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“- O que é que “estar preso” quer dizer?  

- Quer dizer “ Criar laços” com alguém.  

- Criar laços?  

- Sim laços, disse a raposa…eu não preciso de ti… 

tu não precisas de mim… 

mas se tu me prenderes a ti, passamos a precisar um do outro. 

 Passarás a ser único no mundo para mim…  

-Começo a perceber, disse o Principezinho.  

Sabes, há uma flor…tenho a impressão que estou presa a ela…”  

(Saint-Exupery, In O Principezinho) 
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Nota Introdutória 

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a nível mundial, milhões de pessoas 

vivenciam uma situação de doença oncológica, constituindo-se esta como uma das principais 

causas de morte. A International Agency for Research on Cancer (IARC) determina um 

aumento de novos casos de cancro de 13,7% na União Europeia e 12,6% em Portugal (Programa 

Nacional para as Doenças Oncológicas, 2013). Neste sentido, a Direção Geral de Saúde prevê 

um aumento gradual da incidência do cancro, em Portugal, entre 2010 a 2030 (Programa 

Nacional para as Doenças Oncológicas, 2013).  

A doença oncológica é presumivelmente um dos acontecimentos de vida mais temidos em 

todo o mundo (Blanco, Antequera, & Aires, 2002; Matos & Pereira, 2005) e um dos mais 

stressores do ciclo de vida (Remondes-Costa, 2015). Estas considerações advêm do facto de a 

doença oncológica ter impacto ao nível biopsicossocial e espiritual do doente e dos seus 

familiares (Alves, 2010; Remondes-Costa, 2015). 

Segundo Matos e Pereira (2005) a doença oncológica reveste-se de características com 

grande carga emocional e social, provocando alterações a nível comportamental, cognitivo e 

emocional (Dias, Manuel, Xavier, & Costa, 2002).  

O diagnóstico de cancro não afeta apenas os doentes, mas também a família, os amigos e 

todas as pessoas envolvidas no seu tratamento (Figueiredo & Pereira, 2007; Matos & Pereira, 

2005). De acordo com alguns autores, o diagnóstico, implica, potencialmente, a perceção de 

disrupção do percurso de vida do paciente (Teles, Ribeiro, & Cardoso, 2003), bem como 

inúmeras alterações no seio familiar (Given & Given, 2001).  

A situação de doença poderá ressentir-se na dinâmica familiar, uma vez que se deparam 

com inúmeras alterações nos hábitos e rotinas, papéis e funções, perspetivas e projetos, bem 

como no acréscimo de novos encargos e responsabilidades (Afonso, 2011; Figueiredo & 

Pereira, 2007; Pereira & Lopes, 2005; Remondes-Costa, Jiménez, & Pais-Ribeiro, 2012). 
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Contudo, é também no seio da família que os doentes procuram apoio emocional (Afonso, 

2011), recaindo sobre esta a responsabilidade de cuidar do doente (Figueiredo & Pereira, 2007).  

Os familiares são os principais cuidadores dos doentes, destacando-se papéis e 

responsabilidades relacionados com os cuidados diários, como a preparação de refeições e a 

administração de medicação (Ribeiro, 2007), não negligenciando a resposta às necessidades 

emocionais do doente (Afonso, 2011).  

Cotrim (2007) realça que esta maior responsabilização exigida à família conduz ao aumento 

do sofrimento psicológico por parte dos cuidadores, remetendo para o conceito de sobrecarga 

que resulta da insuficiente preparação intelectual e psicológica face às exigências que a doença 

impõe.  

A sobrecarga está associada a uma deterioração da qualidade de vida do cuidador e a um 

aumento da morbilidade psicológica (Sequeira, 2010). Neste sentido, surge então a necessidade 

de modificar e ajustar comportamentos, ações, responsabilidades e funções da estrutura 

funcional familiar (Coelho, 2009). 

Face a estas alterações relacionadas com a situação de doença, tanto o doente como os 

familiares experienciam algum tipo de sofrimento espiritual, psicológico, relacional e físico 

(Alves, 2010).  

Deste modo, o sofrimento é descrito como um estado de desconforto severo associado a 

uma ameaça à integridade da sua pessoa como ser biopsicossocial, envolvendo a construção 

de significados profundamente pessoais, acompanhados de uma forte carga efetiva e que são 

passíveis de modificar esse sofrimento (McIntyre, 1995b, p.26).  

A doença provoca sofrimento na medida em que ao constituir uma ameaça à integridade 

física, confronta a pessoa doente com a fragilidade da vida e aproxima-a da ideia de morte 

(Gameiro, 1999), comprometendo a capacidade de perspetivar o futuro (McIntyre, 1995a). 
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Por este motivo, o estudo do sofrimento reveste-se de grande pertinência no contexto dos 

cuidados de saúde (Bayés, 2010), uma vez que, quando não atendido, interfere na adaptação à 

doença (McIntyre & Gameiro, 1999). 

Neste sentido, a presente dissertação encontra-se organizada em torno de duas 

investigações distintas, mas complementares, que versam a temática “O impacto da doença 

oncológica na saúde mental de familiares e cuidadores”. Assim sendo, o primeiro estudo é 

dedicado à apresentação das potencialidades psicométricas da adaptação do Inventário de 

Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares (IESSD-F). O 

instrumento original, denominado Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na 

Doença (IESSD), foi desenvolvido por McIntyre e Gameiro (1999) com o objetivo de avaliar a 

intensidade de sofrimento subjetivo na experiência de doença. O segundo estudo tem como 

objetivo a avaliação da experiência subjetiva de sofrimento na doença, sintomatologia 

psicopatológica e sobrecarga nos familiares de doentes oncológicos.  

A pertinência deste trabalho incide na validação de um instrumento necessário, quer do 

ponto de vista empírico, quer do ponto de vista clínico, que avalie a experiência de sofrimento 

numa perspetiva multidimensional e despatologizada, normativa do processo de adaptação à 

situação de doença do seu familiar. 

Do mesmo modo, pretende-se fomentar um maior conhecimento nesta área, uma vez que 

os estudos acerca do impacto da doença oncológica se centram preferencialmente no doente. E 

sendo os familiares aliados preciosos dos profissionais de saúde na prestação de cuidados ao 

doente, é impreterível identificar sinais de morbilidade psicológica nos familiares de doentes 

oncológicos, no sentido de serem equacionadas intervenções adequadas que lhes possibilitem 

desenvolver estratégias que lhes permitam ajustar-se emocionalmente à condição de saúde do 

familiar e à sua condição de cuidador. Assim, assegura-se a manutenção da sua saúde mental, 
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o que permite continuar a exercer a função de cuidador e de fonte de suporte social, ambos 

fundamentais para a adaptação do doente ao processo de doença, qualidade de vida e bem-estar.  
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo proceder à adaptação e validação do Inventário 

de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença (IESSD) para uma versão familiar 

Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares (IESSD-

F) e avaliar as suas propriedades psicométricas. O presente inventário avalia o mesmo construto 

do original, o “sofrimento”, bem como o seu enquadramento concetual, numa perspetiva 

normativa e adaptativa do sofrimento, neste caso, centrado na experiência do familiar. No 

estudo de adaptação/ validação participaram 96 familiares e/ou cuidadores de doentes 

oncológicos, seguidos no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 67 anos (M=37.40, DP=12.11).  

O IESSD-F permite avaliar a intensidade de sofrimento subjetivo na experiência de doença de 

um familiar no global, bem como nas suas cinco dimensões (sofrimento físico, sofrimento 

psicológico, sofrimento sociorrelacional, sofrimento existencial e experiências positivas de 

sofrimento). 

O estudo de validação inicial revelou uma boa consistência interna para a escala total e para as 

respetivas subescalas, excetuando-se as experiências positivas de sofrimento, que evidenciaram 

um valor de alpha baixo. Este estudo conduziu ainda argumentos de validade facial, de 

conteúdo e concorrente. Na validade de construto, tendo por base a análise de componentes 

principais, a organização fatorial não coincidiu com a escala original, havendo dispersão dos 

itens pelos diferentes fatores. 

Sugere-se a necessidade de novos estudos de validação do IESSD-F, com recurso a amostras 

com maior número de participantes, dado a análise fatorial não ter atingido valores satisfatórios.  

Palavras-chave: experiência subjetiva de sofrimento com a doença, familiares, IESSD-

F; doença oncológica 
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Abstract 

This study aimed to make adaptations / Inventory validation Subjective Experiences of 

Suffering in disease (IESSD) for a family version (Inventory of Subjective Experiences of 

Suffering in disease - Version Family, IESSD-F), and to describe their psychometric properties. 

This inventory was developed in an attempt to measure the construct "suffering", serving a 

normative perspective of caregivers and not only to psychopathology. It was applied to a sample 

of 96 families of oncological patients, aged 18 to 67 years. The IESSD-F allows to evaluate the 

intensity of subjective distress in a family disease of experience in the global as well as in its 

five dimensions (physical, psychological distress, sociorrelacional suffering, existential 

suffering and positive experiences of suffering). The study of initial validation showed good 

internal consistency for the total scale and for the respective subscales, except the positive 

experiences of suffering, which showed an alpha low value. This study also led arguments of 

face validity, content and competitor. Construct validity, based on the principal component 

analysis, factor organization did not coincide with the original scale, with dispersion of the 

items by different factors. It is suggested the need for further validation studies IESSD-F, 

especially at most diverse situations of disease and more numerous samples. 

Keywords: subjective experience of suffering with the disease, family, IESSD-F, oncological 

diseases 
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Introdução 

 

A doença oncológica constitui-se como a segunda principal causa de morte em Portugal 

(Dias, Manuel, Xavier, & Costa, 2002; Remondes-Costa, 2015), provocando alterações a nível 

comportamental, cognitivo e emocional (Dias, et al., 2002). Neste sentido, insere-se no grupo 

de doenças que ameaçam a integridade física, psicológica, social e espiritual do doente e dos 

seus familiares (Alves, 2010).  

Como resultado do progresso científico, a incidência de investigações tem-se centrado 

essencialmente na etiologia da doença oncológica e nas estratégias de adaptação do indivíduo 

à doença, negligenciando a família enquanto palco de interações relacionais (Kaplan, 

Weinberg, Small, & Herndon, 1991). Contudo, a doença oncológica não afeta apenas o doente, 

esta ocorre no contexto de um sistema familiar (Caleiras, 2012), transpondo-se para além de 

um acontecimento pessoal de vida significativo para passar a ser tido em conta como um 

acontecimento familiar significativo (Remondes-Costa, 2015).  

Neste contexto, a doença constitui uma ameaça à integridade física do indivíduo (Cassel, 

1982), na medida em que afeta todas as dimensões da vida pessoal, desde as mais individuais 

como o autocuidado, às de índole mais social como as relações familiares (McIntyre, 2004).  

Sofrimento pode ser entendido como um estado de desconforto que ameaça a integridade 

da pessoa (Cassel, 1982) e provoca uma alteração da sua perceção de futuro (McIntyre, 1995).  

A experiência de sofrimento na doença engloba todas as dimensões da pessoa (física, 

psicológica, social e existencial) (Gameiro, 1999; McIntyre, 1995, 2004). Assim, o sofrimento 

físico relaciona-se com a dor, desconforto, perda funcional e perda de vigor físico; o sofrimento 

psicológico com as alterações na identidade pessoal, as perturbações cognitivas, emocionais e 

comportamentais; o sofrimento socio-relacional com as alterações afetivo-relacionais e sócio-

laborais; e, por último, o sofrimento existencial/ espiritual que se relaciona com as atribuições 

de causalidade/ responsabilidade, as limitações existenciais e as limitações na elaboração de 
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projetos futuros (Gameiro, 1999; McIntyre & Gameiro, 1999). No entanto, importa salientar 

que a experiência de sofrimento na doença não se reduz à morbilidade física e psicológica, 

envolvendo uma vivência mais alargada, havendo a necessidade de, tal como salienta McIntyre 

(1995), ir para além da experiência objetiva da doença e passar para a experiência subjetiva 

desta. Isto deve-se ao facto de a experiência de sofrimento na doença depender do modo como 

as pessoas avaliam e reagem à mesma (McIntyre, 1995).  

Face às perdas e mudanças ao nível da identidade, função e funcionamento diário, o sistema 

familiar pode mostrar-se inadaptado no que respeita às necessidades de saúde e segurança do 

familiar doente (Coelho, 2009).  

Surge então a necessidade de modificar e ajustar comportamentos, ações, regras, 

responsabilidades e funções da estrutura funcional familiar (Coelho, 2009). Estas podem ser 

mais ou menos favoráveis à promoção de um ajustamento adequado (Afonso, 2011; Lopes, 

Ribeiro, & Santos, 2006), dependendo da forma como o núcleo familiar experiencia a vivência 

da patologia (Lopes, et al., 2006).  

De acordo com McIntyre (2004), a experiência de sofrimento é uma experiência 

“despatologizada”, o que significa que a perda e as reações à perda associadas ao processo de 

doença são aspetos normais do ajustamento à situação de doença (McIntyre, 2004).  

Greer e Watson (1989) definem o ajustamento mental como o conjunto de respostas 

cognitivas e comportamentais que um indivíduo manifesta face ao diagnóstico de doença 

oncológica. Estes autores consideram o espírito de luta como o conjunto de respostas mais 

adaptativas e, em contrapartida, o desânimo/desesperança são considerados como respostas 

desadaptativas ou desajustadas. Neste sentido, Afonso (2011) aponta para o facto de haver um 

conjunto de fatores que podem influenciar a capacidade de mudança e reorganização familiar, 

nomeadamente os recursos que a família possui e a forma como os seus membros vivenciam a 

situação de doença (Figueiredo & Pereira, 2007).  
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Sales, Schulz, e Biegel (1992) apontam não só a existência de fatores objetivos, como o 

tipo, estadio e prognóstico da doença ou as exigências impostas pelo ato de cuidar e o stresse 

do paciente; mas também fatores contextuais, que se encontram relacionados com as 

características pessoais dos familiares (idade, género), variáveis de inter-relações familiares 

(comunicação e qualidade da mesma) e, por último, o suporte social. Assim, a coexistência 

destes fatores afeta a forma como toda a família se adapta à patologia oncológica.  

Afonso (2011) aponta para o facto de não haver uma clara distinção entre os conceitos de 

coping e ajustamento mental, uma vez que os dois se assemelham.  

Neste contexto, Schnoll, Harlow, Brandt, e Stolbach (1998) referem que as estratégias de 

coping podem conduzir a um melhor ou pior ajustamento mental, uma vez que concluíram que 

as respostas de coping estavam significativamente associadas ao ajustamento psicológico. 

Como podemos perceber, surge aqui uma nova confusão entre os esforços que visam o 

ajustamento (coping e o ajustamento propriamente dito, que resulta dos esforços bem sucedidos 

de coping).  

Um estudo desenvolvido por Merluzzi e Sanchez (1997) permitiu verificar que indivíduos 

que utilizam estratégias de coping funcionais têm melhores aptidões de confronto perante as 

exigências envolvidas no diagnóstico da doença, e consequentemente, encontram-se melhor 

ajustados emocionalmente.  

Outra investigação, desta vez dirigida por Afonso (2011), utilizando uma amostra de 50 

cônjuges, concluiu que o tempo de diagnóstico se encontrava positivamente relacionado com o 

ajustamento mental, tendo verificado também valores elevados de preocupação ansiosa/ revolta 

nos participantes do estudo. Atendendo a estes resultados, a avaliação da saúde mental dos 

familiares e/ou cuidadores de doentes oncológicos é igualmente necessária, contudo a 

investigação ainda é escassa ao nível do estudo do ajustamento mental ao processo de doença 

oncológica do familiar e qualidade de vida.  
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Kim e Given (2008) reportam para a escassez de investigações acerca do ajustamento 

mental ao cancro de um familiar, bem como do impacto da doença oncológica na qualidade de 

vida dos familiares. 

A doença oncológica constitui uma experiência lesiva para o bem-estar e qualidade de vida 

do doente, afetando, de igual modo e de forma significativa toda a família (Lewis, 1990). 

A Organização Mundial de Saúde (1998) define a qualidade de vida como a perceção do 

indivíduo acerca da sua posição na vida, tendo em conta os valores e a cultura no qual está 

inserido concomitantemente com os seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

Segundo Kim e Given (2008) a qualidade de vida dos familiares de doentes oncológicos 

varia em função da trajetória da doença, destacando a importância de avaliar o ajustamento e 

os efeitos da prestação de cuidados para além do momento do diagnóstico e tratamento. 

Um estudo realizado por Cameron, Shin, Williams, e Stewart (2003) que objetivava avaliar 

a intervenção breve para a resolução de problemas em familiares/ cuidadores de doentes com 

cancro avançado, conclui que este tipo de intervenção seria benéfica, resultando em melhorias 

significativas ao nível da tensão emocional, confiança e orientação positiva para a resolução de 

problemas. 

Seguindo a mesma linha de orientação, Costa, Costa, Fernandes, Martins, e Brito (2014) 

demonstraram que havia uma associação entre qualidade de vida e os dados sociodemográficos 

do cuidador, sendo que o domínio “capacidade funcional” apresentou-se inferior nos cuidadores 

do sexo feminino e com idades superiores a 60 anos. A sobrecarga resultou numa pior qualidade 

de vida relacionada com a saúde, nos domínios “capacidade funcional”, aspetos físicos”, 

“aspetos emocionais” e “dor”.  

Coelho (2009) conclui no seu estudo que a maioria dos cuidadores verifica uma diminuição 

da qualidade de vida após a doença de um familiar. Contudo o autor ressalva que, apesar da 
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dispersão dos resultados, os cuidadores possuem uma perceção razoável da sua qualidade de 

vida. 

Posto isto, o impacto da doença oncológica deve ser compreendido no doente e na família, 

aludindo às necessidades emocionais, socioeconómicas e culturais de ambos, visto que é neste 

contexto que emerge a doença e é com esta estrutura familiar que irão responder à situação de 

doença. Deve considerar-se o sofrimento em toda a sua complexidade, atendendo à 

singularidade da experiência da doença de cada doente/ família (Carvalho, 2007). 

Método 

Objetivos  

Face à lacuna empírica focalizada no impacto da doença oncológica na família, e a 

importância das suas interações relacionais, desenvolveu-se este trabalho, tendo como principal 

objetivo proceder à adaptação e respetiva validação do Inventário de Experiências Subjetivas 

de Sofrimento na Doença (IESSD) (McIntyre & Gameiro, 1999) para versão familiar, bem 

como descrever as suas propriedades psicométricas.  

Justifica-se a construção de um inventário de experiências subjetivas de sofrimento com a 

doença de um familiar, propondo-se este como um instrumento mais objetivo e abrangente, 

abarcando essas experiências na sua globalidade, valorizando a subjetividade do familiar em 

dimensões pouco exploradas do ponto de vista clínico e de investigação. 

Participantes 

No estudo participaram 96 familiares e/ ou cuidadores de doentes oncológicos, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 67 anos (M=37.40, DP=12.11), dos quais 36 (37.5%) são do 

sexo masculino e 60 (62.5%) são do sexo feminino. Por grupos etários, 43 (44.8%) têm idades 

compreendidas entre os 18 e os 35 anos, 42 (43.8%) entre os 36 e os 52 anos e 11 (11.5%) entre 

os 53 e os 69 anos. 
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No que respeita à residência, 14 (14,6%) dos familiares vivem em meio rural, enquanto 82 

(85,4%) habitam em meio urbano. A maioria reside no distrito de Vila Real 73 (76%), e os 

restantes 23 (24%) nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Lisboa e Aveiro.  

Tendo em conta a situação conjugal, 27 (28.1%) indicam ser solteiros, 59 (61.5%) são 

casados ou vivem em união de facto, 9 (9.4%) separados ou divorciados e 1 (1%) viúvo. 

Quanto à escolaridade, 4 (4.2%) não concluíram o primeiro ciclo, 14 (14.6%) concluíram 

o primeiro ciclo, 13 (13.5%) o segundo ciclo, 20 (20.8%) o terceiro ciclo, 26 (27.1%) o ensino 

secundário, 5 (5.2%) o ensino técnico e 14 (14.6%) o ensino superior ou universitário. 

Relativamente à situação ocupacional, 62 (64.6%) encontram-se ativos, 9 (9.4%) estão 

desempregados, 2 (2.1%) sob atestado médico, 5 (5.2%) estão reformados, 6 (6.3%) nunca 

trabalharam e 12 (12.5%) indicam outros casos.  

No que concerne à atividade profissional, as profissões que predominam são estudante 12 

(12.5%), empregado de balcão 11 (11.5%) e doméstica 11 (11.5%), sendo que 11 (11.5%) não 

responderam e 55 (53%) exercem outras profissões. 

Do total de participantes, 95 (99%) são familiares dos doentes oncológicos e 1 (1%) não é 

familiar, sendo que 32 (33.3%) vivem com o doente e 64 (66.7%) não vivem com o doente. 43 

(44.8%) dos entrevistados referem ser cuidadores e 53 (55.2%) não o serem.  

No que concerne ao grau de parentesco, 3 (3.1%) indicaram ser mãe, 11 (11.5%) esposo/a, 

12 (12.5%) neto/a, sobrinho/a 13 (13.5%), 34 (35.4%) filho/a, 7 (7.3%) irmão/ã, 7 (7.3%) 

genro/nora, 7 (7.3%) cunhado/a, 1 (1%) primo/a e 1 (1%) não responde.  

Em relação ao acompanhamento do doente às consultas e tratamentos, 23 (24%) indicam 

acompanhar sempre o doente, 11 (11.5%) quase sempre, 15 (15.6%) algumas vezes, 12 (12.5%) 

poucas vezes, 24 (25%) quase nunca e 11 (11.5%) nunca. 

Quanto aos cuidados prestados ao doente, 26 (27.1%) referem não prestar cuidados ao 

familiar doente e 70 (72.9%) prestam algum tipo de cuidado. 
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Relativamente ao facto de os participantes do estudo terem recebido algum tipo de apoio, 

8 (8.3%) afirmaram ter tido apoio perante a situação de doença, enquanto 88 (91.7%) não 

receberam. Dos 8 participantes que obtiveram apoio, 6 (6.3%) indicaram ter sido apoio 

psicológico e 2 (2.1%) farmacológico. Questionada a importância do apoio na forma de lidar 

com a situação de doença do familiar, 58 (60.4%) indicaram que seria importante, 28 (29.2%) 

não consideram importante o apoio e 10 (10.4%) não respondem.  

