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RESUMO 

O cancro é uma das principais causas de morte em Portugal, constituindo uma das 

situações com maior impacto ao nível da prestação de cuidados, sendo tida como a epidemia 

do século. No âmbito da Psicologia, constitui um fator de risco para a saúde mental e uma 

problemática que exige uma atuação rigorosa e o aprofundamento dos conhecimentos 

existentes. 

Pretende-se com o presente trabalho de investigação explorar as estratégias de coping 

e avaliar os níveis de stresse nos doentes oncológicos, através da tradução e validação da 

escala CAEPO (Cuestionario de Afrontamiento al Estrés para Pacientes Oncológicos, 

CAEPO, Martinez, 2004), para a população Portuguesa. Trata-se de um estudo transversal, 

cuja amostra é não probabilística. Participaram no estudo 139 pacientes oncológicos, 111 

(79.9%) do género feminino, com uma média de idades de aproximadamente 50 anos 

(M=49.52; DP=12.68). A maioria dos participantes era casado (n=141; 68.3%) e tinha como 

escolaridade o ensino superior (n= 44; 31.7%), estavam empregados (n=60; 43.2%) e viviam 

em Lisboa (n=48; 34.5%). O estudo desta escala fez-se, em paralelo, com a medida Ways of 

Coping Questionnaire (WCQ) de Folkman e Lazarus (1988), adaptada para a 

população portuguesa por Pais-Ribeiro e Santos (2001). Esta aplicação teve o objetivo de 

aprofundar o estudo da validade interna do instrumento.  

Quanto aos resultados, a validação para a população portuguesa sugere uma estrutura 

dimensional diferente da escala original. Este estudo revela que a validação portuguesa é 

constituída por cinco dimensões em vez das sete da escala original, com 32 itens/afirmações 

em vez das 40 itens/afirmações originais. Estes resultados vão ao encontro do estudo 

desenvolvido por Orive e colaboradores (2012). A relação dos resultados da CAEPO versão 

portuguesa e do WCQ é na generalidade moderada. O coeficiente de Cronbach () das 

dimensões é aceitável à exceção da dimensão Negação cujo  é fraco mas admissível (=.61). 

Impõem-se estudos adicionais, que confirmem as propriedades psicométricas do instrumento, 

com outras amostras de pacientes oncológicos ou doentes crónicos. 

 

 

Palavra-chave: Cancro, Coping, Validação. 
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ABSTRACT 

Cancer is a considerable cause of death in Portugal nowadays, causing grate impact in 

heath care. It could be assumed as one of the century’s epidemic. On the psychology 

perspective it can be seen as an issue to be studied in deeper ways due to it’s impact on 

mental health. 

This research aims to study the coping strategies and measure stress levels in cancer 

patients, using a translated version of CAEPO (Cuestionario de Afrontamiento al Estrés para 

Pacientes Oncológicos, CAEPO, Martinez, 2004) scale in order to provide a possible 

validated version to Portuguese population. This study includes a non-probabilistic sample of 

139 cancer patients, 111 (79.9%) female, with approximately 50 years of age average 

(M=49.52; DP=12.68). Most of the participants are married (n=141; 68.3%), with academic 

graduation (n=44; 31.7%), with an employment (n=60; 43.2%) and living in Lisbon (n=48; 

34,5%). Together with this scale, another instrument was used in this research, the Folkman 

and Lazarus (1988) Ways of Coping Questionnaire (WCQ), in the portuguese version of Pais-

Ribeiro and Santos (2001), adaptaded to portuguese population. This application has the 

intention to provide deeper information on CAEPO’s validity. 

The results obtain on this research suggests a different dimensional structure in the 

portuguese version vs the original one. According to this research the portuguese version 

includes five dimensions instead the seven originals, and 32 items instead of the original 

40. These results are consistent with the Orive et al study (2012). Comparing CAEPO 

portuguese version results with the WCQ results, the relationship between them is moderated. 

The Cronbach coefficient () is acceptable in all dimensions except with Negation in which  

is weak but yet admissible (=.61).Additional studies need to be done, to confirm the 

psychometric properties of the instrument, particularly with cancer patients or chronically ill 

participants.  
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INTRODUÇÃO 

A problemática do cancro revela-se, hoje em dia, como uma das áreas com maior 

necessidade de intervenção psicológica, no âmbito da Saúde. 

Veit e Castro (2013) descrevem o cancro como um fenómeno de crescimento anormal 

das células que invadem diferentes partes do corpo e podem proliferar tomando proporções 

incontroláveis, incluindo a metastização para outros órgãos. 

De acordo com os dados divulgados por Macedo et al., (2008), a doença oncológica é 

atualmente uma das principais causas de morte e uma das problemáticas com maior impacto 

na prestação de cuidados de saúde em unidades hospitalares, bom como nos níveis de 

incapacidade das pessoas portadoras da doença, em Portugal. Os autores sublinham o facto do 

impacto desta doença se ter tornado num problema de saúde que necessita de intervenção 

imediata ao nível da prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Macedo et al. (2008) alertam 

para o facto de estar a tomar proporções que a tornam equivalente a uma pandemia. 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (2014), refere que é de extrema importância que 

os estudos científicos avancem rapidamente, devido ao aumento do número de casos, a cada 

ano que passa. Dias e Durà (2002) referem que, embora hajam diversos ensaios clínicos no 

âmbito do estudo sobre a doença oncológica, estes são maioritariamente feitos em laboratório, 

com recurso a animais e aos seus comportamentos. Segundo as autoras, embora existam casos 

de pessoas que se voluntariam para estudos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de 

situações oncológicas, progressivamente surgem mais casos de técnicos com interesse em 

aprofundar a informação sobre os efeitos psicológicos decorrentes do conhecimento do 

diagnóstico e a promoção de estratégias para melhoria da qualidade de vida dos doentes (Dias 

& Durà, 2002). 

Para Guillem (2002), um doente oncológico enfrenta múltiplas etapas após o 

diagnóstico: oncologista, processo de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, 

outros tratamentos (independentemente da especificidade de cada caso), o que irá ter um 

impacto psicológico e social cuja complexidade aumenta com o tempo e está diretamente 

associado com as diferentes fases da doença e dos processos terapêuticos. O autor alerta para 

a importância da intervenção psicológica em fases precoces, com vista a minimizar a dor nas 

mudanças inevitáveis, nos problemas que se geram na família, no trabalho e mesmo no 

possível isolamento, o que irá afetar a qualidade da vida do paciente. Os “sobreviventes de 

Cancro” ficam normalmente conotados com o conceito de doença crónica de cancro 

(Guillem, 2002). 
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De acordo com informação disponibilizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro 

(2014), pessoas cujo diagnóstico seja precoce vivem mais tempo e com maior qualidade de 

vida, do que no passado. Esta organização refere que são diagnosticados novos casos de 

cancro em todo o mundo cada vez com maior frequência, pelo que se torna urgente estudar 

novas medidas profiláticas, e quando já diagnosticado é emergente melhorar a qualidade de 

vida dos pacientes, quer na fase do tratamento quer após terem passado por todo o processo 

terapêutico e terem sido “identificados” como “sobreviventes de cancro”. 

Existem diversas consequências psicológicas associadas ao diagnóstico de cancro e à 

evolução desta doença, que não só afetam o doente mas também os seus familiares mais 

próximos (Schulz & Schwarzer, 2003, citados por Maia & Correia, 2008). O impacto dessas 

consequências é mediado, subjetivamente, pela forma como os pacientes lidam com os vários 

aspetos da doença, isto é, pelas suas estratégias de coping. 

Santana, Zanin e Maniglia (2008), num estudo realizado com pacientes com cancro 

que avaliava o enfrentamento, o suporte social e a rede social, concluíram que as estratégias 

de coping menos utilizadas são as que têm o foco nas emoções. Para os autores, embora a 

procura do suporte social seja referida, apresenta um grau baixo, assim como um apoio social 

também, baixo. Santana et al., (2008) alertam para a necessidade de melhorar a intervenção 

psicológica com vista ao recurso a estratégias de confronto e de gestão e adaptação ao 

estímulo causador de stresse e encontrar estratégias de coping adequadas para um melhor 

suporte social dos pacientes oncológicos. 

Face a esta situação problemática, o paciente apresenta uma série de esforços 

cognitivos e comportamentais, os quais dependem do significado subjetivo que a doença 

possui e da realidade. Posto isto, a forma de se lidar com o stresse tem um papel importante, 

enquanto mediador entre componentes de circunstâncias de stresse e saúde (Bayés, 1996).  

Esta investigação tem como finalidade traduzir e validar no contexto português um 

instrumento especificamente desenvolvido para avaliar o stresse e as estratégias de coping em 

pessoas com doença oncológica. Para esse fim selecionou-se o Cuestionario de 

Afrontamniento al Estrés para Pacientes Oncológicos – CAEPO, concebido por Martinez 

(2004), uma vez que se trata de um instrumento desenvolvido a pensar neste tipo de pacientes, 

na sua capacidade para lidar com o stresse decorrente da vivência da situação oncológica e 

nas estratégias de coping a que recorrem mais frequentemente. Trata-se de uma medida 

quantitativa de auto preenchimento, que se considerou que seria de fácil acesso e resposta, 

quer por via tradicional, quer por via online. 

Para a prossecução dos nossos objetivos, dividimos esta dissertação em quatro partes. 
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A primeira parte corresponde ao “Enquadramento Teórico”, no qual se pretendeu 

realizar a revisão da literatura sobre a doença oncológica e impacto psicológico no doente 

com cancro, stresse associado à doença e às vivências de uma nova realidade e as estratégias 

de coping utilizadas pelos mesmos.  

Na segunda parte, denominada de “Metodologia”, é desenvolvido o delineamento do 

estudo, sendo efetuada a caracterização dos participantes, dos instrumentos utilizados e dos 

procedimentos. 

A terceira parte diz respeito aos “Resultados”, onde se efetua a descrição dos 

procedimentos estatísticos utilizados e respetivos resultados.  

Na quarta parte, “Discussão dos Resultados”, é realizada a confrontação destes com a 

revisão da literatura, aludindo às limitações encontradas, sendo também deixadas algumas 

sugestões para futuras investigações. 

A investigação termina com as principais conclusões do estudo.  

A dissertação encontra-se formatada de acordo com as normas de elaboração e 

apresentação da dissertação da Universidade Autónoma de Lisboa, e as normas da APA – 

American Psychological Association (6.ª edição).  

A dissertação foi redigida respeitando as regras do novo acordo ortográfico. 
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CAPÍTULO I – O IMPACTO PSICOLÓGICO NO DOENTE COM CANCRO 

 

1.1. O doente oncológico numa perspetiva psicológica  

O cancro é, na maioria das vezes, associado a uma doença que leva à morte, tornando-

se por isso numa das patologias mais temidas. Existem diversas consequências psicológicas 

associadas ao diagnóstico de cancro e à evolução desta doença, que não só afetam o doente 

mas também os seus familiares mais próximos (Schulz & Schwarzer, 2003, citados, por Maia 

& Correia, 2008).  

De acordo com Ribeiro (1998) e com Maia e Correia (2008), estas consequências são 

resultado de algumas variáveis como o tipo de cancro, as expectativas de sobrevivência, o 

nível de agressividade dos processos terapêuticos, modificações na imagem corporal e as 

características de personalidade, entre outras. Relativamente a este último aspeto, diversas 

investigações têm demonstrado uma forte relação entre personalidade e doença
1
. Muitos 

estudos têm surgido, mostrando que indivíduos que possuem determinados tipos de 

personalidade têm uma grande probabilidade de adoecer gravemente, em geral. Outros, 

também verificam a relação entre personalidade e doenças específicas como é o caso do 

cancro (Carvalho, 2009). De acordo com Patrão e Leal (2004), a personalidade tipo C
2
 (ou 

tipo I) é definida como passiva, desanimada, acomodada, centrada nos outros e com controlo 

das suas expressões emocionais negativas, como a ira, ansiedade e depressão. São inúmeros 

os estudos que associam este tipo de personalidade com a doença oncológica. Esta 

personalidade exerce influência no sistema imunitário, que consequentemente influencia o 

aparecimento da doença. As principais características psicológicas manifestas por estes 

doentes, segundo White e Macleod (2002) são a depressão, ansiedade e as perturbações 

neuropsiquiátricas. 

Já os doentes oncológicos com personalidade do Tipo A, manifestam hostilidade, 

apresentando um risco aumentado de doença cardíaca. Segundo Booth-Kewley e Friedman 

(1987, citados por Pais-Ribeiro, 2005), apresentam “níveis elevados de ambição, 

agressividade, hostilidade, competitividade e sentido de urgência”. As pessoas do tipo B 

                                                           
1 A noção de que existe uma relação entre estes dois conceitos não é recente. Já na antiga Grécia existia a crença 

de que a saúde (física e mental) era afetada pelos “humores” corporais (Gatt, 1997 citados por Carvalho, 2009). 

Porém a primeira hipótese científica surge no século XX, formulada em 1943 por Dunbar, que mencionava a 

relação entre personalidade, saúde e doença (Dresch citado por Carvalho, 2009). 
2
 Este tipo de personalidade, está relacionada com pessoas que gostam de agradar e ajudar os outros. No entanto, 

apresentam handicaps em acabar as suas próprias tarefas, com dificuldades em dizer não, sendo pouco assertivas 

(Soares, 2013). 

 http://noranadirsoares.site.med.br/index.asp?PageName=TIPOS-20DE-20PERSONALIDADE, consultado em 

14 de Outubro de 2013).  

http://noranadirsoares.site.med.br/index.asp?PageName=TIPOS-20DE-20PERSONALIDADE


 
 

18 
 

apresentam uma personalidade menos irritável, aborrecem-se menos, têm maior tolerância e 

otimismo em relação à doença. Usualmente são seguros, com poder de autonomia e boa 

autoestima, com relações interpessoais positivas (Rosenman, 1978, citado por Ogden, 2004). 

As pessoas com Personalidade do tipo D (Andreu, 2001, citado por Patrão & Leal, 2004), 

manifestam maior ansiedade, negativismo, frustração e raiva, com inibição social, tornando-se 

menos propensos a mostrar as suas emoções.  

Para Maia e Correia (2008), é importante também ter em conta em que fase do ciclo de 

vida e em que fase da doença a pessoa se encontra. 

A ansiedade, é muito frequente em situações de avaliação e diagnóstico, sendo que 

após o diagnóstico de cancro o doente é muitas vezes acometido por comportamentos de 

choque e negação, que tendem a diminuir com o avançar do processo. Os processos 

depressivos, normalmente estão mais presentes após a conclusão dos tratamentos e o retorno à 

vida comum. Segundo os autores, para além de todos estes aspetos referidos, é importante ter 

em conta que um indivíduo, após um diagnóstico de cancro, sofre consequências a todos os 

níveis da sua vida (Maia & Correia, 2008). 

Relativamente à forma como os doentes lidam com a doença, as suas estratégias de 

coping, podem ser definidas como estratégias cognitivas e comportamentais a que os 

pacientes recorrem em situações de stresse, como forma de assegurar a sua integridade física e 

mental, em circunstâncias adversas (Lazarus & Folkman, 1984). Geralmente, o indivíduo 

analisa se a situação pode constituir uma ameaça, de forma a proteger o seu bem-estar. Se 

verificar que se trata de uma situação perigosa para si, examina os recursos disponíveis para 

lidar com o ambiente stressor (Veit, et al., 2013, citados por Snyder & Dinoff, 1999). 

Segundo Lazarus e Folkman (1984), as estratégias de coping podem ser focalizadas na 

emoção ou no problema.  

Considerando o contexto biopsicossocial da pessoa com experiência oncológica, 

verifica-se que, frente a esta realidade, ela pode enfrentar grandes dificuldades na sua rotina 

diária em virtude do tratamento, como uma maior dependência de cuidados de terceiros, 

mudança de hábitos alimentares ou tabagistas, c (Santana et al., 2008). Neste sentido, os 

trabalhos de Callaghan e Morrisey (1993, citados por Chalifour, 2009), afirmam a 

consensualidade da ideia de que o suporte social pode desempenhar um papel importante na 

manutenção da saúde e na redução dos efeitos prejudiciais do stresse social e ambiental. 

Muitas vezes o que acontece no contexto da saúde, tem a ver com redes de pessoas 

isoladas por largos períodos, cujos “vazios relacionais” acabam por ser preenchidos por 
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profissionais, ligados ao sistema público ou por conhecidos com uma situação – problema 

idêntico (Ornelas, 1997).  

Ao nível das relações, no que concerne ao suporte social, está sobretudo a cargo dos 

familiares, amigos e vizinhos (Ornelas, 2008), por outro lado, Valla (1999, citado por 

Koffman, Morgan, Edmonds, Speck & Higginson, 2012) reafirma a ideia de que o apoio 

social pode igualmente ser definido como o fornecimento de informações, auxilio material 

por grupos e/ou pessoas que estabelecem frequentemente contactos com um indivíduo, 

resultando em efeitos emocionais e comportamentos positivos. 

Para reforçar, diversas evidências empíricas relataram que a presença de suporte social 

estava fortemente associada a um menor risco de problemas psicológicos (Broadhead, et al., 

1983; Cohen & Wills, 1985; Kessler et al., 1985, citados por Ornelas, 1997). 

É de referir, estudos que revelam que os indivíduos que vivem em zonas urbanas e 

rurais (Ornelas, 2008), ou originários de minorias étnicas (Koffman et al., 2012), abrangem 

nas suas redes um maior número de laços sociais. Sendo que alguns indícios apontam mesmo 

para o facto de que os habitantes de grandes zonas urbanas (Oxley, Barrera & Sadala, 1981 

citados por Ornelas, 2008; Koffman et al., 2012), apresentam um número tendencialmente 

mais reduzido de Redes Sociais Activas. 

Alguns estudos empíricos fornecem informação de que os sintomas depressivos, bem 

como, a falta de suporte emocional têm efeitos contraproducentes, assim como, a falta de 

suporte social (Leeuw et al., 2000, citados por Koffman, et al., 2012).  

Para além da falta de suporte emocional e social serem fatores determinantes no 

processo de tratamento, a regulação, adaptação e plasticidade emocional poderão funcionar 

como uma estratégia de coping para melhor gerir a ansiedade. Esta adaptação pode ter um 

efeito protetor no decorrer dos tratamentos, nomeadamente em cirurgia, radioterapia ou 

quimioterapia (Koffman, et al., 2012).  

Como sugere Ornelas (1997), o suporte social é muito importante como estratégia de 

intervenção comunitária em oncologia, tornando-se útil para avaliar tanto as adaptações 

funcionais como as disfuncionais: 

 “…se a adaptação pode ser influenciada pela acessibilidade a recursos sociais, 

então, os programas que ajudem os indivíduos e as comunidades a fortalecer os 

seus sistemas de suporte social pode aumentar as suas competências e diminuir as 

suas disfunções psicológicas” (p.382)”. 
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De acordo com Stang e Mittelmark (2010), as questões relacionadas com o 

empowerment são pertinentes para todos aqueles que vivenciam uma situação de doença 

oncológica devido às inúmeras formas em que estas experiências condicionam a perda o 

controlo. Sendo assim, esforços para a aquisição de controlo, o acesso a recursos, e um 

entendimento crítico de determinados contextos são aspetos fulcrais do processo de 

empowering (Zimmerman, 1995). 

Observando a comunidade num contexto privilegiado para a promoção de 

empowerment, centralizemo-nos no seu bem-estar coletivo, ambiental e individual. Estudos 

empíricos, como os de Stang e Mittelmark (2010), comprovaram um aumento do sentimento 

de empowerment em participantes com cancro da mama, em virtude da permanência em 

grupos de ajuda mútua, propondo a eficácia e a importância do suporte social na promoção do 

empowerment de pessoas que vivenciam esta experiência de crise.  

Segundo Seligman (1996), é evidente que cada indivíduo se apresenta um caso 

individual com necessidades e características intrínsecas muito próprias. No entanto, foram 

identificados estádios preditivos pelos quais as pessoas com experiência oncológica passam. 

O primeiro estádio (até chegar ao diagnóstico) subdivide-se em três fases. Na primeira 

fase insere-se o pré-diagnóstico, caracteriza-se pela incerteza ansiosa. Nesta fase quanto mais 

longa for a espera e todo o processo de diagnóstico definitivo, maiores níveis de ansiedade e 

preocupação da pessoa experimenta. 

A segunda fase é o diagnóstico inicial. É a fase da recusa. Numa perspetiva de evitar o 

confronto com a situação – problema, dá-se muitas vezes a negação em aceitar essa dura 

realidade. 

A terceira fase após o impacto do diagnóstico é designada de cólera, caracterizada 

tipicamente por stresse agudo, que engloba ansiedade, raiva e angústia, geralmente associados 

a sentimentos de culpa e depressão. Durante este período, os pensamentos sobre a morte são 

inevitáveis e a persistência da questão “porquê a mim?”, pode por vezes, sugerir uma 

tendência natural para o isolamento social (Guerreiro & Guimarães, 2004; Seligman, 1996).   

O segundo estádio: da aceitação do diagnóstico ao tratamento – é o estádio em que a 

pessoa aceita o diagnóstico de um modo mais realista, dá-se uma transição gradual das 

primeiras reações de stresse. 

O terceiro estádio: dos tratamentos em diante – após os tratamentos, deve-se lidar com 

as possíveis recaídas, se tiver sido bem – sucedido, naturalmente, os participantes sentem-se 

aliviados, resilientes e empowered.  
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Os três estádios acima identificados, estabelecem uma forte conexão com os cinco 

estádios do doente paliativo, descritos por Kübler – Ross (1996) – negação, raiva/revolta, 

negociação, depressão e aceitação. Ambos acentuam a existência de um impacto negativo 

forte, após o diagnóstico, que necessita de tempo para ser “transformado” e aceite. 

Frequentemente, a família desempenha uma função essencial neste processo, sendo ela 

também a “vítima” da doença que atinge a pessoa. 

 

1.2. A família face à doença oncológica 

Segundo Ornelas (2008), indo ao encontro da temática suporte social, alguns grupos 

de pessoas dispõem apenas de alguns familiares nas suas redes ativas, quer sejam os pais, os 

irmãos ou os parentes por afinidade. 

O autor (2008), identifica três grupos distintos de familiares e outros três grupos de 

não familiares, incluindo o primeiro, pais e filhos adultos, irmãos e familiares afastados e o 

segundo os amigos, vizinhos e colegas de trabalho.  

Por este prisma, a vivência do cancro, requer uma adaptação quer do próprio individuo 

como da própria família, tendo ambos que se adaptar e adquirir novas estratégias de coping 

face à situação da doença (Giacquinta, 1977). 

Daí os doentes e familiares precisarem de intervenção psicológica em situação de 

crise. A origem etimológica da palavra crise, vem do grego e significa decidir e em chinês 

possui dois significados: perigo e oportunidade (Silva, Aquino & Santos, 2008) neste sentido, 

a crise ocorre quando os indivíduos enfrentam obstáculos aos objetivos considerados 

pertinentes, os quais aparentam ser inexcedíveis pela utilização dos métodos comuns de 

resolução de problemas. A crise é antecipada por qualquer situação que perturbe a adaptação 

anterior e solicita novas respostas, obrigando a alterações repentinas da sua conduta. 

Ornelas defende (1997), que se deve analisar onde falha o ajustamento entre as 

pessoas e os contextos, uma vez que há uma relação de interdependência, o que implica que 

ambos funcionam como parte do mesmo sistema integrado.    

Roberts (1990, citado por Chalifour, 2009) descreve a pessoa em crise, como tendo a 

perceção de um acontecimento precipitante significativo e ameaçador, que lhe parece 

inultrapassável pelos seus mecanismos habituais de controlo manifestando sentimentos de 

medo, tensão e confusão, revelando-se por um estado de crise, de desequilíbrio e um elevado 

nível de desconforto. 

Neste sentido, Rapoport (1974, citado por Chalifour, 2009) refere que as modalidades 

de resposta necessárias para uma boa resolução de crise, tanto para a pessoa como para a 
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família, podem descrever-se da seguinte forma: Retificar a perceção cognitiva da situação, 

que está deturpada, adquirir novos conhecimentos e ter consciência do problema, bem como, 

fazer uma gestão dos afetos com consciência das emoções presentes e verbalizá-los de forma 

adequada, o que conduz a uma descarga e controlo da tensão. Desenvolver estratégias na 

procura de ajuda, quanto às tarefas a assumir e os sentimentos presentes, apelando aos 

recursos interpessoais e institucionais. 

