encontrava a exercer a sua 

profissão de forma activa (n=41). 

No que diz respeito às variáveis clínicas, e de acordo com os critérios de 

inclusão, a totalidade da amostra havia realizado cirurgia (n=22 mastectomia; 
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n=23 cirurgia conservadora), sendo que a maioria, após esta cirurgia, não 

realizou reconstrução mamária (n=41). A maioria realizara quimioterapia (QT), 

radioterapia (RT) e/ou hormonoterapia (HT) (n=33 QT; n=31 RT; n=39 HT), 

apresentava outras doenças (n=31) e consumia fármacos (n=40), sobretudo 

psicofármacos, fármacos de terapia hormonal ou fármacos para as doenças 

supracitadas. Ainda tendo em conta os critérios de inclusão, a totalidade da 

amostra tivera apoio psicológico em grupo, sendo que 30 ainda frequentavam o 

grupo e sete haviam tido também apoio individual, antes de participarem no 

presente estudo. É de sublinhar a dispersão ao nível do tempo após o 

diagnóstico de cancro da mama (M=46,50; DP=24,60; 24-132 meses). 

Material 

Os instrumentos utilizados na presente investigação são: um Questionário Sócio-

demográfico e Clínico (elaborado para permitir a caracterização sócio-

demográfica e clínica da amostra e constituído por 30 itens) e a “The 

Functional Assessement of Chronic Ilness Therapy – Spiritual Well-Being Scale” 

(FACIT Sp-12), que pretende avaliar a espiritualidade, mais concretamente o 

BEE. 

O FACIT-Sp-12 é uma escala de 12 itens (Manning-Walsh, 2005) que cobrem 

questões como: ter uma razão para viver, encontrar um propósito ou 

significado na sua vida, encontrar força ou conforto na fé e o efeito da doença 

sobre a fé (Cotton et al., 1999). Apresenta duas subescalas: Significado/Paz e 

Fé/Crenças (Cotton et al., 1999; Noguchi et al., 2004). A primeira subescala 

contém oito itens e pretende aceder ao significado, ao sentido da paz e 
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objectivos de vida, oscilando o seu score entre 0 e 32; a outra subescala 

contém quatro itens e avalia vários aspectos da relação entre a doença e a 

fé/crenças espirituais, oscilando o seu score entre 0 e 16 (Noguchi et al., 2004; 

Peterman et al., 2002). Quanto mais elevados se apresentarem os scores, 

melhor o BEE (Manning-Walsh, 2005), sendo que o score total pode oscilar entre 

0 e 48. O FACIT-Sp-12 tem demonstrado boas propriedades psicométricas (p.e., 

Brady et al., 1999; Peterman et al., 2002).  

Procedimento 

Após a obtenção das autorizações necessárias, bem como o consentimento 

informado das participantes, teve lugar a administração assistida do protocolo 

de avaliação, no contexto de uma entrevista individual (cf. a baixa 

escolaridade da população-alvo). 

É de referir que na administração do FACIT-Sp-12 as participantes 

demonstraram algumas dificuldades em compreender alguns dos itens, daí que 

a linguagem tivesse sido simplificada de modo consistente (p.e., perante a 

manifestação da incompreensão, propósito foi substituído por objectivo/fim). 

 
Apresentação e Discussão dos 

Resultados 
No que diz respeito ao primeiro objectivo, e considerando os valores possíveis 

dos indicadores global e parciais do FACIT-Sp-12 (sem pontos de corte), pode 

afirmar-se que a amostra apresentava um nível de BEE moderado (cf. Quadro 
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1). Estes resultados vão de encontro ao estudo realizado por Hoffmann et al. 

(2006). 

Quadro 1 – Caracterização do BEE da amostra (N=45) 

Indicadores de BEE M DP Mínimo Máximo 

Significado/Paz 22,89 5,88 7 32 

Fé/Crenças 11,60 2,81 4 16 

FACIT-Sp-12 Total 34,49 7,50 13 48 

 Em relação ao segundo objectivo, não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas no BEE em função do tipo de cirurgia, o que vai 

contra o esperado. É possível que o tipo de cirurgia não se relacione com o BEE 

pois este último pode ser mais relevante no âmbito da sobrevivência do que da 

aceitação da mudança da imagem corporal. 

No que diz respeito ao terceiro objectivo, os resultados mostram a ausência de 

correlação estatisticamente significativa entre BEE e tempo de diagnóstico, ao 

contrário do verificado por Carver et al. (1993, citado por Mytko, Knight, 1999) 

e Kaczorowski e Northouse (1989, citado por Mytko, Knight, 1999). 

Em relação ao último objectivo, ao contrário do constatado nos estudos de 

Kaczorowski (1989, citado por Mytko, Knight, 1999), Panzini et al. (2008) e 

Peterman et al. (2002), mas de encontro aos estudos de Futterman e Koenig 

(1995, citados por Kim et al., 2000) e Pargament et al. (1995, citados por Kim 

et al., 2000), não se verificou uma relação entre BEE e idade. Este facto pode 

relacionar-se com a idade média da amostra (que é de 54,24, existindo uma 

fraca dispersão da amostra como se pode verificar pelo desvio-padrão que é de 
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10,82) ou com o facto das doentes com diferentes idades darem uma 

importância maior a diferentes dimensões da espiritualidade (Mytko, Knight, 

1999). 

É de sublinhar que, na administração do FACIT-Sp-12, houve simplificação da 

linguagem, motivada pelas dificuldades de compreensão das participantes. 

Neste sentido, os resultados relativos ao BEE podem ter sofrido um viés, pois os 

itens foram simplificados à luz da compreensão do investigador. 

 

Conclusão 
Os presentes resultados, que podem ter implicações clínicas, vêm contribuir 

para a já considerável disparidade de resultados relatados na literatura. Neste 

contexto, são de enfatizar algumas das limitações do estudo, como a reduzida 

dimensão da amostra e o desconhecimento de algumas das características 

(sócio-demográficas e clínicas) da mesma. Assim, urge clarificar até que ponto 

a dimensão e outras características da amostra são a razão dos resultados (não) 

encontrados. 

Paralelamente, em próximos estudos seria pertinente focar as práticas 

espirituais/afiliação religiosa, já que parece existir uma relação entre estas e o 

BEE, pois a religião é muitas vezes procurada para complementar o apoio 

recebido pela família e os profissionais de saúde (Hoffmann et al., 2006). Além 

disso, o FACIT-Sp-12 não inclui construtos importantes para o sentido da 
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espiritualidade de algumas pessoas, tais como generosidade, perdão e amor 

(Peterman et al., 2002), daí que fosse importante avaliar estes construtos. 

Adicionalmente, seria de considerar a utilização da Escala de Avaliação da 

Espiritualidade em Contextos de Saúde (Pinto, Pais-Ribeiro, 2007), já que foi 

entretanto construída para a população Portuguesa. 

Em suma, no sentido da optimização dos cuidados a prestar, espera-se que 

novas investigações clarifiquem: a) que condições estão relacionadas com pior 

BEE; b) até que ponto as características das participantes e/ou a metodologia 

utilizada justificam a discrepância entre os presentes resultados e a literatura 

consultada; e, consequentemente, c) como é que a equipa de cuidados de 

saúde poderá melhorar o BEE destes doentes. 
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A agência Europeia para a Segurança e Saúde no trabalho de 2002 mencionava 

que 28% dos trabalhadores da União Europeia referiam estar afectados pelo 

stress ocupacional. Este problema envolvia mais de 40 milhões de trabalhadores 

dos então 15 estados-membros da UE. O stress ocupacional tem repercussões ao 

nível dos gastos empresariais, cuidados de saúde, assim como a aumentos dos 

níveis de absentismo devido a doença. A investigação empírica sobre o stress 

ocupacional tem corroborado estes dados, apontando ainda para um aumento 

vulnerabilidade do operariado a acidentes de trabalho (Cruz, Gomes & Melo, 

1997). Desta forma, e conceptualizando o estágio profissional como o primeiro 

contacto com a realidade laboral (com stressores próprios desta transição), vê-

se emergente o desenho de um programa de intervenção a este nível.  

 

Stress, Stress Ocupacional, 
Profissionais da Saúde e Saúde Física 

Estudos epidemiológicos e experimentais têm demonstrado relações muito 

claras entre stressores psicossociais e doença, ainda que os mediadores 

implicados não sejam, na maior parte das situações, esclarecedores.   

O stress facilita actividades de risco como fumar, abuso de álcool (Lantz et al., 

1998), estilo de vida sedentário, tensão no trabalho e problemas conjugais 

(Schnall et al., 1994). Graham e colaboradores, em 1986 demonstraram que 

indivíduos com mais acontecimentos de vida stressantes, com dificuldades 

interpessoais e com maior percepção de stress apresentavam maior 
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probabilidade de desenvolver sintomas de constipação. O stress está também 

associado com a exacerbação de doenças auto-imunes e a outras condições 

inflamatórias, por exemplo, doenças coronárias (Appels et al., 2000).  

Um estudo longitudinal que avaliou 50000 enfermeiros americanos no período 

de 1984 a 1990 demonstrou elevados índices de doença e maior risco de 

mortalidade por doença crónica entre estes profissionais, em comparação com 

outras profissões (Peipins, Lalich, Alterman, & Burnett, 1995). Num estudo 

recente, Lie e Kjaerheim (2007) encontraram um elevado risco de 

desenvolvimento de cancro entre mulheres enfermeiras. Inúmeros estudos 

comprovaram ainda as implicações do stress laboral em enfermeiros ao nível de 

doenças psiquiátricas (e.g. Revicki & May, 1985; Estryn-Behar e colaboradores, 

1990) 

Tendo em conta que os serviços prestados na prática da saúde se destinam a 

pessoas que procuram suporte psicológico e médico, facilmente se compreende 

o quão nocivo é, tanto para o profissional da saúde como para o alvo da 

intervenção, o impacto do stress ocupacional neste sector. Analisando dados da 

investigação, poderemos afirmar que existe uma recursividade infinita entre a 

formação do profissional da saúde e a sua propensão em pedir ajuda (e.g. 

Kilburg, 1986), por outras palavras, a formação do médico, enfermeiro ou 

psicólogo, por exemplo, pode tornar-se na sua pior inimiga no que toca ao 

pedido auxílio quando o stress interfere com o trabalho. 
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Stressores entre Profissionais da 
Saúde e Estágio  

O estágio poderá transportar, por si só, elementos stressores tais como a 

apreensão quanto ao seu desempenho num primeiro momento e o conflito 

autonomia-dependência e flutuações motivacionais em momentos posteriores. 

Contudo, outras variáveis poderão ser indicadas como potenciais factores de 

risco para o stress ocupacional. Junto de uma população de enfermeiros, 

Revicki e May (1985) identificaram o clima organizacional, o comportamento do 

supervisor, relações do trabalho de grupo ou ambiguidade de papéis como 

principais causas de mal-estar no trabalho. Cruz, Gomes e Melo (1998) 

realizaram um estudo sobre as fontes geradoras de stress em psicólogos 

(estagiários e não estagiários), com amostra constituída por 442 indivíduos. Os 

resultados obtidos identificaram as seguintes fontes de stress (que pensamos 

serem transversais a qualquer área da saúde): (1) a tomada de decisões, onde 

os erros podem ter consequências graves; (2) a sobrecarga ou excesso de 

trabalho; (3) a incompetência e/ou inflexibilidade dos superiores hierárquicos; 

(4) a falta de perspectivas de desenvolvimento e promoção na carreira; (5) as 

implicações e consequências dos insucessos ou erros que possam cometer; (6) 

falta de tempo para realizar adequadamente as tarefas profissionais; (7) a não 

concretização das expectativas e aspirações que previamente tinha 

estabelecido; (8) a preocupação e envolvimento com o trabalho; (9) ser 

supervisionado ou dirigido por profissionais com pouca experiência profissional, 

e finalmente, (10) constatar que o salário não permite oferecer aquilo que 

desejava para si e para a sua família.  
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Roteiro de Intervenção 
A intervenção secundária que se propõe caracteriza-se pela análise da relação 

indivíduo-organização, sendo direccionada para as relações existentes no 

trabalho, a participação e autonomia do trabalhador, para os papéis 

profissionais e para a relação trabalhador e ambiente de trabalho. Ou seja, 

pretende-se que o sujeito explore as suas competências para lidar com 

potenciais fontes de stress.  

Optou-se por um formato grupal pelas vantagens que este modelo traz sobre a 

intervenção individual nestas ocasiões como, por exemplo, a redução de custos 

e meios (eficiência) na intervenção, a variedade de recursos e pontos de vista, 

maior partilha de experiências comuns, ou o feedback em tempo real (cf. 

Jacobs, 1993).  

O grupo alvo da nossa intervenção é do tipo “grupo de suporte”, sendo (1) 

composto por 4 a 12 elementos; com (2) encontros quinzenais, onde (3) se 

ouvem e partilham pontos de vista, criando-se um sentimento muito elevado de 

compromisso entre os membros e onde (4) cada membro sente que os estantes 

se debatem com um problema em comum, que experienciam os mesmos 

sentimentos, emoções e pensamentos sobre determinados aspectos. Os 

encontros deverão ter uma duração de hora e meia.    

Todas as sessões se iniciam com uma breve apresentação dos objectivos e 

estrutura da sessão (com excepção da primeira, que se inicia com a 

apresentação do dinamizador e de cada membro do grupo), terminando com 
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um breve sumário do que se foi feito e conseguido nesta e com a prescrição de 

trabalhos de casa (se for o caso).   

Fase 1 – “The beginning stage” 

Objectivos:  

 O processo terapêutico inicia-se com uma sessão de apresentação (dos 

constituintes do grupos, e dos objectivos da terapia) e com uma avaliação 

criteriosa dos níveis de stress ocupacional de cada um dos membros, e das 

estratégias de solução do problema que a cada membro recorre, através de 

inventários específicos para a problemática (cf. Ribeiro, 2007) 

 Promoção da partilha; construção de um ambiente onde cada membro se 

sinta seguro. Sugerem-se exercícios de quebra-gelo (cf. Costa & Von Doellinger, 

2007).   

 Apresentação do edifício conceptual que subjaz ao conceito “stress”; as suas 

fontes e consequências.   

Número de sessões: 2 

Fase 2 – “Working stage” 

Objectivos:  

 Uma vez estabelecida a cumplicidade entre os membros, procede-se à 

concretização dos principais objectivos da intervenção secundária, tendo por 

base as necessidades e problemas específicos do grupo: (a) Sobrecarga e 
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excesso de trabalho: falta de tempo para realizar adequadamente as tarefas 

profissionais; (b) Falta de perspectivas de desenvolvimento, emprego e 

promoção na carreira; (c) Preocupação e envolvimento com o trabalho; (d) Ser 

supervisionado(a) ou dirigido(a) por profissionais com pouca experiência 

profissional; conflito autonomia-dependência; tomada de decisões, onde os 

erros podem ter consequências graves; (e) Implicações e consequências dos 

insucessos ou erros que possam cometer; (f) A não concretização das 

expectativas e aspirações que previamente tinha estabelecido (cf. Costa & Von 

Doellinger, 2007). 

Número de sessões: 7  

Fase 3 – “The closing stage” 

Objectivos:  

 Finalizar o processo sumariando e destacando as conquistas e os aspectos 

mais importantes desenvolvidos ao longo das sessões; 

 Prevenção de recaída (e.g. Gonçalves, 2004); 

 Reforçar os compromissos feitos pelos membros;  

 Repetir as avaliações realizadas no início da intervenção;  

 Estabelecer novos momentos de follow-up.  

Número de sessões: 2 
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Considerações finais 
Ainda que o número e qualidade das teorias e intervenções tenham vindo a 

expandir, estamos ainda muito longe de ter uma completa implementação dos 

pressupostos teóricos e programas da psicologia da saúde organizacional. 

Podemos mesmo dizer que, entre nós, a permeabilidade a estas questões ainda 

é pouca e o discurso vigente é ainda relativamente imaturo.  

A actual proposta de intervenção, embora ainda não tendo sido implementada, 

foi desenhada com base nas problemáticas relacionadas com o stress associado 

ao estágio de profissionais da saúde. Desta forma, mais que a implementação 

desta intervenção, importa alertar para as fragilidades destes alunos neste 

período de formação com fim ao incremento da qualidade da sua formação e 

produção.  
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Bowlby (1969/1982) postulou uma possível interacção entre sistemas 

comportamentais, podendo o de vinculação inibir ou activar outros sistemas 

comportamentais. Tal supremacia acontece também face ao caregiving, que 

pode ser influenciado pelos estilos de vinculação (Schachner et al, 2005) e, 

desta forma, pelas suas dimensões de ansiedade e evitamento.  

Um padrão de vinculação seguro, pautado por baixo evitamento e baixa 

ansiedade (Brennan, et al., 1998), faz com que os indivíduos com este tipo de 

vinculação sejam vistos como bons prestadores de cuidados, ao mesmo tempo 

que os seus comportamentos servem como modelo para os outros (Collins & 

Feeney, 2000). Desta forma, sujeitos que pontuem baixo em ansiedade e baixo 

em evitamento prestam ajuda eficaz aos outros quando estes se encontram 

numa situação de crise constituindo-se assim num refúgio seguro (Batson, 1991; 

Lehman, Ellard & Wortman, 1986).  

Indivíduos com um padrão de vinculação inseguro emaranhado, caracterizados 

por baixo evitamento e altos scores em ansiedade, tendem a ter dificuldades 

em prestar apoio e cuidados aos outros (Collins, et al., 2006; George & Slomon, 

1999; Shaver & Hazan, 1988). Embora estes indivíduos possuam aptidões 

necessárias para prestar cuidados aos outros, as suas competências intra e 

interpessoais reduzidas torna-os vulneráveis às angústias pessoais, o que 

interfere com a sensibilidade para prestar apoio e cuidado. A falta de confiança 

aliada à necessidade de proximidade faz com que se tornem excessivamente 

envolvidos, mas que, ao mesmo tempo, dificilmente sejam considerados uma 

base segura.  
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O padrão de vinculação inseguro emaranhado leva a comportamentos de 

dependência em relação ao parceiro, bem como sentimentos de mal-estar e 

baixa auto-estima (Platts, et al., 2002). Este padrão desencadeia 

comportamentos pouco assertivos, tanto por défice como por excesso de 

comportamentos de caregiving. 

O presente estudo adopta os constructos desenvolvidos no ECR por Brennan e 

colaboradores (1998) para a avaliação dos estilos de vinculação – ansiedade e 

evitamento, a tese da interacção entre sistemas comportamentais e a ideia da 

mudança dos modelos operantes internos pelo estabelecimento de novas 

relações com significativos. Assim, o presente artigo ambiciona verificar de que 

forma o grau de ansiedade e evitamento em relacionamentos dos parceiros tem 

impacto nos sistemas de caregiving e careseeking dos participantes. 

Metodologia  
Participantes 

Da amostra final constavam dez participantes (n=10), 60% do sexo masculino e 

40% do sexo feminino, adultos emergentes solteiros, com idades compreendidas 

entre os vinte e os vinte e cinco anos de idade (M=22,40; DP=1,84) 

nacionalidade portuguesa, com relacionamento estável entre 1 e 6 anos 

(média=3,60; DP=2,01), e com pontuações no ECR (Brennan, Clark & Shaver, 

1998), na dimensão ansiedade, compreendidas entre os 71 e 96 pontos brutos e 

71 e 96 pontos brutos na dimensão evitação. 
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Instrumentos 

A aplicação do Inventário de Experiências com Relações Íntimas (ECR, Brennan, 

Clark & Shaver, 1998) permitiu a quantificação das dimensões da vinculação dos 

participantes e respectivos companheiros - ansiedade e evitamento.  

Foram também recolhidos os dados sócio-demográficos dos participantes 

através de um questionário construído para este fim.  

Para avaliar os comportamentos de Caregiving e Careseeking dos participantes 

criaram-se de 8 escalas: Escalas globais de Likert de Careseeking e Caregiving 

(1 = pontuação mínima; 5 = pontuação máxima) e escalas de frequências de 

Sensibilidade, Aproximação, Controlo, Caregiving Compulsivo, Procura de 

Cuidados e Aceitação de Prestação de Cuidados. Estas escalas foram 

construídas baseando-se nos itens e nos quatro vectores de análise dos estilos 

de caregiving propostos pelo questionário de auto-relato Caregiving 

Questionnaire (Kunce & Shaver, 1994), a saber: sensibilidade vs. 

insensibilidade; proximidade vs. distância; cooperação vs controlo e caregiving 

compulsivo. Em cada item de cada subescala foi considerado se os 

comportamentos observados reflectiam a activação do sistema de vinculação, 

ou seja, momentos de distress por oposição a momentos de eustress.  

Procedimento 

Da amostra inicial faziam parte quinze díades que, ao responderem 

individualmente ao ECR (Brennan, et al. 1998), foram reduzidas a dez díades: 

como factor de inclusão na amostra, os participantes teriam que apresentar 
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valores brutos na dimensão de ansiedade superiores que os valores na dimensão 

de evitamento. Dos quinze sujeitos obtidos nestas condições, foram 

seleccionados 10 aleatoriamente.  

Numa segunda fase foi preparada uma sala para a realização das interacções. A 

cada díade foi solicitado que, em conjunto, conversasse acerca da informação 

contida em quatro cartões com diferentes temas, sem nenhuma ordem pré 

estabelecida e sem limite de tempo. As informações contidas nos cartões 

tinham como finalidade a activação do sistema de Vinculação, gerando mal-

estar nos membros da díade (momentos distress) o que os fariam recorrer aos 

companheiros (encarados como base-segura) em busca de cuidados.  

Toda a situação foi registada em vídeo, desde a entrada dos participantes até à 

conclusão da interacção.  

A terceira fase do estudo correspondeu à cotação das interacções. As 

percentagens de acordo inter-observadores encontram-se tabeladas na tabela 

1. Após a cotação e o alcance dos acordos, procedeu-se ao tratamento 

estatístico dos dados em suporte informático no programa SPSS, versão 15.0.  

Tabela 1 – Percentagem de acordo inter-observadores nas diferentes escalas  
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Resultados 
Não há associações estatisticamente significativas entre a pontuação bruta da 

dimensão Ansiedade do companheiro e: A escala global de caregiving do 

participante (rsp= -.54, n.s.); A escala global de careseeking do participante 

(rsp= -.44, n.s.); O número de comportamentos de caregiving compulsivo do 

participante em momentos de distress (r = -.01, n.s.). 

Não há associações estatisticamente significativas entre a pontuação bruta da 

dimensão Evitamento do companheiro e: A escala global de caregiving do 

participante (rsp= -.23, n.s.); A escala global de careseeking do participante 

(rsp= -.39, n.s.); O número de comportamentos de sensibilidade do participante 

em momentos de eustress (r = .39, n.s.); O número de comportamentos de 

aceitação de uma prestação de cuidados do participante em momentos de 

distress (r = -.05, n.s.); Não há associação estatisticamente significativa entre o 

tempo da interacção e a pontuação bruta da dimensão ansiedade (r = -.05, 

n.s.).  

 

Discussão dos resultados e conclusão 
Os dados obtidos não permitem concluir se as dimensões do sistema de 

vinculação consideradas (Brennan et al., 1998) se associam com a prestação e 

aceitação de cuidados do participante. 
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De acordo com a fórmula desenvolvida por Brennan (1991, cit in Mikulincer & 

Shaver, 2007), a partir de uma análise das dimensões ansiedade e evitamento, 

pode-se obter uma classificação categorial dos estilos de vinculação 

(Bartholomew & Shaver, 2000), apesar desta não ser aconselhada (Mikulincer & 

Shaver, 2007). Desta forma, em última análise, estas dimensões seriam reflexos 

do sistema de vinculação, influenciando o caregiving e o careseeking. Assim, 

partindo destas premissas, este estudo não permite concluir se os padrões de 

vinculação do companheiro, mesmo avaliados de forma indirecta, influenciam 

ou não os sistemas de caregiving e careseeking dos participantes.      