Fazendo referência aos dados clínicos relativos aos doentes dos familiares inquiridos, dos 

96 doentes, 22 (22.9%) foram diagnosticados com cancro de mama, 20 (20.8%) cancro no 

estômago, 17 (17.7%) cancro do colo do útero/ ginecológico, 8 (8.3%) cancro na cabeça, 6 

(6.3%) cancro no pulmão, 5 (5.2%) cancro colon-rectal, 4 (4.2%) cancro na próstata, 3 (3.1%) 

melanoma, 3 (3.1%) cancro nos intestinos, 3 (3.1%) cancro na garganta, 2 (2.1%) leucemia, 1 

(1%) cancro no maxilar, 1 (1%) cancro na bexiga e 1 (1%) outro/não responde.  

Considerando o tempo do diagnóstico, 45 (46.9%) revelam ter recebido o diagnóstico há 

menos de 3 meses, 28 (29.2%) entre 3 e 6 meses, 4 (4.2%) entre 6 e 12 meses, 9 (9.4%) entre 

12 e 24 meses e 10 (10.4%) há mais de 24 meses. 

Para o efeito, foram condições de inclusão ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, não 

apresentarem alterações neurológicas que impeçam o preenchimento dos questionários e 

acompanharem o doente na situação de doença.  

Instrumentos 

Questionário sociodemográfico e clínico 

Foi elaborado um questionário de dados sociodemográficos e clínicos com vista a avaliar 

as variáveis tidas como importantes para relacionar com as variáveis empíricas. Na primeira 

parte, surgem aspetos pessoais dos participantes, como idade, género, concelho de residência, 

distrito, estado civil, escolaridade, profissão atual, situação ocupacional, grau de parentesco, 
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tipo de cuidados prestados, acompanhamento ao hospital, apoio em geral nas atividades 

instrumentais da vida diária. A segunda parte é dedicada a questões de ordem clínica, 

relacionadas com a situação de doença do familiar, nomeadamente o tipo de cancro, o tempo 

de diagnóstico e o tipo de tratamento. 

Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares 

(IESSD-F) 

O Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares 

(IESSD – F) (Remondes-Costa, McIntyre, & Rezende, 2016) foi adaptado tendo por base o 

Inventário de Experiências Subjetivas na Doença (IESSD) (McIntyre & Gameiro, 1999). O 

IESSD-F, à semelhança do instrumento original, permite avaliar a intensidade de experiência 

subjetiva de sofrimento na situação de doença no global, bem como nas cinco dimensões 

(sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento sociorrelacional, sofrimento existencial 

e experiências positivas de sofrimento). 

Trata-se de um questionário de autorrelato sob a forma de escala de Likert de 1 a 5 pontos, 

de acordo com as seguintes instruções e opções de resposta:  

“Abaixo encontram-se algumas afirmações que podem corresponder a experiências de 

familiares e/ou cuidadores de doentes oncológicos. Por favor indique até que ponto cada uma 

das afirmações corresponde (ou não) ao que verdadeiramente se passa consigo, marcando com 

uma cruz a respetiva quadrícula de acordo com a legenda: 1-não corresponde nada ao que se 

passa comigo/ é totalmente falso, 2 - corresponde pouco ao que se passa comigo, 3 - 

corresponde bastante ao que se passa comigo, 4 - corresponde muito ao que se passa comigo 

e 5 - corresponde totalmente ao que se passa comigo/ é totalmente verdadeiro”.  

O IESSD – F abrange cinco dimensões: Sofrimento Físico (itens 1, 8, 16, 21, 25, 28, 35, 

43), Sofrimento Psicológico (itens 2, 6, 13, 19, 26, 33, 34, 36, 42, 44), Sofrimento Existencial 
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(itens 4, 10, 15, 17, 24, 30, 31, 38, 45, 46), Sofrimento Sociorrelacional (itens 3, 7,11, 12, 18, 

22, 23, 27, 32, 37, 40, 41, 48) e Experiências Positivas de Sofrimento (itens 5, 9, 12, 14, 20, 29, 

39, 47, 49).   

Os itens 5, 9, 12, 14, 20, 23, 28, 29, 35, 39, 41, 42, 47 e 49 necessitam de ser revertidos. 

Para se interpretarem as pontuações obtidas procede-se ao somatório dos itens, podendo variar 

entre 49 e 245, sendo que associada a uma pontuação mais elevada corresponde maior 

intensidade da experiência de sofrimento. A intensidade do sofrimento varia de acordo com 5 

níveis: ausência de sofrimento, sofrimento ligeiro, sofrimento médio, sofrimento elevado e 

sofrimento profundo.  

Os resultados da análise das propriedades psicométricas constituem objetivo geral deste 

trabalho e serão apresentados no capítulo dos resultados. 

Escala de Qualidade de Vida do Familiar/Cuidador do Doente Oncológico (CQOLC-

C) 

A Escala de Qualidade de Vida do Familiar/ Cuidador do Doente Oncológico (CQOLC-

C) foi traduzida e adaptada por Santos, Ribeiro, e Lopes (2003) da escala original Caregiver 

Quality of Life Index-Cancer (CQOLC), de Weitzner e colaboradores (1999), tendo como 

objetivo avaliar as implicações físicas e psicossociais da doença oncológica nos seus familiares 

e as suas repercussões na qualidade de vida. 

Esta escala é composta por 35 afirmações de autopreenchimento, apresentadas numa escala 

tipo Likert, ordenadas de 1 a 4 pontos, no qual 1 corresponde a “nada”, 2 a “alguma coisa”, 3 

a “bastante” e 4 a “muito”.  

Os autores consideram a escala composta por quatro subescalas: Sobrecarga (itens 9, 11, 

14, 17, 18, 19, 20, 25, 31 e 33), Perturbações (itens 1, 3, 5, 21, 24, 26 e 29), Preocupações 

financeiras (6, 7 e 8) e adaptação positiva (10, 12, 16, 22, 27, 28 e 34). Os itens 2, 4, 13, 15, 
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23, 30, 32 e 35, não foram incluídos pelos autores em nenhuma das subescalas mencionadas, 

embora façam igualmente parte do questionário, tendo sido igualmente aplicados, servindo 

apenas para a máxima recolha de informação acerca do familiar/ cuidador e não para a obtenção 

de quaisquer resultados que a escala possa fornecer.  

O resultado global da escala é obtido através da soma dos resultados dos itens e pode variar 

entre 0 e 140. Para se proceder à soma da pontuação global da escala é necessário primeiramente 

realizar-se a inversão do valor dos itens que formam as subescalas Sobrecarga, Perturbações e 

Preocupações financeiras. Segundo Santos, et al. (2003) as pontuações globais mais elevadas 

correspondem a uma melhor perceção de qualidade de vida. 

Em termos de fidelidade da escala, pode dizer-se que a CQOLC-C apresenta uma boa 

consistência interna (alpha de Cronbach de .83), apresentando-se como uma escala fiável para 

avaliar o construto qualidade de vida (Santos, et al., 2003).  

Escala de Ajustamento Mental ao Cancro de um Familiar (EAMC-F) 

Esta escala foi traduzida e adaptada da Mental Adjustment to Cancer Scale (MAC Scale), 

de Watson e colaboradores (1988), por Santos, Pais Ribeiro, e Lopes (2006).  

Segundo Santos et al. (2006) a EAMC-F permite a avaliação de estratégias adotadas pelos 

familiares de doentes oncológicos no confronto com a doença e, consequentemente, as suas 

respostas emocionais. Deste modo, é composta por vinte e sete itens, que compõem quatro 

elementos adaptativos no confronto com a doença: “Desânimo/Fatalismo” (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 e 12); “Espírito de Luta” (13, 14, 15, 16, 17 e 18); “Preocupação Ansiosa/Revolta” 

(19, 20, 21, 22, 23 e 24), e por fim, “Aceitação/Resignação” (25, 26 e 27). Trata-se de um 

instrumento multidimensional, de autopreenchimento, constituído por vinte e sete afirmações, 

em que o grau de importância atribuído por cada sujeito será avaliado numa escala tipo Likert, 

com quatro alternativas em que: 1 - Não se aplica de modo nenhum a mim; 2 - Não se aplica a 



19 
 

mim; 3 - Aplica-se a mim e 4 - Aplica-se totalmente a mim. Os itens 7 e 8 necessitam de ser 

revertidos para a realização da pontuação total da escala. A pontuação para cada dimensão é 

calculado através da média dos valores relativos às respostas nas diversas subescalas. A uma 

pontuação mais elevada, corresponde um ajustamento mais positivo (Espírito de luta; 

Aceitação/Resignação) ou menos positivo (Desânimo/Fatalismo; Preocupação 

Ansiosa/Revolta). 

Procedimentos  

A presente investigação foi dividida em duas partes: parte teórica e parte empírica.  

Relativamente à parte teórica, procedeu-se a uma revisão de literatura que permitiu 

compreender e enquadrar a investigação pretendida. De seguida, atendeu-se à solicitação dos 

instrumentos aos respetivos autores para se proceder à sua aplicação enquanto fonte de recolha 

de dados (ver anexo 1).  

Iniciando-se a parte empírica propriamente dita, solicitou-se aos autores do Inventário de 

Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença (IESSD), McIntyre e Gameiro, a autorização 

para a adaptação da escala para uma versão aos familiares/ cuidadores de doentes oncológicos. 

Dada a autorização, iniciou-se a construção do instrumento a partir da elaboração dos itens para 

cada uma das dimensões do sofrimento, tendo por base o instrumento original (IESSD). Durante 

a construção do instrumento manteve-se sempre contacto com os autores da escala original, 

para análise e discussão dos itens até chegar à versão final.  

Posto isto, solicitou-se autorização ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar da 

Região Norte com o objetivo de solicitar as devidas autorizações para recolha de dados (ver 

anexo 2), e apresentar o Consentimento Informado dirigido aos participantes na investigação, 

sendo-lhes explicado o procedimento e objetivos do estudo, bem como a confidencialidade e 

anonimato dos dados recolhidos. Ao longo de todas as fases de elaboração do trabalho foram 
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tidas em consideração e respeitadas as normas éticas e deontológicas inerentes à prática da 

investigação em psicologia.   

Antes da recolha dos dados, todos os participantes leram e assinaram o consentimento 

informado, iniciando-se, assim, a recolha dos dados (ver anexo 3), baseada num questionário 

sociodemográfico e clínico e em instrumentos de autorrelato ao longo de um período de três 

meses. A recolha da amostra foi realizada na sala de espera dos serviços de consulta externa e 

de quimioterapia e radioterapia. O protocolo de avaliação foi, maioritariamente, recolhido por 

hétero aplicação, tendo demorado em média 35 a 45 minutos por participante. 

Estratégias de análises de dados 

A presente investigação apresenta um cariz transversal dado que o conjunto de avaliações 

foi realizado num único momento do tempo não existindo, portanto, um seguimento temporal 

dos indivíduos. O tratamento dos dados foi realizado com o programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences –, na sua versão 20.0 para o sistema Windows. 

A fidelidade da escala foi avaliada através do coeficiente alpha de Cronbach, que fornece 

a medida de consistência interna da escala e é obtida com base na média das intercorrelações 

entre todos os itens da escala; para uma boa consistência interna o valor de alfa deve ser superior 

a 0,80, mas são aceitáveis valores acima de 0,60 quando as escalas têm um número de itens 

muito baixo (Ribeiro, 2010).  

O recurso à Análise dos Componentes Principais permitiu agrupar os itens num conjunto 

homogéneo e, assim, identificar a relação de um grupo de itens com as diferentes dimensões, 

que se exprimiram pelos valores de relação estatística mais elevados (Ribeiro, 2010). Utilizou-

se a rotação ortogonal segundo o método Varimax. 
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Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) para testar a validade concorrente, 

sendo considerada correlação fraca de 0,10 a 0,29; moderada de 0,30 a 0, 49;e forte de 0,50 a 

1,00 (Pallant, 2001). 

Resultados 

Características psicométricas IESSD-F  

Fidelidade 

A análise da consistência interna realizada através do alpha de Cronbach foi de .88, para a 

escala global do IESSD-F. Nesta versão do inventário, dos 49 itens, 36 obtiveram alphas de 

Cronbach superiores a 0.30. Os restantes tiveram uma correlação com o total inferior a 0.30, 

sendo analisado numa versão posterior a manutenção ou exclusão dos itens, tendo em conta a 

importância concetual e a melhoria da consistência interna, se retirados. Como podemos 

consultar na tabela 1, as experiências subjetivas mais intensamente vivenciadas quando 

aumenta a intensidade do sofrimento na doença, medido através do IESSD-F (correlação com 

o total da escala superior a .60) são: dificuldade em adormecer/ sono não reparador (item 16; 

r=.82) (sofrimento físico), dificuldade em pensar em si (item 17; r=.79) (sofrimento existencial), 

sentimento de perda de liberdade de decidir sobre a própria vida (item 15; r=.77) (sofrimento 

existencial), diminuição da vida social (item 11; r=.75) (sofrimento sociorrelacional) e 

dificuldades de concentração (alterações cognitivas) (item 19; r=.75) (sofrimento psicológico). 
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Tabela 1 

Estatísticas de homogeneidade dos itens e coeficientes de consistência interna de Cronbach do “Inventário 

de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares” – versão inicial (49 itens) (N=96) 

Itens Média Desvio-padrão Correlação com o total (corrigido) Alpha se o item for eliminado 

1 2.66 1.44 .542 .877 

2 3.96 1.09 .395 .879 

3 3.78 1.04 .584 .877 

4 2.30 1.36 .670 .875 

5 2.79 1.40 .053 .884 

6 3.63 1.08 .584 .877 

7 2.76 3.35 .335 .887 

8 2.63 1.22 .729 .874 

9 2.50 1.25 .139 .883 

10 2.05 1.11 .617 .876 

11 1.92 1.12 .748 .875 

12 2.49 1.02 -.347 .888 

13 4.30 0.90 .333 .880 

14 3.55 1.04 .315 .880 

15 1.93 1.20 .767 .874 

16 2.47 1.32 .816 .872 

17 2.05 1.16 .792 .874 

18 1.96 1.15 .296 .881 

19 2.58 1.28 .747 .874 

20 3.40 1.07 .087 .883 

21 2.10 1.08 .611 .877 

22 1.94 1.17 .354 .880 

23 2.61 1.32 -.136 .887 

24 2.08 1.15 .706 .875 

25 1.84 0.97 .523 .878 

26 3.50 1.31 .587 .876 

27 1.45 1.01 .366 .880 

28 3.58 1.28 -.234 .888 

29 2.32 0.99 .168 .882 

30 2.58 1.34 .666 .875 

31 2.84 1.23 .701 .875 

32 1.86 1.14 .671 .876 

33 2.74 1.50 .741 .873 

34 3.52 1.34 .204 .882 

35 2.89 1.41 -.300 .890 

36 3.69 1.22 .534 .877 

37 1.89 1.10 .474 .878 

38 2.79 1.44 .066 .884 

39 2.91 1.49 -.346 .891 

40 1.93 1.16 .568 .877 

41 3.61 1.12 -.198 .887 

42 2.91 1.19 -.413 .890 

43 1.95 1.12 .572 .877 

44 2.91 1.32 .706 .874 

45 3.14 1.28 .612 .876 

46 2.23 1.16 .376 .879 

47 3.31 1.29 -.456 .899 

48 2.22 1.10 .372 .880 

49 1.23 1.23 .226 .882 

 

Em relação às subescalas do inventário, os valores de consistência interna, medidos através 

do alfa de Cronbach, revelaram-se satisfatórios para as quatro primeiras subescalas (Tabela 2). 

No que concerne à subescala das experiências positivas de sofrimento, os resultados 
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evidenciaram que a subescala não aporta boa fidelidade. Neste sentido, a subescala de 

sofrimento físico inclui 8 itens e apresenta um α=.58; a subescala de sofrimento psicológico 

contém 10 itens e um α=.81; a subescala de sofrimento existencial tem 11 itens e um α=.53; a 

subescala de sofrimento sociorrelacional, a mais extensa, com 12 itens, revela um α=.86 e a 

dimensão de experiências positivas de sofrimento, com 8 itens revela um α=.31. No estudo de 

validação da escala original, IESSD, os resultados para as quatros primeiras subescalas também 

foram satisfatórios, à semelhança do presente trabalho. A dimensão das experiências positivas 

de sofrimento foi a de menor consistência interna, ainda que razoável (Gameiro, 2000). 
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Tabela 2 

Coeficientes de correlação dos itens com o total de cada dimensão do “Inventário de Experiências Subjetivas de 

Sofrimento na Doença – Versão Familiares” e respetivos coeficientes de consistência interna de Cronbach 

(N=96) 

Dimensão Itens Correlação com o total da dimensão (sem o item) 

   

 

 

 

Sofrimento físico 

1 

8 

16 

21 

25 

28 

35 

43 

8 itens 

 

.475 

.653 

.637 

.585 

.498 

-.325 

-.313 

.561 

α=.576 

 

 

 

 

 

Sofrimento psicológico 

2 

6 

13 

19 

26 

33 

34 

36 

42 

44 

10 itens 

 

.636 

.735 

.590 

.611 

.684 

.641 

.432 

.609 

-.442 

.627 

α=.812 

 

 

 

 

 

 

Sofrimento Sociorrelacional 

3 

7 

11 

12 

18 

22 

23 

27 

32 

37 

40 

41 

12 itens 

 

.201 

.153 

.583 

-.222 

.362 

.320 

-.148 

.529 

.594 

.526 

.575 

-.269 

α=.532 

 

 

 

 

 

Sofrimento Existencial 

4 

10 

15 

17 

24 

30 

31 

38 

45 

46 

48 

11 itens 

 

.640 

.617 

.781 

.772 

.716 

.680 

.618 

.064 

.485 

.434 

.485 

α=.863 

 

 

 

Experiências positivas de 

sofrimento 

5 

9 

14 

20 

29 

39 

47 

49 

8 itens 

.100 

.002 

-.22 

-.12 

.195 

.197 

.409 

.127 

α=.31 
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Validade 

Validade de conteúdo 

Um critério relevante de validade de conteúdo poderá ser explicado pela distribuição dos 

itens pelas dimensões e respetivas temáticas, previamente concetualizadas, atendendo ao 

construto do sofrimento e ao modelo concetual do Inventário de Experiências Subjetivas de 

Sofrimento na Doença (IESSD) (tabela 3). 

 

Tabela 3 

Distribuição dos itens da versão inicial do IESSD-F pelas respetivas dimensões e temáticas do sofrimento 

Dimensões/ Temáticas Itens 

Sofrimento físico 

-Perda de vigor físico 

-Alterações do sono 

-Saúde em geral 

8 itens 

(8) 

(16) 

(1, 21, 25, 28*, 35*, 43) 

Sofrimento psicológico 

-Alterações cognitivas 

-Alterações emocionais 

10 itens 

(19, 36) 

(2, 6, 13, 26, 33, 34, 42*, 44) 

Sofrimento sociorrelacional 

-Alterações afetivo-relacionais 

-Alterações sócio-laborais 

12 itens 

(3, 12*, 22, 41*) 

((7, 11, 18, 23*, 27, 32, 37, 40) 

Sofrimento existencial 

-Alterações da identidade pessoal 

-Alterações do sentido de controlo 

-Limitações existenciais 

-Limitações no projeto de futuro 

11 itens 

(17, 31, 38) 

(15, 48) 

(10, 30, 45) 

(4, 24, 46) 

Experiências positivas de sofrimento 8 itens 

(5*, 9*, 14*, 20*, 29*, 39*, 47*, 49*) 

*Itens de sentido inverso 

 

Validade de Construto 

Para avaliar a validade do IESSD-F, procedeu-se à análise fatorial de componentes 

principais, através de rotação ortogonal de tipo varimax. À semelhança do estudo de validação 

do Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença (IESSD), optou-se pela 

solução de 5 fatores (Gameiro, 1999), explicando estes, no seu conjunto, 56.83% da variância 

total (tabela 4).  
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O primeiro fator explica 31.56% da variância, o segundo 9.65%, o terceiro 6.09%, o quarto 

5.49 e o quinto 4.04%.  