Existem diversas abordagens psicológicas, com vários modelos de intervenção na 

crise. Por este prisma, para o doente enfrentar o problema tem de conseguir recursos de 

estratégias de intervenção em função das suas necessidades e dos seus objetivos que 

pretendem alcançar (vencer o cancro). 

 

1.3. Definição de cancro 

O cancro é definido como a proliferação anormal de células que produzem tumores 

chamados neoplasias (Guerreiro & Guimarães, 2004). O cancro tem início nas células; um 

conjunto de células forma um tecido e, por sua vez, os tecidos formam os órgãos do nosso 

corpo. Normalmente, as células crescem e dividem-se para formar novas células. No seu ciclo 

de vida, as células envelhecem, morrem e são substituídas por novas células. Algumas vezes, 

este processo ordeiro e controlado corre mal: formam-se células novas, sem que o organismo 

necessite e, ao mesmo tempo, as células velhas não morrem. Este conjunto de células extra 

forma um tumor. Nem todos os tumores correspondem a cancro.  

Em Portugal, cancro é uma das principais causas de morte, categoricamente uma das 

situações com maior impacto ao nível da prestação de cuidados hospitalares e nível de 

incapacidade, sendo vista como a grande epidemia desta década.  

É relevante a elevada morbilidade, taxas de mortalidade e o gradual aumento da sua 

incidência. Os estudos apontam para o fato de poder estar relacionado com o envelhecimento 

da população, a melhoria dos métodos de diagnóstico e mesmo o aumento da eficácia do 

tratamento. A doença oncológica, por este prisma, começa a considerar-se uma doença 

crónica, ou debilitante ou fatal, que atinge um cada vez em maior número de indivíduos 

(Macedo, et al., 2008). 

Segundo os estudos de Ferlay, Shin, Bray, Forman, Mathers, e Parkin (2008), em 

Portugal, tendo em consideração a localização, no corpo humano, os cancros mais frequentes 

no homem são os da próstata, cólon e pulmões e os menos frequentes nos rins, pâncreas e 

pele. Na mulher os mais frequentes são o cancro da mama, cólon e útero e os menos 

frequentes são na bexiga, pâncreas e rim.  
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Este estudo foi baseado em 5.169 homens e 5.507 mulheres portuguesas, sendo a taxa 

de incidência do cancro depois dos 75 anos, nos homens de 26.8% e nas mulheres de 18.4%. 

A taxa de mortalidade para os homens é de 14.7% e nas mulheres de 7.6%. Na população 

portuguesa, em geral verificou-se que em 10.676.000 de habitantes houve uma incidência de 

43.300 novos casos, tendo 22.3% surgido após os 75 anos, vinte e quatro mil e trezentos casos 

foram mortais, sendo que 10.9% ocorreram após os 75 anos (IARC,2008). 

Passamos a desenvolver esta distinção. 

 

1.4. Tipos de cancro  

De acordo com Peckham et al., (1995) e Contran (1999) existem dois tipos de 

tumores. Os tumores benignos não considerados cancro, por isso, raramente põem a vida em 

risco. Podem ser removidos e, muitas vezes, regridem. Quando se trata de tumores benignos 

estas não emigram para outros órgãos. 

Por outro lado, os tumores malignos são cancro. Regra geral, são muito mais graves e 

temerosos que os tumores benignos. Podem colocar a vida em risco. Podem muitas vezes, ser 

removidos, embora possam voltar a crescer. As células dos tumores malignos podem invadir e 

danificar os tecidos e órgãos circundantes. Podem, ainda, libertar-se do tumor primitivo e 

entrar na corrente sanguínea ou no sistema linfático (metastização das células malignas para 

outros órgãos (Silva, Aquino & Santos, 2008). 

Segundo Serafino (1990), existem cinco tipos de tumores malignos: carcinomas, que 

têm origem nos tecidos tal como a pele, as glândulas, as mucosas e, constituem cerca de 90% 

de todas as células cancerígenas; sarcomas, têm origem no tecido conjuntivo, muscular, ósseo 

ou de ligação; adenocarcinoma, com origem nos tecidos moles; linfoma, localizado no 

sistema linfático e afetando o grupo de células chamadas linfócitos; e, por último, leucemias, 

com origem no sangue. 

Contudo, uma classificação adicional é possível, se considerarmos o órgão afetado e 

não somente o tipo de célula. 

 

1.4.1. Cancro da mama 

O cancro da mama é o cancro mais comum que atinge as mulheres. Segunda a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, o carcinoma da mama é a principal causa de morte em Portugal 

nas mulheres. Em Portugal, por ano são diagnosticados proximamente 4500 novos casos de 

cancro da mama, falecendo cerca de 1500 mulheres (Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

Outubro, 2013a). 



 
 

24 
 

A localização deste tipo de cancro tem bastante influência, ao nível do impacto 

psicológico, dado ser um órgão simbólico, na maternidade e na feminilidade
3
 (Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, Outubro, 2013a). 

Muitas destas mulheres sofrem, a longo prazo, os efeitos colaterais da experiência de 

cancro, que englobam sintomas psico-fisiológicos, sendo estes sintomas depressivos, fadiga, 

distúrbios do sono e dor (Bower, 2008), os quais podem durar meses ou anos após o término 

do tratamento, com um impacto negativo nas relações quotidianas  e na qualidade de vida em 

geral (Ganz, Hirji, Sim, Schag, Fred, & Polinsky, 1993;  Erblich, Montgomery, 

Valdimarsdottir, Cloitre, & Bovbjerg, 2003).Os psicólogos deverão identificar fatores de risco 

e facilitar o desenvolvimento de intervenções direcionadas. Um fator de risco muito 

persistente são os pensamentos intrusivos e recorrentes sobre uma vivência de stress 

(Montgomery, et al., 1993, citados por Andrykowski, Cordova, McGrath, Sloan, & Kenady, 

2000; Epping-Jordan, Compas, Osowiecki, Oppedisano, Gerhardt, Primo, & Krag, 1999). 

Cinco anos após o diagnóstico e tratamento as mulheres com cancro de mama, são 

consideradas “Sobreviventes de Cancro” e nesta fase os pensamentos intrusivos tornam-se 

mais recorrentes, como recordar as imagens do tratamento do cancro ou medo de recidiva 

(Montgomery, et al., 1993, citados por, Smith, Redd, Peyser & Vogl, 1999).   

 

1.4.2. Cancro do colo do útero 

O colo do útero faz parte do aparelho reprodutor feminino. É a parte inferior e mais 

estreita do útero, designada por ventre. O útero é um órgão oco, situado no abdómen inferior, 

que une o útero à vagina encaminhando ao exterior do corpo. O canal cervical é uma 

passagem, onde o sangue é libertado do útero e atravessa através do canal até à vagina, 

quando a mulher está menstruada. O colo do útero produz o muco, que facilita os 

espermatozoides a alcançarem ao útero. Durante a gravidez, o colo do útero fica contraído 

para manter o bebé no seu interior. Durante o parto, o colo do útero faz a dilatação para o 

bebé nascer (Guerreiro & Guimarães, 2004).  

Os sintomas do cancro do colo do útero incluem hemorragia vaginal anormal, podendo 

ocorrer entre períodos menstruais regulares ou após relação sexual, irrigação vaginal, períodos 

menstruais mais duradouros e fluxo intenso do que o habitual. Hemorragias após a 

                                                           
3
 O cancro da mama no homem, também existe. Em Portugal, os homens também são afetados pelo cancro da 

mama, mas com menor incidência, “ataca” apenas 1% dos homens (http://www.ligacontracancro.pt/#, 

consultado em 16 de Outubro de 2013) 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail?vid=19&sid=12ef3d48-2c31-4e9b-b7a4-160cd8c0d376%40sessionmgr4004&hid=4109&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#c6
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail?vid=19&sid=12ef3d48-2c31-4e9b-b7a4-160cd8c0d376%40sessionmgr4004&hid=4109&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#c4
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail?vid=19&sid=12ef3d48-2c31-4e9b-b7a4-160cd8c0d376%40sessionmgr4004&hid=4109&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#c4
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail?vid=19&sid=12ef3d48-2c31-4e9b-b7a4-160cd8c0d376%40sessionmgr4004&hid=4109&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#c51
http://www.ligacontracancro.pt/
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menopausa, bem como, aumento do corrimento vaginal. Pode ocorrer dor pélvica e dor 

durante as relações sexuais (Guerreiro & Guimarães, 2004). 

O doente pode ser submetido a vários tipos de tratamento, independentemente do 

estádio em que se encontra o cancro: cirurgia, radioterapia e/ou em conjunto quimioterapia 

(Liga Portuguesa Contra o Cancro, Outubro, 2013b).  

Num estudo realizado com mulheres com diagnóstico avançado do cancro do colo do 

útero, os investigadores tentaram perceber quais as estratégias utilizadas para enfrentar a 

doença e seu tratamento, tendo sido entrevistadas 12 mulheres com idade entre 39 e 75 anos 

(Panobianco, Pimentel, Almeida, & Oliveira, 2012).  

As estratégias de coping foram em maioria a procura de atendimento médico, adesão 

ao tratamento, fé, apoio familiar. Conclui-se que as estratégias usadas por estas mulheres são 

influenciadas pelas crenças individuais. A psico-educação ajudou bastante na melhoria e 

compreensão da doença (Guimarães & Guerreiro, 2004). 

 

1.4.3. Cancro cólon-retal 

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, o cólon e o reto fazem parte do aparelho 

digestivo; formam um longo tubo muscular, chamado intestino grosso. O cólon sigmóide é o 

que une o cólon e o reto. O que está unido ao intestino delgado, designa-se por cego. O cancro 

que afete o cólon e o reto, designa-se por cancro colo-retal. (Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, Outubro 2013c). 

Quando o cancro colo-rectal apresenta metástases, para fora do cólon ou do reto, as 

células cancerígenas emigram para os gânglios linfáticos, podendo metastizar-se no fígado. 

c (Liga Portuguesa Contra o Cancro, Outubro 2013c). 

Os sintomas são a mudança na cor das fezes, presença de sangue vivo; hemorroidas; 

disfunção intestinal (intestino irregular). Os fatores de risco e prevenção passam por uma 

alimentação rica em fibras. Evitar as gorduras e o tabaco, comer muitos legumes e frutas e 

cereais. Fazer o rastreio. Em caso de muitos familiares com a doença de cancro na família 

fazer colonoscopia (Liga Portuguesa Contra o Cancro, Outubro 2013c). 

Para os doentes colostomizados, estes devem ser acompanhados por um Psicólogo, 

devido as consequências no comportamento e atitude do doente devido ao desconforto de ter 

de usar um saco para as fezes, que dá origem ao isolamento interpessoal (Guerreiro & 

Guimarães, 2004). 

 

1.4.4. Cancro/ linfoma hodgkin 
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A doença de hodgkin diz respeito a linfomas que se desenvolvem no sistema linfático. 

Os outros tipos de cancro no sistema linfático a que se dá o nome de linfomas não-hodgkin. O 

sistema linfático é deveras importante para o sistema imunitário, para prevenir de doenças e 

infeções. É composto por finos vasos linfáticos, que se bifurcam até chegarem aos tecidos do 

corpo. Estes vasos transportam a linfa (trata-se de um líquido incolor e aquoso que inclui 

células, designadas por linfócito, que têm como função combater das infeções. Existem os 

nódulos linfáticos (pescoço, axilas, virilhas, tórax e abdómen). O baço, timo, amígdalas e a 

medula óssea, são nódulos que estão no sistema linfático. Também pode-se encontrar tecido 

linfático no estômago, intestinos e pele. O doente não manifesta um sintoma de forma isolada, 

tanto no linfoma hodgkin e não-hodgking. De qualquer forma, quando se manifestam, são 

identificados como inchaço num ou mais gânglios linfáticos, mal-estar geral, aumento dos 

gânglios linfáticos e minoração do número de células sanguíneas (Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, Outubro 2013d). 

 

1.4.5. Cancro/ linfoma não hodgkin (LNH)  

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, em Portugal, aparecem anualmente 1700 

diagnósticos de Linfoma não Hodgkin (LNH). Esta doença não é muito investigada. Tal como 

o Linfoma Hodgkin, o Linfoma não Hodgkin é um tumor que começa no sistema linfático.  

Existem vários tipos de Linfoma não Hodgkin, e começam todos nas células do 

sistema linfático. O nosso organismo fica desprotegido, com a possibilidade de atrair mais 

doenças e por fim, metastizar-se (Liga Portuguesa Contra o Cancro, Outubro 2013e). 

 

1.4.6. Leucemia 

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a leucemia tem início nas células do 

sangue, formando-se na medula óssea. Trata-se de uma substância mole que está situada na 

parte interna dos ossos. A medula óssea tem um papel importante no combate de infecções 

(glóbulos brancos). Enquanto os glóbulos vermelhos transportam o oxigénio para os tecidos, 

através do nosso organismo. Por sua vez, são as plaquetas que formam os coágulos 

sanguíneos e controlam as hemorragias. 

Por norma, células crescem e multiplicam-se para produzir novas células. Neste 

sentido as células envelhecem, morrem que num processo normal originam novas células. 

Num diagnóstico de leucemia, a medula óssea produz glóbulos brancos anormais, que 

ultrapassam em grande número, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas 

(Liga Portuguesa Contra o Cancro, Outubro 2013f). 
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Os sintomas são a anemia, a fadiga, perda de peso, hemorragias, infeções frequentes, 

redução das plaquetas (Guerreiro & Guimarães, 2004).  

 

1.4.7. Cancro do estômago 

De acordo com Guerreiro e Guimarães (2004), pode desenvolver-se em qualquer parte 

do estômago, e pode disseminar-se, e metastizar para outros órgãos. Pode crescer ao longo da 

parede do estômago, para o esófago ou para o intestino delgado e/ou invadir os gânglios 

linfáticos, (fígado, pâncreas, cólon, pulmões, ovários e para os gânglios linfáticos.  

Se o cancro do estômago se espalha para o fígado, as células cancerígenas do fígado 

são células de cancro do estômago. Por este prisma, designa-se cancro do estômago 

metastizado, e não cancro do fígado. Mas, quando o cancro do estômago se espalha para um 

ovário, o tumor no ovário é chamado de tumor de Krukenberg (Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, Outubro 2013g). 

Os sintomas são acompanhados de dores gástricas, emagrecimento, vómitos, cansaço, 

sangue no vómito. Os fatores de risco podem estar associados a uma bactéria, com gastrites 

ou úlceras. As pessoas deverão, como prevenção, diminuir a ingestão de sal, conservantes, 

hidratos de carbono e açúcar. Neste tipo de cancro existe também uma suscetibilidade 

genética (Liga Portuguesa Contra o Cancro, Outubro 2013g). 

 

1.4.8. Cancro de pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano. Tem como função proteger do calor, ajuda a 

regular a temperatura corporal, protege de férias e outras infeções. De salientar que produz 

vitamina D. A pele tem duas camadas principais: a epiderme (exterior) e a derme (interior).  

O Melanoma é um dos tipos de cancro de pele mais grave e fatal. Segundo a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro (Outubro, 2003h), em Portugal aparece cerca de 700 novos casos 

de melanoma por ano. 

Os sintomas principais são alterações da cor, forma e tamanho de um sinal. Os 

indivíduos caucasianos são mais propensos a ter este tipo de cancro. Daí o uso de protetor 

solar ser muito importante antes da exposição solar e respeitar as horas de maior calor, 

quando nas idas à praia (Guerreiro & Guimarães, 2004).  

 

1.4.9. Cancro do cérebro 

Existem tumores cerebrais primários (tumor inicial-normalmente são mais propício 

nas crianças) e secundários (aparecem mais na idade adulta e estão carcinomas do pulmão, da 
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mama ou de outras regiões que metastizaram para o cérebro. Quando tal acontece, não se trata 

de um tumor cerebral, mas sim de um tumor secundário (Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

Outubro, 2013i). 

No cérebro podem desenvolver-se vários tipos de tumores benignos: os schwannomas 

(células de Schwann que revestem os nervos); os ependimomas, (células que coletem a 

extensão na superfície interna do cérebro); os meningiomas, são as meninges (tecido que 

cobre a superfície externa do cérebro); os adenomas, (células glandulares); os osteomas 

(estruturas ósseas do crânio), e os hemangioblastomas, (nos vasos sanguíneos). Alguns 

tumores cerebrais benignos podem suceder logo à nascença (Manual Merck, Abril 2014). 

Os meningiomas geralmente são benignos, após cirurgia podem voltar a aparecer. 

Estes tumores são mais frequentes nas mulheres numa faixa etária entre os 40 e os 60 anos, 

podendo aparecer na infância como em qualquer fase da vida. Os sintomas e os riscos 

intrínsecos destes tumores dependem do tamanho e da rapidez do crescimento, bem como 

localização no cérebro. Se desenvolver-se imoderado, podem causar uma deterioração mental 

idêntica à demência (Manual Merck, Abril 2014). 

Normalmente, quando há tumores malignos na cabeça são originários num outro órgão 

do corpo, e metastizar-se para o cérebro, podendo crescer numa única área do cérebro ou em 

várias. Por exemplo, o cancro da mama ou do pulmão, da pele, a leucemia e os linfomas 

podem disseminar-se pelo cérebro (Manual Merck, Abril 2014). 

Os tumores cerebrais primários iniciam-se no cérebro, sendo quase sempre os gliomas 

e os astrocitoma anaplásico (crescimento rápido), o astrocitoma (crescimento lento) e o 

glioblastoma anaplásico (Manual Merck, Abril 2014). 

Os sintomas dependem da sua localização e tamanho, bem como do seu crescimento. 

Os tumores cerebrais aparecem quando o tecido cerebral é destruído ou a pressão cerebral 

aumenta. Os tumores podem ser benignos ou malignos e o doente apresentar os mesmos 

sintomas. A dor de cabeça é o principal sintoma e geralmente bem acompanhado de falta de 

equilíbrio e de coordenação, visão dupla e enjoo. Alguns tumores do cérebro podem causar 

convulsões (Liga Portuguesa Contra o Cancro, Outubro 2013i; Manual Merck, Abril 2014).  

 

1.4.10. Cancro da bexiga 

Este tipo de cancro apresenta maior incidência nos homens do que nas mulheres. A 

bexiga é um órgão oco instalado na zona inferior do abdómen; é onde se deposita a urina, o 

restante líquido produzido e eliminado pelos rins. A urina passa de cada um dos rins para a 

bexiga através de um canal, representado por uréter (Guerreiro & Guimarães, 2004). 
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Os sintomas, referem-se a dificuldade em urinar. Muitas vezes ter vontade de urinar e 

fazer às pingas, dor ao urinar, sangue na urina e infeções frequente. O tratamento pode passar 

pela radioterapia e cirurgia (Guerreiro & Guimarães, 2004). 

 

1.4.11. Cancro do pulmão 

É um dos cancros mais frequentes. O Cancro do pulmão ocorre quando as células 

desregulam, crescem e originam o tumor, que pode metastizar para outras zonas do corpo. 

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro (Outubro 2013j), o cancro do pulmão 

poderá estar relacionado com fatores exógenos segundo alguns estudos, sendo o fumo do 

tabaco e radiações a principal causa. E fatores endógenos, que são próprios da pessoa, sendo a 

predisposição genética responsável pelo aparecimento do cancro do pulmão. 

Em 85% e 90% de casos do cancro do pulmão são de fumadores. Sabe-se que o tabaco 

tem mais de 5000 mil substâncias, das quais mais de 50 são cancerígenas. Os sintomas 

passam pela rouquidão, dificuldades em respirar, dor torácica, fadiga, emagrecimento, olhos e 

pele amarelados, dor óssea, várias infeções. A prevenção passa por campanhas antitabagistas 

(Guerreiro & Guimarães, 2004). 

 

1.4.12. Cancro da próstata 

Estatísticas apontam que em Portugal, que o cancro da próstata superior ao cancro da 

pele. A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino e localiza-se sob a bexiga à 

frente do reto (Liga Portuguesa Contra o Cancro, Outubro 2013k). 

A próstata é uma glândula que produz o fluido seminal. Quando a próstata aumenta de 

volume, esta a uretra e a bexiga. O que vai interferir no fluxo da urina. É bastante comum nos 

homens, a partir dos 50 anos. A prevenção é também necessária anualmente a partir desta 

idade, através de um exame ao sangue, medindo os PSA
4
 (Liga Portuguesa Contra o Cancro 

2013k). 

Segundo o National Cancer Institute (NCI, 2013), a mensuração desta proteína, não 

permite o médico diagnóstico fiável sobre o cancro da próstata. No entanto, o médico tem em 

conta os resultados deste exame para decidir se deve ou não aprofundar a investigação sobre a 

probabilidade do individuo sofrer dessa doença. Este exame ajuda muito ao técnino de saúde 

a saber se o paciente necessita de mais exames complementares, para chegar a uma conclusão 

credível. 

                                                           
4
  Análise ao sangue que mede os níveis do antigénio específico da próstata (PSA), uma proteína produzida pela 

próstata. 
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Os sintomas são dificuldade em urinar, presença de sangue na urina e dor concreta, no 

músculo supra-púbico. Em caso de prognóstico reservado, os tratamentos podem causar 

disfunção erétil e incontinência urinária (Guerreiro & Guimarães, 2006). 

A Hiperplasia Prostática Benigna (HBP) é um problema comum. A maior parte dos 

homens, com mais de 50 anos, apresenta sintomas de HBP. Para alguns homens, os sintomas 

tornam-se tão graves que necessitam de tratamento (Liga Portuguesa Contra o Cancro,2013k). 

Quando o cancro da próstata se metastiza para fora da próstata, as células cancerígenas 

são, maioritariamente, encontradas nos gânglios linfáticos próximos. Quando as células 

cancerígenas se difundem para o exterior da próstata e vão para os gânglios, indica que as 

células cancerígenas metastizaram através do sistema linfático para outros gânglios linfáticos, 

para os ossos ou para outros órgãos (Liga Portuguesa Contra o Cancro, 2013k). 

 

1.4.13. Cancro hepatobiliarpancreático 

1.4.13.1. Carcinoma hepatacelular (HCC) 

É um tumor complexo e heterogéneo, com muitas mutações genéticas. Muitas vias 

moleculares que também têm função na regulação da proliferação e morte celular estão 

envolvidas na hepatocarcinogenese. O que desencadeia o HCC é principalmente o Vírus da 

hepatite B (HBV) e a hepatite C (HCV). O HCC é o tipo de cancro mais primário do fígado 

(85% dos casos de cancro do fígado são HCC) (Marra, et al., 2011). 

Angiossarcoma, que se inicia nos vasos sanguíneos do fígado (Marra, Sordelli, 

Lombardini, Tarantino, Giudice, Stiuso, Abbruzzese, Sperlongan, Accrado, Agresti, Caragilia 

& Sperlongano, 2011). 

O Hepatoblastoma, é mais comum nas crianças, e é um tipo de cancro raro. 

  

1.4.13.2. Tumor do pâncreas 

Os tumores no pâncreas, são tumores malignos muito difíceis de diagnosticar numa 

fase precoce. Normalmente, quando diagnosticados as pessoas já estão muito afetadas pela 

doença. Após os 50 anos, o risco de desenvolver um cancro do pâncreas aumenta, 

principalmente na faixa etária entre os 65 e 80 anos, com maior incidência no sexo masculino. 

Esta doença é de difícil diagnóstico com uma elevada taxa de mortalidade (sendo, por isso, 

diagnosticada muitas vezes tardiamente) e com características muito  agressivas (Cortes, 

2013). 

Cortes (Outubro, 2013, p. 1), refere que “o tabagismo é o principal fator de risco, pois 

aumenta a possibilidade de desenvolvimento de cancro do pâncreas até oito vezes”, bem 
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como, doentes com pancreatite crónica, a ingestão de álcool e de café parecem estar 

relacionados com o aumento da doença. Pode-se apontar alguns sintomas ainda que numa fase 

não inicial: perda de peso, fadiga, falta de apetite, diarreia. O pâncreas produz a insulina, daí o 

aumento do nível da glicose no sangue, derivado à deficiência na produção de insulina. 

Quando o tumor atinge a cabeça do pâncreas normalmente provoca a obstrução biliar e 

icterícia (pele e os olhos amarelados), o que rapidamente conduz ao diagnóstico. 