Em estudos futuros, e tendo em consideração que a vinculação pode não 

activar directamente o sistema de caregiving, mas antes munir o sujeito com 

ferramentas psicológicas fundamentais para a convivência social, emocional e 

afectiva (idem), deveriam ser melhoradas e adoptadas novas ferramentas 

metodológicas mais sensíveis de forma a fazer uma avaliação mais completa do 

funcionamento psicológico do participante.  

Um outro constructo fundamental que deverá ser considerado futuramente 

prende-se com o de modelos operantes internos. Este teria de ser avaliado de 

uma forma mais concreta, tal como acontece na AAI, nomeadamente através 

da inclusão de um ou dois cartões que abordassem as relações de vinculação 

passadas, com algum tipo de projecção no futuro. Desta forma poderia 

considerar-se a existência ou não de interacção entre sistemas 

comportamentais e possíveis mudanças dos modelos operantes internos pelo 

estabelecimento de novas relações com significativos (Brennan et al, 1998).   
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Relativamente a limitações do presente estudo destacámos, sobretudo, o 

desenho da tarefa realizada (deveria contemplar cartões que incluíssem novas 

formas de avaliar constructos que não foram considerados, como é o caso dos 

modelos operantes internos); e o uso do ECR com dados ainda não validados 

para a população portuguesa, apesar de terem sido usadas as pontuações 

brutas. Algumas questões relacionadas com a validade podem ter influenciado 

os resultados.  
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O conceito de qualidade de vida ainda não evidencia consenso quanto ao seu 

real significado (ODGEN, 2004). Constatamos na bibliografia uma efectiva 

concordância, entre diferentes investigadores, no que se refere a alguns 

indicadores que a integram nomeadamente, subjectividade, 

multidimensionalidade e bipolaridade (LINO, 2004). Revela-se contudo um 

conceito dinâmico, inerente ao factor tempo, experiências e acontecimentos 

vivenciados (SANTOS, 2007). Para a Organização Mundial de Saúde (1994, p. 28) 

qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 

contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus 

objectivos, expectativas, padrões e preocupações”. RIBEIRO (2005, p. 60) 

refere que as definições de qualidade de vida “são susceptíveis de se confundir 

com outros conceitos como sejam a Saúde, Qualidade de Vida Relacionada com 

a Saúde (ou que está dependente de determinada doença), o Bem-estar, a 

Satisfação ou a Felicidade.”  

Associado ao desenvolvimento das sociedades verificou-se nas últimas décadas, 

no universo do trabalho, transformações significativas. Dimensões como a 

organização laboral, os papéis profissionais, as relações interpessoais, as 

condições ambientais e as perspectivas de carreira identificam-se, como 

factores condicionantes na qualidade de vida dos trabalhadores.  

O contexto do trabalho dos enfermeiros com alterações evidentes a nível 

organizacional e individual (sobrecarga de trabalho, deficiente supervisão do 

trabalho, insegurança, conflito e ambiguidade do papel, mudanças frequentes 

nas equipas, entre outros) encontra-se associado a elevados níveis de stresse 

(O’BRIEN-PALLAS et al 2008) e a situações de violência (DI MARTINO, 2008). 
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Estes factores evidenciam reflexo na qualidade de vida do trabalhador, da sua 

família, nas organizações e nas sociedades (Messeguer de Pedro et al, 2007). 

Para LAZARUS e FOLKMAN (1984, p. 19) “Psychological stress is a particular 

relationship between the person and the environment that is appraised by the 

person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her 

well-being”.   

HEIM citado por SERRA (2002, p. 519) refere: 

“os enfermeiros atravessam condições de stress (…) provenientes, em grande 

parte, da atenção e dos cuidados que têm de prestar continuadamente aos 

doentes, seguidos de conflitos de equipa ou sobrecarga de trabalho, 

insegurança, falta de autonomia e conflitos de autoridade”. 

O International Council of Nurses (ICN, 2006) identifica como causas de stresse 

no trabalho as condições de trabalho, as relações no trabalho, o conflito e a 

ambiguidade das funções, a estrutura e o ambiente da organização, a 

sobreposição trabalho-família, o desenvolvimento da carreira profissional e a 

natureza do posto de trabalho. 

Um dos stressores reconhecido pela sociedade actual é a violência psicológica 

no trabalho (O’BRIEN-PALLAS et al 2008; DI MARTINO, 2008) identificando-se 

actualmente, como um problema global, pandemico e em muitas das situações 

eminentemente silencioso (DI MARTINO, 2008).  



 

Página | 203 

Existe uma multiplicidade de termos para a violência psicológica (Mobbing, 

Bullying, Assedio Moral, Harcelemente, Harassment, Acoso moral). Para 

LEYMANN (1996, p.8) Mobbing refere-se:  

“a um processo de interacção social pelo qual um indivíduo (raramente mais) é 

atacado por um ou mais (só em uma quarta parte dos casos, mais de quatro) 

indivíduos, com uma frequência no mínimo semanal e por uma duração de 

vários meses, levando a vítima a uma posição indefesa com um elevado 

potencial de exclusão” . 

Para a International Labour Office (ILO), Organização Mundial de Saúde (OMS), 

Public Services International (PSI), International Council of Nurses (ICN) 2005, 

as repercussões da violência manifestam-se a três níveis: trabalhador, 

sociedade e organizações. Nos últimos anos têm sido desenvolvidos esforços por 

alguns investigadores, na implementação de estratégias para eliminar ou 

minimizar este fenómeno, de que é exemplo o programa de combate à 

violência no trabalho “Framework Guidelines for Addressing Workplace 

Violence in The Health Sector - The Training Manual” (ILO, OMS, PSI, ICN, 

2005). 

Objectivos 
Este estudo teve como objectivos identificar factores ou variáveis psicossociais 

que se associam há violência psicológica no trabalho dos enfermeiros. 
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Método 
Trata-se de um estudo transversal, exploratório e descritivo integrado no 

paradigma de investigação quantitativa.  

Participantes: A população-alvo são Enfermeiros/Alunos de Cursos de Pós-

Licenciatura. A amostra é constituída por 151 enfermeiros que aceitaram 

participar no estudo. 

Material: Para além do questionário que elaborámos para recolha de dados 

psicossociais, utilizámos como instrumento NAQ-R, (Einarsen & Raknes, 1997), 

traduzido por (Araújo, McIntyre & McIntyre, 2004). Calculando o coeficiente 

Alfa de Cronbach, obtivemos o valor de 0.855. 

Resultados  
 Dos resultados preliminares obtidos salientamos que numa amostra de 151 

enfermeiros 84,8% eram do sexo feminino. Com uma idade média de 33,1 anos 

(DP= 5,659). A média de tempo de serviço na profissão foi de 10,3 anos. 

Trabalhavam em média 44,8 horas por semana, 65,6% eram enfermeiros 

graduados e 73,3% pertenciam ao quadro de pessoal da instituição. 24,3% dos 

enfermeiros exerciam funções de chefia ou de responsabilidade de serviço. Dos 

participantes 32,5% identificaram como muito stressante a sua actividade 

profissional. 

Os principais resultados dos actos negativos que os enfermeiros consideram 

corresponder à sua experiência, nos últimos seis meses, associam-se a áreas 
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como a da violência individual (intimidação), subvalorização e 

sobrecarga/qualidade de trabalho. Os principais resultados dos actos negativos 

que os enfermeiros consideram corresponder à sua experiência nos últimos seis 

meses foram: Ser obrigado a desempenhar funções abaixo do nível das suas 

competências-10.6%”,“Ser exposto a uma quantidade de trabalho excessiva e 

impossível de realizar-10%” e “Alguém esconde informação que afecta o seu 

desempenho-6.7%”. Estes resultados vão ao encontro de autores como 

EINARSEN, MATTHIESEN, SKOGSTAD (1998); MESEGUER DE PEDRO, MARIANO, et 

al. (2007). 

Constatamos que 9,4% dos enfermeiros se identificam como vítimas. 42,8% dos 

enfermeiros referiram ter experimentado muito stresse.. Destes 85,7% eram do 

sexo feminino, 50% tinham idade igual ou inferior a 31 anos, 57,1% eram 

casadas e não tinham filhos 64,2%. Os enfermeiros tinham ente 5 e 9 anos de 

tempo de serviço (42,8%), possuíam a categoria profissional de graduado 

(64,2%) e pertenciam ao quadro da instituição (57,1%). Exerciam a sua 

actividade a nível hospitalar 92,8% e 71,4% não possuía funções de chefe ou de 

responsável de serviço.  

Estes resultados corroboram estudos apresentados por (LEYMAN, 1996; 

MIKKELSEN e EINARSEN, 2001; PIÑUEL E ZABALA, 2005; HIRIGOYEN, 2002). 

No presente estudo a violência psicológica nos enfermeiros encontra-se 

associada a variáveis psicossociais de que são exemplos, o tempo de serviço, a 

categoria profissional, a idade e o estado civil. Estes resultados estão de acordo 

com a literatura consultada MILUTINOVICE, JEVTICE, 2008; ABE, 2008). 
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 Conclusão 
Enquanto, um processo multidimensional a violência psicológica no trabalho é 

um fenómeno global, com características de pandemia e em muitas das 

situações silencioso (DI MARTINO, 2008; KHALIL, 2008). Este fenómeno 

apresenta repercussões na qualidade de vida do trabalhador e da sua família, 

nas organizações e nas sociedades. Para o ICN (2007) a violência no sector da 

saúde identifica-se como uma ameaça para a qualidade dos serviços prestados e 

consequente segurança dos doentes. Como organização o ICN (2007) promove e 

colabora no desenvolvimento de políticas de “tolerância zero” perante esta 

problemática.  

Os resultados obtidos, no nosso estudo, apontam para importância da 

prevenção primária e identificação precoce deste fenómeno, considerado por 

Piñuel e Zabala (2005) como a “nova praga laboral do século XXI”.  
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Objectivo 
A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica, específica do sistema nervoso 

central, caracterizada por lesões axonais e desmielinizantes, de caráter 

inflamatório, disseminadas no tempo e no espaço (O´CONNOR, 2002).  

A proposta deste estudo é avaliar a QVRS em portadores de EM utilizando a 

versão brasileira do SF-36. 

 
Metodologia 

População 

Foram pesquisados 23 pacientes atendidos no ambulatório do Centro de Estudos 

Triangulinos em Esclerose Múltipla da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

e clínicas particulares de neurologia e neurocirurgia do município de 

Uberlândia, que preencheram os seguintes critérios de inclusão: 

Idade acima de 18 anos; 

Diagnóstico de EM de acordo com os critérios de McDonald (McDONALD et al., 

2001). 

Foram excluídos do estudo: 

Pacientes com incapacidade cognitiva que impeçam a compreensão e o 

preenchimento do questionário. 
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Para o grupo controle, foram entrevistados 69 doadores voluntários de sangue 

do Hemocentro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Foram excluídos 

os indivíduos portadores de doenças crônicas. 

Procedimento 

Após o consentimento livre e esclarecido dado pelo próprio paciente e 

autorização do médico responsável pelo paciente, foi aplicada a entrevista com 

protocolo previamente estabelecido pelos autores, incluindo dados sobre o 

indivíduo (dados demográficos e profissionais), a família (possíveis problemas 

de saúde e auxílio na renda familiar) e a doença (história natural, co-

morbidades, sintomas e medicamentos) e o questionário SF-36 por 

examinadores treinados. O grau de comprometimento funcional foi avaliado por 

neurologista clínico, durante a entrevista, de acordo com a Expanded Disability 

Status Scale (EDSS) (KURTZKE, 1983). 

Os pacientes foram divididos em grupos, conforme o nível de comprometimento 

da marcha: 

EDSS ≤ 3,5: sem alterações à deambulação 

EDSS ≥ 4,0: com algum comprometimento ambulatorial 

Instrumentos 

The 36-item Short Form Health Survey Questionnaire (SF-36) 
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O SF-36 (WARE et al., 1992) (BRAZIER et al., 1992) é um instrumento genérico, 

amplamente utilizado em populações com diversas patologias, inclusive EM 

(FREEMAN et al., 2000). É uma versão mais curta de uma bateria de 149 

questões, desenvolvida e testada em uma população com mais de 22.000 

pessoas. Baseado em um modelo multidimensional de saúde, o SF-36 divide-se 

em dois componentes sumários, o físico e o mental, e em oito domínios. Esse 

instrumento foi traduzido, adaptado culturalmente e validado para a população 

brasileira (CICONELLI et al., 1999). 

Estatística 

A escala de escores foi computada de acordo com o algoritmo de escores 

estabelecido para cada instrumento. 

Para a comparação da média dos escores obtidos (componentes e domínios) 

com as referências das médias dos escores do grupo controle, foi utilizado o 

teste t- Student. 

O nível estatisticamente significante considerado foi de p< 0,05. 

 

Resultados 
Características sociodemográficas 

A maioria dos portadores de EM eram do sexo feminino (82,6%). A média de 

idade foi de 39,48 ± 12,3 anos (18 a 60 anos) e 31,55 ± 9,7 anos (18 a 56 anos) 
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entre os pacientes e o grupo controle respectivamente. Em ambos os grupos, a 

distribuição racial, estado civil, escolaridade e renda familiar foram 

semelhantes. Entre os portadores, contudo, encontou-se um maior número de 

aposentados e inativos. 

Características clínicas 

O tempo médio doença e o tempo de diagnóstico dos pacientes com EM foram 

de 118,5 (±125,7) meses e de 52,5 (±27) meses, respectivamente. A média do 

EDSS foi de 3,96 (0 a 7,0) e 12 pacientes (52,2%) apresentaram alguma 

incapacidade ambulatorial (EDSS maior ou igual a 4,0).  

Avaliação da qualidade de vida 

Em todos os domínios e componentes estudados, observou-se que os portadores 

de EM apresentaram escores menores que os controles e esta diferença foi 

estatisticamente significante. 

Foi observado que o grupo com maior incapacidade segundo o EDSS apresentou 

escores significantemente menores nos domínios de capacidade funcional, 

aspectos físicos, dor, estado geral da saúde e vitalidade e no componente 

sumário físico. 
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Discussões 
A população avaliada no presente estudo, apesar de pequena, é representativa 

dos portadores de EM no município de Uberlândia. De acordo com os estudos de 

prevalência em nosso país (CALLEGARO et al., 2001) (ROCHA; HERRERA & 

MORALES, 2002) (LANA-PEIXOTO et al., 2002), se trata de uma doença rara, 

acometendo entre 15 e 20 pessoas / 100.000 habitantes. De acordo com esses 

dados, podemos estimar que nossa amostra represente em torno de 25% dos 

portadores de EM residentes em Uberlândia.  

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à escolaridade, a não 

ser nos níveis fundamental e médio. Essas diferenças não explicariam 

divergências quanto à compreensão e capacidade de resposta ao questionário 

entre os grupos. Encontramos, também, equilíbrio quanto à renda familiar, 

sendo que, em ambos os grupos, metade das pessoas contam com menos de 6 

salários mínimos para as despesas familiares. 

Os portadores de EM são, principalmente, inativos e aposentados, 

diferentemente do grupo controle. Isso se deve à incapacidade promovida pela 

doença que, por acometer principalmente adultos jovens, leva a um importante 

prejuízo na fase mais produtiva de suas vidas (WeinshenkeR, 1987) 

(CONFAVREUX, 1998) (WEINSHENKER, 1991). 

O EDSS mostrou uma distribuição trimodal, com picos de prevalência nas fases 

de pouca ou nenhuma incapacidade (entre 0 e 2,0), início de incapacidade 

ambulatorial (por volta de 4,0) e restrição à cadeira de rodas (por volta de 
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6,0). Esse comportamento é encontrado também em outros estudos realizados 

em nosso país (CALLEGARO et al., 2001) (ROCHA; HERRERA & MORALES, 2002) 

(LANA-PEIXOTO et al., 2002). 

Através da avaliação dos escores de domínios e componentes do SF-36 podemos 

verificar o impacto negativo da EM na qualidade de vida de seus portadores 

tanto do ponto de vista físico quanto psicossocial. Esse impacto é conseqüência 

de vários fatores, dentre os quais a incapacidade causada pela doença seria 

apenas um deles. O fato de se saber portador de uma doença neurológica 

crônica, evolutiva, gradualmente incapacitante e, até o momento, sem cura, 

além de sintomas como fadiga, dores, disfunção sexual e esfincteriana, e 

comorbidades, como a depressão, também repercutem de forma contundente 

nas vidas dos pacientes.  

Os escores obtidos em nosso estudo são semelhantes aos encontrados em 

estudos em outros países (BRUNET et al., 1996) (VICKREY et al., 1995).  

Os valores dos desvios-padrão dos escores de domínios e componentes do SF-36 

foram elevados nesse estudo. Isso poderia ser considerado como conseqüência 

do tamanho da amostra. Entretanto, outros estudos realizados com amostras 

bem maiores mostraram desvios-padrão semelhantes aos nossos. Dessa forma, 

esse fenômeno deve acontecer, principalmente, pela heterogeneidade da 

percepção do impacto da EM na vida de seus portadores. 

Os portadores de EM com EDSS < 3,5 e EDSS > 4,0, quando comparados entre si, 

apresentaram diferenças significativas nos domínios que levam em consideração 
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construtos relacionados à função física. Esse resultado foi esperado, visto que o 

EDSS é, fundamentalmente, uma medida de incapacidade física. O domínio 

vitalidade, apesar de fazer parte do Componente Sumário Mental, se 

correlaciona significantemente com o Componente Sumário Físico, o que pode 

explicar a diferença desse escore encontrada entre os dois grupos (WARE & 

SHERBOURNE, 1992).  

 

Conclusões 
Os portadores de EM apresentam um impacto negativo significante em todos os 

construtos medidos pelos domínios e componentes do SF-36, mesmo nos 

estágios de menor incapacidade física 

Os escores físicos são menores quanto maiores os escores do EDSS 
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Objectivos 
No início do séc. XXI, os acidentes rodoviários são considerados um problema de 

saúde pública a nível mundial. Embora os países desenvolvidos tenham 

apostado em políticas de promoção da segurança rodoviária, é um facto que o 

número de vítimas continua a ser bastante significativo. Por isso, torna-se 

fundamental investir nesta temática de forma a eliminar o desperdício da vida 

humana e os custos pessoais, sociais e económicos que lhe estão associados.   

Neste trabalho será feita uma revisão dos dados mundiais e nacionais sobre esta 

problemática, bem como das principais variáveis e factores de risco associados 

à sinistralidade rodoviária em jovens (sobretudo ao nível do speeding) e as 

consequências a nível não só económico e social, como a nível da saúde física e 

psicológica. Além disso, analisam-se programas e medidas aplicadas em 

Portugal. Por fim, o trabalho aponta algumas directivas quer no que se refere à 

necessidade de melhor conhecer as crenças e atitudes dos jovens Portugueses, 

quer à pertinência de repensar programas de promoção da saúde nesta 

população, de modo a que a questão da segurança rodoviária e a preservação 

da vida sejam reais nas estradas portuguesas. 

 

Contexto 
Segundo dados do relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), a 

nível mundial morrem cerca de 1,2 milhões de pessoas todos os anos nas 

estradas e ficam feridas cerca de 50 milhões. Salienta-se ainda o facto de que 
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metade do número de mortes ocorridas nas estradas são jovens, a população 

que se encontra em maior risco. Por exemplo, em 2007, em Portugal os jovens 

entre os 15 e os 34 anos perfazem um número de vítimas de 19487 num total de 

47132 (INE, 2008). Neste sentido, verifica-se que entre os 15 anos e os 29 os 

acidentes são a segunda maior causa de morte em todo o mundo (OMS, 2004) e 

que cerca de 1.25% da população da União Europeia irá morrer quarenta anos 

mais cedo que do que o previsto pela esperança média de vida (Karlaftis, 

Kotzampassakis, & Kanellaids, 2003). De acordo com a OMS (2004), estima-se 

que mais de 20 milhões de pessoas fiquem incapacitadas todos os anos devido a 

acidentes de trânsito.  

A investigação tem revelado que os comportamentos de risco associados à 

sinistralidade rodoviária são um fenómeno complexo, que implica uma vasta e 

diversificada panóplia de factores, os quais poderemos agrupar em: factores 

individuais e factores externos/ambientais. 

A nível individual parecem ser preponderantes variáveis demográficas como a 

idade e o género dos condutores; mais especificamente a investigação aponta 

que são os jovens os principais “aceleras”, sobretudo os do sexo masculino 

(Williams, Kyrychenke, & Retting, 2006). Neste sentido, segundo o SARTRE 

(2004) os jovens correspondem a 31% dos “aceleras”, sendo que os homens 

parecem ter 1.5 vezes mais probabilidade de ter um acidente devido a excesso 

de velocidade do que as mulheres (Laopotti & Keskinem, 2004).  

O consumo de álcool é outro dos factores envolvidos no speeding, já que 

interfere com o controlo da inibição, potenciando a aceitação de 
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comportamentos de risco elevado. Um estudo realizado por Fillmore, Blackburn 

e Harrison (2008) com estudantes universitários debruçou-se sob os efeitos 

provocados pelo álcool na condução recorrendo a simuladores, tendo os autores 

concluído que entre os comportamentos potenciados pelo álcool se encontra o 

excesso de velocidade. 

Segundo os mesmos autores a utilização do telemóvel enquanto se conduz é 

outra das variáveis que interfere significativamente com a capacidade de 

controlar a velocidade, sobretudo se se associar velocidade excessiva e 

utilização do telemóvel, o que geralmente acontece nas auto-estradas. 

As crenças e atitudes em relação à condução e à velocidade e a análise de 

custos/benefícios são outro dos elementos importantes para analisar o 

speeding; a título de exemplo pode citar-se uma investigação realizada por 

Hatfield e Fernandes (2008) que concluiu que entre os motivos para acelerar se 

destacam a procura de experiências novas, a excitação, a influência social, a 

procura de sensações, a procura de prestígio, a desvalorização do risco, a 

sobrevalorização das competências devido a familiarização com a condução e a 

confiança nos equipamentos. Ao nível das crenças é interessante constatar que 

os indivíduos, na sua maioria, não identificam o speeding como um dos 

comportamentos prototípicos da condução perigosa e têm dificuldade em 

percepcionar a velocidade excessiva enquanto causa de acidentes rodoviários 

(SARTRE, 2004).  

Em relação à influência social, alguns estudos têm apontado que em situação 

de condução as principais fontes de influência são os outros condutores 
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(Haglund & Aberg, 2000), o que não deixa de ser curioso se se atentar a uma 

das conclusões do SARTRE (2004), nomeadamente que os condutores tendem a 

considerar que os outros conduzem a uma velocidade superior à sua. Moller 

(2004) defende que as normas subjectivas referentes à condução (ou seja o que 

os outros fazem ou pensam em relação a este comportamento) são 

determinantes da condução dos jovens, pelo que é preponderante aumentar a 

sua auto-confiança enquanto condutor, de forma a aumentar a sua capacidade 

de resistir à pressão social. 

Relativamente aos factores externos, pode referir-se o momento do dia, sendo 

que os sujeitos tendem a aumentar a velocidade durante a noite, acreditando 

que o tráfego é menos intenso. No entanto os dados revelam que o risco de 

acidente por km percorrido é o dobro no período decorrente entre as 17:00-

7:00 do que das 7:00 às 17:00 (Department of Transport, 2006).  

São inúmeras as consequências decorrentes dos acidentes rodoviários. Estas 

podem ser a diversos níveis, interagindo entre si e criando relações complexas.  