A organização fatorial encontrada permitiu concluir que os 49 itens do IESSD-F se 

organizam, na presente amostra, de forma não coincidente com a encontrada pelos autores para 

a escala original, desenvolvida para os doentes, facto evidenciado através da análise da tabela 

4, onde se denota grande dispersão dos itens pelos diferentes fatores. Esta dispersão tem que 

ver com o facto de haver itens que, integrados concetualmente numa determinada dimensão, 

não saturam no fator que lhes corresponde, por exemplo, o item 3 (“assistir ao sofrimento do 

meu familiar tem sido para mim difícil de suportar”) integrado concetualmente na dimensão 

sociorrelacional, satura no fator psicológico. Verifica-se ainda que existem itens que, embora 

saturando com cargas superiores a .30 no fator correspondente à dimensão em que foram 

integrados, considerando a sua definição concetual, saturam também em outros fatores. Por 

exemplo, o item 8 (“desde que o meu familiar adoeceu, tenho perdido muito da minha energia 

e força física”), introduzido na dimensão do sofrimento físico, satura mais fortemente no fator 

1 que agrega essa mesma dimensão, mas também nos fatores 2, 3 e 4.  
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Tabela 4 

Estrutura fatorial do Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares” – 

versão inicial (49 itens) (N=96) 

 

Itens* 

Cargas fatoriais 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

32- Com a doença do meu familiar deixei de poder realizar atividades de que gosto (sr) .811 .131   -.230 

15- Desde que o meu familiar adoeceu sinto que perdi o controlo sobre a minha vida (ex) .794 .245 .248 -.134  

11- Desde que o meu familiar adoeceu, deixei de ter vida social (sr) .772 .224 .140  -.130 

17- Desde a doença do meu familiar, deixei de pensar em mim (ex) .768 .282 .272  .161 

16- Desde que o meu familiar adoeceu, tenho dificuldade em adormecer e sinto que o sono não é reparador (sf) .733 .372 .277   

37- Sinto que as relações com os amigos/ familiares foram afetadas negativamente por ter de cuidar do meu familiar (sr) .700  -.102 .211 -.320 

24- Desde que o meu familiar adoeceu, deixei de poder fazer planos para o futuro (ex) .700 .192 .293   

7- Passo grande parte do tempo a cuidar do meu familiar (sr) .699 .300 .315 .144  

40- A doença do meu familiar tem vindo a afetar o meu trabalho (sr) .662  .200   

4- A doença do meu familiar obrigou-me a abdicar de alguns dos meus objetivos (ex) .652 .324  .265 -.397 

30- A doença do meu familiar mudou o sentido da minha vida (ex) .635 .363  .159 -.223 

27- Tive de deixar de trabalhar para cuidar do meu familiar (sr) .631 -.225   .123 

18- Estou preocupado/a com as despesas adicionais que a doença do meu familiar poderá acarretar (sr) .607 -.194 .101 -.118 .198 

48- Apesar da doença do meu familiar, sinto que posso controlar a minha vida (ex) .581   -.431 -.129 

8- Desde que o meu familiar adoeceu, tenho perdido muito da minha energia e força física (sf) .578 .382 .451 .188  

33- Desde que o meu familiar ficou doente, tenho momentos de grande desespero e angústia (sp) .551 .512 .284  -.202 

46- Continuo a planear para o futuro apesar da doença do meu familiar (ex) .550   -.392  

31- Sinto que sou uma pessoa diferente desde a doença do meu familiar (ex) .535 .451 .145 .255  

19- Desde que o meu familiar ficou doente, tenho tido mais dificuldade em me concentrar no que estou a fazer (sp) .510 .490 .461 -.106 .208 

10- Com a doença do meu familiar, a minha vida perdeu significado (ex) .468 .448 .108   

3- Assistir ao sofrimento do meu familiar tem sido para mim difícil de suportar (sr) .244 .812   -.134 

2- Sinto-me receoso/a em relação ao futuro do meu familiar (sp)  .779    

13- Angustia-me a ideia de poder perder o meu familiar (sp)  .769 -.114   

6- Desde que o meu familiar adoeceu, sinto mais tristeza (sp) .200 .744 .234 -.111  

36- Penso muito na gravidade e nas consequências da doença do meu familiar (sp) .239 .714 -.126   

26- Sinto-me revoltado/a perante a doença do meu familiar (sp) .248 .681 .162  -.295 

12- O suporte que recebo dos meus familiares e amigos dá-me forças para continuar a lidar com a doença do meu familiar (sr) -.114 -.639 .236  -.328 

34- Sinto-me impotente para ajudar o meu familiar (sp) -.197 .600  .140  

45- A doença do meu familiar fez-me questionar aquilo em que mais acredito (ex) .271 .544 .346 .106  

44- Sinto que estou mais sensível e irritável desde a doença do meu familiar (sp) .433 .533 .431 .103 -.114 

39- Não vejo nada de positivo no que está a acontecer com a doença do meu familiar (ep) -.141 -.495 .105 .117 .297 

41- Estou satisfeito/a com o apoio que recebo da restante família ou amigos para lidar com a situação de doença do meu familiar (sr) -.247 .273 -.572  .114 

29- Tenho conseguido manter uma atitude positiva face a tudo o que está a acontecer com o meu familiar (ep) .112  .572 -.419 -.160 

28- Apesar da doença do meu familiar, tenho mantido boa saúde (sf)   -.541 .169  

25- Desde que o meu familiar adoeceu, tenho tido mais problemas de saúde (sf) .382 .202 .532   

47- Tem sido difícil manter uma atitude positiva face à situação de doença do meu familiar (ep) -.141 -.333 -.529  .189 

22- Sinto falta de apoio dos familiares ou amigos para lidar com o meu familiar doente (sr) .399 -.122 .523 .115  

38- Sinto que a doença do meu familiar não mudou a minha maneira de ser (ex) .141 .180 -.519   

43- Desde que o meu familiar adoeceu, tem sido difícil cuidar da minha saúde (sf) .477 .179 .509   

21- A minha saúde em geral está a ser afetada com a doença do meu familiar (sf) .496 .199 .504  .169 

1- Desde que o meu familiar adoeceu, sinto-me mais cansado/a (sf) .378 .332 .437 .281 -.113 

42- Tenho conseguido lidar bem com a doença do meu familiar (sp) -.229 -.271 -.419  .400 

20- A doença do meu familiar tornou-me mais forte (ep)    .815  

9- A doença do meu familiar ajudou-me a ver a vida de uma forma mais positiva (ep) .141  .247 -.677  

14- Sinto que cresci muito com a doença do meu familiar (ep) .288 .240 -.116 .602 .292 

5- Acredito que o meu familiar vai melhorar (ep) -.129 .213   -.556 

49- Cuidar do meu familiar faz-me sentir uma pessoa melhor (ep)  .258 .415 .267 .512 

35- A doença do meu familiar não tem afetado o meu estado de saúde (sf) -.255  -.390 -.275 .485 

23- A doença do meu familiar afetou pouco a minha vida social (sr)    .149 .456 

Variância explicada (após rotação) 

TOTAL 

31.56% 9.65% 6.09% 5.49% 4.04% 

56.83% 

*Entre parêntesis indicam-se as dimensões em que os respetivos itens foram integrados: (sf)- sofrimento físico; (sp)- sofrimento psicológico; (sr)- sofrimento sociorrelacional; (ex)- sofrimento existencial; (ep)- experiências positivas de sofrimento 
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Validade concorrente 

À semelhança da validação do IESDD, e através da correlação de Pearson (r), analisou-se 

a associação entre o IESSD-F, o CQOLC e a EAMC-F, obtendo os resultados que se apresentam 

na tabela 5. 

Em relação ao ajustamento mental ao cancro, verifica-se existir uma correlação 

significativa entre as dimensões desânimo/fatalismo (p<.01) e preocupação ansiosa/revolta 

(p<.01) com todas as subescalas do IESDD-F, sendo esta correlação negativa em relação às 

experiências positivas de sofrimento e, positiva relativamente a todas as outras dimensões do 

sofrimento.  

No que concerne à qualidade de vida, a dimensão de sobrecarga correlaciona-se com todas 

as dimensões do IESSD-F (p<.01) e a dimensão das perturbações correlaciona-se com todas as 

dimensões do IESSD-F, excetuando-se a dimensão de sofrimento psicológico. As correlações 

foram positivas face às experiências positivas de sofrimento e negativas com as restantes 

dimensões.  

Os resultados evidenciaram que o IESSD-F, o Ajustamento Mental e a Qualidade de Vida, 

embora convergentes, não medem exatamente o mesmo construto, o que parece crer que o 

IESSD-F seja mais abrangente e adequado ao caráter fenomenológico do sofrimento com a 

doença de um familiar.  
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Tabela 5  

Matriz de correlações bivariadas de Pearson (testes unicaudais) entre a Qualidade de Vida, o Ajustamento Mental 

ao Cancro e as “Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares (N=96) 

 Qualidade de vida Ajustamento mental ao cancro 

Sofrimento Sobrecarga Perturbações Adaptação 

positiva 

Preocupações 

financeiras 

Desânimo 

/Fatalismo 

Espírito 

de Luta 

Preocupação 

Ansiosa/ Revolta 

Aceitação/ 

Resignação 

Físico -.588** 

(p=.00) 

-.486** 

(p=.00) 

.188 

(p=.07) 

-.187 

(p=.07) 

.484** 

(p=.00) 

.223* 

(p=.03) 

.511** 

(p=.00) 

-.219* 

(p=.03) 

Psicológico -.731** 

(p=.00) 

-.137 

(p=.18) 

.215* 

(p=.3) 

.019 

(p=.86) 

.627** 

(p=.00) 

.163 

(p=.11) 

.643** 

(p=.00) 

-.134 

(p=.19) 

Sociorrelacional -.597** 

(p=.00) 

-.602** 

(p=.00) 

.104 

(p=.31) 

-.336** 

(p=.00) 

.408** 

(p=.00) 

.067 

(p=.52) 

.345** 

(p=.00) 

-.220* 

(p=.03) 

Existencial -.662** 

(p=.00) 

-.396** 

(p=.00) 

.083 

(p=.42) 

-.250* 

(p=.01) 

.619** 

(p=.00) 

.00 

(p=.99) 

.566** 

(p=.00) 

-.323** 

(p=.00) 

Experiências positivas 

de sofrimento 

.614** 

(p=.00) 

.228* 

(p=.03) 

-.037 

(p=.72) 

.166 

(p=.11) 

-.635** 

(p=.00) 

-.115 

(p=.26) 

-.546** 

(p=.00) 

.089 

(p=.39) 

 

Discussão 

Os objetivos deste estudo consistiram em analisar os resultados da adaptação/ validação do 

Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença para uma versão familiar 

(IESSD-F), bem como descrever as suas características psicométricas.  

Justificou-se a construção deste instrumento, dado não existir nenhum instrumento que 

avaliasse o sofrimento com a doença de familiares e/ou cuidadores numa perspetiva 

“despatologizada”, em que traduz a experiência subjetiva de sofrimento do familiar, na sua 

globalidade, valorizando os diversos domínios da pessoa como ser biopsicossocial e, incluindo, 

experiências positivas de sofrimento, aludindo a que a perda e as reações face à perda são 

aspetos normais do ajustamento à doença (McIntyre, 2004). 

A fidelidade do inventário foi estudada nas suas diferentes dimensões, apresentando valores 

de consistência interna tecnicamente aceitáveis, tal como defende DeVellis (1991) ao 

considerar 0,60 valores aceitáveis de fiabilidade, à exceção da dimensão das experiências 

positivas de sofrimento, que não aporta boa fidelidade, o que pode ser explicado, à semelhança 

do estudo de validação do IESSD, pelo facto de os itens apresentarem um sentido dúbio como 
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“experiências de não sofrimento” ou, então, pelo efeito de confusão da formulação na negativa 

(Gameiro, 1999), como é o caso particular do item 39 (“não vejo nada de positivo no que está 

a acontecer com o meu familiar”). 

Ressalva-se que o presente estudo se trata de uma versão inicial do instrumento, sugerindo 

os resultados que este necessita de ser melhorado, sendo imperioso analisar a manutenção ou 

0exclusão dos itens, tendo em conta a importância concetual e a melhoria da consistência 

interna, se retirados. Contudo, a análise dos resultados parece evidenciar que existem, de facto, 

itens que necessitam ser retirados ou reformulados por diminuírem a consistência interna das 

subescalas em que estavam inseridos ou por apresentarem baixa correlação com os restantes 

itens (Polit & Hungler, 1997). Este facto pode ser explicado por os itens evidenciarem 

conotação ambígua e confusa (Gameiro, 1999) ou serem inespecíficos ou muito semelhantes 

entre si, o que poderá levar a reações consistentes através dos itens por parte dos respondentes 

(Carretero-Dios & Pérez, 2007). De ressalvar que o instrumento original, IESSD, passou por 

diferentes reformulações, pelo que se aconselha o mesmo em relação ao IESSD-F. 

Relativamente à validade do Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na 

Doença – Versão Familiares (IESSD-F), isto é, até que ponto o que ele mede corresponde ao 

que se pretende avaliar (Almeida & Freire, 1997), sublinham-se argumentos favoráveis, a 

enumerar. Um indicador de validade de conteúdo poderá justificar-se pela distribuição dos itens 

pelas várias temáticas identificadas na revisão teórica (Almeida & Freire, 1997), o que sucedeu 

o presente estudo, bem como o estudo de validação do IESDD (Gameiro, 2000).  

A correlação significativa entre o IESSD-F e o “Ajustamento Mental ao Cancro de um 

Familiar” e a “Qualidade de Vida do Familiar/ Cuidador”, pode ser interpretada como critério 

de validade concorrente (Nunnaly & Bernstein, 1994), tendo-se evidenciado de igual forma na 

validação do inventário para doentes. 



31 
 

Gameiro (2000) afirma que a boa recetividade face ao inventário deve ser tida em conta 

como um argumento de validade (validade facial), na medida em que surge como uma 

oportunidade de expressão das experiências de sofrimento, à semelhança do que sucedeu o 

presente estudo que parece evidenciar validade facial. 

No que concerne à validade de construto, importa salientar que a organização concetual 

encontrada para o instrumento em análise não coincide com a proposta pelos autores da escala 

original desenvolvida para os doentes, na medida em que os itens se distribuíram de forma 

muito díspar pelos diferentes fatores, à semelhança do estudo da adaptação do EAMC-F 

(Santos, Pais-Ribeiro, & Lopes, 2003). No estudo de validação do IESSD (Gameiro, 1999) a 

estrutura fatorial ajustou-se à organização definida após revisão. Atendendo a esta distribuição, 

teoricamente é difícil apoiar a interpretação dos mesmos, talvez porque estejamos perante o 

sofrimento, o que pressupõe a sua multidimensionalidade e subjetividade, que tal como 

McIntyre (2004) afirma deve ser visto de forma diferenciada. Carretero-Dios e Pérez (2005) 

ressalvam que a análise fatorial não entende a Psicologia, no sentido em que agrupa correlações 

semelhantes descurando do facto desse agrupamento poder ser devido a outros elementos 

concetuais, ou seja, a relevância empírica nunca deve ser vista no vazio, traduzindo-se como 

ineficaz e improdutiva. 

Assim, os resultados da análise fatorial atrás descrita obrigam a uma reapreciação da 

natureza concetual de alguns itens.  

Neste sentido, embora este estudo não constitua a validação definitiva deste instrumento, 

pode-se aceitar que os resultados psicométricos obtidos representam a sua validação preliminar, 

na medida em que parece constituir um instrumento de medida independente e específico para 

avaliar o sofrimento dos familiares de doentes oncológicos. 

A terminar, ressaltam-se algumas limitações a ter em consideração, nomeadamente a sua 

reduzida dimensão, na medida em que deveria ser entre 5 a 10 pessoas por item, pois tratando-
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se de um estudo de validação de um instrumento, os itens passam por distintos filtros, o que 

leva a que muitos tenham de ser retirados (Carretero-Dios & Pérez, 2007).  

Conclusão 

O IESSD-F foi construído no sentido de avaliar a intensidade de sofrimento subjetivo na 

experiência de doença de um familiar, permitindo ainda caracterizar o tipo de sofrimento, no 

sentido de orientar estratégias de alívio adequadas. É um instrumento que permite perceber 

numa perspetiva despatologizada/ normativa o sofrimento de quem cuida, não se limitando à 

psicopatologia. Deste modo, torna-se evidente que uma avaliação do sofrimento conducente a 

uma intervenção dirigida dificilmente se pode explicar exclusivamente nas queixas físicas e 

psicológicas, exigindo uma apreciação mais específica e alargada (Gameiro, 1999), em que as 

dimensões e temáticas do IESSD-F podem servir de referência. 

O IESSD-F apresenta-se como um instrumento de extrema importância para a prática 

clínica, quer ao nível do diagnóstico (risco de sofrimento), quer como instrumento de 

monitorização/ avaliação de programas de intervenção em familiares, sugerindo-se a sua 

utilização provisória como uma referência válida. 

Contudo, a análise das propriedades psicométricas revelou que o instrumento necessita de 

ser revisto, por forma a garantir as potencialidades de medição necessárias para o efeito.  

Neste sentido, trata-se de um instrumento necessário e a sua utilização, numa versão 

definitiva, traria benefícios em termos de investigação e intervenção no sofrimento dos 

familiares e/ ou cuidadores de doentes oncológicos.  

No entanto, embora seja um instrumento útil para a investigação empírica do sofrimento 

dos familiares, necessita ainda de novos estudos de validação em amostras mais numerosas e 

situações mais diversificadas de doença, tornando-se indispensável que em trabalhos futuros 

seja analisado cuidadosamente e revisto quando aplicado a amostras diferentes. 
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Ressalva-se a importância do estudo do impacto da doença oncológica nos seus familiares, 

no sentido de serem implementadas intervenções direcionadas e que envolvam o microssistema 

como um todo (Santos, Pais-Ribeiro e Lopes, 2003). Neste sentido, McIntyre (2004) enfatiza a 

necessidade da colaboração interdisciplinar nesta abordagem mais humanizada do cuidar. 
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Resumo 

A experiência de cancro num elemento da família é um acontecimento de vida que 

requer uma adaptação do doente e da família, sendo suscetível de desencadear mudanças 

drásticas de papéis, provocar alterações de atitudes e comportamentos na procura de estratégias 

para enfrentar os problemas e de adaptação a essas mudanças. O presente trabalho tem como 

objetivo avaliar a experiência subjetiva de sofrimento, a sobrecarga e a sintomatologia 

psicopatológica de familiares de doentes oncológicos e, ainda, explorar possíveis relações das 

três variáveis entre si. Participaram no estudo 96 familiares de doentes com cancro, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 67 anos (M=37.40, DP=12.11). As variáveis em estudo foram 

avaliadas através da aplicação do Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na 

Doença- Versão Familiares, da Escala de Sobrecarga do Cuidador e do Inventário de Sintomas 

Psicopatológicos. Os resultados reportam, aquando do processo de doença, a existência de 

sofrimento, sintomatologia psicopatológica e sobrecarga, ainda que de forma moderada. Foram 

encontradas correlações estatisticamente significativas entre as três variáveis. A intensidades 

de sofrimento elevados, associam-se maiores níveis de sobrecarga e, consequentemente, de 

morbilidade psicopatológica. Verificaram-se, ainda, correlações entre a sobrecarga do cuidador 

e a sintomatologia psicopatológica, evidenciando-se que a níveis de sobrecarga elevados se 

associam a presença de sintomas psicopatológicos.  

Palavras-chave: experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga do cuidador, 

sintomatologia psicopatológica, familiares, doença oncológica 
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Abstract 

The cancer experience a family member is a life event that requires an adaptation of the 

patient and the family, is likely to trigger drastic changes in roles, cause changes in attitudes 

and behavior in the search for strategies to address the problems and to adapt to these changes. 

The study sought to analyze the subjective experience of suffering, overload and 

psychopathological symptoms in family members of cancer patients. The sample consisted of 

96 family members of cancer patients, aged 18 to 67 years. The variables were evaluated by 

applying the Inventory Subjective of suffering experiences in disease-Family version, the 

Caregiver Overload Scale and Symptom Inventory Psychopathological. The results report that 

during the disease process, family members experience some sort of suffering and 

psychopathological symptoms and overload, albeit moderately. It was found that there are 

statistically significant correlations between the dimensions of subjective suffering experience, 

overload and psychopathological symptoms. The high suffering intensities are associated with 

increased levels of overcharging and thereby psychopathological morbidity. Also they are 

verified correlations between caregiver burden and psychopathological symptoms, indicating 

that the higher overload levels are associated with the presence of psychopathological 

symptoms. 

Keywords: Subjective of suffering experiences, caregiver burden, psychopathological 

symptoms, family, oncological diseases 
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Introdução 

A doença oncológica é, presumivelmente, o acontecimento de vida mais temido entre as 

pessoas (Blanco, Antequera, & Aires, 2002; Matos & Pereira, 2005), sendo considerado um 

evento stressor por aqueles que o experienciam (Remondes-Costa, 2015b). Estas considerações 

advêm do facto de a doença oncológica ter impacto ao nível biopsicossocial e espiritual do 

doente e dos seus familiares (Alves, 2010; Remondes-Costa, 2015a).  

Ao longo da caminhada processual da doença, o sofrimento enquanto experiência 

emocional (Bayés, 1998), decorrente da perceção de ameaça real ou imaginária de perda da 

integridade física (Benito, Maté, & Pascual, 2011), numa perspetiva existencial, 

fenomenológica e “despatologizada” (McIntyre, 2004), acompanha a vivência de doença 

durante este período disruptivo.  

Neste sentido, o sofrimento pode ser definido como um estado de desconforto severo 

associado a uma ameaça à integridade da sua pessoa como ser biopsicossocial, envolvendo a 

construção de significados profundamente pessoais, acompanhados de uma forte carga efetiva 

e que são passíveis de modificar esse sofrimento (McIntyre, 1995b, p.26).  

McIntyre e Gameiro (1999) acrescentam que o sofrimento é um fenómeno biopsicossocial, 

envolvendo a pessoa no seu todo e é de natureza multidimensional, afetando as várias 

dimensões da pessoa, nomeadamente o corpo, a identidade, as relações familiares e sociais, o 

emprego, entre outras.  

Recorrentemente, na literatura em geral, sofrimento e dor são utilizados como sinónimos. 

Contudo, são conceitos distintos. O sofrimento diz respeito a um estado mental que todas as 

pessoas experienciam na presença de dor física ou psíquica prolongada. Já a dor é um fenómeno 

neuropsicológico, que resulta da estimulação de recetores de nociceção. É descrito como uma 

sensação penosa, de natureza pluridimensional (sensorial, afetivo, cognitivo e comportamental) 

(Dicionário Enciclopédico da Psicologia, 2008). 
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Remondes-Costa (2015b) enfatiza que esta indiferenciação dos conceitos dor e sofrimento, 

parece residir no facto de ambos acompanharem o ser humano ao longo da sua existência. 

Neste contexto, McIntyre (2004) enfatiza que o sofrimento vivenciado ao longo da doença 

não se limita a perdas, sendo necessário que a pessoa seja capaz de utilizar os seus recursos 

internos (autoestima, defesas) e externos (apoio social, valores socioculturais) para lidar com o 

sofrimento. De igual modo, de acordo com Bonino (2007), a caminhada sofrida induzida pela 

doença, não deve ser entendida exclusivamente como uma perda, mas como um meio que 

permite o desenvolvimento e renovação pessoal, abrindo horizontes para o bem-estar, o 

otimismo, a satisfação e a felicidade. Assim, o sofrimento pode ser entendido como um desafio 

(Gameiro, 1999; McIntyre, 1995a) que, mesmo em situações difíceis, poderá trazer algum 

ganho significativo, potenciando os aspetos positivos do sofrimento (McIntyre, 2004).  

A vivência da doença oncológica provoca sofrimento, preocupações e perdas no doente e 

na família (Coelho, 2009), o que leva a que os seus membros tenham de se readaptar no sentido 

de proteger e atender às necessidades do familiar doente (Carvalho, 2008).  

Da readaptação da estrutura familiar, destaca-se, normalmente, um cuidador principal, 

tendo em conta as necessidades específicas do doente, que irá facultar auxílio contínuo nos 

cuidados físicos e psicossociais (Franco, 2002; Volpato & Santos, 2007). Segundo Castro 

(2008) o cuidador informal é um indivíduo, habitualmente da família, responsável pela 

prestação de cuidados à pessoa doente. A este cuidador circunscrevem-se duas características 

essenciais: não ser remunerado e não possuir formação específica na área de prestação de 

cuidados.  