 

1.4.13.3 Tumor das vias biliares ou Colangiocarcinoma 

Um cancro de difícil diagnóstico inicial, uma vez que não há teste de “sreening”, 

como no cancro do colón (colonoscopia e da mama (ecografia mamária e mamografia), 

(Salvalaggio, 2011).  

O carcinoma das vias biliares, situa-se no canal hepático comum (colédoco ou no 

cístico). Estes tumores são assintomáticos. No entanto, quando já em fase aguda resultam 

numa obstrução das vias biliares e complicam o normal fluxo da bílis, bem como a 

compressão dos tecidos adjacentes. Pode-se apresentar uma colecistite aguda se o tumor 

obstrui o canal cístico ou quando se desenvolve uma colecistite crónica cujos sintomas se vão 

acentuando.  

Os sintomas são: dor na parte superior direita do abdómen, a icterícia e problemas 

digestivos e vómitos. Conforme a situação vai-se agravando, o doente começa a sentir falar de 

apetite, emagrecimento, irritação cutânea provocada pelo depósito de bilirrubina na pele. 

Também costuma aparecer, às vezes em fases mais avançadas, uma dor contínua e de 

intensidade crescente na zona superior do abdómen. Em fases avançadas, podem metastizar 

para órgãos vizinhos. Podem causar, pancreatite, peritonite, obstrução intestinal (Guerreiro & 

Guimarães, 2004). 

O tratamento pode passar pelo remoção total da vesícula quando detetado em fase 

inicial, antes de causar danos irreversíveis (Guerreiro & Guimarães, 2004). 

 

1.4.13. 5. Metástases hepáticas 

As metástases hepáticas são mais frequentes na mama, cólon, pâncreas, pulmão e 

estômago. Muitas vezes, a descoberta de um tumor hepático metastático é um indício de que 

uma pessoa tem um cancro (Guerreiro & Guimarães, 2004). 
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Estes tipos de tumores hepatobilarpancreático estão normalmente relacionados, com 

hepatites (B e C), bem como a raça, o uso excessivo do álcool, tabagismo, diabetes mellitus
5
 e 

obesidade (Marra, et al., 2011).  

 

1.5. Diagnóstico de cancro 

Existem várias formas de diagnosticar o cancro, poderá ser feito através das queixas 

dos doentes ou de exames médicos. De acordo com Info Cancro (2010) os métodos de 

diagnósticos mais comuns são: 

Biopsia – faz-se através de uma pequena amostra e tecido que é cirurgicamente 

removido e examinado com microscópio por um patologista para detetar a presença de células 

neoplásicas nessa amostra. Dependendo do local do tumor, algumas biopsias poderão ser 

feitas em regime ambulatório somente com anestesia local, outras em regime de internamento 

e com anestesia geral, no entanto se o tumor tiver vestígio líquido a biopsia realizar-se-á 

através de uma aspiração com agulha. 

Endoscopia – Efetua-se mediante um tudo flexível que contem uma lente minúscula 

na sua extremidade para captar imagens, permitindo assim ao médico observar e biopsiar a 

área suspeita. 

Diagnóstico por imagem – São usadas várias técnicas para produzir uma imagem 

interna do corpo e suas estruturas, como: Radiografia, Tomografia Computorizada Axial, 

Ressonância Nuclear Magnética (MRI), Cintilografia, Ultrassom e Exames ao Sangue. 

Segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro (2013) e Baum et al. (1997) o tratamento 

de cada caso deve ser adaptado à realidade de cada doente. O plano de tratamento é decidido e 

realizado por uma equipa multidisciplinar. 

 

1.6. Tratamento do cancro 

Sendo o cancro uma doença com diferentes “aparências”, causas, localizações e 

prognósticos, os tratamentos atualmente existentes são diversificados. As principais formas de 

tratamento mais utilizadas são: 

A cirurgia, que consiste na remoção das células cancerosas. Este método é muito 

eficaz quando as dimensões do cancro são diminutas e com poupa propagação no organismo, 

ou, simplesmente, se situa numa parte do corpo onde pode ser facilmente extraído, podendo 

ser removido todas as células malignas antes de existirem metástases.  

                                                           
5
 Doença metabólica indica um aumento anormal da glicose no sangue. 
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A radioterapia, é uma modalidade em que se emprega a radiação ionizante de alta 

energia, produzida por um acelerador linear ou através de isótopos radioativos. Pode ser 

utilizado com o intuito curativo ou quando em situações incontroláveis apenas com o intuito 

paliativo (Guerreiro & Guimarães, 2004). 

A quimioterapia, consiste na administração de medicamentos que atuam no organismo 

para destruir células anormais. Tem efeitos adversos que se verificam ao logo do tratamento, 

mas que desaparecem no final do mesmo, e pode ser feito através da via oral pela ingestão de 

comprimidos, por via intramuscular pela administração de injeção no musculo e a mais 

frequente que é pela via intravenosa pela administração de injeção na veia (Guerreiro & 

Guimarães, 2004).  

A quimioembilização
6
 está indicada no diagnóstico Hepáticocarcinoma. Utilizada em 

doentes que estão à espera de um transplante de Fígado ou pré-operatório. Utilizado para 

retardar a progressão da lesão e aumentar do tempo de permanência da lista, até que apareça 

um dador compatível. O Down-staging é um recurso para incluir doentes que estavam 

excluídos da lista de espera (Graziadei, 2003). Este procedimento é realizado pela 

arteriografia, em que um tubo é introduzido na artéria femoral, que segue até onde o tumor 

está localizado e através do contraste, analisar o estado da lesão, onde posteriormente será 

introduzido o líquido quimoterapático, após isto, inicia-se a embolização (Ngan, Bender, 

Benedet, Jones, Montruccoli, & Pecorelli, 2003). Faz-se a indução de uma anestesia local, 

sempre com acompanhamento de um Rx até chegar à artéria hepática. O cateter é introduzido 

de forma minuciosa pelos ramos da artéria hepática até ao lobo onde se encontra o tumor. Um 

liquido de contraste (que aparece no raio-X) é injetado para anslisar os vasos que levam até o 

tumor (Ngan, et al., 2003). 

Assim, pode afirmar-se que a incidência dos mais variados tipos de cancro tem 

aumentado ao longo de gerações, podendo ter causas e consequências distintas. A 

consequência mais gravosa é a morte. Mas o medo da finitude, para além de poder provocar 

elevados níveis de stresse e ansiedade pode refletir-se não só na pessoa diagnosticada com 

neoplasia como nos seus familiares e amigos. Mudanças sociodemográficas e estilos de vida 

cada vez mais intensos poderão estar na origem de algumas neoplasias. Segundo Andolhe, 

Guido e Bianchi (2009, p. 712) a “realidade social exige das pessoas adaptação constante, 

                                                           
6
 A infusão intra-arterial do agente quimioterápico combinada com a oclusão/embolização com o suprimento 

vascular do tumor (Kato, 1981). É considerado um procedimento paliativo. O objetivo não é curar, mas reduzir o 

tamanho do tumor e sintomas e aumentar a sobrevida. É utilizado em tumores de grande dimensão ou múltiplos, 

onde não há possibilidade de tratamento curativo (ressecção ou transplante), outros tratamentos paliativos (como 

a injeção percutânea de etanol, radioablação ou microondas) não estão disponíveis ou não podem ser realizados 

pelo tamanho das lesões e a função hepática está preservada ou apenas pouco alterada, (Kato, 1981). 
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consciência e habilidade para enfrentar essa situação”(diagnóstico de uma neoplasia). O apoio 

de profissionais e da família é fundamental neste processo, no sentido de se encontrarem 

estratégias de coping eficazes para lidarem com o problema. No próximo capítulo iremos 

abordar o stresse e coping, e de que forma poderão estar associados às neoplasias. 
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CAPÍTULO II –STRESSE E COPING 

1.1. Stresse 

O termo stresse proveio da Física, onde indica uma força ou peso que produz 

diferentes graus de tensão ou deformação em diferentes materiais (Selye, 1926). Stresse é “a 

relação que se estabelece entre a carga sentida pelo ser humano e a resposta psicofisiológica 

que o indivíduo desencadeia”, (Lazarus, 1993, p. 28).  

Selye (1926), introduziu o termo stresse no âmbito das ciências da saúde, tendo-se 

tornado, até à atualidade, um termo usado tanto pelos profissionais de saúde, como pela 

população em geral. O autor defende que o stresse é uma resposta geral do organismo perante 

qualquer estímulo ou situação stressante. Neste caso, o stresse assume uma conotação 

diferente, na medida que não faz referência ao estímulo (peso ou carga), mas sim à resposta 

do organismo a este estímulo.  

Atualmente, o conceito de stresse é utilizado em diferentes contextos e causado por 

diversos fatores, dos quais: o ambiente no local de trabalho, a competição exacerbada, fatores 

em termos da qualidade física do meio, os sistemas de motivação, a dinâmica do dia-a-dia e o 

tempo disponível de cada um, a concorrência face à procura de empregos, a competição pelo 

poder, dinheiro e posição, a vida escolar e dentro dela a realização de testes e exames (Taché 

& Seyle, 1978). 

Os acontecimentos tornam-se stressores mediante a avaliação da pessoa, tendo em 

conta as suas crenças religiosas, bem como, o seu parecer do mundo (Graziani & Swendsen, 

2007), mediante a condição de vida atual, levado a cabo pela necessidade de uma resposta 

exigida até ao extremo no qual o próprio desafio se torna uma ameaça conduzindo a 

sentimentos difusos mediante o conceito de stresse (Graziani & Swendsen, 2007; Parreira, 

2006). 

O stresse está associado a um conjunto de incapacidades e sintomas, tais como: 

insónias, acidentes de trabalho, fraco desempenho, erros de execução, sobrecarga e sintomas 

depressivos, morte prematura e comportamentos de risco entre outros (Brown & Siegel, 1988; 

Davidson & Neale, 2001; Nyamathi, Stein, & Bayley, 2000; Vagg & Spielberger, 1998).  

O conceito de stresse abrange alterações bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e 

psicológicas. Trata-se, no fundo, do produto da relação entre as pessoas e o meio ambiente, da 

interação entre o stressor e o sofrimento (Ogden, 2004; Parreira, 2006; Silva, 2006). Mas o 

que é gerador de stresse para alguns, não o é para outros pois a relação do individuo com o 

ambiente é baseada em fatores como as experiencias pessoais, os valores, as crenças e na 

própria visão que o individuo tem do mundo (Lazarus, 2000). Segundo os autores Lazarus e 
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Folkman (1984 citados em Serra, 1999), a situação que o individuo experiencia pode não ser 

indutora de stresse, mas sim a forma como o individuo a interpreta. 

Perante uma situação de stresse a finalidade do organismo será mudar o estado 

emocional individual através da utilização das estratégias de coping (Folkman e Lazarus, 

1984). Cabe ao indivíduo minimizar os danos físicos causados pelo desconforto do stresse 

(Folkman et al., 1986). 

Porém, o stresse não tem apenas efeitos negativos. No que diz respeito aos aspetos 

positivos, garante o estímulo necessário de reação face a um sinal de alarme ou provoca 

respostas físicas e comportamentais a fim de proporcionar uma boa adaptação a um novo 

contexto. Contudo, não foram os efeitos positivos mas sim os negativos que chamaram a 

atenção para o seu estudo e investigação (Graziani & Swendsen, 2007). Tal sucederá porque 

os stressores têm um papel importante na manutenção das perturbações somáticas e no campo 

da psicopatologia, como um de vários fatores causais (Lazarus & Folkman, 1985; Mazure & 

Druss, 1995). 

No que concerne ao estado de saúde mental, considerou-se que 80% dos indivíduos 

que vão ao médico, fazem-no por perturbações associadas ao stresse como depressão, 

ansiedade, fobias, agressividade, dependências, dores de cabeça, cansaço cronico, asma, 

insónia, hipertensão, problemas intestinais e outras síndromes (Paulhan & Bourgeois, 1995). 

O desenvolvimento de estratégias de coping para fazer face à problemática stressora 

ajuda-nos a compreender o agente stressor e a perceber que temos margem de manobra para 

lidarmos e adaptarmo-nos a ele, sendo fulcral a informação adquirida sobre os mecanismos 

dos quais o stresse atua no individuo, obtendo um bom resultado tanto no seu tratamento, 

como na sua prevenção (Larousse, 2008). 

Neste caso é importante conhecer os modelos teóricos que envolvem o stresse no 

individuo, bem como, o conhecimento dos efeitos diretos e indiretos no contexto fisiológico, 

emocional, comportamental e cognitivo (Graziani & Swendsen, 2007).  

 

1.2. Modelos de stresse 

Os modelos fisiológicos conceptualizam e explicam as reações que o organismo tem 

perante uma situação stressante. Por este prisma o stresse é visto como a mobilização dos 

diversos sistemas fisiológicos de defesa que faz com que o corpo se proteja ou reaja face à 

situação stressante. Pode-se citar, como exemplo, o modelo de Chrousos e Gold (1998, 

citados por Graziani e Swendsen, 2007), que alega que numa pessoa com hiperatividade o 

sistema regulador de stresse, oriundo de certas patologias, tem um impacto distinto nos 



 
 

37 
 

diversos tendo em conta a idiossincrasia. Os traços de personalidade, processos de 

processamento de informação, stresse percebido, dimensões psicológicas e sociais são 

validadas para explicar a variabilidade da resposta fisiológica e psicológica aos elementos 

stressantes. Os modelos transacionais referem-se às pessoas como entidades ativas, onde 

interagem as dimensões biológica, psicológica e social, que se refletem em termos de 

emoções, cognições e comportamentos (Graziani & Swendsen, 2007).  

De acordo com as investigações sobre a teoria biológica dos trabalhos de Selye e 

Cannon (1928, citados por Graziani, & Swendsen, 2007), direcionados para a reação 

fisiológica face a um elemento stressor, no qual o seu modelo, designado por modelo de luta 

ou fuga sugeriam que as ameaças externas suscitavam a resposta de luta ou fuga, ou seja, as 

mudanças fisiológicas que se dão no individuo perante o agente stressor, permitem ao 

individuo escapar a fonte de stresse ou enfrentá-la (Cannon, citado por Graziani & Swendsen, 

2007). Para o autor, o stresse funciona como uma resposta acionada através de uma 

solicitação excessiva ao mesmo tempo que permite a adaptação, mantendo o equilíbrio de 

base do organismo (Graziani & Swendsen, 2007; Malagris & Fiorito, 2006; Ogden, 2004; 

Rosa, 2008).  

Em 1956, Selye desenvolveu a síndrome geral de adaptação mediante três fases do 

processo de stresse: a fase de alarme, a fase da resiliência e a fase da exaustão. A primeira, 

está relacionada com o choque, em que se dá um aumento de atividade, logo a mobilização 

para enfrentar o elemento stressor ou seja o contrachoque. Posteriormente, numa segunda 

fase, a da resistência, sendo esta fase um elemento stressor, desenvolve estratégias de coping 

de forma a minimizar o estado de alarme, prolongando e acentuando o contrachoque. Caso a 

pessoa não alcance o equilíbrio na fase anterior dá-se a fase de exaustão em que o individuo 

passou repetidamente por uma situação de stresse tão forte e prolongado ao ponto de o tornar 

incapaz de resistir, a adaptação pode desaparecer, conduzindo ao reaparecimento agravado de 

sintomas ocorridos na reação de alerta (Graziani & Swendsen, 2007; Malagris & Fiorito, 

2006; Ogden, 2004; Rosa 2008). 

As críticas face ao modelo de Selye (1956, citado por Graziani & Swendsen, 2007), 

advêm do fato deste autor não ter tido em conta os fatores psicológicos na reação ao elemento 

stressor, e também por resposta stressante não possuir um carácter específico.  

O modelo interacionista/ transaccional de Stresse, de Lazarus e Folkman (1984), refere 

dois tipos de avaliação cognitiva da experiência/situação: primária e secundária. Estes dois 

tipos de avaliação consequentemente conduzem a respostas fisiológicas distintas.  
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A primeira advém dos acontecimentos que o próprio indivíduo experiencia, tendo em 

conta as suas crenças (sobre as consequências de um acontecimento), recursos emocionais 

(medo face a um acontecimento) e comportamentais (por exemplo a fuga perante um 

acontecimento), bem como, o ambiente em que está inserido, diretamente relacionado com as 

exigências, oportunidades e cultura. Esta avaliação primária pode ser positiva, ameaçadora ou 

até irrelevante.  

A avaliação secundária, só ocorre quando o acontecimento é ameaçador. Paterson e 

Neufeld (1989) apontam o termo stresse como algo de genérico e passam a utilizar o termo 

resposta de stresse, quando se dá uma resposta inespecífica do organismo, independentemente 

da situação. A resposta de stresse é repentina e inesperada. Por exemplo, fazemos uma 

travagem de automóvel repentina porque verificamos que vamos bater, a resposta a esse 

acontecimento stressante, foi estar quase a bater noutro veículo, e o nosso organismo reage, 

através das chamadas respostas de stresse que estes autores defendem, como algo 

psicossomático: taquicardias, suores, as pernas a tremer, entre outros. Trata-se de uma reposta 

automática do nosso organismo. Não é necessariamente sentirmos mau stresse, desde que não 

seja em excesso e se torne patológico, como ataques de pânico e ansiedade. O stresse oferece 

recursos para fazer frente a situações inesperadas. 

A ansiedade e a depressão, podem estar na origem de uma exposição ao stresse 

exarcebada, devido a alterações no estilo de vida, estar exposto a um determinado ambiente, 

que engendra na pessoa um sentimento de angústia. Quando o stress se torna crónico, origina 

ansiedade, depressão e fobias. Começam a manifestar-se handicaps nos nossos mecanismos 

de defesa, o facilita a ocorrência de doenças, como cefaleias, doenças do “coração”, doenças 

do foro psiquiátrico ( Seyle,1976) . 

A teoria cognitiva do stresse tem como foco principal o papel dos pensamentos, nas 

atribuições próprias, ou nos processos cognitivos que as influenciam. Passo a citar, entre as 

várias teorias existentes, a teoria cognitiva de Beck (1984). Beck parte do modelo modelo 

interacional de Lazarus e do modelo das construções pessoais de Kelly. Beck (1984), afirma 

que uma transação stressante é nada mais do que o resultado de um processo ativo e continuo, 

que inclui analises, interpretações e avaliações feitas ao fator externo, dos riscos, custos e 

vantagens de uma determinada resposta. Segundo o autor há um efeito nocivo caso seja 

interpretado dessa mesma forma pelo sujeito. Em função da interpretação do estímulo, o 

mesmo é mobilizado para colocar em prática um determinado comportamento, a isto dá-se o 

nome de “inclinação comportamental”. Sempre que a pessoa é mobilizada de forma a agir 



 
 

39 
 

perante um acontecimento stressor, passa pela experiencia de uma resposta afetiva e é 

mobilizada para a ação (Graziani & Swendsen, 2007).  

Beck (1984), criou um método de análise e interpretação dos estímulos que assenta em 

estruturas organizadas a que deu o nome de “esquemas”. Os esquemas são representações não 

especificas mas organizadas da experiência anterior que vem facilitar o reforço mnésico e ao 

mesmo tempo dar origem a novas construções mentais e distorções sistemáticas. No seu 

modelo cognitivo existem vários esquemas que envolvem um tratamento dos estímulos, dos 

processos cognitivos específicos e uma particular estruturação das informações. Beck (1984 

citado por Graziani & Swendsen, 2007), afirma que quando se dá um acontecimento exterior, 

são postos em marcha esquemas cognitivos específicos - aqui incluem-se estratégias de 

coping - que vão classificar, interpretar, avaliar e dar significado ao acontecimento. A 

interpretação feita sobre o elemento stressor é uma interação entre esse mesmo elemento e os 

esquemas cognitivos do individuo (Graziani & Swendsen, 2007).  

Os modelos transacionais centram-se nos fatores que explicam a instabilidade da 

transação stressante numa perspetiva interativa, indo ao encontro do modelo transaccional do 

stresse de Lazarus e Folkman (1978), que tem como objetivo o modo como o individuo 

perceciona cognitivamente a situação stressante, ou seja, como percebe o stresse e como 

avalia a sua capacidade em enfrentar o acontecimento stressante, ao mesmo tempo que 

organiza estratégias de coping para fazer face ao mesmo.  

A importância dada à dimensão cognitiva e ao trabalho de avaliação do sujeito é 

benéfica quando o elemento stressor surge, de acordo com o modelo citado anteriormente. 

Segundo Lazarus e Folkman (1985, citados por Graziani e Swendsen, 2007), uma situação 

torna-se stressora quando o individuo percebe que a relação individuo/ambiente supera os 

seus próprios recursos, não consentindo uma resposta adequada que consequentemente coloca 

em perigo o seu bem-estar. De acordo com os mesmos autores, o stresse não é considerado 

nem uma propriedade da pessoa ou do meio, nem um estímulo ou uma resposta, mas sim um 

processo entre a pessoa e o meio onde existe um desequilíbrio entre a perceção das exigências 

e a capacidade para as defrontar.  

São ainda detentoras do sentimento de stresse as características da personalidade, os 

padrões de comportamento do individuo, a dimensão contextual e as características 

percebidas dos estímulos do meio. Nas características pessoais, evidenciam-se a 

emocionalidade, o neuroticismo e o traço de ansiedade que tem uma associação com o 

sentimento de stresse (Parreira, 2006). 
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Lovibond e Lovibond (1995) alegam que a ansiedade está associada ao stresse. Sendo 

interpretados de forma diversificada, e advém da mesma natureza e ao longo do tempo um 

pode desenvolver o outro (Serra, 1999; Veigas & Gonçalves, 2009). 

Quando o individuo é surpreendido por algo inesperado que vai além das suas 

expetativas, torna-se suficiente para desencadear a ansiedade. Por sua vez, entendemos como 

stresse, medidante a conceção de Lazarus que um estado ansiogénico, é uma componente 

constante da experiencia stressante. O stresse deve-se a perceção da emoção negativa que 

excede as capacidades do individuo de as suportar, a ansiedade é a emoção que escolta a 

conjectura de um perigo para o bem-estar do próprio, o que pode estar na origem da 

experiencia stressante (Graziani & Swendsen 2007).  

French e Caplan (1973) explicam que a baixa confiança, baixo suporte, baixo interesse 

e experiências pobres causam stresse, assim como discórdias e conflitos são produtores de 

stresse. 

O stresse advém de estímulos do dia-a-dia através de acontecimentos traumáticos, 

como catástrofes ou incitadas pelo Homem; acontecimentos significativos da vida 

(falecimento do cônjuge, situações de separação ou divórcio, morte de familiares, acidentes de 

viação, entre outros); situações crónicas indutoras de stresse (ter muitas tarefas a realizar com 

tempo limite, viver na insegurança ou zona de risco, sofrer de doença crónica…); micro 

indutores de stresse (ter vizinhos incomodativos, estar numa fila de trânsito com tráfego 

intenso diário); macro indutores do stresse (inflação elevada, recessão económica…); os 

traumas ocorridos durante o desenvolvimento da personalidade (divórcio dos pais na infância, 

mau relacionamento com os pais, fragilidade na saúde dos progenitores…) e os nonevents 

(gravidez há muito desejada que não acontece); tentativas frustradas de aceder ao ensino 

superior…) (Serra, 1999). 

Segundo Ledoux (2000), o stresse contribui para a criação de situações explícitas, 

fortificando-as. As experiências de Cahill e McGauch (1998) e da sua equipa argumentam que 

a adrenalina, insulada em situação de stresse, ajuda a estabilizar e consolidar as recordações 

na memória (LeDoux, 2000 citado por Cahill e McGauch, 1998). Estes autores afirmam que 

paradoxalmente, pode funcionar também de forma contrária, ou seja, destruir a memória 

explícita. Por exemplo, se o indivíduo estiver exposto ao stresse intenso e elevado, os efeitos 

da adrenalina na memória podem ficar afetados, devido à elevação dos níveis de esteroide 

suprarrenais, sendo o hipocampo afetado de forma negativa. 
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 Deste modo, o indivíduo face a acontecimentos de stresse, tem de conseguir se ajustar 

ao mesmo. Para isso, o sujeito deverá ultrapassar um acontecimentos stressantes recorrendo a 

estratégias de coping. 

 

1.3. Coping: definição e evolução dos conceitos 

Quando uma pessoa está perante uma situação geradora de stresse e entende-a como 

perturbadora tenta harmonizar-se a esses mesmos acontecimentos ameaçadores (Bishop, 

1994). 