Em relação ao impacto físico, quando não resulta em morte, as consequências 

dos acidentes podem levar a vários níveis de incapacidade, desde baixas 

limitações até limitações a longo prazo comprometendo a realização das 

actividades diárias das vítimas. A este respeito, num estudo realizado por Pires 

e Maia (2006) com vítimas de acidentes rodoviários concluiu-se que as fracturas 

são as lesões mais frequentes (78.6%) e que os politraumatismos correspondem 

a 95.2%; além disso, 98% das vítimas estão medicadas após o acidente.  
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O envolvimento num acidente rodoviário implica não apenas lesões físicas, mas 

também danos psicológicos significativos, que podem persistir durante muito 

tempo (Gillies, Barton, & Di Gallo, 2003); por exemplo num estudo realizado 

por Wang, Tsay e Bond (2005) verificou-se que após a recuperação e 

reajustamento físico, 83% das vítimas continua a manifestar sintomas de 

perturbação de stress pós-traumático (PTSD). A nível nacional, Pires e Maia 

(2006) verificaram que 55% dos participantes exibia sintomas de PTSD passados 

(em média) três dias após o acidente, sendo que o valor era de 31% volvidos 

quatro meses. A manifestação de sintomatologia depressiva e ansiosa é também 

um fenómeno habitual nestas situações, sendo muito frequente a 

comorbilidade entre PTSD, depressão e ansiedade (e.g., Wang, Tsay & Bond, 

2005). A diminuição da qualidade de vida e bem-estar psicológico em vítimas 

de acidentes rodoviários é outro dos efeitos psicológicos apresentados pela 

literatura (e.g., Peltzer & Renner, 2004).  

Quanto ao impacto a nível económico, verifica-se que nos últimos anos Portugal 

tem tido prejuízos avultados, nomeadamente devido aos custos com os serviços 

de saúde utilizados pelas vítimas de acidentes rodoviários, aos prejuízos 

materiais, à incapacidade para trabalhar e à dependência de subsídios. Um 

estudo revela que entre 2001 e 2005 os custos atingiram os 6.999.557.000 euros 

(Peixoto, 2006). 

Existe também um impacto considerável ao nível dos familiares das vítimas dos 

acidentes, tanto a nível emocional, uma vez que se trata de uma situação grave 

que pode abalar a vida do sujeito, e até mesmo a nível económico, pois muitas 

vezes são os familiares das vítimas que suportam todos os custos dos seus 
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tratamentos. Há ainda alguns custos mais indirectos, como é o caso da 

alteração dos rendimentos das vítimas e sobreviventes, que podem ser um pilar 

essencial nas famílias. 

Desta forma, conclui-se que os acidentes têm não só um impacto directo na 

vida dos indivíduos e das suas famílias, mas também indirectamente afectam 

toda a sociedade (Wang, Tsay, & Bond, 2005). 

O que fazer? 

No que concerne às estratégias, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 

(PNPR) de 2003 define como principais problemas da sinistralidade portuguesa 

os comportamentos dos condutores, a falta de coordenação nas actividades e 

campanhas de prevenção rodoviária, a falta de conhecimento das causas da 

sinistralidade, a falta de preparação técnica, a inexistência no currículo 

escolar, de matérias de segurança rodoviária e as fragilidades no sistema de 

formação e avaliação de condutores. Neste sentido, o principal objectivo deste 

plano seria o de educar o utente, criar um ambiente rodoviário seguro e legislar 

de forma a mudar comportamentos e melhorar o ambiente rodoviário.  

Um estudo realizado pelo ISCTE (2007) teve como um dos objectivos analisar o 

PNPR de 2003, nomeadamente em termos da sua implementação. O seu grau de 

execução foi reduzido, excepto as mudanças introduzidas pelo Novo Código da 

Estrada. De resto, segundo o estudo, faltou coordenação, orçamentação, 

calendarização, monitorização e auditoria externa. A sua estrutura interna e os 

mecanismos previstos para a sua execução eram consideravelmente débeis, 
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necessitando de uma forte revisão. Este estudo também inventaria as 

estratégias que estão a ser adoptadas noutros países, como é o caso de França 

(exames obrigatórios sobre segurança rodoviária no sistema de ensino; carta 

por pontos; controlos automáticos de velocidade; simplificação das multas), 

Espanha (carta por pontos; controlos automáticos de velocidade; aumento 

efectivo dos policias e monitorização rigorosa dos objectivos) e Reino Unido 

(segmentação cada vez mais fina dos grupos de risco e consequente definição 

de estratégias de combate às causas da sinistralidade).  

Notícias sobre o plano de prevenção rodoviária 2008-2015 indicam que este tem 

como um dos objectivos reduzir as mortes nas estradas para o número de 579. 

As medidas a ser tomadas incluem a carta por pontos, aumento de radares, 

melhor sinalização nas estradas, alteração ao actual modelo da escola de 

condução e respectivos exames, bem como a inclusão nas estatísticas das 

mortes que ocorrem até 30 dias no hospital.  

Para além destes programas de âmbito nacional, registam-se ainda algumas 

iniciativas locais, como é o caso da Câmara de Setúbal, que vai elaborar e 

divulgar um manual de boas práticas para a cidadania rodoviária (com versões 

infantis e para adultos) e disponibilizar uma escola móvel de trânsito. Também 

a Associação Académica da Universidade da Madeira encetou várias medidas 

numa campanha de sensibilização e prevenção, durante a recepção ao caloiro, 

mais concretamente utilizou vídeos e um posto móvel para testes de 

alcoolemia. 
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Conclusão 
Em jeito de conclusão é importante referir que, de acordo com os dados do 

SARTRE (2004), os Portugueses reconhecem a necessidade e estão receptivos à 

introdução de novas medidas de “combate” à sinistralidade rodoviária. 

Assim, atendendo às recomendações da OMS (2007), seria essencial apostar em 

estudos piloto, a fim de analisar a eficácia das medidas e do impacto das 

actividades, antes de se avançar para campanhas a nível nacional. Além disso, 

a avaliação das estratégias é uma etapa crucial a qualquer programa de 

intervenção, pelo que não deve ser descurada nem desvalorizada. 

 A intervenção não pode avançar sem investigação, pelo que é crucial apostar 

e apoiar a realização de estudos junto da população portuguesa, já que são 

escassos ou até mesmo inexistentes. Só assim se poderá descobrir se a 

problemática assume contornos semelhantes aos revelados pelos restantes 

países, identificando idiossincrasias essenciais para uma compreensão profunda 

da temática e orientação da intervenção. 
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Introdução 
Os cuidados continuados abrangem o conjunto de intervenções sequenciais de 

saúde e ou de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, centrados na 

recuperação global das pessoas com perda de funcionalidade ou em situação de 

dependência. (Dec-Lei 110/2006 de 6 de Junho). A assistência pode ser 

prestada em unidades de internamento ou no domicílio. 

As visitas domiciliárias sempre se inscreveram nas rotinas de cuidados prestados 

pelos enfermeiros. Actualmente, assiste-se a um conjunto de modificações na 

forma e na tipologia daqueles cuidados, modificação esta que vai, 

rapidamente, instalar-se no panorama da política de saúde também em 

Portugal, relacionado com as profundas alterações das curvas de transição 

epidemiológica e demográfica (traduzida na elevada incidência de doenças 

crónico-degenerativas e no envelhecimento da população, respectivamente), 

ímpeto economicista para as altas precoces e a orgânica familiar 

contemporânea, pouco propensa a que um membro da família se disponha a 

cuidar do seu doente mas sentindo a pressão para que os doentes sejam 

mantidos no domicílio. 

Igualmente, os cuidados domiciliários representam uma estratégia de reversão 

da atenção centrada nos hospitais, beneficiando a construção de uma lógica 

atenta à promoção e prevenção da saúde e à humanização dos cuidados 

prestados, pelo que devem ser recontextualizados como uma prática política 

que se refere aos problemas das pessoas na sua vida diária. Mas é, 

analogamente, um ambiente complexo, gerador de novos problemas e mesmo 
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inequidades relacionadas com a acessibilidade o que, somado à estrutura 

fragmentada dos cuidados de saúde, superespecialização no domínio da saúde 

tendente a equipas pluridisciplinares, transformação do tipo de família, 

constrangimentos sociopolíticos e à solidão crescente do indivíduo, 

equacionadas em conjunto com o local onde ocorrem os cuidados, tornam o 

cuidar de um indivíduo em sua própria casa um desafio para o enfermeiro. 

A comunicação insere-se num projecto de âmbito alargado (projecto de 

doutoramento da autora), sob o tema: o Papel do Enfermeiro em Cuidados 

Continuados Domiciliários e tem como objectivo compreender o papel do 

enfermeiro na construção da continuidade naquele âmbito. O trabalho de 

campo decorreu junto da equipa e utentes de um Programa de Cuidados 

Continuados Domiciliários na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (a qual 

autorizou o estudo). Tendo como referencial teórico o Interaccionismo 

Simbólico e a Grounded Theory como metodologia de investigação foram 

técnicas de colheita de informação a Observação Participante dos cuidados 

domiciliários e reuniões entre profissionais, Entrevistas Semi-Estruturadas a 

enfermeiros, utentes do programa, gestores, outros profissionais e autarcas e 

técnica de Focus Group com enfermeiros e equipa do programa. A investigação 

está a ser realizada sob orientação da Professora Doutora Maria Arminda Costa. 
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onstrução do bem-estar em Cuidados 
Continuados Domiciliários 

Os cuidados domiciliários constituem um espaço que permite construir uma 

intervenção baseada no trabalho em equipa, utilização de tecnologias 

relacionadas com a criação de vínculos, e a integralidade e sistematização das 

acções, visando, sobretudo a prestação de cuidados de qualidade.  

O contexto domiciliário não é apenas o espaço físico onde se habita mas o porto 

seguro para onde são levados sentimentos, desejos, aspirações, atitudes e 

comportamentos. É o local mais íntimo em que a pessoa vive e nela se encontra 

a sua essência. O cuidado no domicílio envolve mais que a realização de 

técnicas e procedimentos: engloba factores como empatia, interesse, 

preocupação, apoio nas dificuldades, ensino e orientação dos cuidadores, isto 

é, envolve conhecimentos científicos e competências relacionais. Pode, a um 

tempo, ser um espaço gerador de tensões ou constrangimentos e de bem-estar 

para os intervenientes no processo de cuidados. Iremos debruçar-nos sobre o 

Bem-Estar inerente à prática de cuidados continuados domiciliários. 

A concepção de bem-estar utilizada resulta da tradução das manifestações dos 

intervenientes no estudo, ou seja, verbalização de satisfação com o programa e 

de satisfação com os cuidados. Esta concepção encontra-se próxima do 

conceito de bem-estar subjectivo o qual, em Galinha e Ribeiro 20051 é 

considerado como integrando uma dimensão cognitiva e uma dimensão afectiva 

relacionando satisfação e felicidade.  
                                                           
1 GALINHA, I.; RIBEIRO, J.L. (2005)-  História e Evolução do Conceito de Bem-Estar Subjectivo. 
Psic., Saúde & Doenças, 6(2): 203-214. 
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Causas de bem-estar: 

Ser cuidado no domicílio implica a aceitação da necessidade de cuidados e que 

os mesmos ocorram na sua habitação, o que implica franquear a sua intimidade 

ao profissional de saúde. Para tal, a pessoa contribui expressando a sua 

vontade de envolvimento, expectativas, valores, crenças e preocupações face à 

situação vivenciada, participando activamente na identificação das suas 

necessidades de cuidados e decidindo sobre as metas que pretende alcançar e 

da forma como o pretende fazer, as quais a enfermeira integra na sua prática 

de cuidados. 

Foram identificadas como causas de bem-estar: 

- Manter o controlo: Ser cuidado no domicilio permite que a pessoa/família 

assuma o controlo dos cuidados, o que se traduz na flexibilização do tempo e 

do espaço de cuidados, isto é, o cuidado acontece quando a pessoa o determina 

e onde o determina2.  

Da mesma forma, a casa como espaço de cuidados, implica a personalização 

dos mesmos, para o que a enfermeira também contribui, de forma activa, ao 

considerar as necessidades individuais através da implementação do Ciclo 

Informacção-Acção: a informação é sistematicamente colhida e integrada no 

planeamento das intervenções. 

                                                           
2 Neste contexto, o tempo de cuidados é conceptualizado como o tempo da pessoa e espaço de 
cuidados como o local onde a pessoa se sente confortável. Na sua prática, a enfermeira integra 
estes dois conceitos. 
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- Sensação de auto-eficácia e de auto-estima da pessoa/família: poder 

permanecer em casa, traduz-se, para a pessoa, na possibilidade de introduzir 

alguma “normalidade” no dia-a-dia, pela permanência num espaço reconhecido 

e sobre o qual detém controlo. Para os familiares, poder cuidar da pessoa 

significa o cumprimento de uma “obrigação social/moral” da qual deriva, 

sobretudo após a morte daquela, a sensação de “dever cumprido” geradora de 

bem-estar e condição eficiente para a resolução do processo de luto. Este 

facto, traduz-se em famílias mais saudáveis com as evidentes repercussões na 

própria comunidade. 

- Proximidade e manutenção da esperança realista: prestar cuidados no 

domicílio e ser cuidado em sua casa significa cuidados de saúde de proximidade 

de onde advém a manutenção da esperança realista, porque a pessoa se 

encontra inserida no seu espaço. As indicações consideram o contexto real da 

vida e é com este contexto que, pessoa e enfermeira tecem as variadas 

possibilidades de lidar com a situação de doença, utilizando os objectos, a 

arquitectura e a teia de relações disponíveis.  

- Suporte social proporcionado pela enfermeira (a rede que organiza ou ser a 

visita de referencia). O suporte social é essencial para a manutenção do bem-

estar3. A primeira prioridade da enfermeira é identificar a rede de suporte 

social em torno da pessoa, procurar, com esta, as hipóteses viáveis de criação 

de uma rede ou, ainda, ser a visita de referência, a que mesmo 

espaçadamente, representa para a pessoa, o contacto social mais desejado 

                                                           
3 ZINK, M. R. (1994): Social support systems in elder homebound clients. Home Health Care 
Management Practice.6:1-10. 
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(principalmente quando as únicas visitas são as esporádicas de algum familiar e 

as de rotina as das ajudantes de família). 

- Securização, transmitida pela enfermeira, a qual assegura disponibilidade, 

gestão dos recursos da comunidade, é o interlocutor entre a pessoa/família e 

os serviços de saúde. 

O bem-estar, encontrado neste contexto não se limita à pessoa/família. 

Também as enfermeiras referem sensação de bem-estar oriundo da 

especificidade do contexto de Cuidados Continuados Domiciliários: 

- Reciprocidade da relação: as enfermeiras consideram ocorrer reciprocidade 

na relação que estabelecem com as famílias. 

- Reconhecimento/gratidão, por parte da família, do contributo dos 

enfermeiros: as enfermeiras verbalizaram a sensação de terem feito o que 

deviam, manifestado no luto resolvido por parte das famílias e nas afirmações 

de gratidão e reconhecimento das mesmas. Para a enfermeira, o 

reconhecimento do seu papel como o suporte emocional e técnico-cientifico da 

família, conjuntamente com a consciencialização da reciprocidade da relação, 

é gerador de bem-estar e de motivação para a permanência no programa, o que 

é explicado por Buunk e Schaufeli 19994 que consideram que os seres humanos 

desenvolveram mecanismos inatos de expectativa de reciprocidade nas relações 

interpessoais, sendo que a sua ausência é acompanhada por efeitos negativos 

(ibd:259).  

                                                           
4 BUUNK, B.P.; SCHAUFELI, W.B. (1999) – Reciprocity in Interpersonal Relationships: An 
Evolutionary Perspective on Its importance for Health and Well-being. European review of Social 
Psychology.10. 
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- Compromisso social: cumprir os objectivos do programa é um lema que a 

equipa partilha e cuja concretização, principalmente quando manifestada na 

avaliação anual do programa, implica satisfação profissional 

- Relação com a equipa pluridisciplinar, clarificação do papel da enfermeira.  

- Aceitar o desafio: autonomia, transgressão e necessidade de formação. As 

especificidades do contexto determinam que os cuidados sejam prestados num 

ambiente gerador de tensão mas, igualmente, caracterizado por autonomia 

para a prática de cuidados de enfermagem. Esta autonomia, implica a 

necessidade de formação constante, a reflexão (sobre e na pratica) e a 

habilidade de planear o inesperado, determinando que ocorram algumas 

intervenções assumidas como no limiar da fronteira da transgressão. Contudo, 

mesmo estas condições são adoptadas pelas enfermeiras como estimulantes e 

motivadoras para uma prática criativa e crítica. 

 

Conclusão 
O bem-estar enquadra as avaliações afectivas e cognitivas que as pessoas fazem 

sobre a sua vida e é determinante para encarar os acontecimentos de uma 

forma positiva, aberta a intervenções compensatórias dos eventos negativos, 

centrando-se nos objectivos e com o ímpeto necessário para prosseguir num 

dado rumo. 
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Um nível elevado de bem-estar está associado a menor disrupção do estilo de 

vida, melhor estado de saúde e maior satisfação com a qualidade de vida e com 

a vida em geral5, determinando que, no contexto específico dos cuidados 

domiciliários, a aquisição de bem-estar se torne uma condição quer para 

assegurar a qualidade dos cuidados, quer para manter a família unida em torno 

da pessoa cuidada, determinando, igualmente, a maior satisfação da forma 

como a enfermeira exerce a sua actividade.  

A investigação em curso não se direcciona, especificamente, para esta 

temática. Entretanto, ocorreram referências ao bem-estar, provenientes dos 

utentes (pessoa/família) e das enfermeiras do programa. Estas menções 

envolviam aspectos gerais como satisfação, sentir-se bem, felicidade, 

infelicidade, mal-estar, realização pessoal e outras, as quais, em conjunto, nos 

conduziram a reflexão e pesquisa bibliográfica. Durante o processo de 

comparação teórica, verificamos a quase inexistência de estudos sobre o bem-

estar6, nomeadamente em cuidados domiciliários, apesar de, como afirmado, 

ser uma prática de cuidados historicamente enraizada nos cuidados de 

enfermagem. É uma dimensão da saúde a necessitar de investigação, 

principalmente incidindo sobre os cuidados desenvolvidos no âmbito das 

unidades domiciliárias inseridas na Rede de Cuidados Continuados Integrados, 

até porque, dado o seu carácter recente, poderiam beneficiar do 

acompanhamento proporcionado pela investigação a qual poderia aquilatar da 

                                                           
5 GOMES, M.C.; RIBEIRO, J. (2001) – Relação entre o auto-conceito e bem-estar subjectivo em 
doentes cardíacos do sexo masculino sujeitos a cirurgia de bypass aorto-coronário.  Psic., Saúde 
& Doenças 2(1):35-45. 
 
6 Lacuna igualmente referida em McCALL, N. et al (2004): Decreased Home Health Use: Does It 
Decrease Satisfaction? Med Care Res. 61(1):64-88. 
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evolução do bem-estar dos envolvidos nos programas (utentes e profissionais). 

Esta comunicação pretende ser apenas um contributo para afirmar a lacuna, 

apresentar alguns achados sobre o tema e deixar a sugestão para a efectivação 

de investigação direccionada para o bem-estar. 

Os achados indicam fontes de bem-estar para a pessoa, para a família e para a 

enfermeira e apontam algumas intervenções desta, junto da pessoa/família 

cuidada, geradoras da sensação de bem-estar. 
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Introdução 
Neste trabalho apresentamos o percurso que temos efectuado na tentativa de 

ajudar os utentes no processo de se autonomizarem, para gerir os seus 

problemas de saúde. Neste sentido, procuramos reflectir e resumir o que foi o 

nosso processo de vinte e seis anos de exercício da profissão de Enfermagem na 

Sub-Região de Saúde de Vila Real. 

Pretendemos com este trabalho, sensibilizar os leitores para a sinuosidade dos 

caminhos que muitas vezes temos que percorrer para atingir uma meta, mas 

que uma vez alcançada é muito mais valorizada. Nesta área, as dificuldades 

sentidas pelos utentes para aderirem ao Regime Terapêutico e as sentidas pelos 

enfermeiros para os ajudarem no processo, são muito semelhantes. 

Na elaboração deste resumo, sobre um percurso na Promoção da Adesão dos 

Utentes ao Regime Terapêutico, abordamos consecutivamente o processo de 

evolução nos Sistemas de Informação em uso, porque não conseguimos dissociá-

los, pois estiveram intimamente ligados. 

 

Promoção da Adesão dos Utentes ao 
Regime Terapêutico - Um Percurso 

Iniciamos funções de Enfermeira nos anos 80, num Centro de Saúde com uma 

população de predomínio rural, com escassos cuidados de saúde ao longo dos 
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últimos anos, e sobretudo curativos, prestados por um médico e uma 

enfermeira dos Serviços Médico Sociais.  

Organizados por Programas de Saúde, investimos na informação, fazíamos 

justiça aos “ensinos” que havíamos aprendido, sobretudo das mulheres (eram 

elas que mais frequentavam o Centro de Saúde), levando a cabo a 

implementação do Programa de Saúde Infantil, de Saúde Materna e 

Planeamento Familiar da Direcção Geral da Saúde. Muitas sessões de Educação 

para a Saúde fizemos quer no Centro de Saúde, quer nas escolas, dirigidas 

quase que exclusivamente aos alunos. Todas as actividades em grupo eram 

devidamente planeadas e apresentadas recorrendo aos meios áudio visuais 

disponíveis na época, como cartazes, cópias, acetatos e slides, entre outros. 

Nas consultas de enfermagem pré ou pós consulta médica ou mesmo agendadas 

individualmente, eram devidamente registados os aspectos observados e a 

nossa intervenção. Refiro agendamento porque os contactos eram mesmo 

agendados e registo nos suportes de informação existentes, porque 

registávamos tudo, aspectos observados e intervenção realizada, no processo 

do utente e no respectivo Boletim de Saúde que o acompanhava à consulta. 

Mais, utente que faltasse procurávamos indagar o motivo, via telefone ou se 

necessário com Visita Domiciliária, e agendado novo contacto.  

Só que tudo isto tinha um senão, partíamos sempre do pressuposto de que as 

pessoas que não cumpriam as prescrições, era porque não sabiam. Então, 

sempre que as pessoas não seguiam as recomendações que eram dadas, nós 

ensinávamos. Ensinávamos, ensinávamos e voltávamos ensinar e os utentes 

continuavam sem fazer… 
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Era frequente, nos finais da década de 80, inícios da de 90, comentarmos entre 

equipa, que a maioria dos utentes não cumpria as indicações que lhe eram 

transmitidas, para controlo da sua doença. Não nos preocupávamos muito em 

perceber porquê, ou então justificávamos sempre o ter que “reforçar o 

ensino”, porque o utente não deveria ter percebido bem, devido à sua pouca 

ou nenhuma escolaridade ou ao facto de não termos sido capazes de transmitir 

bem a informação, ou porque a esqueceu. Deu-se mais um passo e elaboraram-

se “normas de procedimentos”, uma espécie de guias orientadores de boas 

práticas, para obviar eventuais dificuldades dos profissionais e desdobráveis 

informativos sobre as mais diversas temáticas, para colmatar os esquecimentos 

dos utentes. 

Temos uma população cada vez mais informada, quer devido ao desempenho 

dos profissionais de saúde dentro das unidades, quer pela informação que 

passam para casa, através dos jornais e revistas, pela televisão e de seguida 

pela internet. Os avanços científicos são simultâneamente publicados e dados a 

conhecer aos profissionais de saúde e à população em geral, pelos meios de 

comunição social. A esperança média de vida aumenta e com ela a proporção 

de utentes com doença crónica também, cada vez com indicações de regimes 

terapêuticos mais complexos. Os utentes abandonam progressivamente o papel 

passivo de cumpridores de ordens, questionam os profissionais de saúde sobre 

tratamentos e prognósticos e obrigam-nos a uma relação de parceria 

informada. 

Finais da década de 90, mais precisamente em 1998, pressionados pela 

insatisfação que sentíamos, sobretudo com o contributo que estávamos a dar 



 

Página | 243 

para o controlo dos utentes com doença crónica e pela necessidade de 

mudança, mas sem saber qual o caminho a seguir, fomos hábilmente 

manipulados e motivados a entrar num processo de melhoria dos sistemas de 

informação em uso, que muito nos fez reflectir e questionar os cuidados de 

enfermagem que prestávamos. 

A partir de 1999, envolvidos nos estudos da Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem, por esta ser integrada pelo Sistema de Informação de 

Enfermagem que pretendíamos usar, “despertamos”, para a necessidade 

sistematizada de não intervirmos sem diagnóstico e foi aí, que os tais “reforços 

dos ensinos” foram questionados. Pois, “diagnosticar necessidades de cuidados 

de enfermagem não era connosco”, apesar de estarem implícitos na nossa 

intervenção. Fizemos longos percursos de altos e baixos, usando Sistemas de 

Informação em suporte de papel, com resmas de cópias, que continuamente 

alterávamos.  