A família, especialmente o cuidador, passa a integrar na sua rotina, tarefas que envolvem o 

apoio às atividades de vida diária (higiene, alimentação, mobilidade) e às atividades 

instrumentais como a preparação de refeições, transporte, gestão financeira (Caleiras, 2012; 

Given, Given, & Sherwood, 2011; Ribeiro, 2007). Do mesmo modo, é responsável pela 
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administração da medicação e terapêutica, comunicação com os profissionais de saúde 

(Caleiras, 2012), bem como a promoção do conforto e a disponibilização de suporte social e 

emocional (Afonso, 2011; Caleiras, 2012; Given et al., 2011).  

O familiar/ cuidador pode experienciar diferentes tipos de sentimentos, que segundo 

Casmarrinha (2008) se podem dividir em três grupos: sentimentos centrados no doente, onde 

se incluem a gratidão, a admiração pelo doente, o medo, a preocupação, a ansiedade e proteção; 

sentimentos expressos pelo cuidador face à situação de doença, tais como medo, surpresa, 

choque, fé, admiração, frustração, inconformismo, impotência, luto em vida, angústia, tristeza; 

e, por último, sentimentos demonstrados para com outros familiares, nomeadamente a proteção, 

compaixão e preocupação.  

Contudo, importa salientar que, segundo Laham (2003), o ato de cuidar acarreta aspetos 

positivos, tais como a valorização pessoal e o valor à vida, devendo ser encarado pelo 

familiar/cuidador de forma equilibrada. Não obstante às necessidades do doente, não devem ser 

menosprezadas as suas próprias necessidades.  

De acordo com Coelho (2009) e Afonso (2011) o ato de cuidar, decorrente do acréscimo 

de responsabilidades e funções, pode acarretar consequências a nível físico, emocional, social 

e psicológico.  

Alves (2010) conclui, no seu estudo, que os cuidadores apresentavam baixos níveis de 

sobrecarga, à exceção das dimensões das expectativas com o cuidar, que apresentavam 

sobrecarga moderada. Apenas existiu correlação entre o sofrimento psicológico e as 

expectativas com o cuidar, não havendo evidência da relação entre as restantes dimensões do 

sofrimento do doente com a sobrecarga do cuidador. 

A literatura sugere que os familiares de doentes oncológicos experienciam com frequência, 

ansiedade (Ferrario, Zotti, Massara, & Nuvolone, 2003; Lewis, 1990) e depressão (Franca, 

2004; Lewis, 1990).  
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De facto, os níveis de ansiedade e depressão são, de acordo com Martins, Ribeiro, e Garrett 

(2003), significativamente superiores aos valores normais, bem como a sobrecarga física, 

emocional e social. 

Lewis (1990) acrescenta as perturbações alimentares, as perturbações de sono e a 

sintomatologia psicossomática como exemplos de alterações encontradas em esposas de 

doentes graves decorrentes do ato de cuidar.  

Um estudo elaborado por Coelho (2009), com o objetivo de estudar a influência do ato de 

cuidar na qualidade de vida do cuidador familiar do doente oncológico. Os resultados 

evidenciaram que os familiares/ cuidadores estão sujeitos a distress, dificuldades psicossociais, 

sobrecarga emocional, perturbações ligadas ao cuidado, sintomas de ansiedade, depressão e 

stresse. 

Outro estudo, desta vez realizado por Cotrim (2007) concluiu que os cuidadores/ familiares 

dos doentes ostomizados apresentam maiores níveis de depressão e ansiedade-estado 

comparativamente com cuidadores/ familiares dos doentes não ostomizados. Salientou o facto 

de a morbilidade psicológica dos doentes se encontrava relacionada com a sobrecarga dos 

cuidadores.  

Perez, Chávez, e Lanza (2000), por sua vez, constataram que os cuidadores de doentes com 

cancro avançado apresentavam sofrimento, desgaste, sensação de impotência, sensação de 

abandono, desejo de morte, perturbações alimentares e isolamento social.  

Figueiredo e Pereira (2006) realizaram uma investigação com o objetivo de identificar a 

existência de alterações psicológicas nos doentes com cancro colon retal e respetivos cônjuges, 

e qual a sua relação com o tratamento. Foram reportadas alterações emocionais, 

designadamente ao nível da ansiedade, depressão e stresse pós-traumático.  
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Posto isto, a atenção centrada no doente e na sua família deve ser primordial, uma vez que 

esta se constitui como o primeiro suporte ao doente e à concretização dos seus objetivos na luta 

contra a doença (Figueiredo & Pereira, 2007).  

Método 

Objetivos e Hipóteses 

A presente investigação tem como principal objetivo avaliar o impacto da doença 

oncológica na experiência subjetiva de sofrimento, sintomatologia psicopatológica e níveis de 

sobrecarga de familiares de doentes com cancro. Como objetivos específicos, pretende-se 

ainda: i) Conhecer a experiência subjetiva de sofrimento dos familiares, no sentido de perceber 

quais as dimensões de sofrimento mais afetadas; ii) Analisar se a experiência subjetiva de 

sofrimento difere em função das variáveis sociodemográficas e clínicas; iii) Avaliar a 

prevalência da sintomatologia psicopatológica dos familiares de doentes com cancro; iv) 

Perceber se em função das variáveis sociodemográficas e clínicas a sintomatologia 

psicopatológica difere; v) Avaliar os níveis de sobrecarga objetiva e subjetiva dos familiares; 

vi) Investigar se os níveis de sobrecarga diferem em função das variáveis sociodemográficas e 

clínicas; vii) Estudar a associação entre a experiência de sofrimento, a sintomatologia 

psicopatológica e a sobrecarga de cuidados.  

Considerando os objetivos expostos, formulam-se as seguintes hipóteses:  

H1: Aguarda-se que os familiares de doentes com cancro experimentem sofrimento durante 

a doença;  

H2: Perspetiva-se que os familiares de doentes com cancro desenvolvam sintomatologia 

psicopatológica durante a doença;  

H3: É expectável que os familiares de doentes oncológicos apresentem níveis de sobrecarga 

elevados.  
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H4: Prevê-se que a experiência subjetiva de sofrimento, a sintomatologia psicopatológica 

e a sobrecarga de cuidados difiram relativamente às variáveis sociodemográficas. 

H5: Postula-se que a experiência subjetiva de sofrimento, a sintomatologia psicopatológica 

e a sobrecarga de cuidados difiram significativamente em relação às variáveis clínicas.  

H6: É expetável que a experiência subjetiva de sofrimento se correlacione 

significativamente com a sintomatologia psicopatológica e a sobrecarga do cuidador.  

H7: Prevê-se que a sobrecarga do cuidador se correlacione significativamente com a 

sintomatologia psicopatológica. 

Participantes 

No estudo participaram 96 familiares e/ ou cuidadores de doentes oncológicos (62.5% do 

sexo feminino e 37.5% do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 18 e os 67 anos 

(M=37.40, DP=12.11). 

Por grupos etários, 43 (44.8%) têm idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, 42 

(43.8%) entre os 36 e os 52 anos e 11 (11.5%) entre os 53 e os 69 anos. 

No que respeita à residência, 14 (14,6%) dos familiares vivem em meio rural, enquanto 82 

(85,4%) habitam em meio urbano. A maioria reside no distrito de Vila Real 73 (76%), e os 

restantes 23 (24%) nos distritos de Viseu, Bragança, Porto, Lisboa e Aveiro. 

Tendo em conta a situação conjugal, 27 (28.1%) indicam ser solteiros, 59 (61.5%) são 

casados ou vivem em união de facto, 9 (9.4%) separados ou divorciados e 1 (1%) viúvo. 

Quanto à escolaridade, 4 (4.2%) não concluíram o primeiro ciclo, 14 (14.6%) concluíram 

o primeiro ciclo, 13 (13.5%) o segundo ciclo, 20 (20.8%) o terceiro ciclo, 26 (27.1%) o ensino 

secundário, 5 (5.2%) o ensino técnico e 14 (14.6%) o ensino superior ou universitário. 
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Relativamente à situação ocupacional, 62 (64.6%) encontram-se ativos, 9 (9.4%) estão 

desempregados, 2 (2.1%) sob atestado médico, 5 (5.2%) estão reformados, 6 (6.3%) nunca 

trabalharam e 12 (12.5%) indicam outros casos.  

No que concerne à atividade profissional, as profissões que predominam são estudante 12 

(12.5%), empregado de balcão 11 (11.5%) e doméstica 11 (11.5%), sendo que 11 (11.5%) não 

responderam e 55 (53%) exercem outras profissões. 

Do total de participantes, 95 (99%) são familiares dos doentes oncológicos e 1 (1%) não é 

familiar, sendo que 32 (33.3%) vivem com o doente e 64 (66.7%) não vivem com o doente. 43 

(44.8%) dos entrevistados referem ser cuidadores e 53 (55.2%) não o serem.  

No que concerne ao grau de parentesco, 3 (3.1%) indicaram ser mãe, 11 (11.5%) esposo/a, 

12 (12.5%) neto/a, sobrinho/a 13 (13.5%), 34 (35.4%) filho/a, 7 (7.3%) irmão/ã, 7 (7.3%) 

genro/nora, 7 (7.3%) cunhado/a, 1 (1%) primo/a e 1 (1%) não responde.  

Em relação ao acompanhamento do doente às consultas e tratamentos, 23 (24%) indicam 

acompanhar sempre o doente, 11 (11.5%) quase sempre, 15 (15.6%) algumas vezes, 12 (12.5%) 

poucas vezes, 24 (25%) quase nunca e 11 (11.5%) nunca. 

Quanto aos cuidados prestados ao doente, 26 (27.1%) referem não prestar cuidados ao 

familiar doente e 70 (72.9%) prestam algum tipo de cuidado. 

Relativamente ao facto de os participantes do estudo terem recebido algum tipo de apoio, 

8 (8.3%) afirmaram ter tido apoio perante a situação de doença, enquanto 88 (91.7%) não 

receberam. Dos 8 participantes que obtiveram apoio, 6 (6.3%) indicaram ter sido apoio 

psicológico e 2 (2.1%) farmacológico. Questionada a importância do apoio na forma de lidar 

com a situação de doença do familiar, 58 (60.4%) indicaram que seria importante, 28 (29.2%) 

não consideram importante o apoio e 10 (10.4%) não respondem.  

Fazendo referência aos dados clínicos relativos aos doentes dos familiares inquiridos, dos 

96 doentes, 22 (22.9%) foram diagnosticados com cancro de mama, 20 (20.8%) cancro no 
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estômago, 17 (17.7%) cancro do colo do útero/ ginecológico, 8 (8.3%) cancro na cabeça, 6 

(6.3%) cancro no pulmão, 5 (5.2%) cancro colon-rectal, 4 (4.2%) cancro na próstata, 3 (3.1%) 

melanoma, 3 (3.1%) cancro nos intestinos, 3 (3.1%) cancro na garganta, 2 (2.1%) leucemia, 1 

(1%) cancro no maxilar, 1 (1%) cancro na bexiga e 1 (1%) outro/não responde.  

Considerando o tempo do diagnóstico, 45 (46.9%) revelam ter recebido o diagnóstico há 

menos de 3 meses, 28 (29.2%) entre 3 e 6 meses, 4 (4.2%) entre 6 e 12 meses, 9 (9.4%) entre 

12 e 24 meses e 10 (10.4%) há mais de 24 meses. 

Para o efeito, foram condições de inclusão ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, não 

apresentarem alterações neurológicas que impeçam o preenchimento dos questionários e 

acompanharem o doente na situação de doença. 

Instrumentos 

Questionário sociodemográfico e clínico 

O questionário de dados sociodemográficos e clínicos é composto por duas partes. Uma 

parte dedicada a aspetos pessoais dos participantes como idade, género, concelho de residência, 

distrito, estado civil, escolaridade, profissão atual, situação ocupacional, grau de parentesco, 

tipo de cuidados prestados, acompanhamento ao hospital, apoio em geral nas atividades 

instrumentais da vida diária, e outra relacionada com a situação de doença do familiar, 

nomeadamente o tipo de cancro, o tempo de diagnóstico e o tipo de tratamento. 

Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares 

(IESSD – F) 

Para avaliar a experiência de sofrimento com a doença do familiar, foi utilizado o IESSD –

F), versão preliminar, que foi construído e validado para a população portuguesa por 

Remondes-Costa, McIntyre, e Resende (2016) com o intuito de avaliar a intensidade de 

sofrimento subjetivo na experiência de doença de um familiar.  
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Trata-se de um questionário de autorrelato sob a forma de escala de Likert de 1 a 5 pontos 

(1- não corresponde nada ao que se passa comigo; 2- corresponde pouco ao que se passa 

comigo; 3- corresponde bastante ao que se passa comigo; 4- corresponde muito ao que se passa 

comigo; 5- corresponde totalmente ao que se passa comigo/ é totalmente verdadeiro). 

O IESSD – F abrange cinco dimensões: Sofrimento Físico (itens 1, 8, 16, 21, 25, 28, 35, 

43), Sofrimento Psicológico (itens 2, 6, 13, 19, 26, 33, 34, 36, 42, 44), Sofrimento Existencial 

(itens 4, 10, 15, 17, 24, 30, 31, 38, 45, 46), Sofrimento Sociorrelacional (itens 3, 7,11, 12, 18, 

22, 23, 27, 32, 37, 40, 41, 48) e Experiências Positivas de Sofrimento (itens 5, 9, 12, 14, 20, 29, 

39, 47, 49).   

Os itens 5, 9, 12, 14, 20, 23, 28, 29, 35, 39, 41, 42, 47 e 49 necessitam de ser revertidos 

pois são apresentados no sentido inverso. Para se interpretarem as pontuações obtidas procede-

se ao somatório dos itens, podendo variar entre 49 e 245, sendo que associada a uma pontuação 

mais elevada corresponde maior intensidade da experiência de sofrimento. A intensidade do 

sofrimento varia de acordo com 5 níveis: ausência de sofrimento, sofrimento ligeiro, sofrimento 

médio, sofrimento elevado e sofrimento profundo.  

Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI) 

O Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI) foi desenvolvido por Derogatis (1982), e 

validado e adaptado para a população portuguesa por Canavarro (1999).  

O BSI avalia sintomas psicopatológicos em nove dimensões: somatização (itens 2, 7, 23, 

29, 30, 33 e 37), obsessões-compulsões (itens 5, 15, 26, 27, 32 e 36), sensibilidade interpessoal 

(itens 20, 21, 22 e 42), depressão (itens 9, 16, 17, 18, 35 e 50), ansiedade (itens 1, 12, 19, 38, 

45 e 49), hostilidade (itens 6, 13, 40, 41 e 46), ansiedade fóbica (8, 28, 31, 43 e 47), ideação 

paranoide (itens 4, 10, 24, 48 e 51) e psicoticismo (itens 3, 14, 34, 44 e 53).  
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Existem ainda três índices globais que respeitam a avaliações sumárias de perturbação 

emocional (itens 11, 25, 39 e 52), nomeadamente o índice geral de sintomas (IGS), o índice de 

sintomas positivos (ISP) e o total de sintomas positivos (TSP).   

O BSI apresenta-se como um inventário de autopreenchimento, de acordo com uma escala 

de Likert de 1 a 5 (1-nunca, 2-poucas vezes, 3-algumas vezes, 4-muitas vezes e 5-muitissimas 

vezes). 

A pontuação resulta da soma de cada item (0-4), pertencente a cada dimensão e, 

posteriormente, divide-se pelo número de itens que o indivíduo respondeu. O cálculo do IGS 

resulta da soma de todos os itens e, posterior, divisão pelo número total de respostas. O TSP 

respeita ao número de itens assinalados com resposta positiva. Por último, o ISP calcula-se 

dividindo o somatório de todos os itens pelo TSP. 

Escala de Sobrecarga do Cuidador 

A Escala de Sobrecarga do Cuidador foi validada por Sequeira (2009), tendo como 

objetivo avaliar a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador informal (Sequeira, 2010).  

É constituída por 22 itens, distribuídos por quatro fatores: impacto da prestação de 

cuidados (1,2,3,6,9,10,11,12,13,17 e 22), relação interpessoal (4,5,16,18 e 19), expectativas 

face ao cuidar (7,8,14 e 15) e perceção de autoeficácia (20 e 21).  

As respostas são apresentadas de acordo com uma escala de Likert, ordenadas e cotadas de 

1 a 5, em que 1 corresponde a “nunca”, 2 a “quase nunca”, 3 a “às vezes”, 4 a “muitas vezes” e 

5 a “quase sempre”.  

A pontuação total da escala varia entre 22 e 110, sendo que pontuações elevadas 

correspondem a uma maior perceção de sobrecarga, de acordo com os seguintes pontos de corte: 

sem sobrecarga (inferior a 46), sobrecarga ligeira (46-56) e sobrecarga intensa (superior a 56).  
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Procedimentos 

De modo a perceber a utilidade da temática apresentada revelou-se imprescindível uma 

recolha e análise criteriosa de dados bibliográficos passíveis de realizar uma compreensão e 

enquadramento da investigação pretendida. De seguida, atendeu-se à solicitação dos 

instrumentos aos respetivos autores para se proceder à sua aplicação enquanto fonte de recolha 

de dados (ver anexo 1). 

Posto isto, solicitou-se autorização ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar da 

Região Norte com o objetivo de solicitar as devidas autorizações para recolha de dados (ver 

anexo 2), e apresentar o Consentimento Informado dirigido aos participantes na investigação, 

sendo-lhes explicado o procedimento e objetivos do estudo, bem como a confidencialidade e 

anonimato dos dados recolhidos. Ao longo de todas as fases de elaboração do trabalho foram 

tidas em consideração e respeitadas as normas éticas e deontológicas inerentes à prática da 

investigação em psicologia.   

Antes da recolha dos dados, todos os participantes leram e assinaram o consentimento 

informado, iniciando-se, assim, a recolha dos dados (ver anexo 3), baseada num questionário 

sociodemográfico e clínico e em instrumentos de autorrelato ao longo de um período de três 

meses. A recolha da amostra foi realizada na sala de espera dos serviços de consulta externa e 

de quimioterapia e radioterapia. O protocolo de avaliação foi, maioritariamente, recolhido por 

hétero aplicação, tendo demorado em média 35 a 45 minutos por participante. 

Estratégias de análise de dados 

A presente investigação apresenta um cariz transversal dado que o conjunto de avaliações 

foi realizado num único momento do tempo não existindo, portanto, um seguimento temporal 

dos indivíduos. O tratamento dos dados foi realizado com o programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences –, na sua versão 22.0 para o sistema Windows. 
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Com o propósito de identificar e excluir missings e eventuais outliers realizou-se, de forma 

preliminar, uma limpeza da base de dados. Por forma a verificar se os dados da amostra seguiam 

os pressupostos de normalidade, foram analisados os valores de skeweness (assimetria) e 

kurtosis (achatamento), procedendo-se, concomitantemente, à realização de uma série de 

análises estatísticas que fornecem informação acerca da distribuição dos dados: teste de 

Kolmogorov-Smirnov, os gráficos de Histogramas, Q-QPlots e Boxplots (Maroco, 2007; 

Pallant, 2001). Os valores calculados confirmaram que a amostra em estudo cumpria os critérios 

de normalidade procedendo-se, neste sentido, a análises estatísticas mediante testes 

paramétricos. Para testar a consistência interna dos instrumentos utilizados, determinou-se o 

Alpha Cronbach. Foi, também realizado um conjunto de análises estatísticas nas quais foram 

considerados valores de significância de p < .05 para a interpretação dos dados. Destaca-se o 

recurso a análises correlacionais, médias e desvios-padrão das variáveis em estudo, assim como 

a análises de variância multivariada. (Pallant, 2001). 

Resultados 

Caracterização da experiência subjetiva de sofrimento na doença, sintomatologia 

psicopatológica e sobrecarga de familiares de doentes oncológicos 

Com vista a verificar se os familiares de doentes com cancro experienciam sofrimento 

durante o processo de doença (H1) foi realizada uma análise descritiva das dimensões do 

IESSD-F. Os resultados reportados registam níveis de sofrimento moderados e destacam o 

sofrimento psicológico (M = 3.37, DP = .75) como sendo a dimensão mais afetada. Por ordem 

decrescente, seguem-se as experiências positivas de sofrimento (M = 3.00, DP = .51), o 

sofrimento físico (M = 2.51, DP = .62), o sofrimento existencial (M = 2.38, DP = .80) e o 

sofrimento sociorrelacional (M = 2.35, DP = .58).  
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Por forma a analisar se os familiares e/ou cuidadores apresentam níveis de sobrecarga 

elevados (H2) efetuou-se a mesma análise. Os dados revelaram que a dimensão das expectativas 

face ao cuidar (M = 2.83, DP = .82) é a mais afetada, seguida da perceção de autoeficácia (M 

= 2.73, DP = 1.01), impacto da prestação de cuidados (M = 1.81, DP = .75) e, por último, a 

relação interpessoal (M = 1.71, DP = .66). 