Um acontecimento é percebido pelo indivíduo como ameaçadora e perturbadora, a 

partir da própria experiência faz do acontecimento em função do significado que ele tem para 

si. Dado cada individuo ser único, um acontecimento pode ser percecionado por um individuo 

como ameaçador e para outro pode ser indiferente existindo uma grande variabilidade entre os 

acontecimentos indutores de stresse e a vulnerabilidade (Lazarus & Folkman,1984).  

Coping é o conjunto de estratégias cognito-comportamentais desenvolvidas pelo 

indivíduo a fim de conseguir ultrapassar e lidar com as imposições internas e externas da sua 

relação com o meio ambiente avaliadas como excessivas, e as reações emocionais causadas 

por essas exigências. Estas estratégias cognitivas e comportamentais relacionam-se com a 

saúde mental, uma vez que podem afrouxar o impacto dos eventos de vida, aumentando os 

níveis de serenidade psicológica e reduzindo o sofrimento (Lazarus & Folkman, 1984).  

As estratégias de coping são eficazes quando ajudam o individuo a diminuir a tensão 

ocasionada pelo episódio stressor, de maneira a adaptar-se à situação. Uma estratégia 

particular pode ser adaptativa numa situação, mas noutra pode não funcionar da mesma forma 

(Vinay, Esparbés-Pistre & Tap, 2000). 

O conceito coping foi algumas vezes confundido com o termo “defesa”, termo 

empregado para esclarecer os mecanismos de adaptação do sujeito (Graziani & Swendsen, 

2007). A Psicologia do Eu avalia este conceito como sendo um sistema de defesa primário e 

inconsciente. Segundo Freud (1933) a forma de pensar seria ampla, estável, repetitiva e 

estereotipada, tal como a capacidade para fazer frente e resistir as imposições do 

indivíduo/meio. Neste caso, cada patologia estaria relacionada a um estilo individual de 

defesa. Segundo esta abordagem as estratégias de coping são consideradas como mecanismos 

de defesa adaptativos ou maduros inconscientes. Neste sentido, os mecanismos de defesa do 

Eu são operações mentais, inconscientes com a missão de diminuir ou mesmo anular o perigo 

de ansiedade e manter a integridade do indivíduo assim como assegurar a homeostasia 

psíquica e física (Graziani & Swendsen, 2007). 
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Deste modo, o termo “defesas” visto como as tentativas de reduzir os aspetos 

cognitivos, afetivos, fisiológicos e comportamentais dos estados negativos presentes no 

elemento stressante. Lazarus (1984), focalizou-se no conceito de defesa no seu modelo 

transacional do stresse, sendo consideradas uma forma de coping inconsciente com a 

finalidade de reduzir o perigo. 

São muitas as definições de coping. Lazarus e Folkman (1984, citados em Graziani & 

Swendsen, 2007, p. 87) sugerem a seguinte definição:  

“O coping refere-se aos esforços cognitivos e comportamentais do sujeito, variáveis 

e instáveis, para organizar (reduzir, minimizar, controlar, dominar ou tolerar) a 

exigência interna ou externa (e o conflito entre ambos), feita pela transação sujeito-

meio ambiente, e avaliado como excedendo os seus próprios recursos.” 

 

 Snyder e Dinnoff (1999) consideram que as estratégias de coping são as respostas do 

individuo no intuito de reduzir a carga física, emocional e psicológica, incitados pela situação 

stressante. A eficiência das mesmas é averiguada na capacidade destas diminuírem ou não o 

acontecimento stressante (Serra, 1999).  

Rhenen e colaboradores (2008), referem que o coping como um comportamento 

motivado pelas necessidades ambientais, é qualificado por ser uma resposta individual da 

pessoa a uma situação stressora. A forma como a pessoa lida no seu dia-a-dia, está 

diretamente relacionada com a maneira como perceciona o elemento stressor, a medio e a 

longo prazo (Carver & Corner-Smith, 2010; Rhenen, et al., 2008). O individuo tem a 

capacidade para se adaptar a determinados processos, a fim de afastar o insucesso, reformular 

desafios e evitar experiências stressantes, quer em crescimento psicológico, quer em 

maturidade. A forma como o individuo perceciona e reage a situação stressante é que vai 

mostrar quais os aspetos que são mais ou menos adaptativos.  

Todas as pessoas têm a capacidade de desenvolver um conjunto de processos 

adaptativos que permitem afastar os insucessos, reformular desafios e pegar em elementos 

considerados stressores, para os transformar em experiencias que conduzem ao crescimento 

psicológico. São as estratégias de coping que definem o mecanismo que descrevem estes 

processos adaptativos da pessoa (Skinner, 2006). O processo de coping é estimado como 

sendo o elemento chave para o entendimento sobre como a pessoa responde e lida com os 

elementos stressores no dia-a-dia (Serra, 1999). 

 O coping é considerado em elemento estabilizador para a pessoa, que permite uma 

melhor adaptação psicossocial perante acontecimentos stressores (Varela e Leal, 2007). 

Dentro das estratégias de coping, ainda podemos considerar o bom e o mau coping, sendo que 
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o que serve para uma situação a curto prazo, a longo prazo pode se tornar contraproducente. 

Esta avaliação é concretizada mediante a acomodação das necessidades contingentes e 

intrapsíquicas da interação a que é preciso adaptar-se (Graziani e Swendsen, 2007). 

Se o indivíduo conseguir evitar uma ameaça ou reduzi-la, tal é designado como 

processo de coping. Segundo Lazarus e Folkman (1984) as estratégias de coping, quando 

negadas ou mal “usadas” podem conduzir a uma estratégia disfuncional. 

Existem dois tipos de coping, o coping centrado no problema, em que o individuo é 

forçado a reagir perante ocorrências de stresse, isto é, arranjar imediatamente estratégias para 

mudar a situação originária de stresse, criando deste modo, recursos alternativos, fazendo a 

avaliação adequada (custo/beneficio) e esta experiência recolhendo a estratégia mais 

adequada a fim de utiliza-la face ao elemento stressor. O segundo, o coping centrado na 

emoção, visa a organização, redução e regulação das emoções que foram anteriormente 

despertadas pelo stressor. Diretamente relacionada com os estados emocionais e dizem 

respeito ao esforço exercido pelo individuo a fim de regular as suas emoções face ao elemento 

stressor (Billing & Moos, 1984; Folkman & Lazarus, 1980; Lazarus, 2006; Rosa, 2008; Serra, 

1999; Folkman & Moskowitz, 2004).  

Segundo Carver, Scheier e Weintraub (1989), a utilização do coping focado na 

emoção é mais frequente nas situações em que o sujeito vê e avalia a situação causadora de 

stresse como sendo persistente, à medida que o elemento stressor é mais intenso, mais a 

estratégia de coping focado nas emoções é utilizada (Serra, 1999).  

Dorothy e Cotton (citados por Serra, 1999) referem que estas estratégias de coping são 

mais usadas pelas mulheres. Beck (1985), menciona que as emoções, são experienciadas 

segundo a maneira como os acontecimentos são percecionados e avaliados. Neste contexto, é 

mais relevante o significado de um acontecimento e não o acontecimento propriamente dito, 

ou seja, é onde o contexto se dá, tendo em conta as experiências de cada um e a forma como 

percecionou o acontecimento em si. O mesmo acontecimento pode desencadear emoções 

distintas em pessoas diferentes, mesmo na própria pessoa as emoções podem alterar nas 

diferentes ocasiões (Salkovskis, 1996). 

O papel das emoções, no funcionamento de uma pessoa é muito importante, pois tanto 

as emoções positivas, como as negativas estão presentes em todas ações do ser humano. 

Segundo Lazarus (2000), são as emoções negativas que têm um impacto mais elevado na 

adaptação e no bem-estar psicológico, comparativamente às emoções positivas. 

Lazarus e Lazarus (1994), referem que as emoções são como reações complexas que 

envolvem a mente e o físico da pessoa. Destas reações fazem parte um estado mental 
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subjetivo, como sentimentos de raiva, ansiedade, um impulso para agir, atitudes de fuga ou 

atque, e mudanças no corpo, como taquicardia e hipertensão. Algumas destas mudanças 

corporais verificadas, preparam para ações de confronto. 

Identificam-se três componentes das emoções: a) mudanças fisiológicas; b) tendência 

para a ação e c) experiências subjetivas (Hastie, 2001; Lazarus, 1991).  

As mudanças fisiológicas, enquanto integrantes das emoções, organizam a pessoa para 

lidar com as exigências adaptativas. Assim, cada emoção parece possuir o seu próprio padrão 

de mudança fisiológica, que pode incluir mudanças no sistema nervoso autónomo (ex: 

aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial), na atividade cerebral e 

secreções hormonais (Levenson, Ekman & Friesen, 1990).  

Oatley (1992), diz que a tendência para a ação revela o elemento central ou núcleo de 

uma emoção.  

As emoções podem modificar a atenção e o pensamento do individuo, podendo 

inclusivamente pré-determinar o seu comportamento, isto do ponto de vista psicológico. No 

que respeita ao foro fisiológico, existe a capacidade de estruturação mais rápida das respostas 

dos sistemas biológicos distintos, da expressão facial, do tónus muscular e da voz, a fim de se 

alcançar uma resposta segura (Serra, 1999).  

A emoção e o coping, afetam-se mutuamente. Segundo o autor Lazarus (2000, 2006), 

o stresse e o coping estão ligados. O coping emerge como um recurso da emoção e 

relacionado com este processo temos as ocorrências que desencadeiam o stresse e as emoções 

(Lazarus, 2000, 2006). Mas a ansiedade também está aqui muito presente, pois as pessoas 

ansiosas suportam com maior dificuldade os acontecimentos stressantes. As pessoas mais 

vulneráveis e ansiogénicas têm mais dificuldade em estabelecer estratégias de coping, do que 

as pessoas que não exibam perturbação face a acontecimentos prolongados e repetitivos. As 

pessoas mais ansiosas recorrem a estratégias de coping centradas na emoção, já que aumenta a 

ameaça percebida (Graziani & Swendsen, 2007). 

Vaillant (1984) refere que inicialmente, vários autores começaram por falar de coping 

no sentido de mecanismos de defesa do próprio indivíduo, numa abordagem hierárquica, no 

qual, os indivíduos que utilizavam defesas mais maduras (sublimação e humor) assinalava 

que tinham mais saúde mental e relacionamentos interpessoais mais satisfatórios, do que os 

indivíduo que possuíam defesas imaturas (hostilidade passiva e projeção). 

Tal com referenciado no estudo de Parker e Endler (1996), o recurso a determinadas 

estratégias de coping em detrimento de outras, permite analisar certos mecanismos do ego. 

Segundo estes autores, os indivíduos utilizam estímulos que podem ser adaptativos, ou não, 
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em situação de stresse. Com a continuação dos estudos do coping com determinantes 

cognitivas e situacionais (Harvey,1996), as estratégias de resolução de problemas podem 

também ser entendidas como um mecanismo transacional entre a pessoa e o ambiente, como 

enquadrado na abordagem apresentada por Folkman & Lazurus (1985). Não esquecendo os 

traços de personalidade dos indivíduos distinguindo desta forma, o coping em “ação direta” e 

coping intrapsíquico, compreendendo as partes cognitivo-comportamentais (Folkman & 

Lazarus, 1985). 

Por este prisma, estes autores apresentam 4 tipos de estratégias. A busca de 

informação, a ação direta, a inibição de ação e os processos intrapsíquicos. A primeira, da 

busca de informação, visa conhecer melhor a situação causadora de stresse. A segunda, da 

ação direta, diz respeito a todas as atividades que não sejam cognitivas na intenção de resolver 

o problema. Paradoxalmente, a “inibição de ação” é mais usada de alguma forma e obtém 

maior êxito quando o problema é entendido como complexo e stressante, e consequentemente 

resolvê-lo de forma plausível. Os processos intrapsíquicos dizem respeito ao oposto da ação 

direta. (Lazarus & Folkman, 1984). 

Na psicologia do ego, fala-se de coping disposicional, no qual, cada pessoa utiliza 

mecanismos de defesa de forma inconsciente, mas no seu cognitivo-comportamental utiliza o 

seu lado consciente (Tapps, 1985). 

O estudo desenvolvido por Holahan, Moos e Schaefer (1996) enfatizam o coping na 

sua adaptabilidade social e a sua importância do impacto do stresse na saúde. Desta forma, os 

autores apresentam duas categorias, como estratégias de aproximação e evitação. A estratégia 

de aproximação segundo os autores é concebida como mais funcional, em comparação com as 

manifestações cognitivo-comportamentais em relação à forma como se lida com o stresse. 

São técnicas de coping de aproximação ativa, em que o indivíduo procura a informação no 

seu planeamento e na resolução de problemas (Holahan & Moos,1985). A segunda estratégia 

que se refere a atitudes de negação, tem uma ligação negativa com os handicaps no ajuste 

psicológico, que consequentemente pode estar interligada com a depressão (Endler & Parker, 

1996).  

A personalidade tem sido muito estudada para a avaliação do coping, avaliando a 

autoestima a autoconceito do indivíduo, o seu bem-estar subjetivo e a depressão (Billings & 

Mos, 1984; Parkers, 1984; Serra, Ramalheira & Firmino, 1988). 

O coping situacional usado numa situação de resposta ao fator, pode ser motivador de 

stresse, em que a pessoa se modifica em função da situação em si (Lazarus & Folkman, 1984; 

Folkman, Lazarus, Dunkel.Schetter, Delongis & Gruen, 1986). 
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1.4. Stresse e coping no doente oncológico 

Atualmente, o cancro é um problema de saúde que necessita de intervenção urgente, 

quer ao nível da prevenção, quer no diagnóstico e tratamento. Um doente oncológico enfrenta 

múltiplas etapas após o “temível” diagnóstico: oncologista, processo de cirurgia, 

quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, entre outros. Todo este processo evolutivo, irá 

ter um impacto psicológico e social cuja complexidade aumenta com o tempo e está 

diretamente associado com as diferentes fases da doença e processos terapêuticos. Por isso, a 

intervenção psicológica, é necessária para minimizar a “dor” nas mudanças inevitáveis no 

indivíduo, na família, no trabalho e na vida social em muitos aspetos das suas tarefas diárias, 

afetando a sua qualidade da vida. Os “sobreviventes de cancro” ficam normalmente 

associados ao conceito de doença crónica de cancro (Guillem, 2002). A neoplasia não é 

apenas uma doença crónica, que ameaça a vida do paciente com a ideia da morte próxima e 

iminente, mas também reduz a sua capacidade de controlar a sua vida. Existem muitos 

doentes oncológicos com incapacidades monetárias, o que irá dificultar a sua capacidade de 

sobrevivência, tornando-se vulnerável a diferentes reações psicológicas incluindo o medo da 

morte, desfiguração, abandono, perda do parceiro, incapacidade, perda de independência 

pessoal e económica, muitos recorrendo a mecanismos como a culpa, a negação e a ansiedade. 

Face a esta situação problemática, o paciente apresenta uma série de esforços cognitivos e 

comportamentais, que dependem do significado subjetivo atribuídos por ele à doença e à 

realidade, sendo a tensão canalizada de forma positiva ou negativa. Posto isto, lidar com o 

stresse tem um papel importante como mediador entre componentes de circunstâncias de 

stresse e saúde (Bayés, 1996).  

Alguns membros da família não conseguem aceitar a doença do seu ente-querido e 

regularmente esta falha ocorre porque os membros da família sofrem um choque emocional 

grave, o que resulta num resultado de um maior sofrimento para o paciente. 

Em todos casos, o impacto emocional é muito forte, mas, algumas famílias conseguem 

proporcionar ambientes saudáveis para seus pacientes, o que, sem dúvida, contribui 

decisivamente para melhorar a sua qualidade de vida. 

Os fatores psicossociais e questões de género influenciam nas escolhas de estratégias 

de coping (Fernandes, 2009). 

Segundo, Fernandes (2009) e Helgeson, Cohen, Schulz, e Yasko (1999), as mulheres 

com menos escolaridade revelam mais depressão e estratégias de coping mais limitadas, 

talvez pelo fato de não entenderem todo o processo da doença e pelos mitos associadas à 
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própria, do que as mulheres que foram expostas a uma intervenção educacional, as quais 

revelam menos incertezas acerca da doença. 

Outros estudos referem o fator fadiga. No geral, pelo menos um quarto dos 

sobreviventes de cancro sofrem de fadiga muito grave após os tratamentos oncológicos 

(quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, entre outros) (Bower, 2008; Holen, Hjermstad, 

Loge, Fayers, Caraceni, Forbes, Furst, Radbruch, Kaasa, 2006; Prue, Rankin, Allen, Gracey & 

Cramp, 2006; Servaes, Gielissen, Verhagen, & Bleijenberg, 2007; Servaes, Verhagen, 

Schreuder, Veth, & Bleijenberg, 2003).  

Para Cassel (1982, p. 639) a fadiga tem sido usada para definir sofrimento "um estado 

de severa angústia associada a acontecimentos que ameaçam o estado da pessoa". Cada 

pessoa tem a sua percepção de sofrimento, o que é para um não é para outro.  

Büchi, Sensky, Sharpe e Timberlake (1998) validaram a representação pictórica da 

doença e auto-medida (PRISM) como forma de avaliar o sofrimento devido a uma doença 

incurável. Nestes estudos  qualitativos constataram três formas de sofrimento: perda de 

autonomia e controle pessoal, a perda de papéis sociais ou pessoais, e o aumento de sintomas 

(Büchi & Sensky, 1999; Gielissen, Marieke, Prins, Judith, Knoop, Hans, Verhagen, Stans, 

Bleijenberg & Gijs, citados por Büchi et al., 2002).  

É de realçar que os doentes numa fase inicial do diagnóstico, apresentam 

características distintas de lidar com a doença. Segundo Veit e Castro (2013), as pessoas 

podem aproximar-se da religiosidade ou espiritualidade, ou pelo contrário afastar-se. Foram 

analisados três estudos e verificou-se que o coping religioso/ espiritual (CRE), não apresenta 

correlação entre o CRE positivo  e o bem-estar físico e psicológico. Paradoxalmente, o CRE 

negativo relacionacionou-se de forma negativa com o ajustamento psicológico em cinco 

estudos (Kaplan, et al., 1997). No estudo de Veit e Castro (2013, p. 15),  destacou a crença “a 

doença aumentou a minha fé”, enfatizando a importância da religiosidade no processo de 

coping. Contraditoriamente, os que afirmaram que a doença diminuiu a sua fé, manifestaram 

piores índices de qualidade de vida. 

Num estudo, em que se avaliava o stresse e as estratégias de coping em doentes em 

tratamento de radioterapia, verificou-se que as pessoas com mais capacidade de resiliência, ou 

seja, que apresentavam maior facilidade em resistir às adversidades, tinham afeto positivo 

(aproximação do problema). Ao contrário, nas pessoas que apresentavam como estratégia a 

evitação (negação e fuga) havia uma tendência para aumentar a afetividade negativa, o que 

resultava num mau estar psicológico (Junior & Zanini, 2011).  
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As pessoas que não utilizam estratégias de coping, perante uma situação difícil e de 

stresse, que coloca o seu bem-estar subjetivo em risco, consequentemente desenvolverão uma 

patologia (Zanini & Forns, 2005). 

Num estudo, Junior e Zanini (2011) revelaram que as mulheres apresentavam maior 

stresse e dificuldade de coping, do que os homens em tratamento radioterapêutico. As 

mulheres, com cancro de mama, manifestavam mais sintomas de fadiga e insónias do que os 

homens com cancro da próstata. De qualquer, modo ambos apresentaram, durante a radiação 

níveis elevados de stresse e dor. 

Um outro estudo, de Fernandes (2009) revela uma predisposição inicial para o 

prognóstico do estado emocional do doente, no despiste de uma depressão, no sentido, 

perceber como as mulheres irão lidar com a doença durante os tratamentos. Este estudo, refere 

também que as pessoas otimistas apresentam uma capacidade de humor e lidam melhor com a 

doença e confiam mais no sucesso da cirurgia e dos tratamentos, enquanto as pessoas 

negativas apresentam um humor disfórico, limitando o espírito de luta e adesão aos 

tratamentos.  

Pesquisas revelam que uma intervenção psicoterapêutica mostra-se eficaz na 

recuperação da autoestima e no apaziguamento do sofrimento. Muitos relatos de sintomas 

somáticos são associados ao estado emocional e social, em maior escala do que propriamente 

o problema de saúde do doente, por isso, os profissionais de saúde devem perceber as 

necessidades dos doentes, entender quais as prioridades e verificar se têm autonomia para 

superar a situação. Devem estar capacitados para controlar a dor, que influencia em todas as 

atividades do dia-a-dia, contemplando o sono, a falta de apetite, a depressão, a dispneia, a 

anorexia, a ansiedade, entre outras, que afetam a relação interpessoal com a família, amigos, 

trabalho. (Ferreira, Lopes & Batista, citados por Graner, et al., 2010; Peres, Arantes, Lessa & 

Caous, 2007; Silva, Lopes, Trindade & Yamanouchi, 2010).  

O que se pretende é minimizar o sofrimento do doente, contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida, apaziguando os sintomas e melhorando o seu ambiente psicossocial, 

melhorando também os problemas de ordem espiritual, reduzindo os agentes stresssores, 

como a angústia e sofrimento, tanto nos doentes como nos familiares. (Ferreira, et al., citados 

por, Costa, Filho, Costa, Gutierrez & Mesquita, 2008; Kruse, Vieira, Ambrosini, Niemeyer, & 

Silva, 2007; Marta, et al., 2010). 

Os psicólogos deverão identificar fatores de risco e facilitar o desenvolvimento de 

intervenções direcionadas. Um fator de risco muito perseverante são os pensamentos 
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intrusivos e recorrentes sobre uma vivência de stresse (Erblich, Boyarsky, Spring, Niaura, 

Bovbjerg, 2003). 

É nesta perspetiva de ligação entre a investigação e a intervenção clínica que se situa a 

presente investigação: preparar um instrumento que permita aos profissionais perceber as 

formas como os doentes oncológicos gerem o stresse desencadeado pela situação de doença 

oncológica, a fim de desenvolver respostas adequadas, em termos de intervenção clínica. 
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METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

1. Delineamento 

Foi utilizado o método de investigação não experimental, onde as dimensões estudadas 

podem ser observadas ou medidas como ocorrem, e onde os participantes responderam a um 

questionário sobre os seus comportamentos. Segundo Pinto (1990), este método de 

investigação também pode estar relacionado com a observação naturalista, apresentando como 

principais limitações o controlo de dimensões que não as estudadas, o quer dizer que 

determinado fenómeno pode ser explicado por outras variáveis, para além das variáveis que se 

encontram a ser estudadas. Ao optar-se pela utilização deste método deverá ponderar-se as 

dimensões e o problema a ser estudado, meios económicos, financeiros e humanos 

disponíveis e ter em conta as questões éticas e deontológicas. 

O estudo teve como amostra, pacientes com algum tipo de neoplasia. Tratou-se de 

uma amostra não probabilística, ou seja, verificou-se a seleção intencional da amostra através 

de critérios específicos (Carmo, & Ferreira, 1998), como a existência de neoplasia 

diagnosticada, serem maiores de idade e alfabetizados. Assim, com uma amostra de 

conveniência poderá não ser possível generalizar os resultados para a população devido ao 

carater subjetivo que envolve o processo de seleção, contudo, a informação poderá ter grande 

utilidade (Carmo, & Ferreira, 1998). 

Tratou-se de um estudo transversal também designado por “cross-sectional” (Carmo 

& Ferreira, 1998) ou seccionais (Sitta, Arakawa, Caldana, & Peres, 2010), cuja informação 

foi recolhida num único momento e não existe um seguimento dos participantes ao longo do 

tempo (Carmo & Ferreira, 1998; Sitta, Arakawa, Caldana, & Peres, 2010). Segundo Sitta, et 

al., (2010), podendo existir uma associação entre variáveis, não implica necessariamente a 

existência de uma relação causa-efeito. As vantagens da realização de um estudo transversal 

são “o baixo custo, simplicidade analítica, alto potencial descritivo e rapidez de recolha acom-

panhada de facilidade na representatividade de uma população” (p. 1060). Quanto às 

limitações os mesmos autores salientam ”a recolha do dado não estar concomitante sobre a 

exposição e desfecho em um único momento no tempo” (p.1060). 