Em 2003, iniciamos suportes informatizados SINUS, para documentar a 

vacinação. Foi um desafio constante, mas gratificante, informatizamos 

centenas de fichas e arranjamos estratégias para enfermeiros que nunca 

haviam trabalhado com um computador, rapidamente desenvolverem 

competências nesta área. Mantinha-mos os suportes em papel para documentar 

todos os outros cuidados. 

Após muitas promessas não cumpridas, em Dezembro de 2006 disponibilizam-

nos o SAPE, como o Sistema de Informação a usar para documentar todos os 

cuidados de Enfermagem, com a indicação de que o mês de Dezembro era para 
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treino e a partir de 2007, acabavam os suportes em papel para usar 

diariamente. Janeiro de 2007, os pedidos de ajuda eram constantes, com toda 

a equipa em dificuldades e a apresentar sinais de muito cansaço, pelo stress 

vivido no serviço e não conseguirem recuperar em casa, tal eram as suas 

preocupações. Com empenho e dedicação gradualmente os problemas se 

desvaneceram e mantivemos o percurso, as dificuldades começaram a ser as 

falhas do sistemas, pois já não sabíamos trabalhar sem ele.   

Mantemos as dificuldades, agora muito mais visíveis, em nomear os diagnósticos 

de enfermagem dos nossos utentes, mas percebemos, ou melhor já vamos 

praticando, que o caminho para autonomizar os utentes para a gestão do seu 

regime terapêutico, também passa pela informação, mas constroi-se com base 

na comunicação, na qualidade da interacção que conseguimos estabelecer com 

os utentes, clientes, na medida da nossa capacidade de envolver, de negociar, 

de percebermos as crenças dos outros e de “vendermos aquilo em nós próprios 

acreditamos”, simplificando regimes terapêuticos complexos, 

operacionalizando grandes percursos, em pequenas etapas, que após 

conseguida a anterior se promove o investimento na seguinte, aproveitando 

reforço positivo do elogio. 

Enquanto líder, de uma equipa de enfermeiros, também procuramos atingir a 

meta, percorrendo pequenas etapas, envolvendo todos os enfermeiros, por 

vezes com alguma dose de manipução dessimulada, clarificando bem os 

objectivos, monitorizando o percurso de todos em geral e/ou em particular, 

pois os desvios necessitam de orientação mais próxima e frequente. Procuramos 

que todos conheçam os resultados obtidos e identifiquem o seu contributo. 
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Transmitimos satisfação, elogiando os resultados obtidos, procurando sempre 

que cada um vá subindo, de degrau, em degrau, na qualidade do seu 

desempenho. 

Por reconhecermos a Adesão ao Regime Terapêutico, como uma arma 

terapêutica decisiva na doença crónica, de alta sensibilidade aos cuidados de 

Enfermagem, investimos em formação dos enfermeiros nesta área. Nestes 

processos formativos, constatamos também, que informar os enfermeiros e 

oferecer referências para consulta complementar, trouxe mais-valias mas não 

foi suficiente. Lançou-nos outros desafios de reflexão na nossa prática, mas a 

um nível mais elevado da prestação de cuidados. Promovemos encontros para 

discutir dificuldades e experiências, partilhamos estratégias usadas para 

suplantar barreiras encontradas. Discutimos modelos organizativos de prestação 

de cuidados de enfermagem à população, dotação de enfermeiros, 

agendamento com tempo destinado à consulta e periodicidade, boas práticas … 

e necessidade de ajuda para ultrapassarmos défices, já não tanto de formação, 

mas de dificuldade de implementação na consulta dos conhecimentos 

adquiridos. 

Em 2008, usufruímos mais uma vez, da ajuda de Professores da Escola Superior 

de Enfermagem do Porto que sempre estiveram connosco desde 1998, para com 

o envolvimento de Enfermeiros de todos os Centros de Saúde da Região de Vila 

Real, elaborarmos um Guia Orientador da Consulta do utente com problemas de 

saúde crónicos, para promover a adesão ao regime terapêutico. Aqui 

trabalhamos, para cada foco de atenção dos enfermeiros, os critérios de 

diagnóstico, os diagnósticos e intervenções de enfermagem, com 
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procedimentos para ajudar os enfermeiros a “standartizar” a sua intervenção e 

suportes de informação para entregar aos utentes para colmatar défices de 

memória. 

Encontrando-nos neste estádio e esperamos com isto, conseguir melhorar 

significativamente o desempenho dos enfermeiros na área da promoção da 

adesão, aguardando ansiosamente a disponibilidade dos indicadores 

inteligentes, de ganhos em saúde de alta sensibilidade aos cuidados de 

enfermagem, prometidos pela ACSS, que nos permitam manter programas de 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem.  

 

Conclusão 
Terminamos o resumo deste percurso, realçando a importância que tiveram 

todas as pessoas que connosco se cruzaram, utentes e profissionais e que de 

alguma forma nos estimularam, ou partilharam momentos de reflexão, 

conhecimentos ou estratégias. 

O nosso percurso determina a forma de estarmos actualmente, como: 

- Profissional de enfermagem prestador de cuidados, a utentes com regimes 

terapêuticos de alguma complexidade; 

- Líder de uma equipa e responsável pela orientação e pela qualidade dos 

cuidados de enfermagem prestados; 
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- Enfermeiro de referência para colegas da Sub-Região de Saúde na área dos 

Sistemas de Informação em uso. 

Como constrangimentos no nosso percurso, sentimos pouco poder e autonomia 

para levarmos a bom termo reorganização de espaços e de tempos, sem 

esbarrarmos com outros profissionais, culturalmente com um poder inabalável. 

No entanto, podem ter retardado, mas não inviabilizado os nossos sonhos, de 

demonstrar a mais-valia dos cuidados de enfermagem na promoção da adesão 

ao regime terapêutico.  



 

Página | 248 

24 
 

O papel do SF-36v2 em 
Indivíduos com Queixa de 

Zumbidos: 
Avaliação da Qualidade de Vida 

 
 

Vasco Oliveira (1) 

Rute F. Meneses (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Consulta de O.R.L. – HMR1 Porto. ESTSP - Instituto Politécnico do Porto. 

(2) FCHS – Universidade Fernando Pessoa. 



 

Página | 249 

Introdução 
O ANSI (American National Standards Institute, 1969, citado por Jastreboff et 

al., 2004, p. 1) apresentou, em 1969, uma definição de zumbidos, dizendo que 

é "a sensação de som sem estimulação externa". As queixas de zumbidos são de 

difícil abordagem, pelo desconhecimento dos mecanismos que os provocam, 

pela dificuldade de abordagem em termos terapêuticos e pela diferença 

demonstrada na valorização que os vários pacientes apresentam a queixas 

iguais relativamente às medições psicoacústicas efectuadas.  

Os zumbidos são uma queixa relativamente frequente. Num estudo efectuado 

junto à população alemã, por Pilgramm et al. (1999), os autores verificaram 

que cerca de 25% da população alemã com mais de dez anos tinha ou havia 

tido, pelo menos uma vez, a sensação de experienciar ruídos nos seus ouvidos, 

13% com uma duração superior a cinco minutos, e que 3,9% da amostra 

apresentava zumbidos na altura do estudo.  

Os indivíduos com queixas de zumbidos relatam que estes interferem 

consideravelmente na sua vida, podendo ser a origem de graves dificuldades no 

seu dia-a-dia, quer em aspectos profissionais, quer familiares, com eventual 

repercussão na sua qualidade de vida (QDV) (Frachet et al, 2001). De facto, os 

zumbidos, como qualquer patologia crónica, podem ser entendidos como uma 

ameaça para a QDV na população Ocidental (Rijken et al, 2005).  

Uma das características dos instrumentos genéricos de QDV é permitir 

comparar grupos entre si, por exemplo, em função de diferentes condições de 
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saúde, zonas geográficas, níveis sociais e económicos, níveis etários, ou em 

função do sexo (Ferreira et al, 2003). Davis et al. (1996), num trabalho 

efectuado no Reino Unido, verificaram que os scores do SF-36 estavam 

reduzidos, em todas as subescalas, nos pacientes com zumbidos relativamente 

ao grupo de sujeitos sem zumbidos. Um trabalho semelhante foi efectuado por 

Wilson et al. (2002), tendo encontrado valores semelhantes aos dos autores 

anteriormente referidos, verificando ainda piores resultados nas subescalas de 

Funcionamento Social, Dor Física, Desempenho Físico e Desempenho Emocional. 

Face a estes dados, pretende-se comparar a Qualidade de Vida (QDV) de 

indivíduos com queixas de zumbidos com a QDV da população geral Portuguesa. 

Palavras-chave: Zumbidos, Qualidade de Vida, SF-36v2. 

 
Método 

Foram auto-administrados um Questionário Sócio-demográfico e Clínico e a 

versão portuguesa do SF-36v2 a uma amostra de conveniência constituída por 

74 indivíduos com zumbidos seguidos em Consulta de ORL de vários hospitais 

públicos: 37 homens; com idade média de 55,6 anos (DP=13,7; 18-79); e 

escolaridade média de 7,1 anos (DP=4,5; 1-20). A duração média dos zumbidos 

era de 8,72 anos (DP=9,55; 1-46), o que reforça a componente crónica dos 

mesmos.  

O Questionário Sócio-demográfico e Clínico incluía questões sobre o sexo, a 

idade, o estado civil, a profissão e respectiva situação profissional, e a 
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escolaridade. Incluía igualmente questões relativas às queixas dos zumbidos, 

que passavam pela sua duração, tipo, localização, incómodo provocado por 

ambientes ruidosos e queixas de desequilíbrio ou vertigem. Estavam presentes 

igualmente questões relativas a aspectos psicológicos e emocionais. 

Para a avaliação da QDV foi utilizada a versão 2 do SF-36, traduzida e adaptada 

para a população portuguesa por Ferreira (2000a, 2000b; Ferreira et al, 2003). 

Este é um questionário conciso, com robustez psicométrica, constituído por 36 

questões e opções de resposta de tipo Likert, agrupáveis em oito escalas, 

correspondentes a 8 scores (Função Física, Desempenho Físico, Dor Física, 

Saúde em Geral, Vitalidade, Saúde Mental, Desempenho Emocional e Função 

Social), para além do item/indicador de Mudança de Saúde (item 2); pode-se 

ainda obter dois scores globais: Componente Física e Mental da QDV do sujeito, 

num total de 11 indicadores de QDV (Bowling, 2005; Ferreira, 2000a; Ferreira 

et al, 2003; Ware et al, 2000b). 

O SF-36v2 foi cotado de acordo com os procedimentos constantes no manual 

deste instrumento, nomeadamente ao nível do tratamento dos dados omissos 

(Ware et al, 2000b). Das 36 questões que o compõem, foi possível obter, após a 

respectiva transformação, valores (ou scores) referentes às oito escalas, que 

variam entre 0 e 100, bem como os valores relativos ao item 2 (Mudança de 

Saúde), que varia entre 1 e 5, sendo o valor mais elevado neste item 

correspondente a um estado geral de saúde muito pior do que há um ano atrás. 

A um valor mais elevado em todos os outros indicadores corresponde uma 

melhor avaliação da QDV (Ware et al,  2001). 
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Os questionários foram preenchidos por auto-administração com algumas 

excepções, que se prendiam com aspectos como o sujeito não ter levado os 

seus óculos de leitura, ter dificuldade em perceber algumas das questões, ou 

ter dificuldades em ler. 

 

Apresentação e Discussão dos 
Resultados 

Os resultados obtidos com a aplicação do SF-36v2 estão patentes na Tabela 1. 

Tabela 1 - Resultados Obtidos no SF-36v2 (N=74) 

Dimensão do SF-36v2              Média         DP          Amplitude   

Função Física 67,43       24,60          10-100  

Desempenho Físico 61,49       31,80           0-100  

Dor Física 51,82       26,64           0-100  

Saúde em Geral 42,72       19,29          10-100  

Vitalidade 45,21       23,79           6-94  

Função Social 58,73       28,16           0-100  

Desempenho Emocional 63,47       31,51           0-100  

Saúde Mental 51,60       23,91           5-100  

 

Os valores mais elevados relatados correspondem à Função Física, Desempenho 

Emocional e Desempenho Físico, que constituem dimensões relacionadas com 

as actividades físicas e com a realização de trabalho. Os valores mais baixos 

referem-se à Saúde em Geral, Vitalidade, bem como à Saúde Mental e Dor 
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Física, o que se traduz numa percepção diminuída da sua saúde, menor 

energia, bem como impacto de aspectos psicológicos e da presença de dor. 

No entanto, ao comparar estes resultados com os resultados apresentados por 

Ferreira et al. (2003) - normas portuguesas -, verifica-se que a amostra do 

presente estudo apresentava valores inferiores aos da população geral para 

todas as dimensões, apresentando elevados desvios-padrão, que são 

semelhantes aos obtidos por estes autores. 

Para se analisar se as diferenças tinham valor estatístico, e quais as dimensões 

onde se verificavam maiores desvios relativamente à norma, procedeu-se à 

realização do teste de significância, pretendendo confirmar a hipótese de que a 

QDV dos indivíduos com zumbidos revelava valores diferentes dos da norma 

portuguesa, utilizando-se para tal o teste do z (Poeschl, 2006). Os valores 

obtidos são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Score z para comparação da amostra clínica com a norma Portuguesa 

Dimensão do SF-36v2                  Score z 

Função Física -2,52 

Desempenho Físico -3,24 

Dor Física -3,92 

Saúde em Geral -5,99 

Vitalidade -4,41 

Função Social -6,07 

Desempenho Emocional -3,50 

Saúde Mental -4,62 
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Sendo todos os valores inferiores a -1,96, pode-se concluir que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias, e o sinal negativo do 

Score z confirma que os valores são inferiores na amostra clínica para todas as 

dimensões, sendo mais evidentes para as dimensões Função Social, sugerindo 

uma redução na quantidade e qualidade das interacções sociais destes 

indivíduos, e Saúde em Geral, indicando uma diminuição da percepção global 

da saúde, não só da saúde actual, mas da dinâmica da resistência à doença. A 

Vitalidade e a Saúde Mental foram outras duas dimensões com Score z elevado, 

indicando níveis de energia diminuídos e de fadiga aumentados, e indicadores 

de ansiedade e depressão, com eventual perda de controlo comportamental ou 

emocional e comprometimento do bem-estar psicológico. Estes resultados estão 

de acordo com os obtidos por Davis et al. (1996) e de Wilson et al. (2002). 

No que se refere ao item de Mudança de Saúde (item 2), verificou-se que 

nenhum sujeito respondera que o seu estado geral de saúde estava “Muito 

melhor” aquando da avaliação por comparação ao ano anterior, 10,8% 

responderam que se encontravam “Com algumas melhoras”, 43,2% 

“Aproximadamente igual”, 36,5% “Um pouco pior” e 9,5% “Muito pior”. Estes 

resultados são compatíveis com os que foram acima descritos para a dimensão 

Saúde em Geral, podendo reflectir uma percepção negativa da própria saúde. 
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Conclusão 
Os resultados obtidos revelam que a QDV, medida através do SF-36v2, dos 

indivíduos Portugueses com zumbidos estudados está diminuída em relação à 

norma Portuguesa para todas as dimensões. 

Estes resultados vão de encontro aos resultados publicados por Wilson et al. 

(2002), que referem que os valores obtidos por indivíduos com zumbidos, nas 

várias dimensões do SF-36, eram inferiores aos da média da população geral.  

A utilização do Score z para comparação da amostra clínica com as normas 

portuguesas permitiu concluir que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias dos dois grupos, sendo mais evidentes na Função 

Social e Saúde em Geral. 

Os resultados confirmam que os indivíduos com zumbidos têm uma pior QDV do 

que os indivíduos sem zumbidos, o que reforça a necessidade de avaliar 

sistematicamente a QDV dos indivíduos com zumbidos, de modo a optimizar os 

cuidados (biopsicossociais) que lhes são prestados. 
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Actualmente, mais de 50% dos cancros podem ser curados e as remissões são 

cada vez mais longas (Couvreur, 2001). Todavia, a existência de um diagnóstico 

e a vivência de um cancro podem afectar múltiplos aspectos da vida do 

indivíduo (Parker et al., 2003). Qualquer cancro está associado a perdas e o seu 

diagnóstico e/ou tratamento tem consequências psicológicas que acabam por 

se repercutir na Qualidade de Vida (QDV) do indivíduo (Badger et al., 2004; 

Pimentel, 2006). 

Em Portugal, o cancro mais frequente é o da mama (Pimentel, 2006), sendo a 

neoplasia maligna mais frequente no sexo feminino e a segunda causa de morte 

por doença do foro oncológico (Jemal et al., 2002, citado por Faria et al., 

2004). O cancro da mama apresenta diferentes estádios de desenvolvimento, 

havendo para cada um deles diversos protocolos de tratamento, além disso, 

aparece em diferentes idades (Ribeiro, 2002). Assim, emerge uma 

complexidade quando se pretende conhecer a QDV ou, mais concretamente, 

identificar as componentes da QDV de pessoas com cancro da mama (Ribeiro, 

2002), bem como os seus correlatos. 

Efectivamente, verificaram-se divergências nos estudos revistos, o que torna 

clara a necessidade de continuar a aprofundar a investigação neste domínio. 

Assim, os objectivos do presente estudo são: a) conhecer a QDV de mulheres 

com neoplasia da mama e submetidas a cirurgia; b) comparar a QDV de 

mulheres submetidas a mastectomia versus cirurgia conservadora; c) explorar a 

relação entre QDV e tempo de diagnóstico; e d) explorar a relação entre QDV e 

idade. 
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Método 
Participantes:  

A amostra em estudo é uma amostra não probabilística sequencial de 

conveniência (Ribeiro, 1999). Assim, os critérios de inclusão foram: ser do sexo 

feminino, maior de idade, seguida na Consulta de Psicologia de um Hospital do 

Litoral Norte de Portugal, ter diagnóstico de cancro da mama, ter sido 

submetida a cirurgia, o último tratamento realizado (cirurgia, quimioterapia 

e/ou radioterapia) ter ocorrido pelo menos há um ano e que a doença não 

estivesse em progressão. Assim, a amostra deste estudo é constituída por 45 

utentes. 

O grupo de participantes era bastante heterogéneo em relação à idade 

(M=54,24; DP=10,82; 34-74 anos) e apresentava uma escolaridade média abaixo 

do ensino obrigatório actual (M=4,71; DP=2,20; 0-11 anos), o que vai de 

encontro ao facto das suas profissões se enquadrarem no sector primário ou 

secundário. A maioria era casada (n=30) e não se encontrava a exercer a sua 

profissão de forma activa (n=41). 

No que diz respeito às variáveis clínicas, e de acordo com os critérios de 

inclusão, a totalidade da amostra havia realizado cirurgia (n=22 mastectomia; 

n=23 cirurgia conservadora), sendo que a maioria, após esta cirurgia, não 

realizou reconstrução mamária (n=41). A maioria realizara quimioterapia (QT), 

radioterapia (RT) e/ou hormonoterapia (HT) (n=33 QT; n=31 RT; n=39 HT), 

apresentava outras doenças (n=31) e consumia fármacos (n=40), sobretudo 
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psicofármacos, fármacos de terapia hormonal ou fármacos para as doenças 

supracitadas. Ainda tendo em conta os critérios de inclusão, a totalidade da 

amostra tivera apoio psicológico em grupo, sendo que 30 ainda frequentavam o 

grupo e sete haviam tido também apoio individual, antes de participarem no 

presente estudo. É de sublinhar a dispersão ao nível do tempo após o 

diagnóstico de cancro da mama (M=46,50; DP=24,60; 24-132 meses). 

Material:  

Os instrumentos utilizados na presente investigação são: um Questionário Sócio-

demográfico e Clínico (elaborado para permitir a caracterização sócio-

demográfica e clínica da amostra e constituído por 30 itens) e o “The 

Functional Assessment of Cancer Therapy – Breast” (FACT–B), que pretende 

avaliar a QDV em mulheres com cancro da mama. 

O Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G) é um 

questionário de auto-relato constituído por 27 itens, que se dividem por quatro 

domínios: “Bem-estar físico” (PWB-7 itens), “Bem-estar familiar/social” (SWB-7 

itens), “Bem-estar emocional” (EWB-6 itens) e “Bem-estar funcional” (FWB-7 

itens) (Dapueto et al., 2003; Ribeiro, 2002). Os scores para cada subescala 

variam entre 0 e 28 para PWB, SWB e FWB e entre 0 e 20 para EWB (Weitzner 

et al., 1995). O score total do FACT-G é a soma de PWB, SWB, EWB e FWB 

(Webster et al., 2003). 

A partir do FACT-G foram desenvolvidas escalas específicas que completam ou 

referem-se a aspectos importantes do cancro (quer do tratamento, quer da 



 

Página | 262 

doença) que não estão presentes na escala geral, como por exemplo o FACT-B 

(Ribeiro, 2002). Assim, o FACT-B consiste no FACT-G mais uma subescala 

específica acerca do cancro da mama (Brady et al., 1997; Holzner et al., 2001). 

Esta subescala específica do cancro da mama apresenta 10 itens (Ribeiro, 

Ramos, e Samico, 2003). Na dimensão SWB e FWB valores elevados 

correspondem a uma melhor QDV, enquanto nas restantes ocorre o inverso 

(Ribeiro et al., 2003). O score total do FACT-B, que pode variar entre 0 e 144, é 

obtido através da soma das quatro dimensões e da subescala específica para o 

cancro da mama, sendo que quanto maior o resultado melhor será a QDV 

(Webster et al., 2003). O FACT-B, nas suas diversas traduções, tem demostrado 

boas propriedades psicométricas (p.e., Brady et al., 1997; Holzner et al., 

2001). 

Procedimento:  

Após a obtenção das autorizações necessárias, bem como o consentimento 

informado das participantes, teve lugar a administração assistida do protocolo 

de avaliação, no contexto de uma entrevista individual (cf. a baixa 

escolaridade da população-alvo). 

 

Apresentação e Discussão dos 
Resultados 

No que diz respeito ao primeiro objectivo, e considerando os valores mínimos e 

máximos possíveis do FACT-B (sem pontos de corte), pode-se concluir que a 
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amostra apresentava, na altura da avaliação, uma QDV moderada (cf. Quadro 

1). Estes dados vão de encontro à literatura que refere que, normalmente, as 

mulheres sobreviventes de cancro da mama, após terminarem todos os 

tratamentos, não apresentam diferenças na QDV quando comparadas com a 

população saudável (Arndt et al., 2004, Ganz et al., 2002, Gibson & Parker, 

2003, citados por Pinto, Ribeiro, 2006; Bloom et al., 2004). 

 

Quadro 1 - Caracterização da QDV da Amostra (N=45) 

 M DP Mínimo Máximo 

PWB 17,62 5,483 7 28 

SWB 19,62 4,052 7 26 

EWB 14,29 4,032 3 22 

FWB 17,98 4,307 5 27 

BCS 20,29 5,455 5 30 

FACT-B total 89,87 18,4 32 119 

 

 

Em relação ao segundo objectivo, os resultados mostram que, na amostra 

estudada, não existiam diferenças estatisticamente significativas na QDV em 

função do tipo de cirurgia realizada, diferenças essas encontradas em alguns 

estudos anteriores (p.e., Dorval et al., 1998; Kiebert et al., 1991, citado por 

Rebelo et al., 2007; Ribeiro, Santos, 2000, citado por Rebelo et al., 2007), mas 

não em todos (p.e., Hughes, 1993, citado por Moyer, 1997; Nissen et al., 2001). 
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Diversas explicações podem ser apontadas para estes resultados, como a 

percepção de maior controlo da doença por parte das participantes submetidas 

a mastectomia (Trill, Goyanes, 2003, citado por Rebelo et al., 2007).  