Com o propósito de verificar se os familiares de doentes oncológicos desenvolvem 

sintomatologia psicopatológica durante o processo de doença (H3) foi realizada uma análise 

descritiva das dimensões do BSI. Como podemos consultar na tabela 1, os resultados reportados 

registam a ansiedade (M = 2.32, DP = .94) e a depressão (M = 2.30, DP = .98), como sendo as 

dimensões mais afetadas. Segue-se a dimensão das obsessões-compulsões (M= 2.26, DP= 

1.05), hostilidade (M= 2.15, DP= .86), ideação paranoide (M= 2.08, DP= .93), sensibilidade 

interpessoal (M= 2.00, DP = 1.00), somatização (M= 1.99, DP= .94), psicoticismo (M= 1.95, 

DP = .92) e ansiedade fóbica (M = 1.75, DP = .91). 
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Tabela 1 

Análise Descritiva das dimensões da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia 

psicopatológica 

Dimensões M DP Mínimo Máximo 

Experiência subjetiva de sofrimento     

Sofrimento físico 2.51 0.62 1.25 4.13 

Sofrimento psicológico 3.37 0.75 1.50 5.00 

Sofrimento sociorrelacional 2.35 0.58 1.42 4.50 

Sofrimento existencial 2.38 0.80 1.00 4.55 

Experiências positivas de sofrimento 3.00 0.51 2.00 4.75 

Sobrecarga do cuidador     

Impacto da prestação de cuidados 1.81 0.75 1.00 3.82 

Relação interpessoal 1.71 0.66 1.00 4.00 

Expectativas face ao cuidar 2.83 0.82 1.25 4.75 

Perceção de autoeficácia 2.73 1.01 1.00 5.00 

Sintomatologia psicopatológica     

Somatização 1.99 0.94 1.00 4.00 

Obsessões-compulsões 2.26 1.05 1.00 5.00 

Sensibilidade interpessoal 2.00 1.00 1.00 4.75 

Ansiedade 2.32 0.94 1.00 4.83 

Depressão 2.30 0.98 1.00 4.83 

Hostilidade 2.15 0.86 1.00 4.40 

Ansiedade fóbica 1.75 0.91 1.00 4.40 

Ideação paranoide 2.08 0.93 1.00 5.00 

Psicoticismo 1.95 0.92 1.00 4.20 

 

Variância da experiência subjetiva de sofrimento na doença, sintomatologia 

psicopatológica e sobrecarga em função das variáveis sociodemográficas 

Com o objetivo de analisar as diferenças entre a experiência subjetiva de sofrimento na 

doença, a sintomatologia psicopatológica e a sobrecarga em função das variáveis 

sociodemográficas da amostra (H4), foram realizadas análises de variância multivariada 

(MANOVA). 

Tendo em conta a variável sexo, os resultados reportam diferenças estatisticamente 

significativas quanto à experiência subjetiva de sofrimento na doença [F(5,90)=2.61, p=.03, 

n2=.13], sendo que a partir das análises univariadas foi possível verificar que esta diferença 
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ocorre na dimensão de sofrimento físico [F(1,94)=10.91, p=.001, n2=.10] e sofrimento 

sociorrelacional [F(1,94)=7.87, p=.006, n2=.08]. Como se pode observar na tabela 2, o sexo 

feminino apresenta pontuações médias mais elevadas nas dimensões acima mencionadas 

comparativamente com o sexo masculino, sugerindo uma maior intensidade de sofrimento 

aquando da situação de doença. 

Numa segunda leitura referente à sobrecarga, os resultados obtidos indicam diferenças 

estatisticamente significativas [F(4,91)=5.39, p=.001, n2=.19]. Segundo as análises de variância 

estas diferenças acontecem na dimensão do impacto da prestação de cuidados [F(1,94)=17.07, 

p=.000, n2=.15] e na dimensão da relação interpessoal [F(1,94)=7.14, p=.009, n2=.07]. 

No que respeita à sintomatologia psicopatológica, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas [F(9,86)=2.39, p=.02, n2=.20]. Todas as dimensões apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas, excetuando-se a dimensão de ideação paranoide 

[F(1,94)=1.19, p=.28, n2=.01] que não apresenta diferenças estatisticamente significativas. Neste 

sentido, como visível na tabela 2, os dados obtidos apontam que o sexo feminino apresenta 

maiores índices de sintomatologia psicopatológica. 
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Tabela 2 

Análise diferencial da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica em 

função do sexo 

 Sexo M±DP IC95% Direção das diferenças 

Experiência subjetiva de sofrimento     

Sofrimento físico 1-Masculino 

2-Feminino 

 

2.26±0.1 

2.67±0.08 

[2.06,2.45] 

[2.52,2.82] 

2>1 

 

Sofrimento sociorrelacional 1-Masculino 

2-Feminino 

 

2.14±0.1 

2.48±0.08 

[1.95,2.33] 

[2.33,2.62] 

2>1 

 

Sobrecarga do cuidador  

 

   

Impacto da prestação de cuidados 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.43±0.12 

2.04±0.1 

[1.20,1.66] 

[1.86,2.22] 

2>1 

 

Relação Interpessoal 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.53±0.1 

1.89±0.08 

[1.32,1.74] 

[1.72,2.06] 

2>1 

 

Sintomatologia psicopatológica  

 

   

Somatização 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.58±0.15 

2.24±0.12 

[1.29,1.88] 

[2.01,2.47] 

2>1 

 

Obsessões-compulsões 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.89±0.17 

2.48±0.13 

[1.55,2.22] 

[2.22,2.74] 

2>1 

 

Sensibilidade interpessoal 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.70±0.16 

2.19±0.13 

[1.38,2.03] 

[1.94,2.44] 

2>1 

 

Depressão 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.94±0.16 

2.52±0.12 

[1.62,2.25] 

[2.28,2.76] 

2>1 

 

Ansiedade 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.95±0.15 

2.54±0.12 

[1.65,2.25] 

[2.31,2.77] 

2>1 

 

Hostilidade 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.89±0.14 

2.30±0.11 

[1.61,2.17] 

[2.09,2.52] 

2>1 

 

Ansiedade fóbica 1-Masculino 

2-Feminino 

 

1.34±0.14 

1.99±0.11 

[1.06,1.62] 

[1.77,2.21] 

2>1 

 

Psicoticismo 1-Masculino 

2-Feminino 

1.59±0.15 

2.16±0.11 

[1.30,1.89] 

[1.93,2.39] 

2>1 

 

 

Tendo em conta a variável idade, os resultados apontam para a ausência de diferenças 

estatisticamente significativas relativamente à experiência subjetiva de sofrimento na doença 

[F(10,180)=1.19, p=.30, n2=.06]. De igual forma, diferenças estatisticamente significativas não 

foram encontradas quer face à sobrecarga [F(8,182)=0.50, p=.86, n2=.02], quer face à 

sintomatologia psicopatológica [F(18,172)=0.74, p=.77, n2=.07]. 

Face à variável residência, a análise de variância multivariada apontou diferenças 

estatisticamente significativas relativamente à experiência subjetiva de sofrimento na doença 
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[F(5,90)=2.78, p=.02, n2=.13], sobrecarga [F(4,91)=2.42, p=.05, n2=.09] e sintomatologia 

psicopatológica [F(9,86)=2.82, p=.006, n2=.23]. Observadas as análises de variância, verifica-se 

que esta diferença ocorre somente na dimensão sociorrelacional [F(1,94)=5.64, p=.02, n2=.06]. 

Tendo em conta a sobrecarga, constata-se que existem diferenças na dimensão do impacto da 

prestação de cuidados [F(1,94)=6.48, p=.01, n2=.07] e expectativas face ao cuidar [F(1,94)=5.41, 

p=.02, n2=.05]. Já em relação à sintomatologia psicopatológica, estas diferenças acontecem na 

dimensão das obsessões-compulsões [F(1,94)=5.90, p=.02, n2=.06], ansiedade fóbica 

[F(1,94)=13.17, p=.00, n2=.12] e psicoticismo [F(1,94)=5.24, p=.02, n2=.05].  

Como reportado na tabela 3, quer na dimensão das experiências subjetivas de sofrimento, 

quer nas dimensões referentes à sobrecarga e sintomatologia psicopatológica, constatou-se que 

os familiares que residem em meio rural apresentam pontuações médias mais elevadas 

comparativamente com os familiares do meio urbano, evidenciando maiores níveis de 

sofrimento, sintomatologia psicopatológica e sobrecarga face à situação de doença. 

Tabela 3 

Análise diferencial da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica em 

função da residência 

 Residência M±DP IC95% Direção das diferenças 

Experiência subjetiva de sofrimento 

 

    

Sofrimento sociorrelacional 1-Rural 

2-Urbano 

 

2.69±0.15 

2.29±0.06 

[2.38,2.99] 

[2.17,2.42] 

1>2 

 

Sobrecarga do cuidador  

 

   

Impacto da prestação de cuidados 1-Rural 

2-Urbano 

 

2.27±0.2 

1.73±0.08 

[1.88,2.62] 

[1.57,1.89] 

1>2 

 

Expectativas face ao cuidar 1-Rural 

2-Urbano 

 

3.29±0.21 

2.75±0.09 

[2.86,3.71] 

[2.57,2.92] 

1>2 

 

 

Sintomatologia psicopatológica  

 

   

Obsessões-compulsões 1-Rural 

2-Urbano 

  

2.87±0.27 

2.15±0.11 

[2.33,3.41] 

[1.93,2.38] 

1>2 

 

Ansiedade fóbica 1-Rural 

2-Urbano 

 

2.51±0.23 

1.62±0.09 

[2.06,2.97] 

[1.43,1.81] 

1>2 

 

Psicoticismo 1-Rural 

2-Urbano 

2.46±0.24 

1.86±0.1 

[1.98,2.94] 

[1.64,2.06] 

1>2 
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No que se refere ao estado civil, os resultados apontam para a ausência de diferenças 

estatisticamente significativas tanto na experiência subjetiva de sofrimento na doença 

[F(15,270)=0.67, p=.81, n2=.04], como na sobrecarga [F(12,273)=1.42, p=.16, n2=.06] e 

sintomatologia psicopatológica [F(27,258)=0.71, p=.86, n2=.07].  

Relativamente à escolaridade, não existe evidência de diferenças estatisticamente 

significativas em relação à experiência subjetiva de sofrimento [F(30,445)=0.95, p=.54, n2=.06], 

sobrecarga [F(24,356)=1.48, p=.07, n2=.09] e sintomatologia psicopatológica [F(54,516)=1.15, 

p=.22, n2=.11]. 

Por último, considerando a situação ocupacional, a análise de variância apontou para a 

existência de diferenças estatisticamente significativas na experiência subjetiva de sofrimento 

na doença [F(25,450)=1.52, p=.05, n2=.08], constatando-se esta diferença apenas ao nível do 

sofrimento físico [F(5,90)=2.79, p=.02, n2=.13]. No que concerne à sobrecarga [F(20,360)=2.17, 

p=.003, n2=.108], nomeadamente ao nível do impacto da prestação de cuidados [F(5,90)=4.29, 

p=.002, n2=.19] e da relação interpessoal [F(5,90)=4.43, p=.001, n2=.20]. De igual modo, pôde 

constatar-se diferenças estatisticamente significativas no que concerne à sintomatologia 

psicopatológica [F(45,430)=1.42, p=.05, n2=.13], designadamente, ao nível da somatização 

[F(5,90)=4.47, p=.001, n2=.20], ansiedade fóbica [F(5,90)=3.60, p=.005, n2=.17] e psicoticismo 

[F(5,90)=2.50, p=.04, n2=.12]. Como se pode observar na tabela 4, é ainda possível verificar que 

os familiares de doentes com cancro que se encontram sob atestado médico são os que 

evidenciam maior sofrimento e, em paralelo, maiores níveis de sintomatologia psicopatológica 

e sobrecarga.  
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Tabela 4 

Análise diferencial da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica em 

função da situação ocupacional 

 Situação ocupacional M±DP IC95% Direção das diferenças 

Experiência subjetiva de sofrimento 

 

    

 

 

Sofrimento físico 

1-Ativo/a 

2-Desempregado/a 

3- Sob atestado médico 

4- Reformado/a 

5- Nunca trabalhou 

6- Outros casos 

 

2.38±0.08 

2.72±0.2 

3.31±0.42 

3.13±0.27 

2.73±0.24 

2.55±0.17 

 

[2.23,2.53] 

[2.33,3.12] 

[2.48,4.15] 

[2.60,3.65] 

[2.25,3.21] 

[2.21,2.90] 

 

 

3>4>5>2>6>1 

 

 

 

 

 

Sobrecarga do cuidador  

 

   

 

 

Impacto da prestação de cuidados 

1-Ativo/a 

2-Desempregado/a 

3- Sob atestado médico 

4- Reformado/a 

5- Nunca trabalhou 

6- Outros casos 

 

1.72±0.09 

2.41±0.23 

3.14±0.49 

1.47±0.31 

2.30±0.28 

1.52±0.20 

[1.54,1.89] 

[1.95,2.88] 

[2.16,4.12] 

[0.85,2.09] 

[1.74,2.87] 

[1.12,1.92] 

 

 

 

3>2>5>1>6>4 

 

 

 

 

Relação interpessoal 

1-Ativo/a 

2-Desempregado/a 

3- Sob atestado médico 

4- Reformado/a 

5- Nunca trabalhou 

6- Outros casos  

1.71±0.08 

2.02±0.20 

3.40±0.43 

1.52±0.27 

2.03±0.25 

1.42±0.18 

[1.57,1.87] 

[1.62,2.43] 

[2.54,4.26] 

[0.98,2.06] 

[1.54,2.53] 

[1.07,1.77] 

 

 

 

 

3>5>2>1>4>6 

 

 

 

Sintomatologia psicopatológica  

 

   

 

 

Somatização 

1-Ativo/a 

2-Desempregado/a 

3- Sob atestado médico 

4- Reformado/a 

5- Nunca trabalhou 

6- Outros casos 

  

1.83±0.11 

2.70±0.29 

3.64±0.61 

2.43±0.39 

2.60±0.35 

1.55±0.25 

[1.61,2.05] 

[2.13,3.27] 

[2.43,4.86] 

[1.66,3.20] 

[1.90,3.30] 

[1.05,2.04] 

 

 

 

3>2>5>4>1>6 

 

 

 

 

Ansiedade fóbica 

1-Ativo/a 

2-Desempregado/a 

3- Sob atestado médico 

4- Reformado/a 

5- Nunca trabalhou 

6- Outros casos  

 

1.65±0.11 

2.58±0.28 

3.20±0.60 

1.32±0.38 

1.93±0.35 

1.47±0.25 

 

[1.44,1.87] 

[2.01,3.14] 

[2.00,4.40] 

[0.56,2.08] 

[1.24,2.62] 

[0.98,1.96] 

 

 

3>2>5>1>6>4 

 

 

 

 

Psicoticismo 

1-Ativo/a 

2-Desempregado/a 

3- Sob atestado médico 

4- Reformado/a 

5- Nunca trabalhou 

6- Outros casos 

1.81±0.11 

2.58±0.30 

3.30±0.63 

2.08±0.40 

2.30±0.36 

1.73±0.26 

[1.59,2.03] 

[1.99,3.16] 

[2.06,4.54] 

[1.29,2.87] 

[1.58,3.02] 

[1.23,2.24] 

 

 

3>2>5>4>1>6 
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Variância da experiência subjetiva de sofrimento na doença, sintomatologia 

psicopatológica e sobrecarga em função das variáveis clínicas  

Com o objetivo de analisar as diferenças entre a experiência subjetiva de sofrimento na doença, 

a sintomatologia psicopatológica e a sobrecarga em função das variáveis clínicas da amostra 

(H5), foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA). 

No que respeita ao parentesco, os resultados aponta diferenças estatisticamente 

significativas face à experiência subjetiva de sofrimento na doença [F(45,430)=1.42, p=.04, 

n2=.13] e à sobrecarga do cuidador [F(36,344)=1.51, p=.04, n2=.14]. Observadas as análises de 

variância, verifica-se que esta diferença ocorre nas dimensões de sofrimento físico [F(9,86)=1.99, 

p=.05, n2=.17], sofrimento sociorrelacional [F(9,86)=2.65, p=.01, n2=.22] e sofrimento 

existencial [F(9,86)=3.47, p=.001, n2=.27]. Tendo em conta a sobrecarga, as diferenças 

evidenciam-se na dimensão relacionada com as expectativas face ao cuidar [F(9,86)=3.47, 

p=.001, n2=.27]. Como reportado na tabela 5, quer nas dimensões relativas às experiência de 

sofrimento quer na sobrecarga do cuidador, constatou-se que as mães e os/as esposos/as 

registam maiores níveis de sofrimento e sobrecarga de cuidados comparativamente aos genros/ 

noras. Diferenças estatisticamente significativas não foram encontradas no que respeita à 

sintomatologia psicopatológica [F81,774)=1.16, p=.17, n2=.11]. 
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Tabela 5 

Análise diferencial da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica em 

função do parentesco 

 Parentesco M±DP IC95% Direção das diferenças 

Experiência subjetiva de sofrimento 

 

    

 

 

 

 

Sofrimento físico 

1-Mãe 

2-Esposo/a 

3- Neto/a 

4- Sobrinho/a 

5- Filho/a 

6- Irmão/ã 

7- Genro/ nora 

8- Cunhado/a 

3.25±0.34 

2.91±0.18 

2.27±0.17 

2.54±0.17 

2.53±0.10 

2.58±0.23 

2.07±0.23 

2.23±0.23 

[2.57,3.93] 

[2.55,3.27] 

[1.93,2.61] 

[2.21,2.87] 

[2.33,2.73] 

[2.13,3.02] 

[1.63,2.52] 

[1.79,2.68] 

 

 

 

 

 

1>2>6>4>5>3>8>7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofrimento sociorrelacional 

 

1-Mãe 

2-Esposo/a 

3- Neto/a 

4- Sobrinho/a 

5- Filho/a 

6- Irmão/ã 

7- Genro/ nora 

8- Cunhado/a 

 

2.75±0.31 

2.72±0.16 

2.09±0.16 

2.33±0.15 

2.49±0.09 

2.45±0.21 

1.86±0.21 

1.92±0.21 

[2.13,3.37] 

[2.39,3.05] 

[1.78,2.40] 

[2.03,2.63] 

[2.31,2.68] 

[2.04,2.86] 

[1.45,2.27] 

[1.51,2.33] 

 

 

 

 

 

1>2>5>6>4>3>8>7 

 

 

 

 

 

Sofrimento existencial  

1-Mãe 

2-Esposo/a 

3- Neto/a 

4- Sobrinho/a 

5- Filho/a 

6- Irmão/ã 

7- Genro/ nora 

8- Cunhado/a 

 

3.21±0.42 

2.99±0.22 

1.92±0.21 

2.12±0.20 

2.55±0.12 

2.60±0.27 

1.66±0.27 

1.96±0.27 

[2.39,4.04] 

[2.56,3.42] 

[1.50,2.33] 

[1.72,2.52] 

[2.31,2.80] 

[2.06,3.14] 

[1.12,2.20] 

[1.42,2.50] 

 

 

 

 

 

1>2>6>5>4>8>3>7 

 

Sobrecarga do cuidador  

 

   

 

 

 

 

Expectativas face ao cuidar 

1-Mãe 

2-Esposo/a 

3- Neto/a 

4- Sobrinho/a 

5- Filho/a 

6- Irmão/ã 

7- Genro/ nora 

8- Cunhado/a 

3.25±0.43 

3.50±0.22 

2.48±0.21 

2.90±0.21 

2.99±0.13 

2.61±0.28 

1.89±0.28 

2.29±0.28 

[2.40,4.10] 

[3.06,3.94] 

[2.06,2.90] 

[2.50,3.31] 

[2.74,3.24] 

[2.05,3.16] 

[1.34,2.45] 

[1.73,2.84] 

 

 

 

 

2>1>5>4>6>3>8>7 

 

 

 

Em relação a ser ou não cuidador do doente, a análise de variância multivariada apontou 

diferenças estatisticamente significativas ao nível da experiência subjetiva de sofrimento na 

doença [F(5,90)=7.66, p=.00, n2=.30], sintomatologia psicopatológica [F(9,86)=2.67, p=.01, 

n2=.22] e sobrecarga [F(4,91)=10.82, p=.00, n2=.32]. No que concerne à experiência subjetiva de 

sofrimento, as análises univariadas indicam diferenças estatisticamente significativas no 

sofrimento físico [F(1,94)=19.61, p=.00, n2=.17], sofrimento psicológico [F(1,94)=12.87, p=.00, 

n2=.12], sofrimento sociorrelacional [F(1,94)=30.30, p=.00, n2=.24] e sofrimento existencial 
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[F(1,94)=31.52, p=.00, n2=.25]. Em relação à sobrecarga do cuidador, as análises de variância 

constatam diferenças no impacto da prestação de cuidados [F(1,94)=12.33, p=.00, n2=.12] e nas 

expectativas face ao cuidar [F(1,94)=42.74, p=.00, n2=.31]. Na sintomatologia psicopatológica, 

esta diferença ocorre somente na dimensão somatização [F(1,94)=6.37, p=.01, n2=.06]. Neste 

sentido, como visível na tabela 6, os dados obtidos indicam que os cuidadores apresentam 

maiores níveis de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica. 

 

Tabela 6 

Análise diferencial da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica em 

função de ser ou não cuidador 

 Cuidador M±DP IC95% Direção das diferenças 

Experiência subjetiva de sofrimento 

 

    

Sofrimento físico 1-Sim 

2-Não 

 

2.80±0.09 

2.28±0.08 

[2.63,2.97] 

[2.13,2.44] 

1>2 

 

Sofrimento psicológico 1-Sim 

2-Não 

 

3.66±0.11 

3.14±0.10 

[3.45,3.88] 

[2.95,3.33] 

1>2 

 

Sofrimento sociorrelacional 1-Sim 

2-Não 

 

2.67±0.08 

2.09±0.07 

[2.51,2.82] 

[1.95,2.23] 

1>2 

 

Sofrimento existencial 1-Sim 

2-Não 

 

2.83±0.11 

2.02±0.10 

[2.62,3.04] 

[1.83,2.21] 

1>2 

 

Sobrecarga do cuidador  

 

   

Impacto da prestação de cuidados 1-Sim 

2-Não 

 

2.10±0.11 

1.58±0.10 

[1.88,2.31] 

[1.39,1.78] 

1>2 

 

Expectativas face ao cuidar 1-Sim 

2-Não 

 

3.33±0.10 

2.42±0.10 

[3.13,3.54] 

[2.23,2.60] 

1>2 

 

 

Sintomatologia psicopatológica  

 

   

Somatização 1-Sim 

2-Não 

  

2.26±0.14 

1.78±0.13 

[1.98,2.53] 

[1.53,2.03] 

1>2 

 

 

Tendo em conta a variável acompanhamento ao hospital, os resultados apontam para 

diferenças estatisticamente significativas quanto à experiência subjetiva de sofrimento na 

doença [F(25,450)=2.20, p=.00, n2=.11], constatando-se essa diferença ao nível do sofrimento 

físico [F(5,90)=6.03, p=.00, n2=.25], sofrimento psicológico [F(5,90)=2.33, p=.05, n2=.11], 
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sofrimento sociorrelacional [F(5,90)=9.40, p=.00, n2=.34], sofrimento existencial [F(5,90)=7.87, 

p=.00, n2=.30] e experiências positivas de sofrimento [F(5,90)=2.80, p=.02, n2=.14]. De igual 

modo, diferenças estatisticamente significativas foram encontradas relativamente à sobrecarga 

[F(20,360)=2.74, p=.00, n2=.13], designadamente no impacto da prestação de cuidados 

[F(5,90)=5.54, p=.00, n2=.24] e expectativas face ao cuidar [F(5,90)=9.03, p=.00, n2=.33]. 