Sendo uma necessidade identificada na comunidade científica, a falta de instrumentos 

que auxiliem na avaliação de pacientes oncológicos, principalmente na vertente das 

estratégias de coping utilizadas, julga-se que este estudo possa ser uma mais-valia no 

panorama nacional.  
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O principal objetivo do presente estudo foi traduzir, adaptar e validar o instrumento 

“Cuestionário de afrontamento al estrés para pacientes oncológicos” – CAEPO, para a 

população portuguesa. Como objetivos específicos:  

- Traduzir, para língua portuguesa (Portugal), os itens do questionário CAEPO; 

- Verificar a estrutura fatorial do CAEPO, após aplicação, e compará-la com as outras versões 

existentes; 

- Analisar as propriedades psicométricas do CAEPO, nomeadamente a validade interna e a 

fidelidade; 

- Analisar as principais características dos participantes, segundo as dimensões do CAEPO 

constantes da versão portuguesa. 

 

2. Participantes 

A população alvo são doentes oncológicos de ambos os sexos, pertencentes a 

diferentes faixas etárias (adolescentes e adultos), estado civil e educação, que estão em 

tratamento em Oncologia na União Humanitária dos Doentes com Cancro em ambulatório 

com um diagnóstico não superior a cinco anos.  

Os doentes avaliados tinham mais de 18 anos, sabiam ler e escrever, tinham 

conhecimento de doença oncológica diagnosticada (qualquer tipo de neoplasia).  

Dos 238 protocolos de investigação preenchidos, foram considerados válidos 139. Os 

questionários com mais de sete respostas por preencher foram eliminados (33 eliminados), 

ficando a amostra com 139 protocolos. Desses, foram ainda eliminados 66 questionários, por 

subsistirem dúvidas em relação às questões éticas (a instituição em que os dados foram 

recolhidos levantou objeções à utilização dos dados), pelo que se optou por não os incluir no 

estudo. Assim, a amostra, não probabilística, foi constituída por 139 participantes, 111 

(79.9%) do género feminino e 28 (20.1%) do género masculino, com uma média de idades de 

aproximadamente, 50 anos (M=49.52; DP=12.68), variando entre os 18 e os 84 anos. A 

maioria dos participantes era casado (n=141; 68.3%) e tinha como escolaridade o ensino 

superior (n= 44; 31.7%), estavam empregados (n=60; 43.2%) e viviam em Lisboa (n=48; 

34.5%) (ver Tabela 1). 
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Tabela 1  

Caraterísticas sociodemográficas dos participantes (género, estado civil, escolaridade, 

situação profissional e local de residência) 

Características n % 

Género 

     Masculino 

     Feminino 

 

28 

111 

 

20.1 

79.9 

Estado Civil 

     Solteiro 

     Casado/União de Facto       

     Divorciado/Separado  

     Viúvo 

 

22 

95 

15 

7 

 

15.8 

68.3 

10.8 

5.0 

Escolaridade 

     1.º - 4.º ano 

     5.º - 6.º ano 

     7.º - 9.º ano 

     10.º - 12.º ano 

     Ensino superior 

     Curso profissional 

 

25 

8 

19 

42 

44 

1 

 

18.0 

5.8 

13.7 

30.2 

31.7 

0.7 

Situação profissional 

     Desempregado 

     Empregado 

     Baixa médica 

     Reformado 

 

21 

60 

12 

46 

 

15.1 

43.2 

8.6 

33.1 

Local onde reside (distrito e ilhas) 

     Açores 

     Aveiro 

     Beja 

     Braga 

     Castelo Branco 

     Coimbra 

     Évora 

     Faro 

     Guarda 

     Leiria 

     Lisboa 

     Madeira 

     Portalegre 

     Porto 

     Santarém 

     Setúbal 

     Vila Real 

     Viseu 

 

- 

3 

3 

5 

2 

5 

3 

10 

1 

4 

48 

4 

1 

23 

7 

13 

4 

3 

 

- 

2.2 

2.2 

3.6 

1.4 

3.6 

2.2 

7.2 

0.7 

2.9 

34.5 

2.9 

0.7 

16.5 

5.0 

9.4 

2.9 

2.2 

Legenda: n – frequência absoluta; % - frequência relativa 
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Relativamente à condição oncológica, os participantes na sua maioria foram 

submetidos a intervenção cirúrgica (n=112; 81.2%) depois de lhe ter sido diagnosticada uma 

doença oncológica, sendo o ano 2011 (n=71; 34.6%) aquele em que mais casos foram 

diagnosticados. A maioria dos participantes apresenta como diagnóstico cancro da mama 

(n=74; 53.2%), o que é compreensível devido ao facto de cerca de 80% serem mulheres (ver 

Tabela 2). 

 

Tabela 2 

Informação clínica dos participantes (submetido a intervenção cirúrgica diagnóstico de 

cancro) 

Variável n % 

Foi submetido a intervenção cirúrgica 

     Sim 

     Não 

 

112 

26 

 

81.2 

18.8 

Diagnóstico 

     Cancro da mama  

     Linfoma não hodgking 

     Metástases hepáticas       

     Cancro nos intestinos e metástases hepáticas 

     Carcinoma hepático celular 

     Cancro nos intestinos 

     Melanoma 

     Cancro dos ductos biliares e coloangiocarcinoma 

     Tumor no pâncreas 

     Tumor Kaskin 

     Cancro no ovário 

     Cancro no pulmão 

     Tumor renal 

     Cancro no estômago 

     Leucemia 

     Tumor nos testículos 

     Tumor maligno no apêndice 

     Tumor no recto com metástases hepáticas 

     Cancro da mama com metástases 

     Cancro na próstata 

     Cancro da próstata com metástases 

     Cancro na bexiga 

     Linfoma Burkitt 

     Tumor neuroectodermico primitivo 

     Carcinoma hepático 

     Tumor no útero 

 

74 

12 

7 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

53.2 

8.6 

5.0 

4.3 

2.9 

2.9 

2.9 

2.2 

2.2 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

           Legenda: n – frequência absoluta; % - frequência relativa 
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Tabela 3  

Informação clínica dos participantes (data do diagnóstico; ano da intervenção cirúrgica, 

tratamento que realiza, quais os tratamentos, existência de tratamentos no passado, 

recidivas, historial oncológico na família e existência de depressão) 

Variável n % 

Data do diagnóstico 

     2009 

     2010 

     2011 

     2012 

     2013 

 

18 

24 

37 

36 

24 

 

12.9 

17.3 

26.6 

25.9 

17.3 

Ano da intervenção cirúrgica 

     2009 

     2010 

     2011 

     2012 

     2013 

 

15 

15 

32 

28 

21 

 

13.5 

13.5 

28.8 

25.2 

18.9 

Está a efetuar algum tratamento atualmente 

     Sim 

     Não 

 

75 

64 

 

54.0 

46.0 

Quais os tratamentos atuais 

     Radioterapia 

     Quimioterapia 

     Quimioembolização hepática 

     Outro 

 

6 

26 

2 

42 

 

7.9 

34.2 

2.6 

55.3 

Existência de tratamento realizados no passado 

     Sim 

     Não 

 

92 

46 

 

66.7 

33.3 

Quais os tratamentos efetuados no passado 

     Radioterapia 

     Quimioterapia 

     Quimioembolização hepática 

     Quimioterapia e radioterapia 

     Outro 

 

16 

69 

- 

1 

12 

 

16.3 

70.4 

- 

1.0 

12.2 

Existência de recidivas 

     Sim 

     Não 

 

38 

101 

 

27.3 

72.7 

Existência de doentes oncológicos na família 

     Sim 

     Não 

 

94 

45 

 

67.6 

32.4 

Já teve depressão 

     Sim 

     Não 

 

47 

92 

 

33.8 

66.2 

            Legenda: n – frequência absoluta; % - frequência relativa 
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A maioria dos participantes foi submetido a procedimento cirúrgico em 2011 (n=32; 

28.8%) e à data do preenchimento do protocolo de investigação estavam a efetuar tratamentos 

54% dos participantes (n=75), porém, os que realizavam tratamentos eram submetidos, na sua 

maioria, a intervenção diversificada (n=42; 55.3%). A maioria dos respondentes já havia 

realizado tratamentos no passado (n=92; 66.7%), nomeadamente a quimioterapia (n=69; 

70.4%). Registaram recidivas 38 participantes (27.3%). A maioria tem familiares com 

historial oncológico (n=94; 67.6%) e não teve depressão ou pelo menos não lhe foi 

diagnosticado (n=92; 66.2%) (ver Tabela 3). 

 

 

3. Instrumentos 

O protocolo de investigação desenvolvido era constituído por três partes: 

consentimento informado, dados sociodemográficos e instrumentos.  

O consentimento informado, tinha o intuito de informar os participantes do objetivo do 

estudo, o público a que se dirige, a natureza voluntária da participação, a garantia de 

anonimato e confidencialidade da informação recolhida, facultando a possibilidade de 

abandono assim o participante desejasse.  

A recolha da informação relativa aos dados sociodemográficos tinha o objetivo de 

caraterizar a população em estudo. Do questionário sociodemográfico faziam parte as 

seguintes informações: questões ligadas ao género, idade, estado civil, formação académica, 

profissão. Era ainda composto por questões de ordem clínica, tais como, diagnóstico, data do 

diagnóstico, submetido(a) a intervenção cirúrgica, está a realizar tratamento, existência de 

recidivas, existência de doentes oncológicos na família e diagnosticada depressão. 

A última parte, diz respeito aos instrumentos psicométricos utilizados, nomeadamente: 

a) Cuestionário de Afrontamento al Estrés para Pacientes Oncológicos (CAEPO) e b) Ways 

of  Coping Questionnaire (WCQ). Em seguida será apresentada a descrição destes 

instrumentos. 

 

a) Cuestionario de afrontamiento al estrés para pacientes oncológicos (CAEPO) 

O Cuestionário de afrontamento al estrés para pacientes oncológicos (CAEPO), trata-

se de um instrumento desenvolvido por Maria Martínez em 2004, não tendo ainda sido 

traduzido e adaptado para a população portuguesa. Poder-se-á traduzir o nome da medida 

como “Questionário de estratégias de coping em situações de stresse para pacientes 

oncológicos”. Segundo Martínez (2004), todos os acontecimentos e eventos relacionados 

direta ou indiretamente com o cancro são suscetíveis de provocar stresse, assim como, 
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poderão original um desajuste e inadaptação à nova realidade. A falta de suporte e a 

inexistência de estratégias para lidar com situações stressantes poderão levar à exacerbação 

dos sintomas, com repercussões biológicas, psicológicas e sociais.  

Este questionário fala sobre as estratégias utilizadas pelos pacientes oncológicos. Foi 

construído no sentido de perceber de que forma lidam as pessoas em situação de stresse e que 

estratégias adaptativas (ou não) utilizam para manter o equilíbrio emocional. Tem como 

objetivo contribuir para uma melhor compreensão e divulgação do mesmo em  todas as áreas 

de estudo e intervenção sobre os problemas de stresse.  

O CAEPO é um instrumento constituído por 40 afirmações, solicitando ao participante 

que se pronuncie sobre a forma como pensa e atua. Cada afirmação é constituída por quatro 

possibilidades de resposta, ordenadas segundo uma escala tipo Likert, em que o 0 corresponde 

a “nunca”, 1 “algumas vezes”, 2 “muitas vezes e o 3 “quase sempre”.  

A partir do conjunto das 40 afirmações destacam-se sete dimensões, nomeadamente 

“luta ativa” (ELA 
7
 – composta pelos itens 1, 2 13, 16, 17, 21, 24, 31 e 39); “autocontrolo e 

controlo emocional” (ACE 
8
 - composta pelos itens 3, 7, 12, 19, 25, 28 e 40); “procura de 

apoio social” (BAS 
9
 – composta pelos os itens 5, 10, 15 e 33); “passividade e resignação 

passiva” (PRP 
10

 – composta pelos itens 11, 23, 34, 35 e 37); “distanciamento” (HD 
11

 - 

composta pelos itens 8, 9, 18, 29, 30 e 38); “ansiedade e preocupação ansiosa” (APA 
12

 – 

composta pelos itens 4, 6, 14, 22, 26 e 32) e a escala “negação” (N 
13

 – composta pelos itens 

20, 27 e 36).  

Relativamente à consistência interna obtida na escala original o valor de  variou entre 

razoável (dimensão N – α = .784), bom (dimensões PRP – α = .883; BAS – α = .889) e muito 

bom (dimensões APA – α =  .912; ACE - α = .900 ; HD – α = .905; ELA – α = .916). 

Para se obter a pontuação direta em cada dimensão deve realizar-se a soma dos itens, 

ou seja, o intervalo da pontuação para a dimensão ELA varia entre 0 e 27; ACE varia entre 0 e 

                                                           
7 ELA - Avalia se a situação é grave e difícil, e os recursos disponíveis do paciente. 
8 ACE - Indica que o sujeito dirige seu comportamento para eliminar ou reduzir desagradáveis estados afetivos 

que gera a doença e que ela implica. 
9 BAS - Indica que o doente manifesta um pensamento positivo em relação à recuperação, apoio emocional, 

físico e moral das pessoas próximas a ele. 
10 PRP - Indica como o doente sente o seu estado de saúde: o doente sabe que a sua situação é grave, e manifesta 

comportamentos e atitudes pessimistas, prevendo um futuro fatalista, com uma má evolução e um mau 

prognóstico da doença. 
11 HD - Indica o assunto e avalia a situação como inadequadas, se o doente tenta escapar ou evitar a realidade da 

situação, ou se existe um extremo pessimismo sobre o prognóstico. 
12 APA - Indica como os doentes sentem o seu estado de saúde, como sendo, ou não, muito grave e temível, com 

incertezas sobre a evolução e futuro de sua doença.  
13

 N - Indica se o paciente nega a evidência de doença e a realidade. 
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21; BAS varia entre 0 e 12; PRP varia entre 0 e 15; HD varia entre 0 e 18; APA varia entre 0 

e 18 e a dimensão N varia entre 0 e 9.  

As dimensões referidas anteriormente podem ser divididas em duas orientações: uma 

orientação positiva, composta pela soma dos resultados das dimensões ELA, ACE e BAS e 

uma orientação negativa, composta pela soma dos resultados das dimensões PRP, HD, APA e 

N. Os resultados totais de cada uma das orientações podem ser traduzidos numa escala de 1 a 

10 (ver Tabela 4). 

 

Tabela 4  

Correspondência da soma das escalas de orientação positiva e negativa (escala original) 

Correspondência  

Orientação positiva 

Pontuação direta Correspondência numa 

escala de 1 a 10 

Orientação Negativa 

Orientação positiva 

(soma das pontuações das 

dimensões ELA, ACE e BAS) 

Orientação negativa 

(soma das pontuações das 

dimensões PRP, HD, APA e N) 

10 49-60 39-60 10 

9 45-48 32-38 9 

8 40-44 28-31 8 

7 36-39 21-27 7 

6 30-35 19-20 6 

5 26-29 14-18 5 

4 19-25 10-13 4 

3 13-18 7-9 3 

2 11-12 5-6 2 

1 0-10 0-4 1 

  

A pontuação global irá determinar o estilo de estratégias de coping utilizadas por cada 

respondente, obtendo-se através da seguinte fórmula: 

 

Tipo de estratégias 

de coping 
= 

Correspondência de 

orientação positiva 
- 

Correspondência de 

orientação negativa 

 

Assim, as estratégias de coping podem ter dois sentidos (positivo ou negativo) e o 

valor final que pode variar entre -9 e 9. Existem 5 estratégias possíveis: 
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Tabela 5 

Conversão em tipo de estratégia  

Pontuação Estratégia 

entre 3 e 9 Positiva 

entre 1 e 2 Preferencialmente Positiva 

0 Não Definida 

entre -1 e -2 Preferencialmente Negativa 

entre -9 e -3 Negativa 

  

Por exemplo, um participante que obtenha uma pontuação de 10 na dimensão ELA, 8 

na ACE e 5 na BAS, obtém uma pontuação total de 23 pontos, que corresponde a 4 pontos na 

escala de correspondência de orientação positiva. Se apresentar uma pontuação de 4 na PRP, 

9 na HD, 11 na APA e 1 na N, obtém uma pontuação total de 25, que equivale na escala de 

correspondência negativa a 7 pontos. Ao aplicar a fórmula verificamos que o participante (3-

7=-4) tem uma pontuação de sentido negativo, utilizando estratégias de coping face ao stresse 

preferencialmente negativas.    

Este questionário também pode ser considerado um recurso valioso na pesquisa  sobre 

stresse e “enfrentamento” em pacientes com doenças crónicas graves, podendo ser aplicado a 

adolescentes e adultos, pelo que demora cerca de vinte minutos a responder. 

 

b) Ways of Coping Questionnaire (WCQ)  

O questionário Ways of Coping Questionnaire (WCQ), trata-se de um instrumento 

desenvolvido por Folkman e Lazarus em 1988, e resulta da modificação do Ways of Coping 

Cheklist (WCC), também desenvolvido por estes autores em 1980 (Vitaliano, Carr, Maiuro & 

Becker, 1985). Esta escala (WCC) é composta por 67 itens, com estratégias de coping 

divididas entre processos cognitivos e comportamentais, focalizados no problema e na 

emoção (Schawarzer & Schwarzer, 1986). Após a revisão desta escala houve a necessidade de 

“abandonar” o formato de resposta dicotómico (sim / não). 

Esta escala foi adaptada para a população portuguesa por Pais-Ribeiro e Santos em 

1998. A versão portuguesa traduz o nome da escala como “Questionário de Modos de Lidar 

com os Acontecimentos”. 

Segundo Folkman e Lazarus (1988) o WCQ foi criado para melhor compreender o 

sujeito e a forma como lida com os acontecimentos geradores de stresse, bem como, 



 
 

60 
 

identificar pensamentos, emoções e comportamentos para lidar em situação imprevistas. Na 

génese da teoria e do questionário estão os estudos desenvolvidos por Lazarus em 1966. 

O WCQ é constituído por 48 afirmações. Cada uma das afirmações apresenta quatro 

possibilidades de resposta, ordenadas numa escala tipo Likert, em que o 0 corresponde à 

opção “nunca usei”; 1 “usei de alguma forma”; 2 “usei algumas vezes” e o 3 “usei muitas 

vezes”. A estrutura fatorial extraída a partir do conjunto das 48 afirmações, na versão 

portuguesa, inclui oito dimensões: coping confrontativo
14

 (composta por 6 itens: 2, 3, 11, 19, 

24 e 35); distanciamento
15

 (composta por 5 itens: 8, 10, 14, 30 e 33); coping de autocontrolo
16

 

(composta por 6 itens: 6, 9, 25, 32, 42, 47 e 48); procura de suporte social
17

 (composta por 7 

itens: 4, 12, 15, 20, 22, 31 e 34); aceitar a responsabilidade
18

 (composta por 3 itens: 5, 17 e 

40); fuga-evitamento
19

 (composta por 7 itens: 7, 23, 29, 36, 39, 44 e 45); resolução planeada 

do problema
20

 (composta por 6 itens: 1, 18, 28, 37, 38 e 41) e reavaliação positiva
21

 

(composta por 7 itens: 13, 16, 21, 26, 27, 43 e 46) (Pais-Ribeiro & Santos, 2001). A forma de 

cotação deste instrumento passa por uma análise individualizada de cada dimensão. Assim, 

em cada dimensão soma-se a pontuação de todos os itens que a compõem e divide-se pelo 

número de itens dessa mesma dimensão (obtendo o valor médio de cada uma). 

 

4. Procedimento 

A falta de instrumentos que permita uma avaliação fiável de doentes oncológicos é 

uma realidade tanto no panorama nacional como internacional. Elegeu-se este questionário 

por ser um instrumento relativamente recente e pela utilidade que terá no auxílio da 

compreensão das estratégias de coping utilizadas pelos pacientes. 

                                                           
14

 Coping Confrontativo (CC) – “Descreve os esforços agressivos de alteração da situação e sugere um certo 

grau de hostilidade e de risco” (Pais-Ribeiro & Santos, 2001, p. 493). 
15

 Distanciamento (D) – “Descreve os esforços cognitivos de desprendimento e minimização da situação (Pais-

Ribeiro & Santos, 2001, p. 493). 
16

  Coping Auto-Controlo (CAC) – “Descreve os esforços de regulação dos próprios sentimentos e ações” (Pais-

Ribeiro & Santos, 2001, p. 493). 
17

 Procura de Suporte Social (PAS) – “Descreve os esforços de procura de suporte informativo, suporte tangível 

e suporte emocional” (Pais-Ribeiro & Santos, 2001, p. 493). 
18

 Aceitar a Responsabilidade (AR) – “Reconhecimento do próprio papel no problema e concomitante tentativa 

de recompor as coisas” (Pais-Ribeiro & Santos, 2001, p. 493). 
19

 Fuga-Evitamento (FE) – “Descreve os esforços cognitivos e comportamentais desejados para escapar ou evitar 

o problema. Os itens desta escala, contrastam com os da escala de «distanciamento», que sugerem 

desprendimento” (Pais-Ribeiro & Santos, 2001, p. 493). 
20

 Resolução Planeada do Problema (RPP) – “Descreve os esforços focados sobre o problema deliberados para 

alterar a situação, associados a uma abordagem analítica de solução do problema” (Pais-Ribeiro & Santos, 2001, 

p. 493). 
21

 Reavaliação Positiva (RP) – “Descreve os esforços de criação de significados positivos, focando o 

crescimento pessoal. Tem também uma dimensão religiosa” (Pais-Ribeiro & Santos, 2001, p. 493). 
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Inicialmente, procedeu-se a duas traduções dos 40 itens que compõem a escala 

CAEPO, de castelhano para português. Estes tradutores bilingues, possuíam formação na área 

das Ciências Sociais e Humanas, e após realizarem a tradução, chegaram a uma versão 

consensual (em português). Tiveram em consideração, nesse processo, o significado e 

conteúdo dos itens para que a validade facial se mantivesse, e tivesse o mesmo significado em 

diferentes culturas.  

Foi solicitado a um terceiro tradutor que realizasse a retroversão do questionário (de 

português para castelhano), tendo-se verificado que a retroversão se encontrava muito 

próxima da versão original.  

Após este passo, passou-se ao pré-teste, aplicando-se o questionário em suporte físico 

(papel) a um conjunto de 18 participantes (pacientes com doença oncológica diagnosticada) 

para se compreender se os itens eram percetíveis ou se seria necessário efetuar algum ajuste 

ou modificação no mesmo. Não foi necessário realizar alterações. 

Assim, o protocolo de investigação era constituído pelo consentimento informado, por 

um conjunto de questões relativas aos dados sociodemográficos, por o questionário 

“Questionário de afrontamento al estrés para pacientes oncológicos” - CAEPO (Martinez, 

2004) traduzido e adaptado para a nossa língua materna e por o questionário “Ways of  

Coping Questionnaire” - WCQ (Pais-Ribeiro & Santos, 2001) (Anexo A). 

Posteriormente, foi criado em suporte informático através do método e-survey, uma 

réplica deste questionário. Segundo Wright (2005) apesar de ser uma forma de contacto 

impessoal, este método apresenta um potencial superior, nomeadamente a existência de um 

número superior de pessoas com possibilidade de responder (dentro da especificidade do 

questionário), chegando a áreas geográficas distintas e um acesso às respostas mais célere e 

automaticamente organizado. 

Em paralelo, foi criado um pedido de autorização (Anexo B) para a realização do 

estudo em diversas instituições nacionais ligadas à área da oncologia, contudo, apenas uma 

instituição respondeu afirmativamente. Esta instituição foi o Hospital Curry Cabral, que na 

pessoa do Professor Doutor Eduardo Barroso - Diretor da Unidade de Cirurgia, autorizou a 

recolha da informação. 

Desenvolveu-se um outro pedido de autorização, desta feita destinado ao participante. 

Os respondentes (em suporte físico - papel) que se encontravam na referida Unidade 

Hospitalar, deveriam assinar o consentimento informado, autorizando desta forma o 

tratamento dos dados e demonstrando que preencheram de forma voluntária o protocolo de 

investigação, tendo a possibilidade de abandonar o preenchimento se assim entendessem. 
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Contudo, após a recolha destes questionários em suporte de papel, fui informada que 

não poderia fazer uso dos mesmos (Anexo C), apesar da autorização supramencionada. Por 

subsistirem dúvidas quanto à sua utilização, e no cumprimento dos critérios éticos e 

deontológicos, optou-se pela sua não utilização, devolvendo os questionários preenchidos 

(devidamente inutilizados e protegendo a identidade dos respondentes) através de carta 

registada ao referido Hospital. O total de questionários devolvidos cifrou-se nos 66 (Anexo 

D).  