No que diz respeito ao terceiro objectivo, os resultados mostram ausência de 

correlação estatisticamente significativa entre QDV e tempo de diagnóstico, ao 

contrário dos estudos realizados por Bloom et al. (2004) e Ganz et al. (1996, 

citados por Bloom et al., 2004). Estes resultados podem ser explicados 

considerando o tempo de diagnóstico, pois os estudos em causa foram 

realizados com mulheres que apresentavam o diagnóstico há mais de cinco anos 

(vs. a média do presente estudo ≅4 anos), entre outras possibilidades. 

No que concerne o último objectivo, os resultados mostram ausência de 

correlação estatisticamente significativa entre QDV e idade, ao contrário dos 

estudos realizados por Bloom et al., (2004), Engel et al. (2003) e Zebrack et al. 

(2007). Este facto pode relacionar-se, p.e., com o facto das mulheres com 

cancro da mama mais novas, normalmente, apresentarem uma função social 

pobre e daí apresentarem uma pior QDV (Engel et al., 2003). Contudo, no 

presente estudo, a função social pobre poderia ter sido colmatada pela 

intervenção psicológica em grupo a que todas foram submetidas, pois este 

trabalho em grupo permite o aumento das relações sociais, bem como 

benefícios na melhoria da QDV dos doentes oncológicos (McIntyre et al., 2002). 
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Conclusão 
Os resultados encontrados no presente estudo espelham a divergência que 

ocorre na literatura acerca da QDV (e seus correlatos) em indivíduos com 

cancro da mama, provavelmente devido à complexidade que envolve este tipo 

de estudos/amostras. 

Neste contexto, o presente contributo deixa ainda por responder várias 

questões com implicações clínicas, associadas às limitações do estudo (p.e., 

reduzido efectivo; inexistência de alguns dados sócio-demográficos e clínicos; 

material utilizado).  

Paralelamente, em próximos estudos seria pertinente considerar os índices de 

sintomatologia depressiva e ansiosa dos participantes, pois a existência de 

sintomatologia grave deste tipo está associada a pior QDV (Barbosa, Ribeiro, 

2000), e a existência de uma menopausa precoce derivada do cancro da mama 

e seus tratamentos, já que quando tal ocorre verifica-se também uma menor 

QDV (Grunfeld, Dhesy-Thind, 2005). 

Em suma, a relevância clínica dos presentes resultados exige a continuação 

deste tipo de estudos, de modo a verificar até que ponto as características 

supra-citadas (entre outras) explicam a divergência relativamente à (/a parte 

da) literatura consultada. 
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Introdução 
O processo de tornar-se doente afecta as pessoas de diversas maneiras e em 

diferentes graus de intensidade, bem como, o contexto de diferentes relações 

sociais que influencia a concepção de doença, a ordenação e significação dessa 

experiência. Assim, tentar compreender o tornar-se doente implica considerar 

todas as esferas da construção da identidade, da multiplicidade das relações 

interpessoais, do estilo de vida e da biografia da pessoa. 

Por conseguinte, todos os aspectos da vida são afectados pela insuficiência 

renal e pelo seu tratamento, e os efeitos estendem-se a todas as pessoas que 

têm um envolvimento mais próximo com o doente (Bradley, & McGee, 1994). 

Uma melhor compreensão das ansiedades e preocupações dos doentes no dia-a-

dia permite aos profissionais que trabalham nas unidades de Nefrologia 

responder com o apoio adequado (Williams, 1985). Isto tem que começar tão 

cedo quanto possível para evitar problemas, quer a nível prático e material 

(relacionados por exemplo com o emprego ou a situação financeira) quer a 

nível emocional (como é o caso dos problemas nas relações e dos medos 

desnecessários do prognóstico e do tratamento) (Bradley, & MacGee, 1994). 

Actualmente, reconhece-se que a adaptação à hemodiálise (HD) ou à diálise 

peritoneal automatizada (DPA) é um processo complexo e multi-dimensional 

incluindo aspectos médicos, sociais e psicológicos. Assim sendo, e segundo 

Delgado (1997), os vários tipos de tratamentos dialíticos têm permitido a 

manutenção da vida nos doentes com Insuficiência Renal Crónica (IRC) e, 

consequentemente, o número de estudo psicológicos também se têm 
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desenvolvido a um ritmo adequado para avaliar os aspectos emocionais do IRC e 

a sua implicação na adaptação ao programa de diálise. 

Concomitantemente, quando a diálise passou a existir, a preocupação central 

era virada exclusivamente para o prolongamento da vida, contudo, nos dias de 

hoje as atenções têm sido centradas também na qualidade proporcionada a 

esse mesmo prolongamento (Auer, 2005). 

Dentro do quadro de IRC deveremos dar uma grande ênfase na qualidade de 

vida dos pacientes portadores dessa doença, e procurar identificar a presença 

ou não de patologias depressivas ou ansiogénicas, já que, os aspectos 

psicológicos são fulcrais contribuintes para a qualidade de vida (Steele, 1996), 

sendo que, a depressão parece ser a perturbação psiquiátrica mais comum 

(Kimmel, & Peterson, 2006; De-Nour, & Czaczkes, 1976) ou das mais frequentes 

nessa população de pacientes (Kimmel, & Peterson, 2006). 

Os doentes passam por uma série reconhecível de fases após o diagnóstico de 

insuficiência renal, semelhante às respostas ao luto descritas por Kubler Ross 

(1970). Estas respostas representam um processo de adaptação à perda, 

começando pelo choque e a dormência emocional, e prosseguindo com a 

negação, a dor e a raiva, antes de chegar a um estádio de aceitação. Abram 

(1970), identificou um segundo processo de adaptação ao início da terapia 

dialítica. As várias fases podem sobrepor-se, ou sofrer flutuações, como 

acontece com as fases do luto, mas podem normalmente ser identificadas tanto 

pelo pessoal da Unidade como pelos próprios doentes. 
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Perante isto, os insuficientes renais têm uma incidência de complicações 

psiquiátricas acima da população geral. As mais frequentes são: episódios 

psicóticos agudos, depressões paranóides e neuróticas, neuroses ansiosas, 

ansiedade, histeria, neurastenia, ideação suicida e suicídio consumado. São 

vários os estudos referidos por Almeida (1985) que corroboram esta realidade; 

destaca-se o que foi realizado por Strauch-Rahauser et al. (1977) e que 

detectou sintomas psiquiátricos subclínicos em 42% dos doentes observados. 

Mas os dialisados são, na sua maioria indivíduos mentalmente sãos, sendo que o 

que não se pode contestar é que muitos apresentam perturbações psicológicas. 

 Em relação ao paciente renal crónico, o alcançar de uma melhor Qualidade de 

Vida (QDV) está sempre presente no seu dia-a-dia, e o seu indicador de QDV ou 

bem-estar é extremamente diferente de um indivíduo considerado com saúde, 

pois as suas metas em saúde centram-se no alcançar de um nível de vida/saúde 

compatível com uma vida com dignidade e independência global (Collier, & 

Watson, 1994). Neste seguimento, têm ocorrido ao longo dos tempos um avanço 

tecnológico e terapêutico considerável, permitindo um melhor bem-estar 

destes pacientes, nomeadamente no que compete à sua longevidade e 

permanência de algumas das suas capacidades (se bem que está impossibilitado 

o regresso à qualidade plena), facto devido ao aparecimento do tratamento 

substitutivo renal (TSR) e à terapêutica adjuvante (Collier, & Watson, 1994). 

Os IRC, quando comparados com a população dita saudável, apresentam uma 

diminuição da QDV subjectiva (Symister, & Friend, 1996), verificando-se que o 

início do tratamento substitutivo renal (TSR) altera em muito a vida do 

paciente portador de IRC, levando a uma reversão de alterações 
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fisiopatológicas associadas à doença crónica renal. Por conseguinte, verifica-se 

que a TSR é a extensão que faltava ao paciente com IRC – numa jornada muito 

longa, percorrida com sofrimento, desânimo, depressão, ansiedade – na 

obtenção da satisfação das suas necessidades, na qual se pode retirar do 

contexto de Hunt e Kenna (cit. in WHOQOL Group, 1998) ao definir QDV como 

uma extensão na qual as necessidades de um indivíduo são satisfeitas. 

 

Metodologia 
Justificação e Objectivos 

Os estudos sobre Qualidade de Vida de indivíduos portadores de IRC que, a 

partir do diagnóstico, se defrontam, inevitavelmente, com múltiplos problemas 

que se iniciam ou se intensificam pela doença, nos vértices biopsicossociais, 

atestam o impacto imposto pelo TSR. 

Neste sentido, as reflexões sintetizadas na Introdução, bem como, a revisão da 

literatura apresentada anteriormente, levaram a que se definisse os objectivos 

propostos à presente investigação: (1) Caracterizar a QDV de indivíduos 

portadores de IRC; (2) Explorar a relação entre factores de ordem pessoal 

(idade, sexo, escolaridade) e a QDV desses indivíduos; (3) Explorar a relação 

entre factores de ordem social (profissão, estado civil) e a QDV desses 

indivíduos; (4) Explorar a relação entre factores de ordem clínica (tipo de 

diálise, duração do TSR, transplante prévio, outro TSR, internamento, nível de 

hemoglobina, nível de hematócrito, nível de creatinina, nível de albumina, 
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portador de  diabetes) e a QDV desses indivíduos; (5) Explorar a relação entre 

factores afectivos (ansiedade, depressão e humor negativo) e QDV desses 

indivíduos; (6) Explorar a relação entre factores afectivos (ansiedade, 

depressão e humor negativo) e o TSR desses indivíduos; (7) Explorar a relação 

entre factores afectivos (ansiedade, depressão e humor negativo) e a diabetes 

desses indivíduos; (8) Explorar a relação entre factores de ordem pessoal 

(idade, sexo, escolaridade) e os factores afectivos (ansiedade, depressão e 

humor negativo) desses indivíduos; (9) Explorar a relação entre factores de 

ordem social (profissão, estado civil) e os factores afectivos (ansiedade, 

depressão e afecto negativo) desses indivíduos. 

Participantes 

A amostra é constituída por 100 participantes portadores de IRC. Destes, 19 

encontravam-se a efectuar TSR por DPAC e 81 encontram-se a efectuar TSR por 

HD. Os participantes foram seleccionados de três centros renais: (1) Centro 

Renal da Prelada (Porto); (2) Centrodial (São João da Madeira); e (3) Centro 

Renal da Misericórdia de Paredes (Paredes). 

Verifica-se que 49 sujeitos são do sexo masculino (49%) e 51 do sexo masculino 

(51%), sendo que, a idade mínima é de 27 anos de idade e a máxima de 86 anos 

de idade (M=62,09; DP=14,87). Todos os participantes obedeceram aos 

seguintes critérios de inclusão: (1) Apresentar diagnóstico de IRC; (2) Ter o 

pleno conhecimento e estarem bem informados quanto ao seu diagnóstico; (3) 

Não apresentar perturbação do estado de consciência; (4) Não apresentar 

doença mais significativa do que a IRC, a não ser as resultantes da própria IRC; 



 

Página | 275 

(5) Ter dado o consentimento de participação no estudo (consentimento 

informado). 

Material 

Com o intuito de caracterizar a amostra, procedeu-se à elaboração de um 

questionário sócio-demográfico e clínico (QSD&C). O mesmo é constituído por 

24 itens, sendo que, 3 itens são de carácter geral, 8 de carácter sócio-

demográfico, 11 de carácter clínico e 2 que permitem ao entrevistado falar 

sobre o estudo e sobre o QSD&C. 

Para avaliação das variáveis psicológicas – ansiedade, depressão e afecto 

negativo -, utilizou-se a Escala de Depressão e Ansiedade Hospitalar (Hospital 

Anxiety and Depression Scale – HADS). A HADS é constituída por 14 itens, de 

escolha múltipla, divididos equitativamente por duas sub-escalas (Ansiedade e 

Depressão) com cotação, que conjuntamente produzem um resultado total. É 

uma escala de auto-avaliação, frequentemente utilizada e desenvolvida para 

uso em contexto hospitalar. 

Para a avaliação da QDV recorreu-se ao instrumento WHOQOL-Bref. O WHOQOL-

Bref é composto por 26 questões: duas sobre QDV global e saúde e as demais 

representando cada uma das 24 facetas que compõem o WHOQOL-100. 
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Procedimento 

Todos os participantes foram seleccionados de acordo com o consentimento dos 

mesmos em colaborar, bem como de acordo com as suas capacidades físicas e 

mentais. 

A recolha dos dados, do presente estudo intitulado de «Avaliação da Qualidade 

de Vida de indivíduos portadores de Insuficiência Renal», foi efectuada entre 

Dezembro de 2006 e Agosto de 2007. 

Efectuou-se um pré-teste para se verificar a adequabilidade do instrumento de 

avaliação da Qualidade de Vida –WHOQOL-Bref-, constatando-se ser de 

aplicação mais rápida do que o SF-36, dado conter somente 26 itens avaliativos. 

Para uma fiabilização das respostas, o investigador foi sempre o mesmo ao 

longo de toda a entrevista e o facto de ser preenchido pelo próprio investigador 

poderá, eventualmente, ter diminuído algumas limitações inerentes aos 

preenchimentos dos questionários, tais como: (I) o viés retrospectivo 

(tendência para o sujeito minimizar ou exagerar a percepção sintomática no 

momento da administração do inventário); (II) o viés de desejabilidade social 

(tendência para responderem ao inventário de acordo com aquilo que é 

socialmente correcto e esperado); (III) o viés de respostas aleatórias (quando o 

respondente não está motivado ou quando não é capaz de responder. Neste 

caso, ele assinala a resposta de modo quase aleatório, sem qualquer critério).  
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Salienta-se, igualmente, que o facto de ser o investigador a administrar e 

também a fazer a cotação dos instrumentos, poderá, eventualmente, ter 

diminuído o impacto das questões relacionadas com a fidelidade. 

Resultados 

O teste t student para amostras independentes permitiu verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre o tipo de tratamento 

substitutivo renal (TSR) e os domínios da QDV. 

Verifica-se que os indivíduos portadores de IRC sujeitos a DPA apresentam uma 

QDV significativamente superior ao nível dos Domínios Saúde em Geral, Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente. 

Tabela 1 - Médias e desvios-padrão dos indivíduos portadores de IRC 

relativamente ao TSR (Hemodiálise vs Diálise Peritoneal Automatizada) nos 

vários domínios da QDV 

 HD (N=81)  DPA (N=19)     

Domínios M DP M DP t gl p 

Saúde em geral 42,12 14,42 56,05 15,63 -3,730 98 .000 

Físico 44,32 13,79 62,16 14,35 -5,037 98 .000 

Psicológico 46,37 12,35 54,21 11,39 -2,525 98 .013 

Relações Sociais 49,88 12,90 59,53 11,06 -3,009 98 .003 

Meio Ambiente 45,90 12,76 58,00 17,00 -3,481 98 .001 

A análise dos resultados obtidos com o teste t student para duas amostras 

independentes permitiu verificar que existe diferenças estatisticamente 

significativas entre a variável demográfica sexo e a QDV. 
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Tabela 2 - Médias e desvios-padrão dos indivíduos portadores de IRC em função 

ao sexo 

 Sexo  

Masculino (N=49) 

Sexo  

Feminino (N=51)              

         

Domínios M DP M DP t gl p 

Saúde Geral 49,86 16,37 39,88 13,17 3,360 98 .001 

Físico 51,08 15,94 44,47 14,50 2,171 98 .032 

Psicológico 50,98 13,30 44,86 11,00 2,510 98 .014 

Relações Sociais 53,89 12,58 51,06 15,32 1,653 98 .101 

Meio Ambiente 51,06 15,32 45,45 12,97 1,979 98 .051 

 

Em relação à variável idade, recorreu-se ao teste r de Pearson. Assim, 

verificou-se, que a idade está correlacionada de modo estatisticamente 

significativa e negativamente com os Domínios Saúde em Geral (r(100)=-0,263; 

p<0,008), Físico (r(100)=-0,410; p<0,000), Relações Sociais (r(100)=-0,232; 

p<0,020) e Meio Ambiente (r(100)=-0,369; p<0,000). Ao contrário, o Domínio 

Psicológico não apresenta correlação estatisticamente significativa com a 

variável idade (r(100)=-0,168; p<0,095).  

No que concerne à variável escolaridade, verificaram-se correlações positivas e 

estatisticamente significativas com os Domínios Psicológico (r(100)=0,247; 

p<0,013), Relações Sociais (r(100)=0,299; p<0,003) e Meio Ambiente 

(r(100)=0,198; p<0,048). Por outro lado, não se verificaram correlações 
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estatisticamente significativas com os Domínios Saúde em Geral (r(100)=0,079; 

p<0,432) e Físico (r(100)=0,152; p<0,131). 

O teste t student para duas amostras independentes permitiu verificar, a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre a actividade 

profissional e os vários domínios (Tabela 3). 

Tabela 3 - Médias e desvios-padrão da actividade profissional para os vários 

domínios da QDV 

 Activos  (N=28) Não Activos 
(N=62) 

   

Domínios M                DP M                      DP t gl p 

Saúde em Geral 49,21          16,22 43,04                15,08 1,799 98 .075 

Físico 56,46          16,67 44,31                13,70 3,745 98 .000 

Psicológico 53,93          14,69 45,50                10,77 3,160 98 .002 

Relações Sociais 56,82          11,39 49,72                13,23 2,500 98 .014 

Meio Ambiente 56,68          14,63 44,90                12,95 3,937 98 .000 

 

O teste One-Way a um factor nominal permitiu constatar, a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre a variável demográfica estado 

civil e o Domínio Físico, conquanto, não se registando diferenças 

estatisticamente significativas nos Domínios Saúde em Geral, Psicológico, 

Relações Sociais e Meio Ambiente. Verifica-se que o grupo dos casados/união de 

facto apresentam melhores resultados nos diferentes domínios da QDV, como se 

pode verificar na leitura da tabela 4. 
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Tabela 4 - Médias e desvios-padrão dos diferentes grupos civis para os vários 

domínios da QDV 

 Separados/ 
Divorciados/ União 
de Facto (N=26) 

Casados/União 
de Facto (N=62) 

Solteiros  
(N=12) 

   

Domínios M               DP M                DP M                DP F gl p 

Saúde em Geral 39,58        12,57 47,11          16,05 43,92          17,34 2,218 98 .114 

Físico 41,19        11,76 50,10          16,50 49,50          12,25 3,252 98 .043 

Psicológico 45,04        10,46 49,11          12,83 47,50          14,76 0,977 98 .380 

Relações Sociais 47,54        11,91 53,44          13,64 51,83          11,35 1,895 98 .156 

Meio Ambiente 43,92        13,43 50,11          15,86 47,58          11,18 1,735 98 .182 

Verificou-se, através da correlação r de Pearson, que a duração do TSR está 

negativa e fracamente correlacionada com os vários Domínios da QDV, não 

sendo as correlações estatisticamente significativas. 

Verificam-se, através da correlação r de Pearson, correlações estatisticamente 

significativas entre os factores afectivos e a QDV (Tabela 5). 

Tabela 5 - Correlações entre a Ansiedade, Depressão e Humor Negativo e QDV  

Domínios HADS  

Subescala Ansiedade 

HADS  

Subescala Depressão 

HADS  

Humor Negativo 

Saúde em Geral r(100)=-0,413; p<0,0001 r(100)=-0,425; p<0,0001 r(100)=-0,452; p<0,0001 

Físico r(100)=-0,400; p<0,0001 r(100)=-0,484; p<0,0001 r(100)=-0,476; p<0,0001 

Psicológico r(100)=-0,317; p<0,001 r(100)=-0,277; p<0,006 r(100)=-0,317; p<0,001 

Relações Sociais r(100)=-0,410; p<0,0001 r(100)=-0,346; p<0,0001 r(100)=-0,407; p<0,0001 

Meio Ambiente r(100)=-0,333; p<0,001 r(100)=-0,329; p<0,001 r(100)=-0,356; p<0,0001 
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O teste t student, permiu verificar, que os indivíduos portadores de IRC em TSR 

por DPA apresentam valores médios superiores e estatisticamente significativos 

na Subescala Depressão da HADS, na Subescala Ansiedade da HADS e no valor 

total da HADS, quando comparados com os indivíduos portadores de IRC em TSR 

por HD (Tabela 6). 

Tabela 6 - Médias e desvios-padrão dos indivíduos portadores de IRC 

relativamente ao TSR (Hemodiálise vs Diálise Peritoneal Automatizada) quando 

avaliados pela HADS 

 HD (N=81) DPA (N=19) 

                        

   

 M DP M DP t gl p 

HADS – Depressão 12,38 3,0

7 

6,89 2,1

6 

7,358 98 .0001 

HADS – Ansiedade 12,60 3,3

5 

8,26 2,5

6 

5,292 98 .0001 

HADS – Humor 

Negativo 

24,98 5,84 15,15 3,96 6,959 98 .0001 

Verifica-se, através da correlação r de Pearson, que a diabetes apresenta uma 

correlação negativa e estatisticamente significativa com a Ansiedade (r(100)=-

0,259; p<0,009) e Humor Negativo (r(100)=-0,223; p<0,026). Ao passo que, não 

apresenta corelações estatisticamente significativas com a Depressão (r(100)=-

0,155; p<0,125). 

Constata-se, através do teste t student, que existem diferenças 

estatisticamente significativas relativamente à variável sexo e Depressão e 

Humor Negativo, contudo não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o sexo e Ansiedade (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Médias e desvios-padrão dos indivíduos portadores de IRC 

relativamente ao sexo quando avaliados pela HADS 

 Sexo  

Masculino (N=49) 

 Sexo  

Feminino 

(N=51) 

                 

 M DP M DP t gl p 

HADS – Ansiedade 11,06 3,67 12,47 3,49 -1,968 98 .052 

HADS – Depressão 10,51 3,56 12,14 3,54 -2,290 98 .024 

HADS – Total 21,57 6,48 24,61 6,71 -2,301 98 .024 

A idade parece ser um bom preditor para a presença de Ansiedade, Depressão e 

Humor Negativo nos indivíduos com IRC sujeitos a algum tipo de TSR. Verificam-

se, através da correlação r de Pearson, correlações estatisticamente 

significativas e positivas entre a idade e a Ansiedade, Depressão e Humor 

Negativo (Tabela 8). 

Tabela 8 - Correlação entre Ansiedade, Depressão e Humor Negativo e Idade 

Domínios Idade 

HADS – Subescala Ansiedade r(100)=0,288; p<0,004 

HADS – Subescala Depressão r(100)=0,386; p<0,000 

HADS – Humor Negativo  r(100)=0,363; p<0,000 

Verificaram-se, através da correlação r de Pearson, correlações 

estatisticamente significativas e negativas entre a escolaridade e a ansiedade 

(r(100)=-0,351; p<0,000), depressão (r(100)=-0,291; p<0,003) e humor negativo 

(r(100)=-0,345; p<0,000). 
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O teste t student para duas amostras independentes, permite mostrar a 

existência de diferenças estatísticas significativas entre a profissão e a 

ansiedade, depressão e humor negativo (Tabela 9). 

Tabela 9 - Médias e desvios-padrão dos indivíduos portadores de IRC 

relativamente à profissão quando avaliados pela HADS 

 Activos (N=28)  Não Activos (N=72)              

 M DP M DP t Gl p 

HADS – Ansiedade 9,96 3,50 12,49 3,45 -3,267 98 .001 

HADS – Depressão 8,43 3,43 12,47 3,04 -5,763 98 .000 

HADS – Total 18,39 6,40 24,96 5,96 -4,485 98 .000 

Verifica-se através do teste One-Way Anova a um factor nominal, a presença de 

diferenças estatisticamente significativas entre o estado civil e a HADS, como 

se pode verificar na leitura da tabela 10.  