Diferenças estatisticamente significativas não foram encontradas ao nível da sintomatologia 

psicopatológica [F(45,430)=1.34, p=.08, n2=.12]. Como visível na tabela 7, os familiares que 

acompanham sempre ou quase sempre os doentes ao hospital evidenciam maiores níveis de 

sofrimento e sobrecarga, quando comparados com os familiares que quase nunca ou nunca 

acompanham o doente.  
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Tabela 7 

Análise diferencial da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica em 

função do acompanhamento ao hospital 

 Acompanhamento 

Hospital 

M±DP IC95% Direção das diferenças 

Experiência subjetiva de sofrimento 

 

    

 

 

Sofrimento físico 

1- Sempre 

2-Quase sempre 

3- Algumas vezes 

4- Poucas vezes 

5- Quase nunca 

6- Nunca 

2.95±0.12 

2.60±0.17 

2.53±0.14 

2.60±0.16 

2.22±0.11 

2.03±0.17 

[2.72,3.18] 

[2.27,2.93] 

[2.25,2.82] 

[2.29,2.92] 

[2.00,2.44] 

[1.70,2.37] 

 

 

 

1>2>4>3>5>6 

 

 

 

 

 

 

Sofrimento psicológico 

1- Sempre 

2-Quase sempre 

3- Algumas vezes 

4- Poucas vezes 

5- Quase nunca 

6- Nunca 

 

3.69±0.15 

3.57±0.22 

3.39±0.19 

3.46±0.21 

3.08±0.15 

3.04±0.22 

[3.39,3.99] 

[3.14,4.01] 

[3.02,3.77] 

[3.04,3.87] 

[2.79,3.37] 

[2.60,3.47] 

 

 

 

1>2>4>3>5>6 

 

 

 

Sofrimento sociorrelacional 

1- Sempre 

2-Quase sempre 

3- Algumas vezes 

4- Poucas vezes 

5- Quase nunca 

6- Nunca 

 

2.85±0.10 

2.46±0.15 

2.37±0.13 

2.39±0.14 

1.99±0.10 

1.90±0.15 

[2.65,3.05] 

[2.17,2.75] 

[2.12,2.62] 

[2.11,2.67] 

[1.80,2.19] 

[1.61,2.19] 

 

 

 

1>2>4>3>5>6 

 

 

 

Sofrimento existencial 

1- Sempre 

2-Quase sempre 

3- Algumas vezes 

4- Poucas vezes 

5- Quase nunca 

6- Nunca 

 

2.90±0.14 

2.68±0.21 

2.66±0.18 

2.38±0.20 

1.82±0.14 

1.88±0.21 

[2.61,3.18] 

[2.27,3.09] 

[2.30,3.01] 

[1.99,2.77] 

[1.54,2.10] 

[1.47,2.29] 

 

 

 

1>2>3>4>6>5 

 

Experiências positivas de sofrimento 1- Sempre 

2-Quase sempre 

3- Algumas vezes 

4- Poucas vezes 

5- Quase nunca 

6- Nunca 

2.82±0.10 

2.82±0.15 

2.95±0.13 

2.94±0.14 

3.29±0.10 

3.07±0.15 

[2.61,3.02] 

[2.53,3.11] 

[2.70,3.20] 

[2.66,3.22] 

[3.09,3.49] 

[2.78,3.36] 

 

 

 

5>6>3>4>1>2 

 

Sobrecarga do cuidador     

 

 

Impacto da prestação de cuidados 

1- Sempre 

2-Quase sempre 

3- Algumas vezes 

4- Poucas vezes 

5- Quase nunca 

6- Nunca 

 

2.26±0.14 

2.03±0.20 

1.95±0.18 

1.86±0.20 

1.44±0.14 

1.22±0.20 

[1.98,2.54] 

[1.63,2.44] 

[1.60,2.30] 

[1.48,2.25] 

[1.16,1.71] 

[0.82,1.63] 

 

 

 

1>2>3>4>5>6 

 

 

 

 

Expectativas face ao cuidar 

1- Sempre 

2-Quase sempre 

3- Algumas vezes 

4- Poucas vezes 

5- Quase nunca 

6- Nunca 

3.48±0.14 

3.14±0.21 

2.92±0.18 

2.75±0.20 

2.26±0.14 

1.34±0.21 

[3.19,3.76] 

[2.73,3.55] 

[2.56,3.27] 

[2.36,3.14] 

[1.98,2.54] 

[1.93,2.75] 

 

 

1>2>3>4>5>6 

 

 

 

Em relação ao doente habitar com o familiar, a análise de variância multivariada apontou 

diferenças estatisticamente significativas ao nível da experiência subjetiva de sofrimento na 

doença [F(5,90)=5.30, p=.00, n2=.23], sintomatologia psicopatológica [F(9,86)=2.34, p=.02, 
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n2=.20] e sobrecarga [F(4,91)=3.50, p=.00, n2=.13]. Observadas as análises de variância, verifica-

se que esta diferença ocorre em todas as dimensões da experiência subjetiva de sofrimento: 

sofrimento físico [F(1,94)=12.75, p=.00, n2=.12], sofrimento psicológico [F(1,94)=7.48, p=.01, 

n2=.07], sofrimento sociorrelacional [F(1,94)=20.89, p=.00, n2=.18], sofrimento existencial 

[F(1,94)=24.40, p=.00, n2=.21] e experiências positivas de sofrimento [F(1,94)=6.30, p=.01, 

n2=.06]. Na sobrecarga, as diferenças evidenciaram-se somente na dimensão relacionada com 

as expectativas face ao cuidar [F(1,94)=10.79, p=.00, n2=.10]. Tendo em conta a sintomatologia 

psicopatológica, as diferenças evidenciam-se na somatização [F(1,94)=2.34, p=.02, n2=.20], 

ansiedade [F(1,94)=8.93, p=.00, n2=.09] e ansiedade fóbica [F(1,94)=3.81, p=.05, n2=.04]. A tabela 

8 indica que nas dimensões da experiência subjetiva de sofrimento, os familiares que vivem 

com o doente são os que mais sofrem, embora manifestem melhores experiências positivas. 

Relativamente à sobrecarga do cuidador e à sintomatologia psicopatológica, constatou-se que 

os familiares que vivem com o doente são os que evidenciam mais níveis de sobrecarga e 

sintomatologia psicopatológica.  
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Tabela 8 

Análise diferencial da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica em 

função da habitação 

 Habitação M±DP IC95% Direção das diferenças 

Experiência subjetiva de sofrimento 

 

    

Sofrimento físico 1-Sim 

2-Não 

 

2.82±0.10 

2.36±0.07 

[2.61,3.02] 

[2.22,2.51] 

1>2 

 

Sofrimento psicológico 1-Sim 

2-Não 

 

3.66±0.13 

3.23±0.09 

[3.41,3.91] 

[3.05,3.41] 

1>2 

 

Sofrimento sociorrelacional 1-Sim 

2-Não 

 

2.70±0.09 

2.17±0.07 

[2.51,2.89] 

[2.04,2.31] 

1>2 

 

Sofrimento existencial 1-Sim 

2-Não 

 

2.90±0.13 

2.13±0.09 

[2.64,3.15] 

[1.95,2.31] 

1>2 

 

Experiências positivas de sofrimento 1-Sim 

2-Não 

 

2.82±0.09 

3.09±0.06 

[2.65,2.99] 

[2.97,3.21] 

2>1 

 

Sobrecarga do cuidador  

 

   

Expectativas face ao cuidar 1-Sim 

2-Não 

 

2.73±0.18 

2.73±0.13 

[2.92,3.47] 

[2.45,2.83] 

1>2 

 

 

Sintomatologia psicopatológica  

 

   

Somatização 1-Sim 

2-Não 

  

2.38±0.16 

1.80±0.11 

[2.07,2.70] 

[1.58,2.02] 

1>2 

 

Ansiedade 1-Sim 

2-Não 

 

2.60±0.16 

2.17±0.12 

[2.28,2.93] 

[1.94,2.40] 

1>2 

 

Ansiedade fóbica 1-Sim 

2-Não 

2.00±0.16 

1.62±0.11 

[1.69,2.31] 

[1.40,1.84] 

1>2 

 

 

No que respeita ao tipo de cancro, os resultados apontam diferenças estatisticamente 

significativas quanto à sobrecarga [F(117,738)=1.38, p=.01, n2=.18] e à sintomatologia 

psicopatológica [F(52,328)=1.44, p=.03, n2=.19], todavia segundo as análises univariadas não foi 

possível encontrar essa diferenciação. Tendo em conta a experiência subjetiva de sofrimento, 

os resultados apontam para a ausência de diferenças estatisticamente significativas 

[F(65,410)=1.27, p=.09, n2=.17]. 

Tendo em conta o tempo de diagnóstico, os resultados apontam para a ausência de 

diferenças estatisticamente significativas face à experiência subjetiva de sofrimento na doença 

[F(20,360)=1.06, p=.39, n2=.06], e à sobrecarga do cuidador [F(16,364)=1.00, p=.45, n2=.04]. 

Relativamente à sintomatologia psicopatológica evidenciaram-se diferenças estatisticamente 
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significativas na análise multivariada [F(1,94)=2.34, p=.02, n2=.20], embora nas análises 

univariadas não se constatasse tal diferenciação.  

Por último, atendendo ao tipo de tratamento, os resultados apontam para diferenças 

estatisticamente significativas quanto à experiência subjetiva de sofrimento [F(60,415)=1.90, 

p=.00, n2=.22], sobrecarga [F(48,332)=1.60, p=.01, n2=.19] e sintomatologia psicopatológica 

[F(108,747)=1.74, p=.00, n2=.20]. Todavia, segundo as análises univariadas não foi possível 

encontrar essas diferenças.  

 

Associação entre a sintomatologia psicopatológica e a experiência subjetiva de sofrimento 

na doença e a sobrecarga do cuidador 

Com o intuito de analisar as associações entre a experiência subjetiva de sofrimento e a 

sobrecarga e a sintomatologia psicopatológica de familiares de doentes oncológicos (H6), 

foram efetuadas análises correlacionais entre os vários instrumentos utilizados. Os resultados 

das análises de correlações interescalas e as respetivas médias e desvios-padrão, reportadas na 

tabela 9, permitem constatar que existem correlações significativas entre as três variáveis em 

estudo. 

No que respeita à associação entre experiência subjetiva de sofrimento e sintomatologia 

psicopatológica, os resultados apontam para a existência de correlações estatisticamente 

significativas. 

Por conseguinte, denota-se que a subescala sofrimento físico assinala uma correlação 

significativa, no sentido positivo e com magnitude entre moderada a forte, com todas as 

dimensões da escala: somatização, obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, 

depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranoide e psicoticismo (r=.47, 

até r=.66).  
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Relativamente à dimensão do sofrimento psicológico, esta apresenta uma correlação 

significativa, no sentido positivo e com magnitude entre fraca a forte, com todas as subescalas 

da sintomatologia psicopatológica, à exceção da ansiedade fóbica (r=.25, até r=.53).  

A subescala sofrimento sociorrelacional correlaciona-se significativamente, no sentido 

positivo e com magnitude entre moderada a forte, com todas as subescalas da sintomatologia 

psicopatológica (r=.39, até r=.57). 

De igual modo, o sofrimento existencial correlaciona-se significativamente, no sentido 

positivo e com magnitude entre moderada a forte, com todas as subescalas da sintomatologia 

psicopatológica (r=.34, até r=.63). 

Por fim, tendo em conta a dimensão das experiências positivas de sofrimento, esta aponta 

uma correlação significativa, no sentido negativo e com magnitude entre fraca a forte com todas 

as subescalas da sintomatologia psicopatológica (r=-.23, até r=-.54). 

No que concerne à associação entre experiência subjetiva de sofrimento e sobrecarga 

do cuidador, os resultados apontam para a existência de correlações estatisticamente 

significativas. 

A subescala sofrimento físico assinala uma correlação significativa, no sentido positivo e 

com magnitude entre fraca a forte, com todas as dimensões da sobrecarga do cuidador, 

excetuando-se a perceção de autoeficácia (r=.25, até r=.56).  

Relativamente à dimensão do sofrimento psicológico, esta apresenta uma correlação 

significativa, no sentido positivo e com magnitude entre fraca a moderada, apenas com as 

dimensões relacionadas com as expectativas face ao cuidar (r=.48) e a perceção de autoeficácia 

(r=.22). 

A subescala sofrimento sociorrelacional correlaciona-se significativamente, no sentido 

positivo e com magnitude entre moderada a forte, com todas as subescalas da sobrecarga, à 

exceção da perceção de autoeficácia (r=.38, até r=.64). 
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Por sua vez, o sofrimento existencial assinala uma correlação significativa, no sentido 

positivo e com magnitude entre moderada a forte, com as subescalas do impacto da prestação 

de cuidados (r=.46) e das expectativas face ao cuidar (r=.62).  

A dimensão das experiências positivas de sofrimento, aponta uma correlação 

significativa, no sentido negativo e com magnitude entre fraca a moderada com as subescalas 

do impacto da prestação de cuidados (r=-.20) e das expectativas face ao cuidar (r=-.36). 

De modo geral, os resultados obtidos parecem sugerir que índices superiores de sofrimento 

se encontram associados a elevados níveis de sintomatologia psicopatológica dos familiares de 

doentes oncológicos.  

 

Tabela 9 

Correlação entre a experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica 

(N=96) 

   Experiência subjetiva 

de sofrimento 

  

 Físico Psicológico Sociorrelacional Existencial Experiências 

positivas 

Sintomatologia psicopatológica 

 

     

Somatização 0.57** 0.25** 

 

0.53** 0.52** -0.36** 

Obsessões-compulsões 0.61** 0.36**  0.47** 0.50** 

 

-0.45** 

Sensibilidade interpessoal 0.47** 0.25* 0.39** 0.34** 

 

-0.40** 

Depressão 0.66** 0.53** 0.53** 0.57** 

 

-0.54** 

Ansiedade 0.63** 0.47** 0.57** 0.63** 

 

-0.47** 

Hostilidade 

 

0.55** 0.35** 0.42** 0.51** -0.37** 

Ansiedade fóbica 

 

0.51** 0.17 0.49** 0.47** -0.23** 

Ideação paranoide 

 

0.51** 0.36** 0.44** 0.50** -0.46** 

Psicoticismo 

 

0.58** 0.32** 0.51** 0.50** -0.41** 

Sobrecarga do cuidador  

 

    

Impacto da prestação de cuidados 

 

0.47** 0.12 0.64** 0.46** -0.20* 

Relação interpessoal 0.25* -0.06 0.38** 0.13 

 

-0.09 

Expectativas face ao cuidar 0.56** 0.48** 0.64** 0.62** 

 

-0.36** 

Perceção de autoeficácia 0.20 0.22** 0.07 0.13 

 

-0.19 
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No que concerne à associação entre a sobrecarga do cuidador e a sintomatologia 

psicopatológica (H7), os resultados apontam para a existência de correlações estatisticamente 

significativas. 

Na tabela 10, é possível observar que existem correlações significativas entre as duas 

variáveis em estudo. 

Neste sentido, a dimensão do impacto da prestação de cuidados aponta para uma 

correlação significativa, no sentido positivo e com magnitude entre moderada a forte, em todas 

as subescalas da sintomatologia psicopatológica (r=.50, até r=.68).  

Igualmente, a dimensão relacionada com a relação interpessoal, correlaciona-se 

significativamente, no sentido positivo e com magnitude entre moderada a forte, com todas as 

subescalas da sintomatologia psicopatológica (r=.38, até r=.60). 

A dimensão das expectativas face ao cuidar sugere uma correlação significativa, no 

sentido positivo e com magnitude moderada, com todas as subescalas da sintomatologia 

psicopatológica (r=.32, até r=.49). 

Por último, a subescala da perceção de autoeficácia, correlaciona-se significativamente, 

no sentido positivo e com magnitude fraca, com as subescalas da sensibilidade interpessoal, 

depressão, ansiedade, hostilidade, ideação paranoide e psicoticismo (r=.22, até r=.27). 

Assim, os resultados obtidos permitem indagar que elevados níveis de sobrecarga relativos 

à prestação de cuidados ao doente oncológico se encontram associados a elevada sintomatologia 

psicopatológica por parte dos familiares.  
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Tabela 10 

Correlação a sobrecarga e a sintomatologia psicopatológica (N=96) 

   Sobrecarga do cuidador  

 Impacto da 

prestação de 

cuidados 

Relação interpessoal Expectativas face ao 

cuidar 

Perceção de 

autoeficácia 

Sintomatologia psicopatológica 

 

    

Somatização 0.68** 0.50** 

 

0.49** 0.12 

Obsessões-compulsões 0.50** 0.38**  0.43** 0.19 

 

Sensibilidade interpessoal 0.55** 0.57* 0.32** 0.22* 

 

Depressão 0.50** 0.40** 0.44** 0.24* 

 

Ansiedade 0.63** 0.46** 0.55** 0.22* 

 

Hostilidade 

 

0.52** 0.40** 0.42** 0.24* 

Ansiedade fóbica 

 

0.65** 0.60 0.32** 0.10 

Ideação paranoide 

 

0.47** 0.39** 0.38** 0.27** 

Psicoticismo 

 

0.61** 0.51** 0.42** 0.26** 

 

Discussão 

A presente investigação teve como principal objetivo avaliar a experiência subjetiva de 

sofrimento com a doença, sintomatologia psicopatológica e níveis de sobrecarga de familiares 

de doentes com cancro e ainda, perceber se estas diferem em função de variáveis 

sociodemográficas e clínicas, bem como, qual a relação entre as três. 

Neste sentido, com base na literatura consultada e nas hipóteses formuladas, passamos a 

discutir os resultados encontrados. No final do capítulo é exposto o contributo do estudo para a 

prática clínica, algumas limitações e sugestões para trabalhos futuros. 

Mas antes disso, sublinhamos a pertinência e originalidade do presente trabalho, na medida 

em que a experiência subjetiva de sofrimento em familiares de doentes oncológicos não se 

encontra documentada bibliograficamente, uma vez que não existia, até então, nenhum 

instrumento validado para a população portuguesa, situação que limita a comparação com 

outros estudos. 
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Com o propósito de verificar se os familiares de doentes com cancro experienciam 

sofrimento durante o processo de doença (H1), procurou-se perceber a existência de 

sofrimento, bem como destacar quais as dimensões mais afetadas. Nesta ordem, constatou-se 

que o sofrimento acompanha os familiares durante o processo de doença, sendo que a dimensão 

psicológica atinge níveis superiores de sofrimento comparativamente com todas as outras. Este 

resultado sugere que a doença provoca alterações cognitivas, emocionais, comportamentais e 

na identidade pessoal, tal como afirmam Matos e Pereira (2005) e Dias, Manuel, Xavier e Costa 

(2002) quando enfatizam que a doença oncológica se reveste de características com grande 

carga emocional, provocando alterações a nível comportamental, cognitivo e social.  

Acompanhar a deterioração física e declínio de um familiar, e a subsequente aproximação 

da morte está relacionado com um importante sofrimento emocional dos familiares (Kinsella, 

Cooper, Picton, & Murtagh, 1998). 

Nesta ordem, Bayés (1998) afirma que o sofrimento não se restringe à condição física, na 

medida em que existem outras dimensões de igual modo significativas, indo assim ao encontro 

dos resultados reportados no presente estudo. 

A segunda dimensão que registou níveis mais elevados de sofrimento, foi as experiências 

positivas de sofrimento. Este dado indica que os familiares estudados revelam algumas 

dificuldades em retirar um sentido positivo da doença, contrariamente ao que seria de esperar, 

tendo em conta que, mesmo em situações difíceis como a doença do familiar, o sofrimento 

pudesse trazer algum ganho significativo, potenciando os aspetos positivos do sofrimento 

(McIntyre, 2004). 

Como salientou Bonino (2007), a caminhada sofrida induzida pela doença não deve ser 

entendida exclusivamente como uma perda. Neste ciclo, o sofrimento pode ser entendido como 

um desafio que permite a redefinição de novos objetivos, significados e reorientações de vida 

(Gameiro, 1999; Maia, 2009; McIntyre, 1995; Patrão, Leal, & Maroco, 2008).  
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Contudo, esta dificuldade dos familiares retirarem experiências positivas do sofrimento que 

vivenciam ao longo do processo da doença, bem como o sofrimento psicológico reportado neste 

estudo, poderão estar relacionados com o facto de serem inúmeras as alterações no universo 

familiar (Pereira & Lopes, 2005; Carvalho, 2008) e, consequentemente haver uma preparação 

intelectual e psicológica insuficiente por parte dos familiares face às exigências da doença 

(Cotrim, 2007).  

Quanto à sintomatologia psicopatológica (H2), as dimensões depressão e ansiedade 

revelaram-se mais significativas. Os resultados são concordantes com a literatura, 

evidenciando-se que os familiares de doentes oncológicos experienciam sintomas de depressão 

(Franca, 2004; Lewis, 1990) e ansiedade (Ferrario et al., 2003; Lewis, 1990). Contrariamente, 

Cotrim (2007) no seu estudo afirma que os cuidadores não apresentam sinais indicadores de 

depressão. 

Casmarrinha (2008) concluiu, no seu estudo, que os familiares de doentes oncológicos 

manifestam sentimentos de preocupação e ansiedade com o familiar doente, satisfazendo as 

suas vontades e desejos. Sthanhope (1999) salienta que é função da família proteger a saúde 

dos seus membros e dar resposta e apoio às suas necessidades sentidas durante o período de 

doença.  

Contudo, a literatura mais sintomas psicopatológicos experienciados pelos familiares de 

doentes com cancro, sendo apontadas perturbações alimentares, perturbações de sono, 

sintomatologia psicossomática, distress, perturbações ligadas ao cuidado e stresse pós-

traumático (Coelho, 2009; Figueiredo & Pereira, 2006; Lewis, 1990; Perez et al., 2000).  