A recolha dos dados decorreu entre o início de Março e final de Outubro de 2013. 

Após a recolha foi criada uma base de dados numa folha de cálculo em Excel, que 

posteriormente foi exportada para o programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão IBM statistic 20.0. 

Para além da estatística descritiva, procedeu-se ao estudo da validade e fidelidade do 

instrumento CAEPO. Foi realizada Análise Fatorial (AF), Análise em Componentes 

Principais (ACP), estudo da consistência interna (Cronbach’s Alpha) e coeficientes de 

correlação de Pearson (r). Efetuou-se ainda o estudo da normalidade através do teste 

Kolmogorov-Smirnov (Z) no sentido de perceber se as dimensões em estudo se assemelhavam 

a uma distribuição normal, e desta forma optar pela utilização de testes paramétricos (se p> 

.05) ou testes não paramétricos (se p < .05). Foram ainda utilizados os testes t-student e 

ANOVA (paramétricos) e Mann-Whitney e Kruskal-Wallis (equivalentes não paramétricos 

dos testes anteriores).  
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PARTE III - RESULTADOS 
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RESULTADOS 

A validação da escala CAEPO para a população nacional pretende estudar os fatores 

psicológicos ligados à doença oncológica, nomeadamente, contribuir para a compreensão de 

como as estratégias de coping relacionadas com o stresse podem ter influência na saúde dos 

pacientes (Martinez, 2004).  

Pretende-se analisar as qualidades psicométricas deste instrumento, através do estudo 

da validade e da fidelidade. As opções metodológicas serão justificadas mediante a 

apresentação e discussão dos resultados.  

 

Validação do Questionário CAEPO 

A análise descritiva demonstra que a maior parte dos itens da escala apresenta 

valores mais próximos de 2, numa escala de 0 a 3 (0 corresponde nunca e 3 a quase sempre). 

O conjunto dos 40 itens apresenta um valor total de 66.62, e uma média de 1.67 (DP=0.90) 

que corresponde a “muitas vezes” (2) (ver Tabela 6).  

 

Tabela 6  

Estatística descritiva para os itens que compõem a escala CAEPO 

Item M DP  Item M DP 

CAEPO 1 1.95 0.90  CAEPO 21 2.54 0.73 

CAEPO 2 2.42 0.74  CAEPO 22 1.32 0.95 

CAEPO 3 2.24 0.85  CAEPO 23 1.87 1.03 

CAEPO 4 0.71 0.77  CAEPO 24 2.45 0.73 

CAEPO 5 1.78 0.98  CAEPO 25 2.15 0.80 

CAEPO 6 0.51 0.78  CAEPO 26 0.78 0.91 

CAEPO 7 2.12 0.94  CAEPO 27 0.43 0.66 

CAEPO 8 1.32 1.08  CAEPO 28 2.33 0.82 

CAEPO 9 0.85 1.05  CAEPO 29 1.43 0.99 

CAEPO 10 1.95 1.00  CAEPO 30 1.37 1.01 

CAEPO 11 1.47 1.18  CAEPO 31 2.45 0.79 

CAEPO 12 2.40 0.78  CAEPO 32 1.34 1.03 

CAEPO 13 1.94 0.93  CAEPO 33 1.79 1.02 

CAEPO 14 1.24 0.87  CAEPO 34 0.78 1.08 

CAEPO 15 1.60 0.97  CAEPO 35 1.36 1.08 

CAEPO 16 2.33 0.88  CAEPO 36 1.71 0.92 

CAEPO 17 2.68 0.62  CAEPO 37 1.83 1.10 

CAEPO 18 0.65 0.88  CAEPO 38 1.76 0.86 

CAEPO 19 1.78 0.93  CAEPO 39 2.47 0.69 

CAEPO 20 0.51 0.81  CAEPO 40 2.01 0.94 
Legenda: M - Média; DP – Desvio Padrão 
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Relembramos que a amostra foi constituída por 139 participantes, todos eles com 

doença oncológica diagnosticada, e segundo este questionário as pessoas podiam demonstrar 

uma estratégia de coping de cariz positivo face à doença, ou pelo contrário, uma visão mais 

negativa e pessimista da doença e da sua recuperação. 

 

Validade e Fidelidade 

Segundo Anastasi (1988 citado por Wechsler, & Schelini, 2006) a validade de 

instrumentos psicológicos pode ser concretizada de formas distintas, nomeadamente através 

da validade de conteúdo, validade de critério ou validade de constructo. O que se pretende 

com a análise da validade de constructo é perceber se determinada variável está a avaliar 

apenas um constructo teórico, ou pelo contrário, avalia mais do que um conceito teórico 

(Jesus, Gomes, Cunha, & Cruz, 2014).  

Uma das formas de proceder a esta validação, de tipo interno, é analisar as 

intercorrelações dos itens são explicadas por um conjunto menor de itens, ou seja, se 

determinados itens associados conseguem explicar determinado conceito. Para isso, 

desenvolvemos uma Análise Fatorial (AF), que segundo Maroco (2007, p.361) é: 

…uma técnica de análise exploratória de dados que tem por objetivo descobrir e 

analisar a estrutura de um conjunto de variáveis intercorrelacionadas de modo a 

construir uma escala de medidas por fatores (intrínsecos) que de alguma forma, (mais 

ou menos explicita) controlam as variáveis originais. Em princípio se duas variáveis 

estão correlacionadas essa associação resulta da partilha de um fator comum não 

diretamente observável (i.e. de um fator latente)”. 

 

O objetivo da AF era analisar a validade interna do questionário. Através da Análise 

de Componentes Principais (ACP)
22

 pretende-se avaliar a variabilidade dos resultados.   

Foi realizada uma ACP, com rotação Varimax sem forçar fatores, com normalização 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), engeinvalue superior a 1, com supressão de valores abaixo de 

.30, realizada com os 40 itens que compõem a escala desenvolvida por Martínez (2004).  

O teste KMO e o teste de esfericidade de Barllett, sugerem a possível existência de 

um grau de ajuste dos dados à análise fatorial. O teste KMO apresenta valores padrão entre 0 

e 1 e mostra a proporção de variância que as dimensões apresentam em comum ou a 

proporção devido a fatores comuns (ver Tabela 7). Valores mais próximos de 1 mostram que 

o método utilizado na análise fatorial é adequado. No entanto, valores inferiores a 0.5, 

indicam que o método se encontra desajustado (Maroco, 2007; Pereira, 2008). No presente 
                                                           
22

 Segundo Maroco (2007, p. 329), a Análise de Componentes Principais (ACP) é “…uma técnica de análise 

exploratória multivariada que transforma um conjunto de variáveis correlacionadas num conjunto menor de 

variáveis independentes… a ACP é geralmente encarada como um método de redução de complexidade dos 

dados”. 
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estudo o resultado obtido foi de .788 que mostra um grau de ajuste e adequação médio o que 

indica que a análise em componentes principais pode ser realizada. 

 

Tabela 7  

Atribuição de significado ao teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Maroco, 2007; Pereira 

2008) 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Análise em componentes principais 

1     -  0.9 Muito boa 

0.8   -   0.9 Boa 

0.7   -   0.8 Média 

0.6   -   0.7 Razoável 

 0.5   -   0.6 Má 

< 0.5 Inaceitável 

 

O teste da esfericidade de Barllett tem associado um nível de significância (p) 

inferior a .05, assente na distribuição estatística do teste “Chi-quadrado”, e testa a hipótese de 

que a matriz de correlação é uma matriz de identidade, quer isto dizer que, não há correlação 

entre variáveis. Os valores de p-value (significância) superiores a 0.1, indicam que os dados 

não são adequados para se utilizar este método de análise. No presente estudo o Teste de 

Esfericidade de Barllett apresentou um nível de significância inferior a .001 (p=.000), onde se 

rejeita a hipótese da matriz das correlações ser a matriz de identidade, logo, podemos afirmar 

que existe correlação entre as variáveis, onde mais uma vez se confirma a adequação do 

método. O valor do teste qui-quadrado (χ
2
) é de 2370.05, ou seja, [χ

2 
(780) = 2370.05, 

p<.001]. 

Através da ACP com os critérios anteriormente definidos, pretendeu-se obter uma 

distribuição simples dos itens por fator e perceber a sua saturação.  

A distribuição obtida é diferente da distribuição obtida na versão original, uma vez 

que foram extraídos 11 fatores que explicam 66.15% da variância total (considerada bastante 

aceitável). Contudo, ao analisar a distribuição dos itens por fator verifica-se uma 

sobrestimação de fatores (Damásio, 2012), ou seja, foi retido um número maior de fatores 

(11), do que a existente na escala original, que é de sete fatores (Martinez, 2004). Por outro 

lado, analisando a saturação dos itens por fator, verifica-se que existem vários itens que 

saturam em mais do que um fator com índices de saturação muito próximos. A saturação em 

mais do que um fator significa que determinado item pode ser explicado em simultâneo por 

mais do que um fator (Damásio, 2012).  
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Quando se realizou a ACP, forçada a sete (igual à escala original) e a seis fatores, 

com normalização Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), engeinvalue superior a 1, com supressão de 

valores abaixo de .30, realizada à totalidade dos itens que compõem a escala, verificou-se que 

existiam itens que saturavam em mais do que um fator com índices de saturação muito 

próximos. Na análise forçada a sete fatores, esta solução apresenta uma variância total 

explicada de 55.33%, contudo, o fator 6 não apresentava qualquer item e o fator 7 era 

constituído por apenas 1 item (item 6), algo inapropriado, pois um fator ou dimensão deverá 

ter pelo menos três itens, sendo ainda assim considerado um número reduzido de itens (Cid, 

Vitorino, Borrego, Moutão, & Bento, 2013).  

Na versão forçada a seis fatores, a solução apresenta uma variância total explicada de 

52.03%, porém, o último fator não tem qualquer item atribuído. 

A análise forçada a cinco fatores, apresenta uma variância total explicada de 48.64%. 

Com esta estruturação, no total serão eliminados oito itens, sete (itens 4, 6, 9, 16, 30, 38 e 40) 

por apresentarem valores de saturação muito próximos em mais do que um fator, logo são 

considerados pouco discriminativos, e o item 15, porque ao ser eliminado aumenta-se a 

consistência interna. Como se verifica na Tabela 6, o fator 1 é composto por 13 itens (itens 1, 

2, 3, 7, 12, 13, 17, 21, 24, 25, 28, 31 e 39); o fator 2 composto por 6 itens (14, 22, 26, 29, 32 e 

36); o fator 3 composto por 5 itens (5, 10, 15, 19 e 33); o fator 4 composto por 6 itens (8, 11, 

23, 34, 35 e 37) e o fator 5 composto por 3 itens (18, 20 e 27).  

Ao estudar a fidelidade através da consistência interna foi utilizado o coeficiente de 

Alfa de Cronbach
23

 representado por . Todos os fatores estudados apresentaram uma 

consistência interna aceitável, que varia entre fraca (F5- =.606), razoável (F2 - =.741 e F4 - 

=.744) e boa (F1 - =.890 e F3 - =.819) (ver Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 O Alfa de Cronbach é um dos métodos mais utilizados no estudo da consistência interna e avaliando a 

fidelidade. Segundo Maroco e Garcia-Marques (2006, p.73) “… índice α estima quão uniformemente os itens 

contribuem para a soma não ponderada do instrumento, variando numa escala de 0 a 1. Esta propriedade é 

conhecida por consistência interna da escala, e assim, o α pode ser interpretado como coeficiente médio de todos 

as estimativas de consistência interna que se obteriam se todas as divisões possíveis da escala fossem feitas 

(Cronbach, 1951). De um modo geral, um instrumento ou teste é classificado como tendo fiabilidade apropriada 

quando o α é pelo menos 0.70 (Nunnally, 1978). Contudo, em alguns cenários de investigação das ciências 

sociais, um  de 0.60 é considerado aceitável desde que os resultados obtidos com esse instrumento sejam 

interpretados com precaução e tenham em conta o contexto de computação do índice (DeVellis, 1991)”. São 

classificados como:  

 <0.6 Entre 0.6 e 0.7 Entre 0.7 e 0.8 Entre 0.8 e 0.9 > 0.9 

Significado Inadmissível Fraca Razoável Boa Muito Boa 
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Tabela 8 

Matriz dos componentes extraídos da análise de componentes principais, forçado 5 fatores 

Itens Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CAEPO 24 .830 
 

   

CAEPO 21 .815 
 

   

CAEPO 39 .764 
 

   

CAEPO 3 .732 
 

   

CAEPO 17 .729 
 

   

CAEPO 28 .721 
 

   

CAEPO 12 .668 
 

   

CAEPO 2 
.654 

 
   

CAEPO 13 .586     

CAEPO 7 .577     

CAEPO 25 
.527 

 
   

CAEPO 1 
.497 

 
   

CAEPO 31 .452     

CAEPO 14 
 .718    

CAEPO 32 
 .699    

CAEPO 22  .668    

CAEPO 29 
 .621 

   

CAEPO 36 
 .605 

   

CAEPO 26  .446    

CAEPO 19   .749   

CAEPO 10 
 

 
.723 

  

CAEPO 5   .722   

CAEPO 33   .653   

CAEPO 37 
 

 
 .754 

 

CAEPO 35    .708  

CAEPO 11    .704  

CAEPO 23 
  

 
.608 

 

CAEPO 34    .607  

CAEPO 20     .716 

CAEPO 18 
  

 
 .657 

CAEPO 27     .655 

% variância explicada 17.43 8.45 8.19 8.15 6.43 

% acumulada 17.43 25.87 34.06 42.21 48.64 

 de Cronbach .890 .741 .819
24

 .744 .606 

 

                                                           
24

 A analise da consistência interna do fator 3 assumiu inicialmente o valor de  =.790, contudo através da 

eliminação do item 15, a consistência interna subiu para .819 
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Sendo o objetivo deste estudo realizar uma adaptação do instrumento CAEPO para a 

população nacional, e tendo em conta que o número de fatores não coincidiu com a escala 

original, atribuímos o nome ao primeiro e segundo fator, de cariz positivo, nomeadamente 

“Luta ativa e controlo emocional – LACE” e “Procura de Apoio Social – PAS”. Os restantes 

fatores, designámo-los de “Passividade e Resignação Passiva – PRP”, “Ansiedade e 

Preocupação Ansiosa – APA” e “Negação – N”. 

No Tabela 9, é apresentado um resumo e comparação da escala original com o 

resultado do presente estudo. 

 

 

Tabela 9 

Comparação da escala original com o presente estudo 

ESCALA ORIGINAL PRESENTE ESTUDO 

 

Vertente 

 

Nome da dimensão 
N.º de itens 

da escala 

Descriminação 

dos itens 

 

Vertente 

 

Nome da dimensão 
N.º de itens 

da escala 

Descriminação 

dos itens 

 

 

 

 

 

Positiva 

ELA - luta ativa 
 

9 

1, 2, 13, 16, 

17, 21, 24, 31 

e 39 

 

 

 

 

 

Positiva 

LACE - luta ativa e 

controlo emocional 

 

13 

1, 2, 3, 7, 12, 

13, 17, 21, 24, 

25, 28, 31e 39 

ACE - autocontrolo 

e controlo 

emocional 

 

7 

3, 7, 12, 19, 

25, 28 e 40 

 

PAS - procura de 

apoio social 

 

4 

 

5, 10, 19 e 33 

BAS - procura de 

apoio social 

 

4 
5, 10, 15 e 33 

 

 

 

 

Negativa 

PRP - passividade e 

resignação passiva 

 

5 
11, 23, 34, 35 

e 37 

 

 

 

 

Negativa 

PRP - passividade e 

resignação passiva 

6 8, 11, 23, 34, 

35 e 37 

HD – 

distanciamento 

 

6 
8, 9, 18, 29, 30 

e 38 
APA - ansiedade e 

preocupação ansiosa 

6 14, 22, 26, 29, 

32 e 36 

APA - ansiedade e 

preocupação ansiosa 

 

6 
4, 6, 14, 22, 26 

e 32 

 

 

N- Negação 

 

 

3 

 

20, 18, 27 

N – negação 3 20, 27 e 36 

Total 40 Total 32 
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Propõe-se a seguinte cotação da escala com a devida adaptação. 

 

Tabela 10 

Correspondência da soma das escalas de orientação positiva e negativa (escala adaptada) 

Correspondência  

Orientação 

positiva 

Pontuação direta Correspondência 

Orientação 

Negativa 
Orientação positiva 
(soma das pontuações dos 17 

itens – LACE e PAS 

Orientação negativa 
(soma das pontuações dos 15 

itens – PRP, APA e N 
10 42-51 30-45 10 

9 38-41 24-29 9 

8 34-37 21-23 8 

7 31-33 16-20 7 

6 26-30 14-15 6 

5 22-25 11-13 5 

4 16-21 8-10 4 

3 11-15 5-7 3 

2 9-10 3-4 2 

1 0-8 0-2 1 

 

A interpretação seguinte é igual à da escala original, ou seja, a pontuação global irá 

determinar o estilo de estratégias de coping utilizadas por cada respondente, obtendo-se 

através da seguinte fórmula: 

  

Tipo de estratégias 

de coping = 
Correspondência de 

orientação positiva - 
Correspondência de 

orientação negativa 

 

As estratégias de coping podem ter dois sentidos (positivo ou negativo) e o valor final 

que pode variar entre -9 e 9. Existem 5 estratégias possíveis: 

 

Pontuação Estratégia 

entre 3 e 9 Positiva 

entre 1 e 2 Preferencialmente Positiva 

0 Não Definida 

entre -1 e -2 Preferencialmente Negativa 

entre -9 e -3 Negativa 

 

Relação entre CAEPO e a WCQ 

A análise da matriz de correlações, através dos coeficientes de correlação de Pearson 

(r), pretendeu avaliar de que forma as dimensões CAEPO adaptada se associavam com as 

dimensões resultantes do WCQ. Este procedimento constitui outro método de verificar a 

validade interna, ao nível do constructo. Ao comparar dois instrumentos que, teoricamente, 

avaliam o mesmo conceito (estratégias de coping), a confirmação de correlações significativas 

atesta a validade de constructo. 



Tabela 11 

Comparação dos Coeficientes de Correlação de Pearson entre as dimensões da escala CAEPO Adaptada e a escala Ways of coping 

questionnaire (WCQ – versão portuguesa) 

 

 LACE PAS PRP APA N CC D CA PSS AR FE RPP RP 

LACE 1             

PAS .391*** 1            

PRP .126 .021 1           

APA -.185* .089 .218* 1          

N -.001 -.195* .137 .076 1         

CC .343*** .451*** .023 .171* .021 1        

D .361*** .227** .176* -.079 .178* .410*** 1       

CA .425*** .276** .110 -.036 .133 .497*** .529*** 1      

PSS .372*** .494*** .167* .078 .026 .573*** .346*** .551*** 1     

AR .292*** .320*** -.153 -.023 .101 .504*** .371*** .583*** .342*** 1    

FE -.088 .150 .200* .458*** .096 .372*** .263** .271** .292*** .181* 1   

RPP .553*** .376*** .035 .017 .127 .589*** .473*** .650*** .592*** .604*** .204* 1  

RP .513*** .402*** .034 .043 .130 .461*** .472*** .552*** .650*** .476*** .149 .762*** 1 

 

Legenda – Questionário CAEPO – LACE - Luta ativa e controlo emocional; PAS- Procura de Apoio Social; PRP – Passividade e Resignação Passiva; APA – Ansiedade e preocupação 

ansiosa; N - Negação; Questionário WCQ - CC – coping confrontativo; D – distanciamento; CA – coping de autocontrolo; PSS - procura de suporte social; AR - aceitar a 

responsabilidade; FE - fuga-evitamento; RPP - resolução planeada do problema; RP - reavaliação positiva; p < .05*; p < .01**; p < .001***  
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Verificou-se que a dimensão “Luta ativa e controlo emocional – LACE” da CAEPO 

se associou de forma positiva e significativa com “Procura de Apoio Social- PAS” (r=.391; 

p<.001) também da escala CAEPO. Esta mesma dimensão (LACE) também se associou de 

forma positiva e significativa com as dimensões da WCQ “Coping Confrontativo – CC” 

(r=.343; p<.001), “Distanciamento – D” (r=.361; p<.001), “Coping de Autocontrolo – CA” 

(r=0.425; p=0,000), “Procura de Suporte Social – PSS” (r=.372; p<.001), “Aceitar a 

Responsabilidade – AR” (r=.292; p<.001), Resolução Planeada de problemas – RPP” (r=.553; 

p<.001) e “Reavaliação positiva – RP” (r=.513; p<.001). Ainda a dimensão LACE da escala 

CAEPO associou-se de forma negativa com a “Negação – N” (r=-.001; p=.992) da escala 

CAEPO e com as dimensões “Fuga-Evitamento – FE” (r=-.088; p=.306), e com “Ansiedade e 

Preocupação Ansiosa – APA” da escala WCQ, sendo que esta última associação significativa 

(r=-.185; p=.029). 

A dimensão “Procura de Apoio Social - PAS” da escala CAEPO revelou correlações 

positivas, fracas e não significativas com as dimensões “Passividade e Resignação passiva – 

PRP” e Ansiedade e Preocupação Ansiosa – APA” da mesma escala. Já a correlação obtida 

com a dimensão “Negação – N” da escala CAEPO é negativa e significativa dimensão (r=-

.195; p=.021). Na generalidade a dimensão PAS revelou correlações positivas, entre fracas a 

moderadas e significativas com as dimensões do WCQ, à exceção da dimensão “Fuga-

Evitamento”, cuja correlação não se mostrou significativa (r=.150; p=.078).     

A dimensão “Passividade e Resignação Passiva – PRP” da escala CAEPO 

evidenciou uma correlação negativa, fraca e não significativa com a dimensão da escala WCQ 

“Aceitar a Responsabilidade - AR” (r=-.153; p=.071). Apresentou igualmente uma correlação 

positiva fraca e significativa com a dimensão “Ansiedade e Preocupação Ansiosa – APA” 

(r=.218; p=.010) da escala CAEPO e com as dimensões da escala WCQ, “Distanciamento – 

D” (r=.176; p=.038), “Procura de Suporte Social – PSS” (r=.167; p=.049) e “Fuga e 

Evitamento – FE” (r=.200; p=.018). Com as restantes dimensões as correlações foram fracas e 

não significativas. 

A dimensão “Ansiedade e Preocupação Ansiosa – APA” da escala CAEPO 

demonstrou uma correlação negativa, fraca e não significativa com as dimensões da escala 

WCQ, “Distanciamento – D”, “Coping de Autocontrolo – CA” e com “Aceitar a 

Responsabilidade - AR”. Evidenciou uma correlação positiva com as restantes dimensões, 

contudo, essa associação foi significativa com as dimensões da WCQ, “Coping Confrontativo 

- CC” (r=.171; p=.045) e com a “Fuga e Evitamento - FE” (r=.458; p<.001).  
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A dimensão “Negação – N” da escala CAEPO apresentou correlações positivas, 

fracas e não significativas com quase todas as dimensões, à exceção da dimensão 

“Distanciamento – D” da escala WCQ, sendo essa correlação significativa (r=.178; p=.036), 

com as dimensões LACE associou-se de forma negativa, fraca e não significativa (r=-.001; 

p=.992) e “Procura de Apoio Social – PAS” de forma negativa, fraca e significativa (r=-.195; 

p=.021), ambas da escala CAEPO (ver Tabela 11). 

 

Análise dos Resultados da CAEPO, para a amostra 

1. Estudo da normalidade 

Foi realizado o estudo da normalidade da distribuição das variáveis, através do teste 

Kolmogorov Smirnov, verificando-se que as dimensões da escala CAEPO, LACE (Z=1.622; 

p=.01) e N (Z=2.955; p<.001) e RPP (Z=1.475; p=.026) da escala WCQ,  não se assemelham 

a uma distribuição normal (ver Tabela 12), pelo que nas análises que se realizarem em 

seguida com estas dimensões se utilizará teste não paramétricos. Para as restantes será 

utilizado o teste paramétrico adequado.  