Tabela 10 - Médias e desvios-padrão dos indivíduos portadores de IRC 

relativamente ao estado civil quando avaliados pela HADS 

 Separados/ 
Divorciados/  
Viúvos (N=26) 

Casados/União  
de Facto  
(N=62) 

Solteiros  
 
(N=12) 

   

 M                  DP M                DP M             DP F gl p 

HADS – Ansiedade 13,62            2,99 10,74          3,66 13,17       2,82 7,633 9
8 

.001 

HADS – Depressão 12,88            3,31 10,56          3,56 12,00       3,67 4,233 9
8 

.017 

HADS – Total 26,50            5,87   21,31          6,64  25,17       5,97 6,776 9
8 

.002 
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Discussão dos Resultados 
Em relação às variáveis sócio-demográficas, verificam-se uma homogenização 

da amostra relativamente ao sexo, sendo que, 51% eram do sexo feminino e 

49% do sexo masculino. 

Analisando o sexo, a amostra deste estudo mostra que as mulheres obtêm 

piores resultados nos diferentes domínios da QDV que os homens, o que vai de 

encontro ao estudo de Gil Cunqueiro, García Cortés, Foronda, Borrego, Sánchez 

Perales, Pérez del Barrio, et al (2003).  

Por conseguinte, verifica-se que o sexo é um bom preditor de QDV, já que, foi 

possível constatar a presença de diferenças significativas entre o sexo e QDV, 

sendo que, o sexo feminino apresenta pontuações mais baixas nos vários 

Domínios, sendo estas significativas nos Domínios Saúde em Geral, Físico e 

Psicológico, o que corrobora com o estudo de Diniz e Schor (2006) que 

encontrou correlações entre o sexo feminino e a presença de doença. Jofre 

(1998) constatou, igualmente, que o género feminino tende a apresentar 

índices de QDV menores que os homens. Contudo, salienta que tal pode ocorrer 

devido à maior incidência de depressão que ocorre no género feminino. 

Relativamente, à influência que a idade tem sobre a QDV demonstrada na 

população com IRC, constata-se que a mesma se correlaciona negativamente 

com a QDV do IRC, já que, quanto maior for a idade do paciente menor será a 

sua percepção de QDV. Contrariamente, num estudo de Westlie e 

colaboradores (1984), assinala que os doentes idosos razoavelmente saudáveis 



 

Página | 285 

são normalmente o grupo mais satisfeito, já que, o autor refere que os idosos 

já «tiveram uma boa vida» e já chegaram a uma idade em que a morte, de uma 

forma ou de outra, não seria improvável. 

Quanto ao nível de escolaridade, verificamos na presente investigação, que o 

mesmo influencia a QDV do IRC, sendo que, quanto maior forem os anos de 

escolaridade melhor será a percepção de QDV do IRC. Estes resultados vão no 

sentido dos encontrados por Diniz e Schor (2006), que verificaram a presença 

de correlações entre pacientes com baixo nível educacional associados a 

doenças, por Harris, Luft, Rudy e Tierney (1993) e Mozes, Shabtai e Zucket 

(1997), em que demonstram que o nível educacional tem influência sobre a 

QDV.  

No presente estudo, foram identificadas relações entre a variável demográfica 

profissão e Domínio Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, que 

apesar do número reduzido de participantes numa situação de 

empregabilidade, predizem um aumento da QDV do IRC e comprovam que a 

ausência de participação laboral, relacionamento social e saúde, reflectem 

uma esperança de vida inferior, ou seja, uma perda de qualidade de vida 

objectiva, comprovada através dos estudos de Symiester e Friend (1996), de 

Merkus, Jager, Dekker, Boeschoten, Stevens e Krediet (1997) e Mingardi, 

Gornalba, Corinovis, Ruggiata, Mosconi e Apolone (1999), em que a ausência de 

trabalho, tinha reflexos negativos na QDV do IRC. 

Em relação, ao estado civil o presente estudo não evidencia qualquer influência 

sobre a QDV, o que contrapõe os estudos efectuados por Bremer e Feist (1997) 
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e Evans (1985), que referem que os IRC casados têm uma maior pontuação nos 

vários domínios da qualidade de vida. No presente estudo, não se registaram 

qualquer influência podendo, esta situação, estar relacionada 

concomitantemente, pela amostra recolhida, uma vez que, 62% estão casados 

ou em união de facto. 

Relativamente, à duração do TSR e QDV não se registaram qualquer tipo de 

correlação, contudo alguns estudos efectuados por Gil Cunqueiro et al (2003), 

Moreno, López, Sanz-Guajardo, Jofre e Valderrábano (1996), McKevitt, Jones e 

Marrion (1986) e Evans, Manninen e Garrison (1985), verificaram, que os 

pacientes que levam mais tempo en TSR apresentam uma significativa redução 

nos valores da pontuação de QDV. 

 Em relação ao número de internamentos e QDV, verifica-se que quanto menor 

for o número de internamentos maior será a percepção de QDV, o que vai de 

encontro com os estudos efectuados por Merkus, Jager, Dekker, Boeschoten, 

Stevens e Krediet (1997) e Mingardi, Gornalba, Corinovis, Ruggiata, Mosconi e 

Apolone (1999) identificarm as variáveis clínicas (número de hospitalizações, 

baixos níveis de hemoglobina e de proteína catabólica) como determinantes na 

percepção da QDV. 

Constata-se, no presente estudo, um maior comprometimento nos Domínios 

Saúde em Geral, Físico e Psicológico, indo estes resultados no sentido de 

Trentini, Corradi, Araldi e Tigrinho (2004), já que, com uma amostra de 51 

indivíduos entre os 20 e os 80 anos em tratamento hemodialítico, verificaram 

significativas perdas ao nível do Domínio Físico e também verificaram que o IRC 
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manifestava vincada tristeza, frustração, depressão e raiva pela sua situação, 

sendo patente o comprometimento de alguns aspectos físicos, sociais e 

emocionais.  

Assim sendo, a IRC e o tratamento por HD são uma condição clínica com um 

grande impacto na QDV do paciente, verificando-se que as dimensões físicas 

são tipicamente mais afectadas, do que os aspectos mentais que são pouco 

afectados ou sem qualquer afectação (DeOreo, 1997; Mingardi, Gornalba, 

Corinovis, Ruggiata, Mosconi, & Apolone, 1999). 

No presente estudo, observamos correlações estatisticamente significativas 

predizendo, que a um aumento dos valores de Ansiedade, Depressão e Humor 

Negativo, corresponde um abaixamento na QDV do IRC, sendo que, aumenta a 

incidência de co-morbilidade e de internamentos, o que vai no sentido de 

Locatelli (1998) citando o DOPPS, verificaram que a depressão é um preditor de 

mortalidade e de causas de hospitalização entre pacientes em tratamento 

dialítico nos EUA e Europa, sendo o mesmo comprovado nos estudos efectuados 

por Merkus, Jager, Dekker, Boeschoten, Stevens e Krediet (1997) e Mingardi, 

Gornalba, Corinovis, Ruggiata, Mosconi e Apolone (1999) que verificaram que a 

ansiedade traço e os sintomas depressivos são preditores fortes de influência na 

percepção de QDV. 

Por conseguinte, o estudo permitiu constatar que: (1) os indivíduos portadores 

de IRC submetidos a tratamento por DPA, apresentam resultados superiores nos 

vários Domínios da QDV, do que os indivíduos portadores de IRC submetidos a 

tratamento por hemodiálise; (2) o sexo feminino em tratamento hemodialítico, 
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apresentam resultados inferiores do que o sexo masculino quando avaliados 

através do WHOQOL-Bref; (3) a idade parece ser um bom preditor no que à 

percepção da QDV diz respeito, uma vez que, quanto maior for a idade menor 

será a percepção de QDV; (4) o nível de escolaridade parece influir na QDV dos 

indivíduos portadores de IRC, sendo que, quanto maior for o nível de 

escolaridade maior serão os valores de QDV, avaliada através do WHOQOL-Bref; 

(5) quanto maior o número de internamentos menor será a QDV dos indivíduos 

em TSR; (6) a presença de ansiedade, depressão e humor negativo influem na 

QDV do indivíduo portador de IRC; (7) os indivíduos portadores de IRC 

submetidos a tratamento por DPA, apresentam menores índices de ansiedade, 

depressão e humor negativo, do que os submetidos a tratamento por 

hemodiálise, quando avaliados pela HADS; (8) a presença de diabetes nos 

indivíduos com IRC, parece estar relacionada com maior possibilidade de 

presença de ansiedade, depressão e humor negativo; (9) o sexo feminino 

apresentam valores mais elevados na ansiedade, depressão e humor negativo 

quando avaliados pela HADS, do que o sexo masculino; (10) quanto maior for a 

idade maior a possibilidade de aparecimento de ansiedade, depressão e humor 

negativo; (11) os indivíduos com IRC que estejam numa situação laboral activa, 

apresentam índices mais baixos de ansiedade, depressão e humor negativo, do 

que os não activos; (12) o facto de se ser casado/união de facto, parece ser um 

bom preditor para um menor índice de ansiedade, depressão e humor negativo. 

Esta investigação encontra-se limitada, pois os resultados obtidos não devem 

ser entendidos como representativos da população portuguesa com IRC, já que 
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o processo de selecção dos participantes para o estudo cingiu-se, somente, a 

três centros renais, o que pode ter provocado um viés nos resultados obtidos. 

Outra limitação prende-se com o carácter transversal do estudo. Seria 

fundamental desenhar estudos de carácter longitudinal, que permitam inferir 

relações de causalidade entre as variáveis médicas e as variáveis psicológicas 

estudadas. Assim, será importante acompanhar os indivíduos portadores de IRC 

e avaliá-los durante um certo período de tempo. Por conseguinte, procurar-se-á 

obter uma relação temporal entre os factores de exposição e a característica 

em estudo.  
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Objectivos 
Nos últimos anos, a população estudantil tem sido o alvo preferencial de vários 

estudos acerca de variáveis que se inserem no conceito alargado de saúde da 

OMS (2008), tais como doença crónica, comportamentos de risco, stress, 

sedentarismo, sexualidade ou perturbações alimentares. 

A título de exemplo, uma investigação realizada por Seabra (2007) avaliou a 

prevalência de doença crónica e comportamentos de risco nesta população, 

tendo concluído que 12.5% dos inquiridos apresenta algum tipo de doença 

crónica, 19.9% é fumador e 33.1% ingere bebidas alcoólicas; além disso, 

constatou-se que 40.4% dos estudantes não pratica exercício físico. Num estudo 

realizado este ano os resultados indicam que cerca de 20% dos estudantes fuma 

7.35 cigarros/dia e bebe 4.90 copos de álcool/semana; apenas 2.6% consome 

outras substâncias, sendo a média semanal de doses de 0.77 (Maia, Samorinha, 

Elias & Azevedo, em preparação). Loureiro (2006) procurou averiguar a relação 

entre stress e estilos de vida em estudantes universitários e verificou que 58.2% 

dos participantes apresentava sintomas de stress e 47% relatava 

comportamentos de risco para a saúde, entre os quais os hábitos alimentares, a 

ausência de prática de exercício físico e os consumos de tabaco e álcool. 

Em relação às vivências sexuais, no estudo de Remoaldo, Sousa, Santos e Vilas-

Boas (2008), 46.4% dos estudantes admitiu já ter iniciado a sua vida sexual, 

enquanto que numa outra investigação este valor ascende até 63.7% (Martins, 

2008). É interessante verificar que, segundo o mesmo autor, mais de 90% dos 

participantes afirmam estar satisfeitos com a sua vida sexual.  
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Machado, Fernandéz, Gonçalves, Martins, Otero, Machado, Castro e Prieto 

(2004) investigaram a prevalência de perturbações alimentares em jovens 

universitárias do sexo feminino e verificaram que 16.3% das estudantes 

apresentavam uma perturbação alimentar. Numa outra investigação concluiu-se 

que o pico para a anorexia ocorre aos 18 anos e para a bulimia aos 24 anos 

(Machado, Soares, Sampaio, Torres, Gouveia, Oliveira & COST B-6 Portugal, 

2004). 

Todavia, desconhece-se a existência de investigações com o propósito de 

associar estas variáveis à interferência no rendimento académico. Por isso, o 

principal objectivo deste estudo consistiu na identificação/caracterização das 

principais preocupações/áreas de saúde percepcionadas pelos estudantes da 

Universidade do Minho como interferindo na sua adaptação e rendimento 

escolar. 

 

Metodologia 
Participantes 

Este estudo foi realizado com 139 participantes, estudantes universitários das 

Licenciaturas em Medicina (38.1%), Educação (26.6%) e Engenharia (35.3%), a 

frequentar o segundo (89.2%), o quarto (10.1%) e o quinto anos (0.7%). A média 

de idades era 20.56 anos (d.p.= 2.73). Quanto ao sexo dos participantes, 97 

(69.8%) pertencem ao sexo feminino e 42 (30.2%) ao sexo masculino. 
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Instrumentos 

O inquérito “Estilo de vida, Saúde/Doença, Bem-Estar e Qualidade de Vida” 

(Elias, Azevedo & Maia, 2008) foi construído com o objectivo de conhecer a 

percepção dos estudantes universitários sobre as principais dificuldades que os 

afectam, interferindo no seu rendimento académico e/ou adaptação à 

universidade. Este instrumento é constituído por vinte três itens, que cobrem 

áreas como o stress e ansiedade relacionados com várias fontes de stress, a 

angústia e tristeza relacionadas com pensamentos autodestrutivos e 

comportamentos de automutilação, as dores de cabeça, as dificuldades 

relacionadas com o padrão de sono e a alimentação, o consumo de substâncias, 

a sexualidade e a doença crónica. 

Procedimento 

Após a obtenção da permissão para a recolha de dados e do consentimento 

informado, o questionário foi administrado em pequenos grupos. De seguida, os 

dados foram analisados recorrendo ao programa estatístico SPSS 14.0 for 

Windows, tendo sido realizadas análises descritivas. 

 

Resultados 
No que diz respeito à apresentação dos resultados, optou-se por diferenciar as 

áreas percepcionadas pelos participantes como problemáticas (Quadro 1) das 

áreas percepcionadas como não problemáticas (Quadro 2). 
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Quadro 1 - Resultados relativos às áreas percepcionadas pelos participantes 

como problemáticas 
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Stress e 

ansiedade 

associados… 

…a dificuldades em estabelecer relações 

com os outros 
110 (79.1%) 17 (12.2%) 11(7.9%) 1 (0.7) 

… ao local de trabalho 106 (76.3%) 19 (13.7%) 11 (7.9%) 3 (2.2.%) 

…à gestão do tempo 45 (32.4%) 68 (48.9%) 20 (14.4%) 6 (4.3%) 

…a apresentações em público 57 (41.0%) 62 (44.6%) 11 (7.9%) 9 (6.5%) 

…a alguma situação adversa particular que 

tenha vivido (e.g. acidente) 
111(79.9%) 16 (11.5%) 9 (6.5%) 3 (2.2%) 

…a relacionamentos interpessoais violentos 123 (88.5%) 10 (7.2%) 3 (2.2%) 3 (2.2 %) 

  

Dores de cabeça 74 (53.2%) 48 (34.5%) 15 (10.8%) 2 (1.4%) 

      

Dificuldades relacionadas com o padrão de sono 67 (48.2%) 44 (31.7%) 23 (16.5%) 5 (3.6%) 

     

Dificuldades em gerir a alimentação (e.g., ter um padrão 

irregular; comer mais do que desejava; comer demasiado, etc) 
82 (59%) 47 (33.8%) 7(5.0%) 3 (2.2%) 

     

Dificuldade em adoptar ou manter estilos de vida saudáveis 

(e.g., exercício físico) 
 60 (43.2%) 68 (48.9%) 7(5.0%) 4 (2.9%) 
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Neste âmbito, os estudantes percepcionaram como mais problemático o stress 

e ansiedade, associadas à gestão do tempo e apresentações em público; 

respectivamente, 48.9% e 44.6% dos participantes referiram ter dificuldades. A 

dificuldade em estabelecer relações com os outros e o local de trabalho são 

também fontes de stress e ansiedade que interferem com o rendimento e 

adaptação, sendo ambas referidas por 7.9% da amostra. 

Relativamente às dores de cabeça, 34.5% dos estudantes indicaram ter 

dificuldades e 10.8% interferir com o rendimento académico/adaptação à 

universidade; no entanto, apenas 1.4% indicaram necessitar de apoio. 

O padrão de sono parece ser uma das áreas problemáticas, uma vez que 31.7% 

dos estudantes relata ter dificuldades a este nível e 16.5% considera que esta 

dificuldade interfere com o seu rendimento; no entanto, apenas 3.6% da 

amostra indicou necessitar de apoio. 

No que concerne à alimentação, 33.8% dos estudantes referiu ter dificuldades 

na sua gestão. Apesar disso, apenas 5.0% considera que esta dificuldade 

interfere com o rendimento académico e 2.2% afirma necessitar de apoio. 

A adopção ou manutenção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente de 

exercício físico, constitui uma dificuldade para 48.9% dos estudantes, embora 

apenas 5.0% refiram interferir com o rendimento académico/adaptação e 2.9% 

necessitar de apoio. 
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Quadro 2 - Resultados relativos às áreas percepcionadas pelos participantes 

como não problemáticas 
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Angústia e tristeza relacionadas com pensamentos auto-destrutivos 

e comportamentos de auto-mutilação 
116 (83.5%) 15 (10.8%) 4 (2.9%) 4 (2.9%) 

      

Sexualidade (e.g., preocupações acerca de práticas sexuais de risco; 

insatisfação relativamente à sua vida sexual) 
120 (86.3%) 13 (9.4%) 4 (2.9%) 2 (1.4%) 

     

Consumo de 

substâncias 

Tabaco 127 (91.4%) 11(7.9%) - 1 (0.7%) 

Álcool  134 (96.4%) 3(2.2%) 2 (1.4%) - 

Haxixe 136 (97.8%) 2 (1.4%) 1 (0.7%) - 

Outras 134 (96.4%) 2 (1.4%) 2 (1.4%) 1 (0.7%) 

      

Doença 

crónica… 

Doença oncológica (e.g. mastectomia) 137 (98.6%) 2 (1.4%) - - 

Problemas dermatológicos (e.g., acne, psoríase) 118 (84.9%) 19 (13.7%) 1(0.7%) 1 (0.7%) 

Diabetes 139 (100%) - - - 

Dor crónica 134 (96.4%) 4 (2.9%) 1 (0.7%) - 

Doença cardiovascular 137 (98.6%) 2 (1.4%) - - 

Doença respiratória (e.g., asma) 132 (95.0%) 5 (3.6%) 1 (0.7%) 1 (0.7%) 

Outras 134 (96.4%) 2 (1.4%) - 3 (2.2%) 
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De acordo com os resultados a angústia e tristeza não é uma área 

problemática, visto que 83.5% dos estudantes referiram não ter qualquer 

dificuldade e apenas 2.9% indicaram ser esta uma área suficientemente 

problemática para interferir com o seu rendimento e que necessitava de apoio. 

A sexualidade não constitui uma dificuldade / problema para 86.3% dos 

estudantes. 

Os participantes indicaram não ter dificuldades no que diz respeito ao consumo 

de substâncias: tabaco (91.4%), álcool (96.4%), haxixe (97.8%) e outras (96.4%). 

Os resultados indicam que o consumo de tabaco é a área na qual os estudantes 

referem ter mais dificuldades (7.9%), comparativamente com outras 

substâncias: álcool (2.2%), haxixe (1.4%) e outras (1.4%). 

De uma forma geral, os estudantes não referiram ter dificuldades associadas à 

condição de doente crónico: doença oncológica (98.6%), problemas 

dermatológicos (84.9%); diabetes (100%); dor crónica (96.4%); doença 

cardiovascular (98.6%); doença respiratória (95.0%) e outras (96.4%). Importa 

referir que 13.7% dos estudantes indicaram ter dificuldades com problemas 

dermatológicos. 

 

Discussão e conclusões 
Os resultados evidenciam que as áreas nas quais os estudantes sentem mais 

dificuldades são o stress e a ansiedade (associadas à gestão do tempo e a 
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apresentações em público) e as dores de cabeça. A este respeito, é 

interessante verificar a proximidade percentual entre os participantes que 

apresentam sintomas de stress na investigação de Loureiro (2006) e os 

estudantes que percepcionam o stress como uma área problemática e 

interferente no seu rendimento académico. 

Os participantes revelaram ainda dificuldades significativas ao nível da gestão 

da alimentação, valor que é bastante superior aos resultados de Machado e 

colaboradores (2004) no que concerne à prevalência de perturbações 

alimentares. No entanto, importa referir que os participantes não eram 

questionados especificamente sobre perturbações alimentares, mas acerca de 

dificuldades na gestão da alimentação de uma forma geral, o que poderá 

significar que não são apenas os indivíduos com perturbações alimentares que 

sentem dificuldades a este nível. 

Também o padrão de sono e a adopção e manutenção de estilos de vida 

saudáveis foram áreas identificadas como problemáticas, o que corrobora 

investigações como a de Seabra (2007) ou Loureiro (2006). 

Em contraponto, o consumo de substâncias, a sexualidade e a doença crónica 

não são áreas percepcionadas como problemáticas; mais concretamente, de 

uma forma geral, apenas 5% admite ter dificuldades. Estes resultados vão de 

encontro às conclusões de Maia, Samorinha, Elias e Azevedo (em preparação), 

Martins (2008) e Seabra (2007).  
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Estes resultados indicam importantes pistas de acção e intervenção no contexto 

universitário que suportam a pertinência de oferecer serviços de apoio 

psicológico e desenvolver actividades com vista à promoção da saúde, numa 

perspectiva preventiva, com o objectivo de responder às necessidades 

manifestadas pelos estudantes e, assim, contribuir para o sucesso da sua 

integração e realização académica. 
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Introdução 
Na sociedade actual a maioria das pessoas vive um período de stresse 

quotidiano, devido em grande parte, ao estilo de vida adoptado, no qual a 

competição é o principal denominador. Esta comunalidade, constitui uma 

realidade nos estudantes do ensino superior que, são alvos de inúmeras 

pressões, desde a separação física dos pais, à exigência do ensino, à adaptação 

a uma nova etapa (amigos, meio físico, …), à necessidade de corresponder às 

expectativas, etc. 

Estes factores podem ser percepcionados de forma positiva (bem-estar 

psicológico), ou de forma negativa (distress psicológico), quando não se verifica 

uma adequada adaptação.  

O ingresso no ensino superior associa-se a um processo de transição que 

necessita de ser bem nutrido, com conteúdos e apoios, de modo a contribuir 

para sucesso e a evitar a insatisfação/morbilidade. O período lectivo está 

recheado de fontes de stresse (frequências, avaliações, ensinos clínicos, 

competitividade, as notas para ingressos no mundo de trabalho, etc.) que 

exigem dos alunos a robustez necessária para transformar o possível distress em 

eutress.  

A capacidade para gerir as variáveis positivas em termos de saúde mental são 

determinantes para proporcionar uma “transição” equilibrada na tríade 

secundário – superior - trabalho. 
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Em termos positivos entende-se a saúde mental como um estado de 

funcionamento óptimo do ser humano, no qual a promoção das qualidades da 

pessoa a optimizar o seu potencial é fundamental (Lluch, 2001; 2003).  

Numa perspectiva salutogénica, as variáveis promotoras de saúde mental, 

assumem uma importância acrescida, na qual se entende a saúde mental como 

indicador de integração e adaptação (Sequeira, 2006).  

Num paradigma promotor de saúde mental pretende-se essencialmente:  

• Melhorar a capacidade do indivíduo para estabelecer relações ajustadas 

com os outros;  

• Promover uma participação construtiva com o meio ambiente;  

• Optimizar a capacidade de resolução de conflitos;  

• Incentivar a participação em projectos de realização pessoal.  

Esta abordagem requer um diagnóstico precoce das vulnerabilidades individuais 

e colectivas, de forma a prevenir a doença e a promover a resiliência, tendo 

em atenção que se trata de um constructo para o qual concorrem múltiplas 

variáveis, o que dificulta a implementação de estratégias de intervenção 

eficazes. 

Na maioria das vezes, estas situações só são identificadas em situações 

extremas, ou seja, em situações de morbilidade em que, o recurso a apoio 

psicológico/psiquiátrico é indispensável. 
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Objectivos  
Traduzir e adaptar para a população portuguesa o Questionário de Saúde 

Mental positiva (QSM+) de Lluch (2003)  

 

Material e métodos 
Trata-se de um estudo exploratório e correlacional de forma longitudinal, 

durante um período mínimo de quatro anos (2008/2011).  