No que concerne à sobrecarga, as dimensões que apresentaram piores níveis foram as 

expectativas face ao cuidar e a perceção de autoeficácia (H3).  

Desta forma, observa-se que a sobrecarga objetiva (dimensão 1- impacto da prestação de 

cuidados e dimensão 2- relação interpessoal) apresenta valores mais baixos em comparação 
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com a sobrecarga subjetiva (dimensão 3- expectativas face ao cuidar e dimensão 4- perceção 

de autoeficácia). A primeira dimensão avalia o impacto relativamente à prestação de cuidados 

e a segunda dimensão avalia a relação entre o cuidador e o doente, em concreto a vergonha, 

irritação e tensão (Sequeira, 2009). Níveis baixos nesta sobrecarga sugerem sentimentos 

positivos face à prestação de cuidados, nomeadamente à situação de doença, incapacidade, tipo 

de dependência e comportamento do doente.  

Em contrapartida, a sobrecarga subjetiva mais elevada, evidencia receio face às 

expectativas, respeitante aos encargos económicos e dependência dos seus familiares. Este tipo 

de sobrecarga está relacionado com o bem-estar físico e psicológico do cuidador, realçando a 

presença de preocupações e sintomas depressivos, de ansiedade e culpa (Sequeira, 2007).  

Procurou-se, ainda, analisar a variabilidade da experiência subjetiva de sofrimento, 

sobrecarga e sintomatologia psicopatológica em função das variáveis sociodemográficas (H4). 

Ressalva-se que, além de os estudos com familiares de doentes oncológicos serem escassos, os 

que existem não analisam as diferenças em função das variáveis sociodemográficas, o que 

limita a comparação com outros estudos.  

Os resultados obtidos sugerem que a variável sexo apresentou diferenças no que se refere 

à experiência subjetiva de sofrimento, nas dimensões física e sociorrelacional; à sintomatologia 

psicopatológica, em todas as dimensões, exceto a ideação paranoide; e à sobrecarga, no impacto 

da prestação de cuidados e na relação interpessoal. Em todas as dimensões que evidenciaram 

diferenças, constatou-se que o sexo feminino revela maior intensidade de sofrimento e, 

consequentemente, maior sobrecarga e sintomatologia psicopatológica.  

Este dado parece ser justificado pelo facto de recair, mais frequentemente, sobre a mulher 

a tarefa de cuidar, adquirindo, historicamente, a função de cuidadora dos filhos, dos pais, da 

família (Ferreira, 2011; Visoná, Prevedello, & Souza, 2012), o que confirma estes resultados. 
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Associada a uma maior sobrecarga, encontra-se maior morbilidade psicológica e, 

consequentemente, maior sofrimento por parte de quem cuida. 

De acordo com Bidarra (2010) as mulheres verbalizam sentimentos mais negativos, 

manifestando maior dificuldade em lidar com o doente. Por sua vez, os homens manifestam 

sentimentos mais positivos.  

No que concerne à residência, os resultados evidenciaram diferenças significativas, ao 

nível do sofrimento sociorrelacional, impacto da prestação de cuidados, expectativas face ao 

cuidar e sintomas de obsessões-compulsões, ansiedade fóbica e psicoticismo. Em todas as 

dimensões, os familiares de doentes oncológicos que vivem no meio rural apresentam maiores 

níveis de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica. Estes dados podem ser 

explicados pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde, pelo menor esclarecimento face à 

situação de doença do familiar e a tendência ao isolamento. Um estudo de Martins (2014) 

corrobora os resultados do presente estudo, na medida em que os familiares cuidadores 

revelaram que a tarefa de cuidar implica desgaste físico e psicológico, sentindo-se aprisionados 

e com isolamento social, muitas vezes procurando apoio dentro da própria família e vizinhança.  

Relativamente à situação ocupacional, foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas face à experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia 

psicopatológica, sendo os familiares sob atestado médico, os que evidenciaram maior 

sofrimento físico, impacto na prestação de cuidados e na relação interpessoal e, sintomas de 

somatização, ansiedade fóbica e psicoticismo. O facto de os familiares, ou especialmente o 

cuidador, terem de integrar na sua rotina novas tarefas de apoio ao familiar doente, poderá levar 

a alterações a nível laboral e de abdicação de projetos, o que parece justificar os elevados níveis 

de sobrecarga e, consequentemente, sofrimento e morbilidade. Esta situação poderá sofrer 

atenuantes, dependendo do grau de dependência do doente e do tipo de cuidados que lhe são 

prestados. Martins (2014) vai ao encontro do referido anteriormente, enfatizando que, embora 



77 
 

alguns familiares não sofram alterações nos seus aspetos de vida, outros deparam-se com 

inúmeras alterações após a responsabilidade de cuidar, nomeadamente a perda laboral.  

Segundo os resultados do presente estudo, a experiência subjetiva de sofrimento, a 

sobrecarga e a sintomatologia psicopatológica, não apresentam variabilidade em função da 

idade, estado civil e escolaridade, contrariamente ao expectável. Estes resultados parecem 

sugerir que a experiência subjetiva de sofrimento, a sobrecarga e a sintomatologia 

psicopatológica de familiares de doentes com cancro parecem associar-se mais às experiências 

pessoais e interpessoais que estes experienciaram ao longo da sua vida, bem como na forma 

como lidam com a situação de doença, do que propriamente ao contexto sociodemográfico em 

que se inserem.  

Em função das variáveis clínicas dos familiares de doentes oncológico (H5), o parentesco 

apresentou variabilidade no que respeita à experiência subjetiva de sofrimento e à sobrecarga, 

não se evidenciando diferenças ao nível da sintomatologia psicopatológica. Neste sentido, os 

resultados obtidos evidenciaram que mais níveis de sobrecarga e maior intensidade de 

sofrimento eram experienciados pelas mães e cônjuges. O facto de as mães e os cônjuges 

apresentam valores mais elevados de sofrimento e sobrecarga, poderá ser explicado pela relação 

familiar próxima e pela co-habitação, o que favorece o aumento da prestação de cuidados e, 

consequentemente, o sofrimento (Santos, 2005).  

Contudo, Ferreira (2011) não corrobora com o presente estudo, constatando que a maior 

parte dos cuidadores são cônjuges e filhos e, só depois, as mães.   

Tal como referido anteriormente por Santos (2005) o fator de co-habitação poderá 

contribuir para o aumento do sofrimento e, consequentemente, da sobrecarga e da 

sintomatologia, o que vai ao encontro do presente estudo, no qual se constatou que os familiares 

que viviam com o familiar doente apresentavam valores mais altos de sofrimento, sobrecarga e 

sintomatologia.  



78 
 

Em relação ao ser ou não cuidador, os resultados apontam para diferenças significativas 

ao nível da experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga do cuidador e sintomatologia 

psicopatológica. Neste sentido, os cuidadores apresentam maiores níveis de sofrimento, 

sobrecarga e morbilidade psicológica. No que concerne ao acompanhamento ao hospital, essas 

diferenças ocorreram em relação ao sofrimento e à sobrecarga, sugerindo que os familiares que 

acompanham sempre ou quase sempre o familiar doente ao hospital apresentam maiores níveis 

de sofrimento e sobrecarga. Embora a família atente nas necessidades do familiar doente e 

forneça apoio emocional, normalmente existe um cuidador que, segundo Alves (2010), presta 

cuidados que excedem o “normal”, considerando uma assistência nas atividades de vida diária. 

Este aumento da tensão decorrente do acréscimo de tarefas que, neste caso, pode ser o 

acompanhamento ao hospital, poderá levar ao risco de exaustão, ou seja, sobrecarga. Daí que 

quanto maior a prestação de cuidados por parte do cuidador, maior os níveis de sobrecarga e 

sofrimento. Isto muitas vezes acontece devido ao facto de o cuidador não solicitar apoio de 

outros familiares para não os sobrecarregar e não se sentir um peso (Moreira, 2001).  

Quanto ao tipo de tratamento, tempo de diagnóstico e tipo de cancro, embora se tivessem 

verificado, em algumas dimensões, diferenças estatisticamente significativas, essas não foram 

reportadas nas análises univariadas.  

Referenciando outro objetivo do estudo, é possível verificar que a experiência subjetiva 

de sofrimento, a sobrecarga do cuidador e a sintomatologia psicopatológica se 

correlacionam de forma significativa (H6), ou seja, uma maior intensidade de sofrimento 

conduz a níveis superiores de sintomatologia e sobrecarga. Como advoga McIntyre (2004) e 

Gameiro (1999) quando o sofrimento não é devidamente atendido, interfere na adaptação à 

doença e, consequentemente, pode levar ao desenvolvimento de psicopatologia (Remondes-

Costa, 2012). 
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Por sua vez, as experiências positivas relacionam-se negativamente com a sobrecarga e a 

sintomatologia, o que sugere que a maiores índices de sofrimento e sintomatologia estão 

associadas piores experiências positivas. Os familiares de doentes oncológicos parecem 

demonstrar dificuldades em retirar um sentido positivo do decurso processual da doença, 

podendo este facto estar associado à dificuldade em ver o sofrimento do familiar doente e, 

permanente tristeza, sensibilidade interpessoal, irritabilidade. Cotrim (2007) alerta para o facto 

de a morbilidade psicológica dos doentes se encontrar relacionada com a sobrecarga dos 

familiares, daí a dificuldade em encarar o sofrimento como um aspeto normal do ajustamento 

à situação de doença (McIntyre, 2004). 

De igual modo, a sobrecarga correlaciona-se significativamente com a sintomatologia 

psicopatológica, sendo que a maiores níveis de sobrecarga se associa mais morbilidade 

psicopatológica. Neste sentido, estudos relatam que, inerentes à prestação de cuidados, estes 

cuidadores poderão apresentar ansiedade e depressão (Given et al., 2004; Grov, Dahl, Moum, 

& Fosså, 2005) stresse e tensão (Coelho, 2009; Payne, Smith, & Dean, 1999) privação de sono 

(Carter, 2003; Lewis, 1990), sentimento de impotência, desamparo (Milberg, Strang, & 

Jakobsson, 2004; Perez et al., 2000).  

A terminar, ressaltam-se algumas limitações a ter em consideração. Importa sublinhar a 

necessidade de atender aos limites da generalização dos resultados tendo em conta as 

vulnerabilidades da amostra estudada, nomeadamente a sua reduzida dimensão. No entanto, 

esta dificuldade na recolha da amostra, também se deveu às dificuldades dos familiares que, 

muitas vezes, se encontravam descompensados emocionalmente, e à extensão do protocolo.  

Outra limitação do estudo prende-se com o facto de ter abordado apenas a doença 

oncológica, sendo que seria fundamental abranger o objeto de estudo a outras condições 

crónicas de doença. 
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No que se refere a investigações futuras, sugere-se a continuação do estudo da experiência 

subjetiva de sofrimento, da sobrecarga do cuidador e da morbilidade psicopatológica. O estudo 

levanta uma questão amplamente negligenciada na literatura, uma vez que são escassos os 

estudos acerca da sobrecarga e da sintomatologia vivenciada pelos familiares de doentes 

oncológicos. 

 

Conclusão 

O propósito deste trabalho consistiu em compreender de que forma a doença oncológica 

afeta a experiência subjetiva de sofrimento, a sobrecarga e a sintomatologia de familiares de 

doentes com cancro. A partir dos resultados obtidos, formulou-se uma reflexão sobre o tema, 

assente numa perspetiva existencial e normativa da experiência de sofrimento ao longo da 

trajetória processual do curso da doença, incrementando a destrinça entre sofrimento 

“despatologizado” ou existencial e sofrimento psicopatológico. Especificamente procurou-se 

perceber a influência das características sociodemográficas e clínicas na variabilidade da 

experiência subjetiva de sofrimento, sobrecarga e sintomatologia psicopatológica. Nesta ordem, 

concluiu-se que durante o processo de doença, os familiares experienciam níveis moderados de 

sofrimento e, consequentemente, morbilidade psicopatológica e níveis de sobrecarga subjetiva 

evidentes.   

Face ao exposto, aguarda-se que os resultados obtidos e as conclusões formuladas possam 

contribuir para uma maior consciencialização da necessidade de centrar a atenção não apenas 

no doente mas, de igual modo, na família (Figueiredo & Pereira, 2007).  

Aludindo à intervenção psicológica, segundo Alves (2010) urge a necessidade de apoios 

comunitários, práticos e técnicos, de informação e orientação do estado de saúde do doente, 

esclarecimento de dúvidas, promoção da escuta ativa e incentivo da família não descurar do 

autocuidado e disponibilização de tempo para si.  
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Segundo Rolland (1990) é essencial o suporte psicossocial às famílias a partir do momento 

em que são confrontadas com a doença do familiar, destacando-se o apoio financeiro, o apoio 

emocional, os grupos de apoio ou de entreajuda e os serviços da comunidade local (Imaginário, 

2008; Perry & Meneses, 1989). Nesta ordem, também Sousa (2007) refere que o 

acompanhamento psicoeducativo vai permitir ao doente e à família uma melhor gestão da 

doença e, consequentemente, melhor bem-estar. A este propósito, a autora desenvolveu, entre 

o ano de 2003 e 2005, um programa experimental, constituído por 70 famílias e 70 doentes, 

divididos em quatro grupos de acordo com a fase da doença. Esta formação permitiu um maior 

conhecimento da doença, uma maior capacidade para lidar com as dificuldades que a doença 

lhes acarretou e ainda, a partilha de sentimentos e de estratégias de coping, com a consequente 

diminuição de sentimentos de solidão e de desajuste emocional. Assim, é necessária a 

construção de espaços que envolvam a família, durante todo o processo de doença, onde esta 

possa aprender a cuidar, mas também ser cuidada, na perspetiva de uma assistência integral e 

de qualidade (Carvalho, 2007).  

Em suma, ressalva-se que este estudo se destaca pela originalidade, na medida em que 

analisa a experiência subjetiva de sofrimento em familiares, nunca estudada em Portugal, 

devido à inexistência de instrumentos validados para a população portuguesa, contribuindo para 

um domínio novo de investigação no âmbito dos familiares e cuidadores de doentes oncológicos 

– o sofrimento com a experiência de doença do familiar.   
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Considerações Finais 

O presente trabalho assentou na necessidade da criação de um instrumento para avaliação 

da experiência subjetiva de sofrimento com a doença do familiar, na medida em que nos parece 

fundamental para o diagnóstico de situações de risco e planeamento de intervenções sociais de 

apoio, centradas em todo o núcleo familiar e não exclusivamente no doente. Embora os 

resultados reportem a necessidade deste instrumento ser revisto, ressalva-se a sua importância 

no domínio do construto do sofrimento com a doença do familiar, em termos de investigação e 

intervenção.  

Neste sentido, espera-se que os resultados obtidos e as conclusões formuladas em ambos 

os estudos possam contribuir para uma maior consciencialização da necessidade de centrar a 

atenção não apenas no doente mas, de igual modo, na família (Figueiredo & Pereira, 2007), na 

medida em que se comprova que o sofrimento acompanha a experiência subjetiva de doença. 

Da mesma forma, o presente trabalho terá contribuído para uma reflexão sobre a problemática 

do sofrimento nos familiares e cuidadores, destacando a necessidade de atendê-lo como uma 

experiência psicoemocional e existencial, distinguindo-se assim, da sintomatologia 

psicopatológica.  

A concretização deste trabalho contribuiu para fomentar um maior conhecimento na área 

do impacto da doença oncológica nos familiares e cuidadores, permitindo identificar as 

necessidades e dificuldades face à vivência com a doença para que seja possível o 

desenvolvimento de estratégias que lhes permitam suportar e ajustar-se emocionalmente à 

mesma e, consequentemente, contribuir para o próprio bem-estar do doente.  

Assim, o papel do psicólogo seria o de facilitar a comunicação entre os envolvidos no 

tratamento e o de reforçar o trabalho estrutural e de adaptação dos familiares/ cuidadores ao 

ajustamento mental à doença do familiar e, consequentemente, auxiliá-los a enfrentar a situação 

de crise (Pereira & Dias, 2007).   
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Tendo em conta o exposto, torna-se pertinente considerar a existência de apoios para as 

famílias cuidadoras, uma vez que também necessitam ser cuidadas e sentirem-se apoiadas, por 

forma a poderem expressar os seus receios e sentimentos, ajudando a reduzir dificuldades 

advindas do processo de cuidar. 

Em modo de conclusão, consideramos que os resultados do presente trabalho conduziram 

a contribuições importantes em termos clínicos e científicos. Por um lado, demonstram a 

importância do estudo do sofrimento em familiares e cuidadores de doentes oncológicos, 

atendendo a uma perspetiva normativa/ despatologizada e não centrada exclusivamente na 

morbilidade psicopatológica. Por outro lado, permitiram conhecer melhor a saúde mental dos 

familiares e cuidadores, associando o sofrimento e a sintomatologia psicopatológica ao 

processo de cuidar.  
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Questionário de Dados Sociodemográficos e Clínicos 

Nº do Questionário  

 

 Dados sociodemográficos relativos ao doente: 

 

1. Idade: ________     

2. Concelho de Residência: ___________________3. Distrito:_________________ 

3.  Género: Feminino     Masculino  

4. Estado civil: 

  

  

  

  

 

   Outro_________________  

5. Escolaridade: 

  

  3º Ciclo (7º, 8º e 9 anos de 

 Secundário (10 º, 11º e 12º anos de escolaridade)  Ensino Técnico (médio 

 Ensino Superior ou Universitário. 
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6. Profissão atual 

6.1 Doméstica/auxiliar de educação/trabalhador agrícola/manicure/balconista 

6.2 Mecânico/motorista/cozinheiro (a) vendedor (a) 

6.3 Assistente Técnica/estudante/jornalista/Técnico-profissional 

6.4 Professor/jurista/técnico superior/ engenheiro(a) 

6.5 Outra:___________________ 

7. Situação ocupacional: 

   Reformado  

 Nunca trabalhou  Outros casos 

 

 Dados sociodemográficos relativos ao familiar ou cuidador do doente: 

 

5. Idade: ________     

6. Concelho de Residência: ___________________3. Distrito:_________________ 

7.  Género: Feminino     Masculino  

8. Estado civil: 

  

  

  

  

 

   Outro_________________  

 

5. Escolaridade: 
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  3º Ciclo (7º, 8º e 9 anos de 

  Ensino Técnico (médio 

 Ensino Superior ou Universitário. 

6. Profissão atual 

6.1 Doméstica/auxiliar de educação/trabalhador agrícola/manicure/balconista 

6.2 Mecânico/motorista/cozinheiro (a) vendedor (a) 

6.3 Assistente Técnica/estudante/jornalista/Técnico-profissional 

6.4 Professor/jurista/técnico superior/ engenheiro(a) 

6.5 Outra:___________________ 

7. Situação ocupacional: 

 Ativo   Reformado  

 Nunca trabalhou  Outros casos 

8. É familiar do doente?  

 Sim  Não 

8.1. Se sim, qual o grau de parentesco?  

 Pai  Mãe  Avô/avó  Tio/Tia  Irmão/Irmã  Esposo/Esposa  

 Companheiro/Companheira  Filho/Filha  Neto/Neta  Sobrinho/Sobrinha  

 Enteado/Enteada  Cunhado/Cunhada  Genro/Nora  Outro_______________ 

 

9. É cuidador do doente? 

 Sim  Não 
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10. Quantas vezes acompanha o doente às consultas e tratamentos? 

 Sempre  Quase sempre  Algumas vezes  Poucas vezes  Quase nunca  Nunca 

11. O doente vive consigo? 

 Sim  Não 

12. Quais os cuidados que presta? 

 Preparação das refeições  Cuidados de higiene  Gestão dos assuntos de casa e finanças 

 Acompanhamento ao hospital  Medicação  Outros__________________ 

 

 Dados clínicos relativos ao doente: 

13. Tipo de cancro: 

 Mama  Colon-rectal  Estômago  Bexiga  Próstata  Pulmão  Garganta 

 Laringe  Faringe  Colon do útero/ginecológico  Tiróide  Leucemia  Outro_______ 

14. Diagnóstico: 

 1-3 meses  3-6 meses  6-12 meses  12-24 meses  > 25 meses 

15. Tipo de tratamento: 

 Nenhum  Radioterapia  Quimioterapia  Outro___________ 

 

 

16. Sintomas: 

16.1. Sintomas físicos: 

 Dor  Cansaço  Fadiga  Incapacidade funcional  Outros_______________ 
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16.2. Sintomas psicológicos: 

 Ansiedade  Medo  Insónia  Tristeza  Irritabilidade  Sensibilidade interpessoal  

Outros_________________ 

 

 

 

 

 

 Muito Obrigada pela sua PARTICIPAÇÃO! 
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Inventário de Experiências Subjetivas de Sofrimento na Doença – Versão Familiares 

(IESSD-F) 

(Sónia REMONDES-COSTA, Teresa McINTYRE, Mara REZENDE, 2014) 

 

Abaixo encontram-se algumas afirmações que podem corresponder a experiências de 

familiares e/ou cuidadores de doentes oncológicos. Por favor indique até que ponto cada uma 

das afirmações corresponde (ou não) ao que verdadeiramente se passa consigo, marcando com 

uma cruz a respetiva quadrícula de acordo com a legenda.  