 

Tabela 12  

Estudo da normalidade (Teste Kolmogorov-Smirnov) 

Variável Z p 

Idade 0.740 .645 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA) 

     Negação (N)      

 

1.622 

1.241 

1.087 

1.089 

2.955 

 

.010 

.092 

.188 

.187 

.000 

Ways of Coping Questionnaire - (WCQ, versão portuguesa) 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

0.975 

1.180 

1.233 

1.012 

1.251 

1.152 

1.475 

0.962 

 

.298 

.123 

.096 

.257 

.087 

.141 

.026 

.313 

Legenda: Z – Teste Kolmogorov-Smirnov (teste de normalidade); p – significância 
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2. Comparação entre Homens e Mulheres – CAEPO e WCQ 

Quanto à dimensão “Aceitar a Responsabilidade - AR” os participantes do género 

feminino apresentam uma média superior (M=7.18; DP=2.62) comparativamente aos homens 

(M=5.96; DP=2.53) sendo essas diferenças significativas, t (137) = 2.203; p=.029. A mesma 

tendência se verifica para a dimensão “Reavaliação Positiva – RP”, onde os participantes do 

género feminino apresentam uma média superior (M=20.20; DP=4.96) quando comparados 

com o género masculino (M=17.11; DP=4,69), significativamente diferente, t (137) = 2.985; 

p=.003 (ver Tabela 13). Quanto às dimensões LACE, N e RPP os respondentes do género 

feminino apresentam índices superiores, comparativamente com o género masculino, contudo 

as diferenças não são significativas (ver Tabela 14). 
 

Tabela 13 

Teste t-student, comparação “géneros” para as diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 
 Género  

t 

 

p Masculino Feminino 

 M DP M DP   

Idade 55.89 12.88 47.91 12.17 -3.065 .003 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

7.60 

8.67 

8.32 

 

2.96 

4.43 

4.53 

 

7.22 

8.62 

7.69 

 

3.22 

4.34 

3.53 

 

-0.569 

-0.062 

-0.791 

 

.570 

.951 

.430 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.25 

10.96 

16.50 

19.64 

5.96 

14.50 

17.11 

 

3.41 

3.30 

3.10 

3.80 

2.53 

3.38 

4.69 

 

13.61 

11.26 

17.49 

19.73 

7.18 

13.35 

20.20 

 

3.27 

2.67 

3.60 

4.47 

2.62 

3.45 

4.96 

 

0.519 

0.500 

1.342 

0.104 

2.203 

-1.577 

2.985 

 

.605 

.618 

.182 

.917 

.029 

.117 

.003 

Legenda: M- Média; DP – Desvio Padrão; t – teste t-student; p - significância 

 

Tabela 14  

Teste Mann-Whitney, comparação “géneros” para diferentes dimensões CAEPO e WCQ 

 Género  

U 

 

p Masculino 

(Mean Rank) 

Feminino 

(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

59.93 

61.16 

 

72.54 

59.93 

 

1272.000 

1306.500 

 

.138 

.179 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

56.95 

 

73.29 

 

1188.500 

 

.054 

Legenda: Mean Rank – Média ordenada; U - teste não paramétrico Mann-Whitney; p - significância 
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3. Comparação do Estado Civil – CAEPO e WCQ 

Os participantes viúvos (M=68.29; DP=14.47) são significativamente mais velhos do 

que os restantes grupos, t (3) = 15.748; p<.001. Para a dimensão PRP, verifica-se uma média 

significativamente superior na categoria viúvos (M=13.85; DP=3.76) quando comparada com 

as restantes categorias, t (3) = 6.682; p<.001 (ver Tabela 15).  
 

 

 

Tabela 15  

Teste ANOVA, comparação entre “estado civil” para diferentes dimensões da CAEPO e 

WCQ 

 Estado Civil  

F 

 

p Solteiro Casado Divorciado Viúvo 

 M DP M DP M DP M DP   

Idade 37.59 11.77 50.62 11.07 51.27 7.35 68.29 14.47 15.748 .000 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

8.13 

8.59 

7.72 

 

2.79 

3.18 

3.16 

 

7.38 

8.74 

7.70 

 

3.15 

4.23 

3.85 

 

6.13 

5.53 

7.86 

 

3.22 

4.47 

3.44 

 

6.00 

13.85 

9.57 

 

3.74 

3.76 

4.85 

 

1.634 

6.682 

0.540 

 

.184 

.000 

.656 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.18 

11.00 

17.54 

19.77 

7.36 

13.22 

19.72 

 

3.56 

2.61 

3.34 

3.65 

2.42 

3.51 

5.59 

 

13.54 

11.25 

17.30 

19.78 

7.00 

13.89 

19.57 

 

3.36 

2.93 

3.60 

4.55 

2.62 

3.42 

5.08 

 

14.26 

11.66 

18.22 

19.93 

6.93 

12.80 

20.46 

 

2.91 

2.41 

3.05 

3.75 

3.10 

3.68 

4.27 

 

13.00 

10.14 

14.42 

18.14 

4.71 

12.14 

17.28 

 

2.38 

2.47 

2.87 

4.94 

1.97 

3.23 

4.53 

 

0.387 

0.513 

1.956 

0.325 

1.891 

0.994 

0.637 

 

.762 

.674 

.124 

.807 

.134 

.398 

.593 

Legenda: M- Média; DP – Desvio Padrão; F – teste ANOVA; p – significância 
 

Em relação LACE, a categoria do estado civil que apresenta índices superiores são os 

viúvos (Mean Rank=82.93). Para a variável N, a categoria com índices mais elevado são os 

divorciados (Mean Rank=54.73). Relativamente à dimensão RPP, os divorciados apresentam 

índices superiores (Mean Rank=78.43), comparativamente às categorias homólogas, contudo, 

nenhuma das variáveis atrás mencionadas apresenta diferenças estatisticamente significativas 

(ver Tabela 16). 
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Tabela 16  

Teste Kruskal-Wallis, comparação entre “estado civil” para diferentes dimensões CAEPO e WCQ 

 Estado Civil  

H 

 

p Solteiro 
(Mean Rank) 

Casado 
(Mean Rank) 

Divorciado 
(Mean Rank) 

Viúvo 
(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

74.02 

71.39 

 

68.27 

72.01 

 

69.03 

54.73 

 

82.93 

71.07 

 

1.130 

2.592 

 

.770 

.459 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

63.48 

 

70.67 

 

78.43 

 

63.36 

 

1.463 

 

.691 

Legenda: Mean Rank – Média ordenada; H - teste não paramétrico Kruskal-Wallis; p – significância 

 

4. Comparação entre situação profissional – CAEPO e WCQ 

Os reformados apresentam uma média significativamente superior em relação à PRP 

(M=10.23; DP=4.73), t (3) = 3.580; p=.016, comparativamente às restantes categorias da 

variável situação profissional. A tendência inversa também se verifica nas dimensões CA, AR 

e RP, ou seja, os reformados apresentam médias inferiores nestas três dimensões, sendo estas 

diferenças estatisticamente significativas (respetivamente, t (3) = 3.185; p=.026; t (3) = 3.942; 

p=.01 e t (3) = 5.068; p=.002 (ver Tabela 17). Quanto à dimensão RPP os participantes de 

baixa médica apresentam índices superiores (Mean Rank=94.17), comparativamente às 

restantes categorias, sendo esta diferença significativa (H=9.823; p=.02) (ver Tabela 18). 
  

Tabela 17  

Teste ANOVA, comparação entre “situação profissional” para diferentes dimensões CAEPO e 

WCQ 

 Situação profissional  

F 

 

p Desemp. Empreg. Baixa Méd Reform. 

 M DP M DP M DP M DP   

Idade 38.76 10.63 45.35 8.04 43.92 10.06 61.33 10.28 38.662 .000 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

6.61 

8.28 

8.14 

 

2.81 

4.19 

2.92 

 

7.41 

7.86 

7.01 

 

3.14 

3.78 

3.31 

 

7.58 

6.91 

9.00 

 

3.70 

4.29 

1.59 

 

7.39 

10.23 

8.41 

 

3.25 

4.73 

4.47 

 

0.391 

3.580 

1.783 

 

.760 

.016 

.153 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.80 

11.19 

17.04 

19.28 

7.00 

14.23 

19.23 

 

4.13 

2.50 

3.86 

4.82 

2.68 

4.55 

5.30 

 

14.06 

11.13 

18.05 

20.31 

7.45 

12.90 

20.56 

 

2.88 

2.34 

3.39 

3.87 

2.43 

3.08 

4.51 

 

14.08 

11.83 

18.41 

19.83 

8.08 

14.33 

22.75 

 

3.62 

2.65 

3.14 

4.30 

2.81 

2.22 

4.91 

 

12.58 

11.13 

16.13 

19.10 

5.93 

13.97 

17.63 

 

3.18 

3.49 

3.35 

4.69 

2.61 

3.56 

5.02 

 

1.991 

0.221 

3.185 

0.753 

3.942 

1.430 

5.068 

 

.118 

.882 

.026 

.522 

.010 

.237 

.002 

Legenda: Desemp. – Desempregado; Empreg. – Empregado; Baixa Méd. – Baixa médica; Reform. – Reformado; 

M- Média; DP – Desvio Padrão; F – teste ANOVA; p - significância 
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Tabela 18  

Teste Kruskal-Wallis, comparação entre a “situação profissional” para as diferentes 

dimensões da CAEPO e WCQ 

 Situação profissional  

H 

 

p Desemp. 
(Mean Rank) 

Empreg. 
(Mean Rank) 

Baixa Méd 
(Mean Rank) 

Reform. 
(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

61.74 

72.55 

 

74.43 

67.41 

 

84.42 

70.58 

 

64.23 

72.07 

 

4.109 

0.488 

 

.250 

.922 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

58.76 

 

76.14 

 

94.17 

 

60.82 

 

9.823 

 

.020 

Legenda: Desemp. – Desempregado; Empreg. – Empregado; Baixa Méd. – Baixa médica; Reform. – Reformado; 

H - teste não paramétrico Kruskal-Wallis; p – significância 

 

 

5. Comparação “submetido a cirurgia”– CAEPO e WCQ 

Relativamente à dimensão “submetido a intervenção cirúrgica”, não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas, quando comparada com as dimensões idade e 

estratégias de coping (ver Tabela 19 e 20). 

 

Tabela 19 

Teste t-student, comparação entre a “variável submetido a cirurgia” para as diferentes 

dimensões da CAEPO e WCQ 

 Submetido a cirurgia  

t 

 

p Sim Não 

 M DP M DP   

Idade 49.93 11.70 47.85 16.62 0.650 .550 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

7.41 

8.63 

7.81 

 

2.99 

4.39 

3.75 

 

7,11 

8,50 

8,61 

 

3.62 

4.23 

3.69 

 

0,435 

0,141 

-1,225 

 

.665 

.888 

.223 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.62 

11.20 

17.38 

19.82 

6.93 

13.52 

19.67 

 

3.28 

2.77 

3.62 

4.42 

2.60 

3.24 

4.96 

 

13.30 

11.26 

17.07 

19.57 

7.00 

13.92 

19.46 

 

3.37 

3.01 

3.03 

3.76 

2.88 

4.37 

5.38 

 

0.441 

-0.104 

0.400 

0.260 

-0.108 

-0.524 

0.198 

 

.660 

.917 

.690 

.795 

.914 

.601 

.844 

Legenda: M- Média; DP – Desvio Padrão; t – teste t student; p - significância 
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Tabela 20  

Teste Mann-Whitney, comparação entre a variável “submetido a cirurgia” para as 

diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 

 Submetido a cirurgia  

U 

 

p Sim 

(Mean Rank) 

Não 

(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

69.26 

69.63 

 

70.52 

68.94 

 

1429.500 

1441.500 

 

.885 

.935 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

69.60 

 

69.06 

 

1444.500 

 

.950 

Legenda: U - teste não paramétrico Mann-Whitney; p - significância 

 

6. Comparação “está a efetuar tratamento” – CAEPO e WCQ 

Os participantes que não se encontram a realizar tratamento apresentam uma média 

superior de PRP (M=9.45; DP=4.65), comparativamente com os que realizam (M=7.93; 

DP=3.95), sendo estas diferenças estatisticamente significativas, t (137) = -2.081; p=.039 (ver 

Tabela 21).  

 

Tabela 21  

Teste t-student, comparação entre a variável “está a efetuar tratamento” para as 

diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 

  Está a efetuar tratamento   

t 

 

p Sim Não 

 M DP M DP   

Idade 47.93 10.77 51.38 14.47 -1.567 .120 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

7,30 

7,93 

7,85 

 

2.98 

3.95 

3.45 

 

7.29 

9.45 

7.78 

 

3.38 

4.65 

4.08 

 

0.018 

-2.081 

0.113 

 

.986 

.039 

.910 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.54 

11.22 

17.74 

19.84 

7.18 

13.46 

19.85 

 

3.01 

2.62 

3.18 

4.27 

2.60 

3.29 

5.07 

 

13.53 

11.17 

16.76 

19.57 

6.64 

13.71 

19.26 

 

3.62 

3.01 

3.82 

4.42 

2.68 

3.66 

5.04 

 

0.027 

0.114 

1.625 

0.354 

1.215 

-0.427 

0.683 

 

.910 

.909 

.107 

.724 

.227 

.670 

.496 

Legenda: M- Média; t – teste t student; p - significância 
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Quanto às dimensões LACE, N e RPP, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas (ver Tabela 22). 

 

 

Tabela 22  

Teste Mann-Whitney, comparação entre a variável “está a efetuar tratamento” para as 

diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 

 Está a efetuar tratamento  

U 

 

p Sim 

(Mean Rank) 

Não 

(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

70.78 

68.69 

 

69.09 

71.53 

 

2341.500 

2302.000 

 

0.804 

0.668 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

73.17 

 

66.29 

 

2162.500 

 

0.314 

Legenda: U - teste não paramétrico Mann-Whitney; p - significância 

 

 

 

7. Comparação “que tratamento está a realizar…” – CAEPO e WCQ 

Os participantes que realizam quimioembolização apresentam uma média superior de 

FE (M=21.00; DP= 5.65), comparativamente às restantes categorias da variável “que 

tratamento está a realizar”, sendo estas diferenças estatisticamente significativas, t (3) = 3.664; 

p=.016 (ver Tabela 23). Relativamente à dimensão “que tratamento está a realizar”, não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas, quando comparada com as dimensões 

LACE, N e RPP (ver Tabela 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

Tabela 23  

Teste ANOVA, comparação entre a variável “que tratamento está a realizar” para as 

diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 

 Que tratamento está a realizar  

F 

 

p Radio. Quimio. Quimioem. Outros 

 M DP M DP M DP M DP   

Idade 46.33 14.12 47.69 11.76 48.00 0.0 48.31 10.01 0.064 .979 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

7.33 

7.66 

8.33 

 

4.27 

4.32 

2.58 

 

7.30 

7.50 

8.65 

 

2.96 

4.23 

2.82 

 

8.00 

12.00 

11.50 

 

5.65 

4.24 

0.70 

 

7.38 

8.07 

7.21 

 

2.87 

3.69 

3.84 

 

0.032 

0.839 

1.762 

 

.992 

.477 

.162 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.00 

10.16 

17.33 

20.66 

6.83 

14.00 

20.83 

 

3.28 

2.63 

3.07 

5.00 

2.22 

5.21 

5.41 

 

13.30 

11.42 

16.88 

19.07 

7.15 

12.88 

19.42 

 

3.79 

2.85 

3.51 

4.73 

2.58 

3.19 

5.33 

 

16.50 

13.00 

16.50 

22.00 

6.00 

21.00 

15.00 

 

6.36 

4.24 

0.70 

4.24 

4.24 

5.65 

9.89 

 

13.80 

11.28 

18.38 

20.21 

7.35 

13.66 

20.26 

 

2.46 

2.53 

2.94 

3.96 

2.65 

3.08 

4.65 

 

0.782 

0.641 

1.359 

0.608 

0.229 

3.664 

0.842 

 

.508 

.591 

.262 

.612 

.876 

.016 

.476 

Legenda: Radio. - Radioterapia; Quimio. - Quimioterapia; Quimioem. - Quimioembolização; M- Média; DP – 

Desvio Padrão; F – teste ANOVA; p - significância 

 
 

Tabela 24  

Teste Kruskal-Wallis, comparação entre a variável “que tratamento está a realizar” para 

as diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 

 Que tratamento está a realizar  

H 

 

p Radio. 
(Mean Rank) 

Quimio. 
(Mean Rank) 

Quimioem. 
(Mean Rank) 

Outros 
(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

38.58 

41.08 

 

39.17 

40.42 

 

33.00 

13.50 

 

38.33 

38.13  

 

0.152 

3.074 

 

.985 

.380 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

46.25 

 

37.33 

 

30.00 

 

38.52 

 

1.121 

 

.772 

Legenda: Radio. - Radioterapia; Quimio. - Quimioterapia; Quimioem. - Quimioembolização; H - teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis; p – significância 
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8. Comparação “existência de recidivas” – CAEPO e WCQ 

 

Os participantes quando questionados sobre a existência de recidivas, não se 

registaram diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das dimensões de 

estratégias de coping (ver Tabela 25 e 26). 

 

Tabela 25 

Teste t-student, comparação entre a variável “existência de recidivas” para as diferentes 

dimensões da CAEPO e WCQ 

 Existência de recidivas 

t p Sim Não 

 M DP M DP 

Idade 12.13 12.13 12.91 12.91 0.754 .452 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

7.26 

8.97 

8.68 

 

3.30 

4.21 

3.61 

 

7.31 

8.50 

7.49 

 

3.12 

4.40 

3.76 

 

-0.089 

0.566 

1.679 

 

.929 

.572 

.095 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.65 

11.52 

17.00 

19.10 

6.84 

14.00 

19.10 

 

2.98 

2.83 

3.29 

4.60 

2.64 

3.99 

5.62 

 

13.49 

11.07 

17.40 

19.95 

6.97 

13.42 

19.76 

 

3.41 

2.79 

3.60 

4.22 

2.65 

3.24 

4.83 

 

0.259 

0.837 

-0.605 

-1.025 

-0.254 

0.871 

-0.682 

 

.796 

.404 

.546 

.307 

.800 

.385 

.496 

Legenda: M- Média; DP – Desvio Padrão; t – teste t student; p - significância 

 

 

 

Tabela 26  

Teste Mann-Whitney, comparação entre a variável “existência de recidivas” para as 

diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 

 Existência de recidivas  

U 

 

p Sim 

(Mean Rank) 

Não 

(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

72.38 

75.08 

 

69.10 

68.09 

 

1828.500 

1726.000 

 

.668 

.346 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

73.86 

 

68.55 

 

1772.500 

 

.487 

Legenda: U - teste não paramétrico Mann-Whitney; p - significância 
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9. Comparação “doentes oncológicos na família” – CAEPO e WCQ 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas quanto às estratégias de 

coping utilizadas pelos respondentes que têm ou não doentes oncológicos na família, quer na 

utilização dos testes paramétricos (ver Tabela 27), que nos teste não paramétricos (ver Tabela 

28). 

 

Tabela 27 

Teste t-student, comparação entre a variável “doentes oncológicos na família” para as 

diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 

 Doentes oncológicos na família  

t 

 

p Sim Não 

 M DP M DP   

Idade 49.89 12.99 48.73 12.11 0.503 .616 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

7.19 

8.67 

8.09 

 

3.20 

4.58 

3.70 

 

7.53 

8.55 

7.24 

 

3.09 

3.83 

3.81 

 

-0.595 

0.145 

1.256 

 

.553 

.885 

.211 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.40 

10.98 

17.18 

19.22 

6.92 

13.61 

19.25 

 

3.33 

2.68 

3.51 

4.38 

2.40 

3.41 

4.95 

 

13.82 

11.64 

17.53 

20.75 

6.95 

13.51 

20.26 

 

3.22 

3.02 

3.55 

4.07 

3.12 

3.59 

5.22 

 

-0.698 

-1.292 

-0.551 

-1.970 

-0.062 

0.168 

-1.106 

 

.486 

.198 

,582 

.051 

.950 

.867 

.271 

Legenda: M- Média; DP – Desvio Padrão; t – teste t student; p - significância 

 

 

Tabela 28  

Teste Mann-Whitney, comparação entre a variável “doentes oncológicos na família” para 

as diferentes dimensões da CAEPO e WCQ 

 Doentes oncológicos na 

família 

 

U 

 

p 

Sim 

(Mean Rank) 

Não 

(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

71.80 

70.09 

 

66.23 

69.82 

 

1945.500 

2107.000 

 

.445 

.970 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

69.64 

 

70.76 

 

2081.000 

 

.878 

Legenda: U - teste não paramétrico Mann-Whitney; p – significância 
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10. Comparação “já teve depressão…” – CAEPO e WCQ 

 

Os participantes que afirmam já lhe ter sido diagnosticada uma depressão apresentam 

uma média de idades superior (M=52.49; DP=11.16), assim como APA (M=8.74; DP=3.90) e 

FE (M=14.72; DP=3.49), comparativamente com os que não têm ou não lhes foi 

diagnosticada depressão, sendo estas diferenças estatisticamente significativas 

(respetivamente, t (137) = 1.995; p=.048; t (137) = 2.105; p=.037; e t (137) = 2.847; p=.005) (ver 

Tabela 29).  

 

 

Tabela 29  

Teste t-student, comparação entre a variável “já teve depressão” para as diferentes 

dimensões da CAEPO e WCQ 

 Já teve depressão  

t 

 

p Sim Não 

 M DP M DP   

Idade 52.49 11.16 48.00 13.19 1.995 .048 

CAEPO Adaptado 

     Procura de Apoio Social (PAS) 

     Passividade e Resignação Passiva (PRP) 

     Ansiedade e preocupação ansiosa (APA)      

 

7.23 

9.40 

8.74 

 

3.31 

4.96 

3.90 

 

7.33 

8.23 

7.34 

 

3.10 

3.95 

3.59 

 

-0.181 

1.397 

2.105 

 

.857 

.166 

.037 

WCQ, versão portuguesa 

     Coping confrontativo (CC) 

     Distanciamento (D) 

     Coping de autocontrolo (CA) 

     Procura de suporte social (PSS) 

     Aceitar a responsabilidade (AR) 

     Fuga-evitamento (FE) 

     Reavaliação positiva (RP) 

 

13.78 

11.59 

17.29 

19.63 

7.08 

14.72 

19.23 

 

3.46 

2.93 

3.58 

4.35 

2.88 

3.49 

5.34 

 

13.41 

11.00 

17.29 

19.60 

6.85 

13.00 

19.76 

 

3.21 

2.72 

3.50 

4.34 

2.53 

3.31 

4.91 

 

0.632 

1.187 

0.007 

0.420 

0.476 

2.847 

-0.580 

 

.528 

.237 

.994 

.675 

.635 

.005 

.563 

Legenda: M- Média; DP – Desvio Padrão; t – teste t student; p - significância 

 

 

Os participantes que não tiveram ou não lhes foi diagnosticada depressão apresentam 

um índice superior de LACE (Mean Rank=75.08) comparativamente com os participantes que 

já tiveram depressão (Mean Rank=60.05), sendo essas diferenças estatisticamente 

significativas (U=1694.500; p=.037) (ver Tabela 30). 
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Tabela 30 

Teste Mann-Whitney, comparação entre a variável “já teve depressão” para as diferentes 

dimensões da CAEPO e WCQ 

 Já teve depressão  

U 

 

p Sim 

(Mean Rank) 

Não 

(Mean Rank) 

CAEPO Adaptado 

     Luta ativa e controlo emocional (LACE)  

     Negação (N)      

 

60.05 

77.77 

 

75.08 

66.03 

 

1694.500 

1797.000 

 

.037 

.093 

WCQ, versão portuguesa 

     Resolução planeada do problema (RPP) 

 

68.35 

 

70.84 

 

2084.500 

 

.729 

Legenda: U - teste não paramétrico Mann-Whitney; p - significância 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O diagnóstico oncológico pode provocar alterações significativas no quotidiano do 

paciente, dos familiares e amigos. As mudanças refletem-se a vários níveis, em termos 

fisiológicos, psicológicos e emocionais. No que respeita ao relacionamento interpessoal este 

também poderá estar comprometido, podendo o paciente oncológico optar por se isolar.  

Um diagnóstico deste género provoca um sofrimento profundo, sendo as pessoas 

acometidas por pensamentos de morte, de perda, de incapacidade, falta de autonomia, 

alteração físicas significativas (Santana, Zanin, & Maniglia, 2008) com alteração da imagem 

corporal e da autoestima, o que na maioria dos casos implica elevados níveis de stresse e 

ansiedade (Andolhe, Guido & Bianchi, 2009). Não só os pensamentos, como os efeitos 

colaterais dos tratamentos e cirurgias exigem muito destes pacientes (Santana, Zanin, & 

Maniglia, 2008). A reestruturação de um plano de vida nem sempre é fácil e muitos pacientes 

não se mostram preparados para tal, focando-se apenas nas potenciais incapacidades 

(Andolhe, Guido & Bianchi, 2009). 