Pretende-se com este trabalho avaliar a capacidade do aluno em termos de 

gestão das variáveis positivas que integram a saúde mental, monitorizar o 

consumo de substâncias e efectuar o diagnóstico da morbilidade psiquiátrica. 

A população em estudo é constituída pelos alunos que ingressem no curso de 

licenciatura em Enfermagem a partir do ano lectivo 2007/2008, na Escola 

superior de Enfermagem do Porto. 

Instrumentos utilizados 

Questionário de saúde mental positiva de Lluch (2003) 

Trata-se de um questionário com 39 questões que contém uma série de 

afirmações sobre a forma de pensar, sentir e agir de cada um, agrupadas em 

seis dimensões (satisfação pessoal, atitude positiva, auto-controlo, autonomia, 

capacidade de realização de problemas e habilidades de realização 
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interpessoal), que oferece aos inquiridos quatro possibilidades de resposta 

(sempre ou quase sempre; com bastante frequência, algumas vezes, quase 

nunca ou nunca.  

European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD/2007) - Direcção 

Geral de Saúde, (Fernanda Feijão - Coordenadora do ESPAD Portugal). 

Deste questionário serão apenas utilizados os itens: 

Substâncias psicoactivas Lícitas (álcool e tabaco); 

Produtos farmacêuticos (sedativos, tranquilizantes, hipnóticos,...); 

Substâncias psicoactivas ilícitas (Haxixe, erva, ecstasy, anfetaminas, ...). 

Em cada item será avaliado o consumo, a frequência, o contexto e a 

motivação. 

Inventário de Saúde Mental (ISM) de Ribeiro (1999) 

O ISM é um questionário de auto-resposta, que inclui 38 itens, com cinco a seis 

possibilidades de resposta. 

Os 38 itens distribuem-se por cinco escalas (ansiedade, depressão, perda de 

controlo emocional, afecto positivo e laços emocionais), que por sua vez, se 

agrupam em duas grandes dimensões: o Distress psicológico e o Bem-estar 

psicológico 
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Princípios éticos 

São respeitados todos os princípios éticos inerentes a um trabalho de 

investigação, no qual, a participação é voluntária e cada participante pode 

desistir a qualquer momento, sem que daí advenha qualquer prejuízo para o 

mesmo. 

Obteve-se a devida autorização para a aplicação dos instrumentos (autorização 

dos autores e da instituição onde se concretiza o trabalho). 

 

Análise de dados 
Os dados recolhidos são editados pelo investigador numa base especificamente 

criada para o efeito no programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 16.0 do Windows. 

A edição dos dados pessoais, que identifique os alunos, será efectuada 

separadamente da base geral dos mesmos, para garantir a sua 

confidencialidade. 

O conjunto das informações recolhidas será inicialmente analisado de acordo 

com a metodologia descritiva usual, após a sua informatização.  

Após a avaliação das características de distribuição amostral, as variáveis 

quantitativas contínuas serão descritas através de medidas de tendência 

central (médias) e dispersão (desvio padrão), se normalmente distribuídas, e 
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recorrendo à mediana, âmbito de variação e quartis, nas que apresentem outro 

tipo de distribuição, nomeadamente após tentativa de transformação. As 

variáveis quantitativas serão comparadas pela prova t de Student, análise de 

variância (ANOVA) e coeficiente de correlação de Pearson ou equivalentes não 

paramétricos.  

Para analisar a associação entre variáveis nominais, as distribuições de 

frequências serão estudadas recorrendo ao teste Qui-Quadrado (χ2), com 

correcção de Yates, quando o valor esperado em algumas células for inferior a 

20 e quando esse valor for inferior a cinco utiliza-se a técnica exacta de 

Fischer.  

No estudo de validação dos instrumentos, a consistência interna é avaliada 

através do alfa de Cronbach e a determinação do número de factores é 

efectuada com o recurso à análise dos componentes principais com rotação 

ortogonal segundo o método Varimáx.  

 

Resultados preliminares 
Apresentam-se alguns resultados parcelares do trabalho, uma vez que o mesmo 

se encontra em desenvolvimento. Assim, descrevem-se essencialmente os dados 

relativos aos itens que constituem o QSM+, em termos de conteúdo. 

Numa primeira fase foi efectuada a tradução do QSM+ para o português, 

seguindo a sua retroversão para espanhol. Em termos de conteúdo não se 
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verificaram dificuldades pela proximidade linguística e pelas similaridades 

entre as realidades espanholas e portuguesas no que se refere ao contexto da 

saúde mental Positiva. A aferição do seu conteúdo foi efectuada por seis 

peritos na área de saúde mental (2 enfermeiros, 2 psicólogos e 2 psiquiatras). 

Foram recolhidos 120 questionários, editados numa base de dados construída 

para o efeito, relativos aos alunos do 4º ano do curso de Licenciatura em 

Enfermagem do ano lectivo 2007/2008. Pretende-se analisar a validade do 

instrumento, para posteriormente ser preenchida de forma sistemática pelos 

alunos.  

Os dados de 2008/2009 serão editados numa base que está a ser preparada “on-

line” de forma a facilitar o preenchimento, a edição e análise dos dados. 

QSM+ é constituído por 39 itens, com quatro possibilidades de resposta, com 

pontuações que variam entre o 1 e o 4 e em que alguns itens se encontram 

invertidos, em que nos itens positivos o “4” corresponde ao “raramente ou 

nunca” e o “1” corresponde ao “quase sempre ou sempre”. Nos itens de cariz 

negativo a pontuação é no sentido inverso. Assim, o “score” global varia entre 

o limite superior de 39 e o limite inferior de 156. 

Trata-se de um questionário que contém uma série de afirmações, sobre a 

forma de pensar, sentir e agir que são mais ou menos frequentes em cada um 

de nós. Para responder, a pessoa deve ler cada frase e responder de acordo 

com a frequência que melhor caracteriza o seu caso, de acordo com as 

seguintes possibilidades de resposta, conforme descrito na tabela nº 1. 
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Tabela nº 1 -  QSM+: estrutura e possibilidades de resposta 

Nº Questões 

Se
m

pr
e 

ou
 

qu
as

e 

N
a 

m
ai

or
ia

 

da
s v

ez
es

 

A
lg

um
as

 

ve
ze

s 

Ra
ra

m
en

te
 

ou
 n

un
ca

 

1 Para mim, é difícil aceitar os outros quando tem 

atitudes diferentes das minhas 

     

2 Os problemas bloqueiam-me facilmente     

3 Para mim é difícil escutar os problemas das pessoas     

4 Gosto de mim como sou     

5 Sou capaz de controlar-me quando tenho emoções 

negativas 

    

… …     

37 Gosto de ajudar os outros     

38 Sinto-me insatisfeito(a) comigo mesmo(a)     

39 Sinto-me insatisfeito(a) com o meu aspecto físico      

Em termos de características psicométricas os resultados preliminares sugerem 

um instrumento com características muito semelhantes à versão espanhola. 

Numa amostra constituída por 120 alunos do curso de Licenciatura em 

Enfermagem, verifica-se que o QSM+ apresenta uma boa consistência interna 

(alfa de Cronbach = 0,92).  

Através da análise factorial identificam-se seis factores: Satisfação pessoal; 

Atitude pró-social; Auto-controlo; Autonomia; Capacidade de resolução de 

problemas e Habilidades de relação interpessoal, de acordo com a tabela nº 2. 
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Tabela nº 2 - factores e pontuação de cada factor 

Factores Pontuação Observações 

Satisfação Pessoal 8 / 32 8 itens 

Atitude pro-social 5 / 20 5 itens 

Auto-controlo 5 / 20 5 itens 

Autonomia 5 / 20 5 itens 

Capacidade de Resolução de 

problemas 
9 / 36 9 itens 

Habilidades de relação 

Interpessoal 
7 / 28 7 itens 

Total 39 /156 39 itens 

 

Os resultados de teste-reteste (0,87) e da análise concorrente com o inventário 

de saúde mental (0,56) são positivos. Contudo, é necessário continuar a 

desenvolver o estudo deste instrumento ou a desenvolver novos estudos, com o 

intuito de verificar a consistência dos resultados psicométricos encontrados, de 

modo a possibilitar a sua generalização. 
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Introdução 
 A adolescência é definida como a fase da vida humana que se inicia com a 

puberdade e termina no momento em que o indivíduo atinge determinado grau 

de estabilidade emocional, económica e social, isto é, entre 10 anos e os 19 

anos. Caracteriza-se pela ocorrência de uma série de mudanças a nível bio-

psíco-social da maior importância para a estruturação da personalidade e para 

a integração do indivíduo na sociedade (Braconnier e Marcelli, 2000; Levine, 

Carey e outros, 1983). 

Precisamente, nesta fase, emergem questões relacionadas com o corpo, as 

emoções, os valores, os preconceitos e, inevitavelmente, com a  sexualidade.  

Muitos adolescentes vivem as suas dúvidas sobre sexualidade numa grande 

solidão, com poucos canais de expressão. Uns decidem não falar sobre as suas 

experiências com a família, temendo que os pais passem a invadi-los com uma 

infinidade de perguntas que nem sempre estão dispostos a responder. Outros 

gostariam de falar sobre o assunto com a família, mas nem sempre esta se 

mostra receptiva. 

Por este motivo, é necessário existir outros locais que ofereçam actividades 

educativas e de aconselhamento para que os adolescentes se sintam 

confortáveis e seguros para obterem informações e discutirem acerca de 

assuntos relacionados com a sexualidade, saúde e direitos reprodutivos (Ferraz; 

Quental; Schwenck e Costa, 2004). 
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A escola é provavelmente o lugar onde a educação sexual se desenvolveu mais 

nestes últimos anos, sendo os profissionais de saúde, nomeadamente os 

enfermeiros, muitas vezes convidados pelas escolas a participar.  

Neste contexto, foi implementado o programa de “Educação sexual e promoção 

da saúde nas escolas: contextos e pretextos para um projecto de vida”, numa 

escola secundária do Porto. Este programa envolveu as cinco turmas do 9º ano 

existentes na escola e foi realizado por seis docentes da Escola Superior de 

Enfermagem do Porto. O programa de intervenção contou também com a 

colaboração de uma doutoranda da Universidade Federal do Ceará.  

Este estudo teve como objectivo avaliar o programa atrás referido. 

Segundo Muraskin (1998) existem numerosas razões para se proceder à 

avaliação de programas de prevenção: (i) determinar a eficácia do programa 

para os participantes; (ii) provar que os objectivos do programa foram 

cumpridos; (iii) fornecer informação acerca do serviço prestado, que será util 

para os responsáveis pelo programa e outros e (iv) permitir aos responsáveis 

pelo programa fazer alterações para melhorar a sua eficácia.  

 

Metodologia 
Programa de “Educação sexual e promoção da saúde nas escolas: contextos e 

pretextos para um projecto de vida”. 
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O programa de “Educação sexual e promoção da saúde nas escolas: contextos e 

pretextos para um projecto de vida”, decorreu entre Novembro de 2007 e 

Março de 2008, numa escola secundária do Porto. Foi desenvolvido em 5 sessões 

lectivas de 90 minutos cada, em aulas inseridas em diferentes disciplinas, 

conforme o decidido pela escola. As sessões foram divididas da seguinte forma:  

(I e II) apresentação e discussão do programa  e da componente psico-afectiva; 

(III e IV) apresentação e discussão da componente social e (V) avaliação. 

Gostaríamos de referir que a apresentação e discussão da componente biológica 

foi realizada pelos professores da disciplina de Ciências Naturais.  

Como referimos anteriormente, a avaliação faz parte do programa, tendo 

seguido todas as considerações éticas recomendadas. Trata-se de um estudo 

exploratório-descritivo, de natureza predominantemente quantitativa. 

A população foi constituída por 147 adolescentes de ambos os sexos, todos os 

que participaram das sessões do programa, com idade compreendida entre os 

13 e os 19 anos (média de 14.4 anos) que frequentavam o 9º ano de 

escolaridade, pertencentes a um nível socioeconómico médio (40.8%) e elevado 

(39.5%). A colheita de dados foi realizada mediante aplicação de um 

questionário, com questões abertas e fechadas e decorreu em Março de 2008.  
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Resultados 
Seguidamente, apresentaremos os dados recolhidos através do questionário.  

Quadro 1 – Idade de início da actividade sexual 

Idade 

Iniciação sexual 
Total 

Não responde Sim Não 

n % n % n % n % 

13 - - - - 1 0,7 1 0,7 

14 1 0,7 5 3,4 91 61,9 97 66,0 

15 - - 6 4,1 34 23,1 40 27,2 

16 - - 4 2,7 3 2,0 7 4,8 

17 - - 1 0,7 - - 1 0,7 

19 - - - - 1 0,7 1 0,7 

Total 1 0,7 16 10,9 130 88,4 147 100,0 

 

No quadro 1, verificamos que aproximadamente 11% dos adolescentes referiram 

já ter iniciado a actividade sexual, embora a sua média de idades seja de 14,4 

anos. Entre os adolescentes que iniciaram a actividade sexual, cerca de 56% era 

do sexo masculino, evidenciando um equilíbrio dos dados desta variável em 

relação ao género. Embora não tenham sido questionados acerca da idade de 

início da vida sexual, acredita-se que, possivelmente, a primeira relação destes 

adolescentes não tenha ocorrido antes ou muito antes das suas idades actuais, 

já que os dados obtidos se coadunam com os resultados de estudos realizados 

anteriormente, com adolescentes portugueses. Em Portugal, alguns estudos 
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com adolescentes constataram que os rapazes iniciaram mais cedo a sua vida 

sexual em relação às raparigas. Abreu (2005) constatou que 16.7% da sua 

amostra iniciou a actividade sexual com idade inferior ou igual a 14 anos. 

Quadro 2 – Medidas que as(os) adolescentes consideram preservar a sua saúde  

sexual   

 

Medidas preventivas 

Não responde Sim Não 

n % n % n % 

Abstinência - - 12 8,2 135 91,8 

Uso de preservativo - - 147 100,0 - - 

Menos parceiros - - 97 66,0 50 34,0 

Evitar sexo com desconhecidos - - 121 82,3 26 17,7 

Evitar sexo oral 1 0,7 19 12,9 127 86,4 

Evitar sexo anal 1 0,7 18 12,2 128 87,1 

Higiene corporal - - 124 84,4 23 15,6 

Exames médicos 1 0,7 112 76,2 34 23,1 

Uso da pílula 1 0,7 70 47,6 76 51,7 

Consulta de planeamento familiar 1 0,7 100 68,0 46 31,3 

 

Antes da análise do quadro 2 é importante mencionar que os adolescentes 

podiam referir mais que uma das medidas apresentadas. Neste quadro, 

salientamos o facto de todos os participantes (100%) terem referido o 

preservativo como medida preventiva para preservar a sua saúde sexual. As 

outras principais medidas apontadas foram: a higiene corporal pessoal e do 

parceiro (84,4%); evitar sexo com desconhecidos (82,3%); a realização de 

exames médicos periódicos (76,2%) e a consulta de planeamento familiar (68%). 
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Outro aspecto a salientar neste quadro é o facto de 91,8% dos adolescentes 

inquiridos não considerarem a abstinência sexual uma medida preventiva para 

preservar a sua saúde sexual. Este resultado vem reforçar a conclusão de 

diversos estudos de que a abstinência sexual não resulta como forma de 

preservar a saúde sexual (Institut for Research and Evaluation, 2007). 

Quadro 3 – Distribuição do(as) adolescentes segundo a pertinência  do programa 

na altura em que foi realizado    

 

Como podemos observar no quadro 3, a maioria dos participantes do sexo 

feminino (50,3%) e do sexo masculino (34%) consideraram que este programa foi 

realizado na altura certa das suas vidas. Em relação a todos os participantes, a 

maioria (79.6%) referiu que se sentia mais preparada para iniciar/continuar a 

actividade sexual, depois de ter participado no programa. É de salientar que 

antes da realização do programa, dos adolescentes que iniciaram a sua 

actividade sexual, 3 (2%) não utilizavam nenhuma medida para preservar a sua 

saúde. Após a realização do programa, dois deles passaram a utilizar medidas 

para preservar a sua saúde sexual e um deles não respondeu. 

 

Altura certa 

Sexo  

TOTAL Masculino Feminino 

n % n % N % 

Sim 50 34,0 74 50,3 124 84,4 

Não 14 9,5 03 2,0 17 11,6 

Não responde 05 3,4 01 0,7 06 4,1 

Total 69 46,9 78 53,1 147 100,0 
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Estes dados vêm ao encontro das conclusões de um estudo da OMS, referido por 

Katz e Finger (2002), segundo as quais os programas de educação sexual têm 

um maior impacto no comportamento dos adolescentes se estes frequentarem o 

curso antes de iniciarem a actividade sexual. 

Quadro 4 – Distribuição dos(as) adolescentes segundo as expectativas  quanto 

ao Programa 

 

Como podemos observar no quadro 4, a maioria dos participantes (64,6%) 

referiu que o programa correspondeu às suas expectativas. Para este resultado 

contribuiu o facto do pograma abordar as diferentes dimensões da sexualidade: 

a biológica, a psicológica e a social. Estas caracteristica do programa vêm de 

encontro ao recomendado pelo GTES (2005): a ES deve facultar aos jovens, 

para além da informação médico-sanitária, a oportunidade de compreender a 

dimensão afectiva da sexualidade, ajudando-os a compreender as emoções, os 

sentimentos e as decisões envolvidos no comportamento sexual. 

 

 
Expectativas 

Sexo  
TOTAL 

Masculino Feminino 
n % n % N % 

Excedeu 06 4,1 09 6,1 15 10,2 
Correspondeu 38 25,9 57 38,8 95 64,6 
Correspondeu parcialmente 17 11,6 09 6,1 26 17,7 
Não  correspondeu 06 4,1 01 0,7 07 4,8 
Não responde 02 3,4 02 0,7 04 4,1 
Total  69 46,9 78 53,1 147 100,0 
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Conclusão 
Os resultados deste estudo indicam que o programa permitiu que a escola 

respondesse às necessidades dos alunos e a colaboração entre professores e 

profissionais de saúde. Por estes motivos, devem ser tidos em consideração por 

todos os profissionais envolvidos na educação sexual em meio escolar. 
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A entrada no ensino superior é uma transição educativa (Chickering & 

Scholssberg, 1995 cit in Pinheiro, 2003) e como qualquer transição pode trazer 

aspectos positivos ou negativos para o desenvolvimento do estudante. Assim, 

para que seja capaz de prosseguir no sentido da adaptação às mudanças, o 

estudante deve ser capaz de mobilizar os seus recursos pessoais e dos sistemas 

a que pertence (Scholssberg, Waters & Goodman, 1995, cit in Pinheiro, 2003). 

Para tal, três elementos são essenciais: (i) identificação da transição; (ii) 

factores determinantes das respostas às transições; (iii) promoção ou reforço 

dos recursos individuais. Deste modo, o grande objectivo é dar oportunidade, 

ao estudante, de lidar com a transição de um modo mais positivo e adaptativo, 

evitando o aparecimento de perturbações e mal-estar.  

Cada vez as instituições preocupam-se com a continuidade e sucesso dos 

estudantes dando “(...) maior atenção à formatação curricular dos seus cursos, 

à adequação dos cursos às solicitações sociais e do mercado de trabalho, aos 

processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação dos conhecimentos, à 

formação pedagógica dos seus professores e à qualidade de vida no campus” 

(Almeida, 2002 cit in Almeida et al, 2003 p.4) 

A literatura sugere que é na transição para o Ensino Superior que se regista uma 

maior incidência de problemas de adaptação, de rendimento e de permanência 

na instituição ao longo do 1º ano (Astin, 1993; Baker, McNeil & Syrik, 1985; 

Tinto, 1993 cit in Almeida et al, 2003). Chickering & Reisser (1993), propõem 

sete vectores de desenvolvimento, que pretendem traduzir as tarefas 
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desenvolvimentais com que o estudante se confronta na transição para o ensino 

superior:  

(i) tornar-se competente; (ii) gerir as emoções; (iii) desenvolver a 

autonomia e a interdependência; (iv) desenvolver relações interpessoais 

maduras; (v) estabelecer a identidade; (vi) definir objectivos de vida; e 

(vii) desenvolver a integridade. (Chickering e Reisser,1993, p.38-39). 

Por todas as questões desenvolvimentais, a transição para o Ensino Superior 

assume-se como um período critico que se pode constituir de crise e/ou de 

desenvolvimento (Bastos, Silva & Gonçalves, 1996, cit in Araújo, Almeida & 

Paúl, 2003). Diversos estudos mostram que mais de metade dos estudantes 

universitários do 1º ano revelam dificuldades nesta transição ou até chegam a 

desenvolver psicopatologia (Araújo, Almeida & Paúl, 2003). 

Astin (1993) citado pelos mesmos autores, aponta o grupo de pares, a 

universidade e o grau de envolvimento que o estudante tem com a experiência 

universitária, como os três aspectos fundamentais para o crescimento e 

desenvolvimento do estudante universitário. Assim, tem-se verificado que o 

sucesso académico é em larga medida determinado pelas experiências dos 

estudantes ao longo do 1º ano da universidade (Noel, Levitz & Saluri, 1985 in 

Ferreira, Almeida & Soares, 2001).  

Da experiência enquanto docente numa Escola Superior de Enfermagem, 

confrontamo-nos frequentemente com declarações de insatisfação face à 

escolha do curso, afastamento da família e dos amigos, dificuldades em gerir o 
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tempo e as rotinas diárias (alimentação, cuidar da roupa e da casa...). 

Constatamos ainda sinais de ansiedade, choro, alterações do padrão de sono, 

nervosismo constante, dificuldade em se centrar no problema, perturbações 

alimentares, entre outros relatos que os estudantes vão partilhando nos 

corredores e mesmo, a pedido destes, nos gabinetes dos docentes. 

Face às dificuldades partilhadas pelos estudantes e comportamentos 

observados pelos docentes, era urgente conhecer os intervenientes pessoais e 

sociais no mal-estar dos nossos estudantes, reflectir sobre as medidas mais 

adequadas a implementar em diferentes níveis (no estudante, no grupo de 

pares, no corpo docente, no plano curricular, na dinâmica da instituição) que 

pudessem promover a adaptação nesta transição e prevenir o mal-estar no 

nosso corpo discente. 

 

Objectivos 
Para melhor compreender as dificuldades dos estudantes de enfermagem, no 

processo de transição para o ensino superior, este estudo pretendeu conhecer 

quais as características individuais e circunstanciais que interferem nesta 

transição. Sendo a ansiedade um dos motivos mais frequentes que levam os 

estudantes a procurar ajuda psicológica (Pereira et al, 2002) associada também 

a baixos níveis de bem-estar, e o suporte social um dos recursos mobilizados 

nos processos de adaptação, parece-nos relevante conhecer em que medida a 

percepção de suporte social, por parte dos nossos estudantes, permitiria prever 
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alterações ao nível da ansiedade. Este conhecimento poderia servir de base à 

formulação de propostas de intervenção que promovessem a adaptação ao 

ensino superior.  

Procuramos, assim, conhecer quais as características individuais e do meio que 

se relacionam com a ansiedade, nestes estudantes, e perceber de que modo o 

apoio social (dos amigos, professores, família e outros em geral) constitui um 

mediador neste processo de adaptação. 

 

Metodologia  
A amostra do nosso estudo é constituída por 239 estudantes, do 1º e 2º ano da 

Licenciatura em Enfermagem de uma escola pública da cidade do Porto. Estes 

estudantes têm idades compreendidas entre os 18 e os 37 anos, com uma média 

de 19,32 anos. 