 

1- Não corresponde nada ao que se passa comigo/ é totalmente falso 

2- Corresponde pouco ao que se passa comigo 

3- Corresponde bastante ao que se passa comigo 

4- Corresponde muito ao que se passa comigo 

5- Corresponde totalmente ao que se passa comigo/ é totalmente verdadeiro 

 

1-Desde que o meu familiar adoeceu, sinto-me mais cansado/a 1 2 3 4 5 

2- Sinto-me receoso/a em relação ao futuro do meu familiar 1 2 3 4 5 

3- Assistir ao sofrimento do meu familiar tem sido para mim difícil de suportar 1 2 3 4 5 

4- A doença do meu familiar obrigou-me a abdicar de alguns dos meus objetivos 1 2 3 4 5 

5-Acredito que o meu familiar vai melhorar 1 2 3 4 5 

6- Desde que o meu familiar adoeceu, sinto mais tristeza 1 2 3 4 5 

7- Passo grande parte do tempo a cuidar do meu familiar 1 2 3 4 5 

8- Desde que o meu familiar adoeceu, tenho perdido muito da minha energia e 

força física 
1 2 3 4 5 

9- A doença do meu familiar ajudou-me ver a vida de uma forma mais positiva 1 2 3 4 5 

10- Com a doença do meu familiar, a minha vida perdeu significado 1 2 3 4 5 

11- Desde que o meu familiar adoeceu, deixei de ter vida social 1 2 3 4 5 

12-O suporte que recebo dos meus familiares e amigos dá-me forças para 

continuar a lidar com a doença do meu familiar 
1 2 3 4 5 

13- Angustia-me a ideia de poder perder o meu familiar 1 2 3 4 5 

14- Sinto que cresci muito com a doença do meu familiar 1 2 3 4 5 
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15- Desde que o meu familiar adoeceu sinto que perdi o controlo sobre a minha 

vida 
1 2 3 4 5 

16- Desde que o meu familiar adoeceu, tenho dificuldade em adormecer e sinto 

que o sono não é reparador 
1 2 3 4 5 

17-Desde a doença do meu familiar, deixei de pensar em mim 1 2 3 4 5 

18- Estou preocupado/a com as despesas adicionais que a doença do meu familiar 

poderá acarretar 
1 2 3 4 5 

19- Desde que o meu familiar ficou doente, tenho tido mais dificuldade em me 

concentrar no que estou a fazer 
1 2 3 4 5 

20- A doença do meu familiar tornou-me mais forte 1 2 3 4 5 

21- A minha saúde em geral está a ser afetada com a doença do meu familiar 1 2 3 4 5 

22- Sinto falta de apoio dos familiares ou amigos para lidar com o meu familiar 

doente 
1 2 3 4 5 

23- A doença do meu familiar afetou pouco a minha vida social 1 2 3 4 5 

24- Desde que o meu familiar adoeceu, deixei de poder fazer planos para o futuro 1 2 3 4 5 

25- Desde que o meu familiar adoeceu, tenho tido mais problemas de saúde 1 2 3 4 5 

26-Sinto-me revoltado/a perante a doença do meu familiar 1 2 3 4 5 

27-Tive de deixar de trabalhar para cuidar do meu familiar 1 2 3 4 5 

28- Apesar da doença do meu familiar, tenho mantido boa saúde 1 2 3 4 5 

29- Tenho conseguido manter uma atitude positiva face a tudo o que está 

acontecer com o meu familiar 
1 2 3 4 5 

30-A doença do meu familiar mudou o sentido da minha vida 1 2 3 4 5 

31- Sinto que sou uma pessoa diferente desde a doença do meu familiar 1 2 3 4 5 

32- Com a doença do meu familiar deixei de poder realizar atividades de que 

gosto 
1 2 3 4 5 

33- Desde que o meu familiar ficou doente, tenho momentos de grande desespero 

e angústia 
1 2 3 4 5 

34- Sinto-me impotente para ajudar o meu familiar 1 2 3 4 5 

35- A doença do meu familiar não tem afetado o meu estado de saúde 1 2 3 4 5 

36-Penso muito na gravidade e nas consequências da doença do meu familiar 1 2 3 4 5 

37- Sinto que as relações com os amigos/ familiares foram afetadas 

negativamente por ter de cuidar do meu familiar 
1 2 3 4 5 
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38- Sinto que a doença do meu familiar não mudou a minha maneira de ser 1 2 3 4 5 

39-Não vejo nada de positivo no que está a acontecer com o meu familiar 1 2 3 4 5 

40- A doença do meu familiar tem vindo a afetar o meu trabalho 1 2 3 4 5 

41- Estou satisfeita com o apoio que recebo da restante família ou amigos para 

lidar com a situação de doença do meu familiar 
1 2 3 4 5 

42- Tenho conseguido lidar bem com a doença do meu familiar 1 2 3 4 5 

43- Desde que o meu familiar adoeceu, tem sido difícil cuidar da minha saúde 1 2 3 4 5 

44- Sinto que estou mais sensível e irritável desde a doença do meu familiar 1 2 3 4 5 

45-A doença do meu familiar fez-me questionar aquilo em que mais acredito 1 2 3 4 5 

46- Continuo a planear para o futuro apesar da doença do meu familiar 1 2 3 4 5 

47- Tem sido difícil manter uma atitude positiva face à situação de doença do 

meu familiar 
1 2 3 4 5 

48-Apesar da doença do meu familiar, sinto que posso controlar a minha vida 1 2 3 4 5 

49-Cuidar do meu familiar faz-me sentir uma pessoa melhor 1 2 3 4 5 
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No quadro seguinte apresentamos uma lista de situações consideradas importantes por 

pessoas que prestam assistência ao seu familiar com doença oncológica. Por favor indique, 

referindo-se à última semana, a frequência com que as seguintes situações ocorrem consigo. 

 
Nada Pouco 

Alguma 

coisa 
Bastante Muito 

1-Incomoda-me que a minha rotina diária seja alterada 0 1 2 3 4 

2-O meu sono é menos repousante 0 1 2 3 4 

3-A minha vida diária está sobrecarregada 0 1 2 3 4 

4-Estou satisfeito/a com a minha vida sexual 0 1 2 3 4 

5-É difícil manter as minhas actividades externas 0 1 2 3 4 

6-Sinto uma sobrecarga financeira 0 1 2 3 4 

7-Estou preocupado/a com os custos da doença do meu 

familiar 
0 1 2 3 4 

8-O meu futuro económico é incerto 0 1 2 3 4 

9-Receio que o meu familiar possa morrer 0 1 2 3 4 

10-Tenho uma perspectiva mais positiva da vida desde 

que o meu familiar adoeceu 
0 1 2 3 4 

11-O meu nível de stress e preocupação aumentaram 0 1 2 3 4 

12-O meu sentido de espiritualidade (crenças em um ente 

superior, fé em Deus, etc.) tem aumentado 
0 1 2 3 4 

13-Incomoda-me limitar os meus objectivos ao dia-a-dia 0 1 2 3 4 

14- Sinto-me triste 0 1 2 3 4 

15-Sinto um aumento da tensão psicológica 0 1 2 3 4 

16-Obtenho suporte (apoio) dos meus amigos e vizinhos 0 1 2 3 4 

17-Sinto-me culpado/a 0 1 2 3 4 

18-Sinto-me frustrado/a 0 1 2 3 4 

ESCALA DE QUALIDADE DE VIDA DO FAMILIAR/ CUIDADOR 

DO DOENTE ONCOLÓGICO 

(CQOLC- C. Santos, J. Pais-Ribeiro, C. Lopes, 2003) 
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19-Sinto-me nervoso/a 0 1 2 3 4 

20-Preocupo-me com o impacto que a doença do meu 

familiar tem tido nos meus filhos ou outros membros da 

família 

0 1 2 3 4 

21-Tenho dificuldades em lidar com a alteração de 

hábitos alimentares do meu familiar 
0 1 2 3 4 

22-Tenho desenvolvido uma relação mais próxima com o 

meu familiar 
0 1 2 3 4 

23-Sinto-me adequadamente informado sobre a doença 

do meu familiar 
0 1 2 3 4 

24-Preocupa-me que tenha de estar disponível para 

acompanhar o meu familiar às consultas (ou tratamentos) 
0 1 2 3 4 

25-Receio os efeitos adversos do tratamento no meu 

familiar 
0 1 2 3 4 

26-A responsabilidade que tenho pelos cuidados do meu 

familiar é enorme (esmagadora) 
0 1 2 3 4 

27-Estou contente por estar concentrado/a no bem-estar 

do meu familiar 
0 1 2 3 4 

28-A comunicação da família tem aumentado 0 1 2 3 4 

29-Incomoda-me que as minhas prioridades tenham 

mudado 
0 1 2 3 4 

30-A necessidade de proteger o meu familiar preocupa-

me 
0 1 2 3 4 

31-Perturba-me ver o meu familiar deteriorar-se (piorar) 0 1 2 3 4 

32-A necessidade de lidar com a dor do meu familiar é 

enorme (esmagadora) 
0 1 2 3 4 

33-Sinto-me sem coragem para enfrentar o futuro 0 1 2 3 4 

34-Estou satisfeito/a com o suporte (apoio) que recebo da 

minha família 
0 1 2 3 4 

35-Preocupa-me que os outros membros da família não 

tenham mostrado interesse em tomar conta do meu 

familiar 

0 1 2 3 4 
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Escala de Ajustamento Mental ao Cancro de um Familiar (EAMC-F) 

(Santos, Pais Ribeiro, & Lopes, 2006) 

 

Esta escala permite avaliar a extensão pela qual os familiares de doentes oncológicos 

adotam determinadas respostas no processo de adaptação, quer no diagnóstico, quer no 

tratamento da doença oncológica. Assim, este instrumento permite a avaliação das estratégias 

adotadas pelos familiares de doentes oncológicos e, consequentemente, permite verificar 

quais as suas respostas emocionais.  

Abaixo encontram-se algumas afirmações que podem corresponder a experiências dos 

familiares de doentes oncológicos. Por favor, indique até que ponto cada uma das afirmações 

corresponde (ou não) ao que verdadeiramente se passa consigo, assinalando com uma cruz a 

respetiva quadrícula de acordo com a legenda.   

 

1- Não se aplica de modo algum a mim 

2- Não se aplica a mim 

3- Aplica-se a mim 

4- Aplica-se totalmente a mim 

 

1- Sinto que não posso fazer nada para animar o meu familiar 1 2 3 4 

2- Sinto que os problemas de saúde do meu familiar nos impedem de 

fazer planos para o futuro 

1 2 3 4 

3- Acredito verdadeiramente que o meu familiar vai melhorar 1 2 3 4 

4- Sinto que não posso fazer nada para alterar as coisas 1 2 3 4 

5- Deixei tudo ao cuidado dos médicos 1 2 3 4 

6- Sinto que a vida é sem esperança 1 2 3 4 

7- Eu e o meu familiar temos planos para o futuro, por exemplo, 

férias, trabalho, reformas na casa 

1 2 3 4 

8- Sinto que não há nada que eu possa fazer para a (o) ajudar 1 2 3 4 

9- Não tenho muita esperança no futuro 1 2 3 4 

10- Apetece-me desistir 1 2 3 4 

11- Sinto que não tenho controlo sobre os acontecimentos 1 2 3 4 
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12- Sinto-me completamente perdida (o) sem saber o que fazer 1 2 3 4 

13- Acredito que a minha atitude positiva poderá beneficiar a saúde 

do meu familiar 

1 2 3 4 

14- Penso que o meu estado de espírito pode influenciar muito a 

saúde do meu familiar 

1 2 3 4 

15- Tento obter o máximo de informação acerca da doença 1 2 3 4 

16- Tento manter uma atitude muito positiva 1 2 3 4 

17- Dou valor às coisas boas que me acontecem 1 2 3 4 

18- Tento combater a doença 1 2 3 4 

19- Estou preocupado que a doença volte a aparecer ou piore 1 2 3 4 

20- Tenho dificuldade em acreditar que isto tenha acontecido com 

ela/ ele.  

1 2 3 4 

21- Sofro de grande ansiedade por causa disto 1 2 3 4 

22- Neste momento, vivo um dia de cada vez 1 2 3 4 

23- Sinto-me muito zangado com o que lhe aconteceu 1 2 3 4 

24- Não acreditei que ela/ ele tinha esta doença 1 2 3 4 

25- O meu familiar teve uma vida boa. O que vier daqui para a frente 

é bem-vindo 

1 2 3 4 

26- Tento viver a minha vida como sempre fiz até aqui 1 2 3 4 

27- Estou decidida (o) a pôr tudo isto para trás das costas 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Escala de sobrecarga do cuidador (Sequeira, 2007) 

 

A ESC é uma escala que avalia a sobrecarga objectiva e subjectiva do 

cuidador informal.  

Leia atentamente cada uma das afirmações, e indique de que modo se 

aplicam no seu caso, colocando o sinal X no espaço que melhor corresponder à 

sua opinião.  

 
Nunca 

Quase 

nunca 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1-Sente que o seu familiar solicita mais ajuda do que 

aquela que realmente necessita? 
     

2-Considera que devido ao tempo que dedica ao seu 

familiar já não dispõe de tempo suficiente para as suas 

tarefas? 

     

3-Sente-se tenso/a quando tem de cuidar do seu familiar 

e ainda tem outras tarefas por fazer? 
     

4-Sente-se envergonhado/a pelo comportamento do seu 

familiar? 
     

5-Sente-se irritado/a quando está junto do seu familiar?      

6-Considera que a situação actual afecta de uma forma 

negativa a sua relação com os seus amigos/familiares? 
     

7-Tem receio pelo futuro destinado ao seu familiar?      

8-Considera que o seu familiar está dependente de si?      

9-Sente-se esgotado quando tem de estar junto do seu 

familiar? 
     

10-Vê a sua saúde ser afectada por ter de cuidar do seu 

familiar? 
     

11-Considera que não tem uma vida privada como 

desejaria devido ao seu familiar? 
     

12-Pensa que as suas relações sociais são afectadas 

negativamente por ter de cuidar do seu familiar? 
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13-Sente-se pouco à vontade em convidar amigos para 

o/a visitarem devido ao seu familiar? 
     

14- Acredita que o seu familiar espera que você cuide 

dele como se fosse a única pessoa com quem ele/a 

pudesse contar? 

     

15-Considera que não dispõe de economias suficientes 

para cuidar do seu familiar e para o resto das despesas 

que tem? 

     

16-Sente-se incapaz de cuidar do seu familiar por muito 

mais tempo? 
     

17-Considera que perdeu o controle da sua vida depois 

da doença do seu familiar se manifestar? 
     

18-Desejaria poder entregar o seu familiar aos cuidados 

de outra pessoa? 
     

19-Sente-se inseguro acerca do que deve fazer com o 

seu familiar? 
     

20-Sente que poderia fazer mais pelo seu familiar?      

21-Considera que poderia cuidar melhor do seu 

familiar? 
     

22-Em geral sente-se muito sobrecarregado por ter de 

cuidar do seu familiar? 
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Breve Inventário de Sintomas 

(BSI; L. R. Derogatis, 1983; Tradução e Adaptação de M. C. Canavarro, 1995) 

 

 

A seguir encontra-se uma lista de problemas ou sintomas que por vezes as pessoas 

apresentam. Assinale, num dos espaços à direita de cada sintoma, aquele que melhor descreve 

o GRAU EM QUE CADA PROBLEMA O AFECTOU DURANTE A ÚLTIMA SEMANA. 

Para cada problema ou sintoma marque apenas um espaço com uma cruz. Não deixe nenhuma 

pergunta por responder. 

 

Em que medida foi afetado pelos seguintes sintomas 

N
u

n
ca

 

P
o
u

ca
s 

v
ez

es
 

A
lg

u
m

a
s 

M
u

it
a
s 

v
ez

es
 

M
u

it
ís

si
m

a
s 

1-Nervosismo ou tensão interior 0 1 2 3 4 

2- Desmaios ou tonturas 0 1 2 3 4 

3- Ter a impressão que as outras pessoas podem controlar os seus 

pensamentos 
0 1 2 3 4 

4- Ter a ideia que os outros são culpados pela maioria dos seus problemas 0 1 2 3 4 

5-Dificuldade em lembrar-se de coisas passadas ou recentes 0 1 2 3 4 

6- Aborrecer-se ou irritar-se facilmente 0 1 2 3 4 

7- Dores sobre o coração ou no peito 0 1 2 3 4 

8- Medo na rua ou praças públicas 0 1 2 3 4 

9- Pensamentos de acabar com a vida 0 1 2 3 4 

10- Sentir que não pode confiar na maioria das pessoas 0 1 2 3 4 

11- Perder o apetite 0 1 2 3 4 

12-Ter um medo súbito sem razão para isso 0 1 2 3 4 

13- Ter impulsos que não se podem controlar 0 1 2 3 4 

14- Sentir-se sozinho mesmo quando se está com mais pessoas 0 1 2 3 4 

15- Dificuldade em fazer qualquer trabalho 0 1 2 3 4 
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16- Sentir-se sozinho 0 1 2 3 4 

17-Sentir-se triste 0 1 2 3 4 

18- Não ter interesse por nada 0 1 2 3 4 

19- Sentir-se atemorizado 0 1 2 3 4 

20- Sentir-se facilmente ofendido nos seus interesses 0 1 2 3 4 

21- Sentir que as outras pessoas não são amigas ou não gostam de si 0 1 2 3 4 

22- Sentir-se inferior aos outros 0 1 2 3 4 

23- Vontade de vomitar ou mal-estar no estômago 0 1 2 3 4 

24- Impressão de que os outros o costumam observar ou não gostam de si 0 1 2 3 4 

25- Dificuldade em adormecer 0 1 2 3 4 

26-Sentir necessidade de verificar várias vezes o que faz 0 1 2 3 4 

27-Dificuldade em tomar decisões 0 1 2 3 4 

28- Medo de viajar de autocarro, de comboio ou de metro 0 1 2 3 4 

29- Sensação de que lhe falta o ar 0 1 2 3 4 

30-Calafrios ou afrontamentos 0 1 2 3 4 

31- Ter de evitar certas coisas, lugares ou actividades por lhe causarem medo 0 1 2 3 4 

32- Sensação de vazio na cabeça 0 1 2 3 4 

33- Sensação de anestesia (encortiçamento ou formigueiro) no corpo 0 1 2 3 4 

34- Ter a ideia que deveria ser castigado pelos seus pecados 0 1 2 3 4 

35-Sentir-se sem esperança perante o futuro 0 1 2 3 4 

36-Ter dificuldade em se concentrar 0 1 2 3 4 

37- Falta de forças em partes do corpo 0 1 2 3 4 

38-Sentir-se em estado de tensão ou aflição 0 1 2 3 4 

39-Pensamentos sobre a morte ou que vai morrer 0 1 2 3 4 

40- Ter impulsos de bater, ofender ou ferir alguém 0 1 2 3 4 
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41- Ter vontade de destruir ou partir coisas 0 1 2 3 4 

42- Sentir-se embaraçado junto de outras pessoas 0 1 2 3 4 

43- Sentir-se mal no meio das multidões como lojas, cinemas ou assembleias 0 1 2 3 4 

44- Grande dificuldade em sentir-se “próximo” de outra pessoa 0 1 2 3 4 

45-Ter ataques de terror ou pânico 0 1 2 3 4 

46- Entrar facilmente em discussão 0 1 2 3 4 

47- Sentir-se nervoso quando tem de ficar sozinho 0 1 2 3 4 

48- Sentir que as outras pessoas não dão o devido valor ao seu trabalho ou às 

suas capacidades 
0 1 2 3 4 

49-Sentir-se tão desassossegado que não consegue manter-se sentado quieto 0 1 2 3 4 

50-Sentir que não em valor 0 1 2 3 4 

51-A impressão que, se deixasse, as outras pessoas se aproveitariam de si 0 1 2 3 4 

52-Ter sentimentos de culpa 0 1 2 3 4 

53-Ter a impressão que alguma coisa não regula bem na sua cabeça 0 1 2 3 4 
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ANEXO 2 – Consentimento Informado 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

O presente estudo integra um projeto de investigação realizado no âmbito do Mestrado em 

Psicologia Clínica, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, intitulado “Impacto da 

doença oncológica no sofrimento dos familiares e cuidadores: estudo da adaptação do IESSD 

aos familiares”. 

  A presente investigação tem como principal objetivo verificar o impacto da doença 

oncológica nos familiares e cuidadores, analisando a perceção de sofrimento, a sintomatologia 

psicopatológica e a sobrecarga de cuidados. 

Gostaria de a convidar a participar neste projeto de investigação, sendo que o seu papel 

consistirá no: 

 Preenchimento de um conjunto de questionários. 

 

Ao participar, de forma voluntária, estará a contribuir para o desenvolvimento da 

investigação na área de Oncologia. 

 

No meu papel enquanto Investigadora, comprometo-me a: 

 Garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados fornecidos; 

 Utilizar os dados recolhidos, exclusivamente, para efeitos de investigação; 

 Garantir que a eventual desistência ou recusa em colaborar na investigação não tem 

qualquer consequência para os participantes. 

 Consentimento Informado do Participante (preencha por favor os espaços que se 

seguem): 

 

Eu, ……………………………………………………………………………………….., 

Declaro ter conhecimento dos objetivos da investigação “Impacto da doença oncológica 

no sofrimento dos familiares e cuidadores: estudo da adaptação do IESSD aos familiares”, das 

implicações da minha participação, e aceito preencher o conjunto dos questionários. Por isso, 

declaro que é de minha livre vontade que aceito participar. 

 

Gratas pela sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos. 

 

A Investigadora                                                               A Coordenadora da Investigação 

__________________________                             ______________________________ 

    (Mara Susana Castanheira Rezende)                                                       (Prof.ª Doutora Sónia Isabel Remondes-Costa) 
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ANEXO 3 – Pedido de autorização 
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Vila Real, 04 de Dezembro de 2013 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho de Administração 

Do Centro Oncológico de Vila Real 

 

 No âmbito de um trabalho de dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, em 

curso na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, está a ser realizada uma investigação 

sobre o tema: “Impacto da doença oncológica no sofrimento dos familiares e cuidadores: 

estudo da adaptação do IESSD aos familiares”. Neste seguimento, venho por este meio 

solicitar a V.ª Exa. autorização para a administração de um conjunto de questionários de 

recolha dos dados a familiares de doentes seguidas no Centro de Oncologia de Vila Real. Será 

garantido o anonimato e a confidencialidade de toda a informação recolhida, bem como o 

respeito pela vontade dos participantes no caso de não quererem participar. A recolha dos 

dados ficará a cargo da investigadora Mara Susana Castanheira Rezende, que se deslocará à 

instituição para administrar os instrumentos, assegurando que os procedimentos de recolha 

dos dados não irão interferir com a dinâmica do serviço, nem com o trabalho dos profissionais 

de saúde.  

O presente pedido de autorização faz-se acompanhar do Projeto de Investigação, no 

qual será possível encontrar a fundamentação teórica e pertinência do trabalho a realizar, a 

respetiva metodologia a utilizar, e em anexo os instrumentos a aplicar.  

Esperando de V.ª Exa. a melhor compreensão e colaboração, fico a aguardar resposta à 

solicitação apresentada, disponibilizando-me para qualquer explicação complementar. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
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__________________________________________ 

(Prof. Doutora Sónia Isabel Remondes Costa) 

Responsável pela coordenação da investigação    

 