Os sujeitos foram seleccionados com base no critério de se encontrarem a 

frequentar o 1º ou 2º ano da Licenciatura em Enfermagem da referida 

instituição e abranger sujeitos dos dois sexos. A recolha de dados realizou-se no 

inicio do 2º semestre da licenciatura, durante as aulas práticas, de modo a 

garantir o maior número de estudantes dos referidos anos curriculares. Assim, 

constitui-se uma amostra de conveniência com 239 sujeitos. O número total de 

estudantes inscritos no Curso de Licenciatura em Enfermagem, na referida 

escola, no1º e 2º ano era de 316. 
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Nesta observação ex-post-facto foram recolhidas informações demográficas e 

outras características individuais permitindo avaliar a situação dos estudantes 

neste novo contexto, para além da auto- percepção de ansiedade e do suporte 

social (dos amigos, família, professores e outros em geral).  

Foram consideradas variáveis independentes as características individuais dos 

sujeitos e a percepção do Suporte- social e como variável dependente a 

Ansiedade.  

Como instrumentos para avaliar as variáveis em estudo foram utilizados a 

Escala de Ansiedade de auto-avaliação de Zung, a Escala Social Support 

Appraisal de Vaux e um questionário socio-demográfico. Relativamente às 

Escalas utilizadas foram avaliadas as suas características psicométricas (poder 

discriminativo dos seus itens; a estrutura factorial e a consistência interna). As 

administrações dos instrumentos foram realizadas de forma contrabalançada, 

de modo a impedir efeitos carry over e ocorreram em sala de aula, no inicio das 

aulas práticas para evitar a perda de sujeitos potenciais. As administrações 

foram precedidas de esclarecimento oral dos objectivos do estudo, forma de 

resposta, anonimato e confidencialidade dos resultados.  

Realizamos a análise estatística recorrendo ao SPSS: Statistical Package for 

Social Sciences, versão 16. Para além da estatística descritiva (média, 

frequências, desvio padrão, percentagens), calculamos diferenças de médias 

entre as variáveis do nosso estudo e realizamos análises de regressão. Algumas 

variáveis foram recodificadas criando classes de resultados.  
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Resultados  
Encontraram-se diferenças de média significativas entre algumas das 

características individuais e a percepção de suporte social dos professores (ser 

do sexo masculino; já conhecia a cidade; estava no 1º ano; estava deslocado; 

não escolheu o curso por ter saída profissional) e a percepção de suporte social 

dos amigos (participar em actividades extra curriculares na escola; estar muito 

ou plenamente satisfeito com o curso). Por outro lado, verificaram-se ainda 

diferenças de media significativas entre a percepção de suporte social dos 

professores e dos amigos com a Ansiedade. A análise de regressão para 

predicção da Ansiedade (método stepwise) revelaram que 31% da variância da 

Ansiedade é explicada pelo Suporte Social Amigos e pela razão da escolha do 

curso “Não ter média para o curso que queria”, (R² = .31 (F = 5.73, p≤ 0.05)).Os 

coeficientes de regressão de cada uma destas variáveis independentes apontam 

para uma relação positiva significativa na variável “Não tinha média para o 

curso que queria” e uma relação negativa significativa na variável “Suporte 

Social Amigos”. As restantes variáveis independentes foram excluídas por não 

apresentarem valor preditivo. 

Conclusões 
Enquadrando o percurso no ensino superior numa perspectiva 

desenvolvimentista, parece-nos fazer sentido que a organização institucional 

crie meios de articulação e mediação entre os estudantes, suas organizações e 

a instituição com todos os seus actores.  
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Assim, a instituição em análise tem a figura de Coordenador da Licenciatura, a 

quem os estudantes recorrem muitas vezes em situações de dúvida e 

necessidade de tomada de decisão, no entanto, esta figura institucional 

poderia funcionar em rede com a Associação de Estudantes e alunos do 2º ano, 

já que os do 3º e 4º ano permanecem muito tempo fora da instituição, nos 

locais de estágio, e ainda com outros professores que seriam de referência ou 

professores-mentores. Esta rede de apoio providenciaria comportamentos de 

apoio (assistência directa na resolução de um problema, ajuda na reavaliação 

da situação, ou fornecimento de apoio após um acontecimento negativo) que se 

repercutiriam numa adaptação na transição para o ensino superior mais positiva 

e com menores níveis de ansiedade maior percepção de bem-estar.  

Por outro lado, na ausência de stressores, a participação em contextos sociais 

pode promover a auto-estima, o envolvimento em acontecimentos agradáveis e 

pode ser ainda uma fonte de regras e figuras de referência (Menezes, 2007, p. 

98), o que facilitará o processo de transição para o ensino superior. Deste 

modo, e tendo em conta a relevância mostrada do suporte social dos amigos, 

neste processo de adaptação, a instituição passou a proporcionar um conjunto 

de actividades extra-curriculares (teatro, defesa pessoal, yoga e dança) que 

tiveram um impacto positivo da adesão por parte dos estudantes. Desenvolveu-

se ainda workshop’s de recepção ao estudante do 1º ano, nos quais se discutem 

as diferenças deste novo nível de ensino, dificuldades possíveis e modos de 

lidar e ultrapassar as mesmas. 

Um outro aspecto a reflectir prende-se com a necessidade de rever a 

formatação curricular e adequação do curso às solicitações sociais e do 
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mercado de trabalho. Assim, incorporou-se no curso duas unidades curriculares 

opcionais, sendo uma delas centrada no desenvolvimento de competências de 

empreendedorismo e criação do seu próprio posto de trabalho e uma segunda 

opção centrada no desenvolvimento pessoal e social, tendo por base o Modelo 

de Competências de Vida. 

A pertinência da promoção do desenvolvimento dos estudantes de enfermagem, 

tendo como objectivos os sete vectores de desenvolvimento de Chickering & 

Reisser (1993), é reforçado pelo facto de os nossos alunos entrarem no mercado 

de trabalho muito jovens (21/22 anos) confrontando-se com realidades 

exigentes, como o lidar com a morte, sofrimento, dependência física e 

psicológica, adaptação a novos estados de saúde, confrontos esses que exigem 

do enfermeiro tomadas de decisão que passam, para além do conhecimento 

teórico, também pelo seu próprio estadio de desenvolvimento 

(desenvolvimento de um sentido de competência, desenvolvimento e 

integração das emoções, desenvolvimento da autonomia em direcção à 

interdependência, desenvolvimento das relações interpessoais, 

desenvolvimento da identidade, desenvolvimento de um sentido de vida e 

desenvolvimento da integridade). 
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Era um fim de tarde calmo, de Setembro, e eu estava naquele quarto, 

modesto, de casa de pescadores do Mindelo, olhando bem nos olhos aquela 

jovem e recebendo, em cheio, toda a força da pergunta: diga-me, quanto 

tempo me falta para morrer? 

Alguns meses antes, numa biopsia do fémur direito, eu tinha feito um 

diagnóstico de sarcoma de Ewing e fora-lhe proposto amputar a perna direita 

por desarticulação coxo femoral. 

Maria C. tinha 17 anos e a beleza longilínea e esquiva que marcava uma 

antiquíssima origem fenícia, tribalmente conservada nas famílias de pescadores 

de entre Lima e Mondego. 

Começara a dançar no grupo folclórico e agora, quase a acabar o Liceu, 

sonhava ser bailarina, correr em pontas num palco iluminado, rodar como um 

esguio pião enlouquecido e cair, amparada, nos braços robustos do seu par. 

É verdade. Maria C., naquele quarto modesto de uma casa humilde de 

pescadores, tinha um magnífico sonho de adolescente – ser bailarina. 

De certo que ela não sabia porquê. Sabia só que uma força interior a fazia 

imaginar o seu corpo a mover-se ao sabor de um ritmo desconhecido mas 

intuído, oculto mas descoberto num recôndito pequeno espaço da sua auto-

consciência. Quero com isto dizer que Maria C. não exibia uma superficial 

escolha, extraída, de leve, dos meios de comunicação social e do seu 

oportunismo fácil, para a sedução dos jovens ainda permeáveis. Não. Maria C. 
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vivia uma vocação, ancorada tão fundo no seu eu que ela não conhecia, sequer, 

as suas invisíveis raízes. 

Dou comigo a pensar que esta escondida secreta origem da força que chamava 

aquele corpo para o ritmo e a dança, tem de resultar da articulação sucessiva 

da expressão das informações génicas com as quais se constrói um corpo 

humano. Outras informações génicas, expressam-se e constroem, por exemplo, 

um corpo que irá voar, como o corpo da ave que cruza os céus, desafiando a 

força da gravidade que a todos atrai para o solo. 

O corpo do homem, esse, não voa. Mesmo quando se julga asa, na imaginação 

poética, é “asa que se elançou, mas não voou” (Mário de Sá Carneiro). Mas é o 

genoma que, ao responder, diferentemente, aos estímulos epigenéticos, logo 

desde que o corpo humano é uma célula isolada, escondida nas dobras das 

franjas tubares de uma mulher, é o genoma, dizia, que constrói os corpos 

humanos, todos diferentes, que povoam a Terra, preparados para desempenhos 

diferentes e, até, com psicologias diversas. O imortal Cervantes, interiorizou 

que um longilíneo asténico, é um sonhador triste, e um pícnico, bem 

arredondado, é pelo contrário, um pragmático bem disposto. 

Um corpo, construído geneticamente para que nele se manifeste o desejo, 

inconsciente, de voar, sem asas perecíveis, como no subtil mito helénico, mas 

antes em obediência ao ritmo musical da dança, esse corpo estará a exprimir 

uma pura informação, que chegou por meio de uma qualquer via antiga, 

passada de geração em geração, usando uma “genética” ainda oculta aos 

nossos olhos científicos; informação que se revelava na dança ritual das jovens 
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virgens que, Semitas, Gregos, Romanos, Celtas celebravam em homenagem à 

Vida, ao Amor e à Morte. E que hoje é só a estética do movimento expressivo. 

Não estará aqui o inconsciente de Jung? Penso que sim, mas não vou agora 

avançar mais neste argumento. 

Maria C. tinha recebido um corpo assim, um corpo ligado ao ritmo, com uma 

estrutura neuro-muscular obediente a uma secreta vontade de voar, de deslizar 

como se não tivesse peso e até, um dia de se debruçar sobre o solo, morta, 

como um Cisne que não pode mais voar e, portanto, não pode mais viver. 

Como conheci Maria C.? 

Uma relação fortuita e casual fez com que os Pais soubessem que tinha sido eu 

a fazer o diagnóstico e procuraram-me pedindo que fosse ver a filha e a 

convencesse a aceitar a amputação. 

Como patologista vivi, muitas vezes, situações deste tipo, sempre de grande 

dificuldade e de pesada responsabilidade. Além do desconforto ético de ficar 

atravessado entre o médico que tratava o doente, de um lado, e o doente com 

os seus familiares, do outro. 

Assim conheci Maria C.. Não acamada mas de aspecto saudável, queixando-se 

apenas de dores na perna que não a impediam de sair e conviver com os amigos 

da sua idade e do seu grupo de dança. E com o seu jovem namorado. 

Pedi aos Pais que nos deixassem sós e assegurei-a, logo, de que só queria ouvir 

o que tinha para me dizer, nada mais. 
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Com uma determinação serena disse-me que sabia que a doença daquela perna 

a podia matar mas que tudo o que sonhava fazer, enquanto pessoa viva, 

impunha o uso das duas pernas. E foi dura comigo: “sabe bem, doutor, que não 

poderei dançar com uma perna de pau”. “Não quero morrer”, concluiu, “aceito 

todos os tratamentos, mesmo os mais penosos, mas não aceito viver sem a 

minha perna”. 

Não chorou. Apenas nos seus olhos perpassava a sombra de uma desilusão, 

antevendo, talvez, que mesmo conservando a perna, jamais realizaria o sonho 

de dançar, o sonho que o seu corpo lhe exigia que cumprisse. 

Fugi a detalhes técnicos e, tal como o seu médico assistente me tinha 

autorizado, disse-lhe que, uma vez que não consentia na amputação da perna, 

iria fazer radioterapia, abrindo para ela todo o leque dos efeitos secundários; 

mas Maria C. aceitou imediatamente. 

Infelizmente sem resultado benéfico e com uma extensa radionecrose da pele 

da coxa. As pequenas e maléficas células do sarcoma de Ewing apareceram por 

todo o lado e Maria C. foi mandada para casa com a frase sacramental “já não 

há mais nada a fazer”. 

Os Pais procuraram-me de novo, algum tempo depois. Pressenti no olhar da 

Mãe, que não falava, que me responsabilizava por a filha estar para morrer, já 

que eu não tinha conseguido convencê-la a deixar amputar a perna. O Pai, 

porém, pedia-me que a fosse ver a pretexto de aconselhar o tratamento da 

úlcera da coxa que era o que mais a incomodava. 
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Logo que entrei percebi que tinha sido Maria C. que manifestara a vontade de 

falar comigo. 

A ferida estava feia e falamos da ferida algum tempo, enquanto mudava o 

penso e dava indicações à Mãe sobre os cuidados a ter. 

Quando ficamos sós, depois de um longo silêncio de penosa expectativa, veio a 

pergunta directa mas serena: diga-me, quanto tempo me falta para morrer? 

Não esperava esta pergunta, nem a serenidade com que foi feita. Apanhado de 

surpresa respondi assim:  

-“Falta o tempo que tens para viver”. 

E comecei a falar com palavras que me apareciam, vindas não sei de onde. E 

disse-lhe: “a todos nós e não apenas a ti Maria C., o tempo que nos falta para 

morrer é o tempo que temos para nele viver, sem desperdiçar um segundo que 

seja. Não são as horas dos relógios mecânicos, nem é a sucessão dos dias e das 

noites, porque este planeta roda à volta da estrela que o ilumina, que fazem o 

nosso tempo, só o contam. Quem faz o nosso tempo é o fluir, na nossa auto-

consciência, das vivências perceptivas do mundo externo, que os nossos 

sentidos nos oferecem em permanência, é a reflexão sobre os conteúdos que a 

memória apresenta na auto-consciência e é esta estranha contemplação das 

ideias abstractas que invento e da emoção com que as cubro, como se eu 

próprio fosse um outro. 
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Este tempo vivido não tem que ver com o tempo dos relógios que tu, Maria C., 

querias que eu quantificasse para ti quando perguntaste – “diga-me, quanto 

tempo me falta para morrer?”. 

Desse tempo de relógios e da sucessão dos dias e das noites, quanto te falta, 

não sei. Mas sei que te falta, como a todos nós, usar o tempo de viver que é 

criação nossa e tem, por isso, uma dimensão infinita. 

Enquanto, na tua auto-consciência, te vês a dançar o Cisne vives o teu tempo 

da dança que não é o tempo físico da partitura. O Cisne desliza, eleva-se, 

rodopia e tomba, no tempo da memória visual que não é síncrono com o da 

representação real, em palco. O tempo vivido, como temporalidade, expande o 

tempo físico e amplia o espaço real dos acontecimentos percepcionados e 

memorizados. O palco em que danças Maria C. é um espaço imenso e o tempo 

que vives, dançando sobre ele, é quase infinito. 

Mas nem só de dança viverá o teu tempo de viver. 

Como ser vivo tens um lugar e um tempo no mundo natural. E o mundo natural 

é muito belo, muito rico e muito presente à nossa volta. 

Quando o tempo de cada um de nós está a extinguir-se a vinculação do corpo 

de cada um de nós ao mundo natural torna-se mais forte. É como se uma 

percepção extra-sensorial mais afinada e sensível nos permitisse acolher as 

coisas e as pessoas à nossa volta numa nova e mais sensitiva auto-consciência. 

Este acolhimento é uma deferência para com a natureza que nos recebeu e 

apoiou com toda a generosidade: deu-nos o ar que respiramos, a água que 
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bebemos, os alimentos que ingerimos, o calor e o frio, o sol, a chuva e “os 

grandes ventos límpidos do mar”, como cantou Sophia. 

Lembras-te, Maria C., de quantas vezes olhaste “para o calor dos campos com a 

cara toda” (Pessoa) e te sentiste feliz, sem nenhum outro motivo para estares 

feliz além deste que era o de estares imersa na natureza como simples coisa 

natural? 

Lembras, que eu sei. Pois lembra-te e vive, com intensidade, esses momentos 

mágicos de comunhão com o mundo real natural, em que o corpo não pesará e 

o espírito tomará conta de toda a tua auto-consciência enchendo-a de bem-

estar e de paz. 

Falei assim, com temor. Maria C. percebeu mas nada disse. 

Quando chegaram as Colegas com braçadas de flores silvestres, vi nos seus 

olhos, ao deixar o quarto, que as flores, mais do que as palavras das amigas, a 

estavam a levar para a memória dos passeios de fim de tarde com o seu 

namorado, pelos campos floridos do Mindelo. 

Visitei-a várias vezes até ao dia da sua morte. 

Sempre a encontrei calma; e a Mãe dizia-me que ela estava muito sonhadora e 

que falava do mar e da praia como se estivesse, ali na cama, a olhar o pôr-do-

sol. 

E falava, até, em casar com o namorado que a visitava todos os dias e era rapaz 

de poucas falas, mas saudavelmente alegre. 
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Sempre a encontrei calma. Falando-me de coisas banais e da úlcera que doía e 

não fechava; o seu olhar, porém, dizia-me, sem dúvidas, que estava a viver o 

seu tempo, e à sua maneira. 

Numa visita, que foi, afinal, a última, a Mãe disse-me que ela tinha pedido para 

ir ver o mar. E pedia-me para que autorizasse essa ida que seria breve. Era 

outra vez Setembro, sem turbilhões de vento e com Sol já mais macio. 

Ao ouvir o pedido, logo recordei o Senhor Manuel Campos, velho lavrador de 

Armamar, internado na minha Enfermaria de Patologia Médica do Hospital de 

Santo António, com insuficiência cardíaca por aneurisma da aorta que lhe 

deformava o esterno e parecia prestes a rebentar. 

Um dia, ao fim da manhã, pediu-me para mudar da cama para uma cadeira e 

ser levado até junto da janela. Não me disse porquê. 

Assim se fez e ali esteve o senhor Manuel por mais de uma hora, em silêncio, 

enquanto o trabalho na Enfermaria se desenrolava na rotina costumeira. 

Ninguém lhe deu atenção até que eu vi que a cabeça descaída indicava que 

estava morto. 

O aneurisma não rebentou. Mas este homem do campo que, em toda a sua vida, 

tinha privado com a natureza – a poda das videiras no frígido Inverno, as 

sementeiras de Março, quando a terra parecia pedi-las, as colheitas do centeio, 

as vindimas e a festa da criação do vinho – este homem do campo quis 

despedir-se dessa natureza com a contemplação, amorosa e em silêncio, das 
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poucas árvores da cerca do Hospital que podiam ser vistas da janela da 

Enfermaria. 

Maria C. também se ia despedir. Do mar. 

Morreu, serena, ao fim do dia em que os seus olhos, mais do que 

contemplarem, na auto-consciência, o mar, puderam vê-lo, uma última vez, em 

toda a sua grandiosidade natural. 

“O mar, principalmente o mar, a metafísica do mar,  

o seu embalo místico, na minha alma mística a uma hora mística, 

talvez de noite, sem espasmos de lua para transfigurar-te,  

ó meu simples desejo de mar!,  

talvez de manhãzinha, brisa suave no espelho d’ água,  

primeiro barco, e qualquer coisa íntima se entreabre, 

talvez na tarde morna, insípida, secular…” 

Assim falou do mar a poetisa esquecida Maria da Encarnação Baptista numa 

obra única e solitária a que chamou “Hora Entendida”. 

É, de facto, no entendimento da Hora, na vivência do tempo pessoal, que se 

absorve um sentido para a vida que cumpre e esgota o seu tempo. 

Diga-me, quanto tempo me falta para morrer? 
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Faltava-te um ano, 365 dias; sei-o, agora, Maria C.. 

Mas quando escrevi a certidão do teu óbito, blasfemo e obscuro papel, no qual 

se pretende encerrar uma biografia, em vez de sarcoma de Ewing e anemia 

arregenerativa eu quereria ter escrito, como causa de morte, assim:  

Morreu porque, tendo consumido o seu tempo pessoal de viver por meio de um 

corpo orgânico, frágil e perecível, que regressou ao mundo natural, passou para 

uma outra existência, sem tempo cronológico nem espaço físico, onde as auto-

consciências individuais se fundem na auto-consciência universal da qual tudo 

provém e à qual tudo retorna. 

Para muitos de nós, será regressar a Deus. Mas Deus não pode ser nomeado por 

esta palavra que parece designar uma certa pessoa, à imagem das pessoas que 

conhecemos à nossa volta. 

Sabemos, porém, desde Moisés, que a palavra Iavé designa uma qualidade, não 

uma pessoa. Para muitos Hebreus que testemunharam a vida e as palavras de 

um dos seus, que se apresentou como o meio de Iavé se tornar compreensível 

para a inteligência humana, Yeshua (Jesus na nossa grafia) encerrou a promessa 

de Iavé. Ao princípio Iavé era apenas a Palavra, o Verbo; com Yeshua passou a 

ser, também, o acto. 

Cada um dos nossos corpos é, igualmente, acto. 

Se honrarmos a promessa de amar os outros como a nós mesmos, passaremos de 

facto a ser Palavra. Eis porque Bento XVI afirmou, recentemente, que no amor 
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pelo outro está a essência de Deus e a possibilidade de O conhecermos nesta 

forma de vida intra-mundana. 

Com a Unidade de Dor, cujo 14º Aniversário hoje se comemora, o Dr. Lourenço 

Marques deu provas do amor pelo outro que sofre. 

E, ainda que não invoque nenhuma motivação transcendental, ao aliviar a dor 

do seu irmão sofredor, do seu igual que precisa de ajuda, o Dr. Lourenço 

Marques entrou, em pleno, no mistério da relação humana de cuidado pelo 

outro que nenhuma neuro-ciência sabe explicar e só tem sentido no âmbito de 

uma visão transcendental da vida humana. 

O crescimento da Unidade de Dor até um Serviço de Cuidado Paliativo foi uma 

evolução natural; porque fazer o bem tem de ter um bom suporte estrutural. 

Mas que não se olvide que o essencial não é a tecnologia mas o exercício de 

uma actividade misteriosa: o mistério de um ser humano que acolhe, no seu 

afecto, comovido até às entranhas, outro ser humano que sofre e carece de 

ajuda. 

Como lembra Délio Borges de Menezes na sua tese de Mestrado sobre a 

Parábola do Bom Samaritano, não foram os profissionais, como o Sacerdote ou 

o Levita quem usou de compaixão e cuidado com o desvalido, atacado e 

roubado pelos salteadores e caído semi-morto na beira da estrada; mas sim o 

estrangeiro, o samaritano. 
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No cuidado paliativo são os profissionais que, como bons samaritanos, se 

debruçam sobre o outro, desvalido e sofredor, lhe cuidam as feridas com o 

bálsamo do amor e os assistem numa estalagem com boas condições de 

acolhimento e permanência. 

No cuidado paliativo ninguém perguntará, como Maria C. “quanto tempo me 

falta para morrer”? Mas dirá com perfeita consciência: 

Como é bom viver todo este tempo que me é dado, até morrer.       

Fundão, 18 de Novembro de 2006 
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Considerações finais 
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(1) Professora-coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto. 
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O conjunto de trabalhos aqui reunidos resultou de investigações finalizadas ou 

em curso conduzidas por uma imensa comunidade de profissionais ou 

estudantes de várias áreas. É nesta pluralidade de temas abordados segundo 

diferentes concepções ideológicas, utilizando uma diversidade de metodologias 

e instrumentos que resulta um maior conhecimento. A saúde e a qualidade de 

vida serviram de fio condutor e estiveram presentes em todos os trabalhos. 

Resulta claro que cada vez mais os profissionais de saúde estão alerta e 

conscientes das múltiplas influências e da complexa relação entre os factores 

que condicionam e influenciam a saúde das pessoas. A investigação passou a 

estar integrada e a condicionar as práticas numa grande parte de contextos de 

trabalho. Os profissionais de saúde seguem uma abordagem holística e mostram 

novas competências fundamentadas em evidências científicas. 

A apresentação e discussão destes trabalhos que tem lugar no 4º Congresso em 

Saúde e Qualidade de Vida, é um espaço onde a presença dos autores permite 

maior partilha, discussão e reflexão dos principais achados que poderão estar 

menos visíveis na leitura deste livro.  
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