Neste sentido torna-se fundamental avaliar os recursos de cada paciente, no sentido 

de perceber que tipo de estratégias de coping são maioritariamente utilizadas pelos mesmos 

(Martinez, 2004; Martinez, 2008). A análise dos recursos poderá auxiliar no desenvolvimento 

de estratégias que deverão ser adotadas com o intuito de minimizar os efeitos diretos e 

indiretos das cirurgias e tratamentos, assim como a adesão aos tratamentos e terapêuticas. No 

fundo têm a finalidade de melhorar diretamente e indiretamente a qualidade de vida dos 

pacientes e familiares, em termos pessoais, laborais e sociais (Andolhe, Guido & Bianchi, 

2009; Martinez, 2008). 

As estratégias de coping podem ser concetualizadas de uma forma positiva ou 

negativa. Estratégias de resolução de problemas positivas, como a tentativa de resolver os 

problemas através do domínio das emoções e sentimentos, a procura de ajuda e apoio social, a 

atribuição de significados positivos a determinados eventos permitem um crescimento 

pessoal, o que possibilita um alívio físico, psicológico e emocional, muitas vezes ligados a um 

lado espiritual ou religioso. Já as estratégias de coping de cariz negativo podem levar à 

resignação face a acontecimentos desagradáveis ou perante a doença, e as tentativas de 

resolução de problemas podem mostrar-se inadaptadas ou desajustadas face à realidade 

(Amorim & Coelho, 2008; Martinez, 2004; Martinez, 2008). 

No panorama nacional e internacional, tem-se verificado a falta de instrumentos que 

avaliem as estratégias de coping de doentes com cancro (Martinez, 2008). 
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Assim, a tradução, adaptação ou validação de um instrumento é um trabalho 

complexo e valioso, que tem como principal objetivo tornar disponível a um conjunto de 

profissionais e investigadores, instrumentos que avaliem determinadas temáticas, permitindo 

o conhecimento mais abrangente de uma amostra e/ou tema, e que em alguns casos auxilia no 

diagnóstico. Poderá dizer-se que passa por universalizar o conhecimento e procedimentos, 

adaptados a uma amostra específica, com valores normalizados que serve de comparação, 

julgamento e apreciação (Grillo, & GessinGer, 2010). 

Qualquer instrumento de forma individual dificilmente realizará um diagnóstico. O 

que se quer dizer com isto, é que para se realizar um diagnóstico, um instrumento é 

manifestamente insuficiente, pois torna-se limitado e pouco discriminativo. Um diagnóstico, é 

normalmente realizado por um conjunto de instrumentos que no seu todo, poderão confirmar 

ou infirmar determinada suspeita do profissional que avalia (Martinez, 2008). Por exemplo, 

quando o psicólogo suspeita da existência de uma perturbação do humor (depressão), para 

além da observação e entrevista clínica do paciente, que têm o objetivo de o conhecer melhor 

e perceber quais as suas principais queixas, que sintomatologia evidencia, qual a frequência 

ou duração das mesmas, este deverá recorrer a um conjunto de instrumentos que avaliem 

essas mesmas suspeitas, para depois delinear uma intervenção (Giavoni, Melo, Parente, & 

Dantas, 2008).   

Assim, o trabalho que se propõe  realizar pretende ser mais uma forma de facilitar o 

diagnóstico, numa amostra tão específica como o são os pacientes oncológicos.  

O questionário na versão original é denominado “Cuestionario de afrontamiento al 

estrés para pacientes oncológicos” (CAEPO), tendo sido traduzido como “Questionário 

estratégias de coping em situações de stresse para pacientes oncológicos”. O CAEPO é um 

instrumento relativamente recente que permite uma melhor compreensão e avaliação das 

estratégias de coping utilizadas pelos pacientes oncológicos, onde estão envolvidos 

comportamentos e cognições (Martinez, 2004), e como se referiu anteriormente detetou-se a 

necessidade de instrumentos de avaliação fiáveis e credíveis nesta população. Contudo, 

alguns estudos têm evidenciado a versatilidade deste instrumento, nomeadamente em relação 

à amostra. Martinez (2004), considera que este instrumento pode ser útil não só para avaliar 

as estratégias de coping em pacientes oncológicos, como também poderá ter mais-valias na 

avaliação de outro tipo de doenças mais ou menos incapacitantes, entre as quais doenças 

crónicas. Já o estudo desenvolvido por Orive, Quintana, Vrotsou, Hayas, González, Barrio, 

Matellanes e Padierna (2012), utilizou o CAEPO com pacientes com doenças crónicas 
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nomeadamente em pacientes com Hepatite C, doenças inflamatórias intestinais e vertigens 

recorrentes. 

Em seguida realizar-se-á a comparação entre o instrumento original e o estudo que 

aqui se apresenta. Foram utilizados os procedimentos estatísticos tidos por convenientes e 

veio a verificar-se que a estrutura do nosso estudo é diferente da obtida no estudo original.  

 

Tamanho da amostra  

À luz da literatura parece ser consensual que amostras com um grande número de 

participantes têm a possibilidade de fornecer informação mais precisa permitindo uma análise 

comparativa mais rigorosa e onde o erro associado a todas as amostras poderá ficar mais 

diluído (Damásio, 2012). Já número mínimo de participantes afigurar-se como um ponto mais 

sensível (Damásio, 2012; Miot, 2011). 

Alguns autores salientam que a amostra deveria ser constituída por, pelo menos 100 

participantes (n=100), independentemente do tema em estudo. Outros autores referem que o 

número mínimo de participantes deverá ser contabilizado multiplicando por cinco o número 

de itens que constituem o instrumento, ou seja, cinco participantes por item no mínimo (Hair, 

et al., 2005, citado por Damásio, 2012). Já Catell (1978, citado por Damásio 2012), salienta 

que o número mínimo de respondentes deveria ter um rácio de entre 3 a 6 participantes por 

item. Miot (2011) salienta que é importante existir uma representatividade da população alvo 

para se poderem realizar inferências adequadas. Como se salientou anteriormente, não é 

consensual o número mínimo de participantes, porém, para além deste fator deve ter-se 

igualmente em consideração as qualidades psicométricas do instrumento (Damásio, 2012).  

A criação do CAEPO contou com uma amostra de 160 participantes adultos a quem 

foi diagnosticado algum tipo de cancro e esta recolha decorreu entre 1994 e 1998 (Martinez, 

2004; Martinez, 2008). Tendo em conta que se trata de uma amostra tão específica, ou seja, 

uma amostra clínica, o nosso estudo contou com 139 participantes válidos o que poderá ser 

considerado aceitável, contando com um rácio médio de mais de 3 participantes por item.  

Por questões éticas, alguns dos questionários tiveram de ser eliminados por 

subsistirem dúvidas quanto à sua utilização no estudo.  

 

Estrutura CAEPO (número de itens e dimensões) 

A estrutura original do CAEPO é composta por 40 itens/afirmações que distribuídos 

segundo o procedimento estatístico, se obtém uma estrutura fatorial de 7 dimensões, entre as 

quais se passa a relembrar: “Luta ativa – ELA”; “Autocontrolo e controlo emocional – ACE”; 
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“Procura de apoio social - PAS”; “Passividade e resignação passiva – PRP”; “Distanciamento 

– HD”; “Ansiedade e preocupação ansiosa – APA” e “Negação – N”. As dimensões ELA, 

ACE e PAS (a soma das 3 dimensões são compostas por 20 itens/afirmações) apresentam uma 

orientação de cariz positivo, as restantes têm uma vertente negativa (são igualmente 

compostas por 20 itens/afirmações) (Martinez, 2004; Martinez, 2008).  

As diferenças em relação a este estudo começam desde logo pelo número de itens. 

Segundo os procedimentos estatísticos utilizados, foram eliminados 8 itens/afirmações, 7 

itens/afirmações por apresentarem valores de saturação muito próximos em mais do que uma 

dimensão, e o item/afirmação 15 que ao ser eliminado aumentava a consistência interna, ou 

seja, a dimensão PAS o  passou de .790 para .819. Assim os itens/afirmações eliminadas 

foram o 4, 6, 9, 16, 30, 38 e 40, mais o 15. A validação do presente estudo é composta então 

por 32 itens/afirmações. A vertente positiva perdeu 3 itens/afirmações, 15 (PAS), 16 (ELA) e 

40 (ACE), já a vertente negativa perdeu 5 itens/afirmações, nomeadamente os 

itens/afirmações 9, 30 e 38 (HD), 4 e 6 (APA).  

Para além dos itens/afirmações eliminados (as), verificaram-se ainda outras 

alterações, nomeadamente ao nível do número de dimensões. O instrumento original é 

composto por 7 dimensões e o presente estudo é composto por 5.  

No estudo desenvolvido por Diaz e Yaringaño (2010), no Perú, optaram por manter o 

número de dimensões (7) apesar de algumas dimensões apresentarem um coeficiente de Alfa 

de Cronbach considerados fracos ou mesmo inadmissíveis. Já o estudo desenvolvido por 

Orive, et al. (2012) salientam que a utilização do CAEPO numa versão mais simplificada, ou 

seja, com menos dimensões e menos itens/afirmações poderá traduzir melhor as estratégias de 

coping utilizadas pelos pacientes. O presente estudo vai ao encontro desta sugestão, 

relembrando que foram eliminados 8 itens e que a estrutura fatorial é composta por 5 

dimensões, ou seja, deu-se uma subestimação de fatores (Damásio, 2012). 

Também gostaria de deixar um comentário à variância total explicada, que neste 

estudo foi de 48.64%. Segundo Damásio (2012), percentagens inferiores a 40% sugerem uma 

grande percentagem de variância que fica por explicar, contudo, estudos realizados no âmbito 

da Psicologia, essa percentagem é normalmente inferior a 50%, o que é consentâneo com o 

presente estudo. 

 

Nome das dimensões 

Manteve-se o nome das dimensões à exceção da escala LACE (Luta ativa e controlo 

emocional), pois os itens/afirmações que antes pertenciam às dimensões ELA e ACE, foram 
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ordenados (as) e agregados(as) numa mesma dimensão. Em relação à dimensão 

distanciamento (HD), como foi referido anteriormente, três dos itens/afirmações foram 

eliminados (as) e os restantes distribuídos por outras dimensões.  

 

Fidelidade 

Analisando a fidelidade das dimensões na escala original, os valores da consistência 

interna são na generalidade bons (PAS - =.889; PRP - =.883) ou muito bons (ELA - 

=.916; ACE – .900; APA - =.912 e HD - =.905) à exceção da dimensão N que apresenta 

uma consistência interna razoável (=.784) (Martinez, 2004; Martinez, 2008). Neste estudo, a 

consistência interna é na generalidade mais baixa do que a obtida na escala original, 

nomeadamente a escala LACE obteve um =.890 (boa), PAS =.819 (boa), APA =.741 

(razoável), PRP =.744 (razoável). Contudo, a dimensão N, à semelhança da escala original é 

a que apresenta a consistência interna mais baixa. Neste caso apresenta um Alfa de Cronbach 

considerado fraco (=.606) mas ainda assim admissível.  

No estudo desenvolvido por Diaz e Yaringaño (2010), no Perú, optaram por manter o 

número de dimensões (7) apesar das dimensões ELA, ACE, APA apresentarem um 

coeficiente de Alfa de Cronbach considerados inadmissíveis (inferior a .600). As restantes 

(BAS, PRP, HD e N) apresentaram coeficientes de Alfa de Cronbach entre .622 e .683, ou 

seja, fracos.  

Segundo Maroco e Garcia-Marques (2006), a utilização e interpretação de uma 

escala com consistência interna fraca ( entre 0.6 e 0.7) apesar de admissível deve ser 

realizada com as devidas precauções uma vez que poderão existir fortes possibilidades do erro 

da medida ser considerável.  

 

Análise da saturação dos itens 

Com este ponto pretende-se analisar os itens que através dos procedimentos 

estatísticos passaram a pontuar numa dimensão diferente da original.  

Começar-se-ia por salientar que nenhum(a) dos itens/afirmações atribuídos(as) à 

vertente positiva (na escala original) passou a pontuar na vertente negativa (no presente 

estudo), assim como, nenhum dos itens/afirmações atribuídos(as) à vertente negativa (na 

escala original) passou a para na vertente positiva (no presente estudo).  

O item/afirmação 8 “Prefiro esquecer-me do que me está a acontecer e não pensar 

sobre isso” pertencia na escala original à dimensão HD, e no presente estudo passou a fazer 
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parte da dimensão PRP. Segundo Martinez (2004, 2008) a ansiedade e preocupação ansiosa é 

caracterizada como uma estratégia não adaptativa face a uma situação tida como muito 

perturbadora, ameaçadora e grave, onde normalmente existe um prognóstico reservado, 

porque o domínio da situação deixa de estar ao seu alcance. A preocupação desmedida, a 

ansiedade face à morte podem manifestar-se de inúmeras formas, quer através dificuldades 

em adormecer, depressão, elevados níveis de ansiedade quer através de sintomatologia 

psicossomática. Estes elevados níveis de preocupação são avaliados a vários níveis, e a 

ansiedade parece aumentar à medida que se vão perdendo faculdades e se encontram 

limitados com perda de autonomia. A aceitação da morte encontra-se associada a 

comportamentos, emoções e cognições que revelam de certa forma alguma maturidade. Se 

por um lado, a aproximação da finitude e o medo de morrer podem ser muito limitativos, ela 

também poderá instruir e incentivar a viver (Barros-Oliveira & Neto, 2004).  

Segundo Barros-Oliveira e Neto (2004, p. 356) o receio de morrer pode aumentar 

exponencialmente os níveis de ansiedade, entre os quais se deixam alguns exemplos:  

“…o momento da morte, medo da surpresa da morte, o facto de deixar de ser ou de 

desaparecer, medo do que acontecerá depois da morte, o sofrimento e a angústia que 

precede a morte, medo de fazer sofrer os que me rodeiam, medo só da minha morte 

ou então da morte dos meus entes queridos. Muitas circunstâncias estão presentes 

neste medo e tudo o que ele envolve: o tempo (quando morrerei?), o espaço (onde 

morrerei?), a probabilidade (embora seja certo que morrerei, isso será dentro de 

quanto tempo e em que circunstâncias?)”.  

 

Assim o item/afirmação 8 parece estar enquadrada. 

O item/afirmação 18 “Gosto de pensar que o que me está a acontecer não é real e que 

não se passa nada” pertencia na escala original à dimensão HD, e no neste trabalho passou a 

fazer parte da dimensão N. Segundo Casey e Kelly (2007) a negação é mecanismo de defesa, 

que tem por base a rejeição efetiva em reconhecer a existência de um acontecimento 

ameaçador relevante, normalmente associados a doenças físicas graves. O paciente nega que 

um acontecimento ou evento grave poderá estar relacionado consigo, ou com alguém das suas 

relações próximas como familiares ou amigos. É assim encarado numa vertente negativa. 

Segundo Martinez (2004; 2008), a conceção de alguns autores em relação à negação poderá 

ser algo divergente, pois se o paciente nega a existência da doença ou de determinado 

acontecimento grave, o mesmo poderá adotar estratégias de coping ativas de procura de ajuda 

e tentar enfrentar a situação, podendo ser encarada como uma estratégia adaptativa o que 

poderá reduzir os níveis de ansiedade, neste caso, a negação poderá estar associada a uma 

vertente mais animadora e positiva. A experiência e a realidade mostram na generalidade que 
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os pacientes negam a existência da doença e não demonstram uma atitude proactiva no 

sentido de resolver a situação, nem sequer evidenciam estratégias adequadas para resolver o 

seu estado emocional. Assim, o item/afirmação 18 parece fazer todo o sentido como uma 

estratégia de recusa e não-aceitação da realidade.     

O item/afirmação 19 “Tento partilhar as minhas emoções com algumas pessoas” 

pertencia na escala original à dimensão ACE, e no neste trabalho passou a fazer parte da 

dimensão PAS. A procura de alguém para falar, desabafar, chorar, libertar de alguma forma a 

tensão, sofrimento e as emoções gerados pelo desconhecido, pela indefinição do futuro parece 

ser uma estratégia válida e perfeitamente adaptativa (Sanchez, Ferreira, Dupas, & Costa, 

2010). A perceção subjetiva de segurança e de acompanhamento por parte do paciente, poderá 

libertá-lo emocionalmente e facilitar exposição das suas dúvidas, dificuldades e anseios. A 

rede social é fundamental, pois saber a quem recorrer nos momentos de maior tristeza, 

angústia, ou até simplesmente para falar ou estar acompanhado poderão fazer a diferença. A 

própria iniciativa do paciente em procurar apoio reflete de certa forma alguma estabilidade 

emocional, afetiva e comportamental, espelhada na valorização sentida no seio do seu grupo 

(família e/ou amigos) (Santana, Zanin, & Maniglia, 2008). Sanchez e colaboradores (2010) 

fazem a distinção entre rede social e apoio social, salientando que a primeira se relaciona com 

uma dimensão mais geral, quase a um nível estrutural como por exemplo rede de vizinhança, 

o apoio religioso ou espiritual, o sistema saúde ou escolar. Já o apoio social tem uma 

dimensão efetiva, individual e funcional, que é prestada através dos membros existentes na 

rede social, por pessoas consideradas pessoas relevantes neste processo de 

recuperação/estabilização do paciente (Santana, Zanin, & Maniglia, 2008). Este sistema 

implica dar e receber, o que permite estreitar relacionamentos e melhorar a qualidade de vida 

quer do paciente quer dos familiares que muitas vezes são esquecidos, mas também eles 

necessitam de apoio psicológico (Sanchez, et al., 2010). Alguns estudos têm revelado que a 

falta de suporte social e o isolamento são fatores que poderão despoletar sintomatologia 

depressiva, o que tem efeitos na adesão aos tratamentos e respetiva recuperação Leeuw, 

Graeff, Ros, Blijham, Hordijk, & Winnubst, 2000). O item/afirmação 19, faz-nos sentido com 

este novo enquadramento dimensional. 

O item/afirmação 29 “Penso constantemente no que seria a minha vida se não tivesse 

ficado doente” pertencia na escala original à dimensão HD, e no presente trabalho passou a 

fazer parte da dimensão APA. Se por um lado, o paciente não aceita a situação em que se 

encontra, por outro, parece existir uma distorção cognitiva, uma vez que se encontra em 

constante comparação com o eu ideal (sem doença) e o eu real (doentes) (Casey & Kelly, 
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2007). Segundo Burns (1990, citado por Casey & Kelly, 2007) uma distorção cognitiva trata-

se de uma falha no pensamento que prejudica a conceção sobre si próprio, ou sobre outras 

pessoas e poderá ter repercussões no futuro, afetando a sua atitude. As emoções 

predominantemente negativas afetam o seu raciocínio considerando-se podendo vir a 

considerar-se como um ser inferior, debilitado e sem esperança. Poderá ser igualmente um 

sintoma que indica uma grande preocupação e que valoriza a situação em que se encontra, ao 

mesmo tempo que reflete inquietação em relação ao futuro. Poderá fazer com que se mostre 

preocupado, ansioso, pouco otimista (Martinez, 2004; Martinez, 2008). 

O item/afirmação 36 “A verdade é que estou muito preocupado com a minha saúde” 

pertencia na escala original à dimensão N, e neste trabalho passou a fazer parte da dimensão 

APA. Como já referido existem acontecimentos na vida que tem a capacidade de 

desestabilizar e de afetar a homeostasia. Quando estes eventos têm um caráter recorrente 

evidenciam-se normalmente em sintomatologia física, e dependendo da intensidade e 

frequência dos eventos, podem despoletar um medo intenso ficando a sensação de 

incapacidade total para lidar com estas situações, afetando significativamente a sua maneira 

de ser e de estar. A preocupação gerada por sintomas físicos cada vez mais fortes é 

acompanhada por um medo efetivo e pela crença da existência de uma doença grave. A 

sintomatologia pode refletir-se em dores no peito, dificuldades em respirar, suores frequentes, 

dores generalizadas, dormência dos membros entre outro. A preocupação desmedida pode 

levar, numa fase inicial, a que a pessoa procure mais informação sobre a doença o que 

aumenta ainda mais a sua angústia. Por vezes, a partir de certo momento, acontece 

precisamente o contrário, a pessoa deixa de assistir por exemplo a programas televisivo, a 

procurar na internet ou a ler determinadas revistas com o receio de ver situações semelhantes 

à sua e se projetar nelas (Hogan, 2010). Segundo Thapa, Rawal, e Bista (2010) as reações dos 

pacientes oncológicos podem ser muito variadas e ir de uma preocupação dita “normal” até 

aos medos irracionais, incapacitantes associados ao medo da morte. Estes autores falam de 

quatro fases passíveis de provocar ansiedade: fator situacional, na altura do diagnóstico, o 

conflito interno e o choque, podem desestabilizar o paciente e a família (Jadoon, Munir, 

Shahzad, Choudhry, 2010), os receios do desconhecido, da evolução da doença ou a 

recorrência da mesma; fator relacionado com a doença, ligada à preocupação com reações e 

alterações metabólicas; fator ligado ao tratamento e a ingestão de medicação agressiva com 

alterações significativas da aparência e do metabolismo dando a sensação permanente de 

insatisfação e perda de capacidades; e o fator ligado à exacerbação dos sintomas e da 

ansiedade (Thapa, Rawal, & Bista, 2010). Casey e Kelly (2007) mencionam que a ansiedade 
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gerada pelo diagnóstico de uma doença oncológica pode levar a situações de distorção 

cognitiva, ligadas a um raciocínio emocional com recurso a emoções negativas. Vários 

estudos têm demonstrado elevados níveis de ansiedade, stresse e depressão em pacientes 

oncológicos e estes fatores estão normalmente fortemente associados (Jadoon, et al., 2010). 

Assim, a alteração do item/afirmação 36 também parece fazer sentido.  

Em suma, as qualidades psicométricas obtidas neste estudo sugerem algumas 

alterações comparativamente à escala original, que poderão dever-se a realidades distintas 

ligadas a diferenças culturais. 

Os participantes do género feminino apresentam valores significativamente mais 

elevados de aceitação da responsabilidade (AR) e reavaliação positiva (RP), 

comparativamente aos participantes do género masculino. Segundo Carver, Scheier e 

Weintraub, (1989), pessoas do género feminino terão tendência a recorrer com mais 

frequência a estratégias de coping ligadas às emoções face às do género masculino que 

tendencialmente recorrerão a estratégias confrontativas. Os autores referem a importância da 

avaliação que é feita, sugerindo possíveis diferenças entre géneros. Também Serra (2011) 

refere que a avaliação subjetiva que é feita sobre a situação stressante bem como sobre os 

recursos que as pessoas acreditam ter para fazer face à mesma podem impactar na escolha das 

estratégias de coping e realça diferenças entre géneros. Esta componente de avaliação é 

também corroborada no trabalho de Pais-Ribeiro e Santos (2001) onde o impacto na escolha 

de estratégias para resolver problemas é condicionada pela noção de mestria que as pessoas 

têm sobre a sua capacidade para lidar com a situação. O facto de pessoas do género feminino 

recorrerem habitualmente a estratégias focadas em emoções e no suporte social pode ter 

relação na avaliação que fazem sobre a situação indutora de stresse bem como sobre os seus 

recursos para lidar com ela. Os resultados obtidos neste estudo no que respeita à reavaliação 

positiva (RP) e à aceitação da responsabilidade (AR), poderão estar relacionadas com as 

diferenças sugeridas pelos autores (Carver, Scheier & Weintraub, 1989; Pais-Ribeiro & 

Santos, 2001; Serra, 2011). 

O presente estudo revelou que os participantes viúvos apresentam resultados 

significativamente mais elevados da estratégia de coping PRP, que por sua vez são igualmente 

o grupo de participantes significativamente mais velhos. Também se deverá salientar que o 

número de participantes viúvos é reduzido comparativamente ao número de participantes das 

outras categorias. O estudo desenvolvido por Varela e Leal (2007) salientam que não 

encontraram diferenças significativas entre as estratégias de coping utilizadas pelas pacientes 

oncológicas (cancro da mama) em relação à idade e ao estado civil. Essas diferenças foram 
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detetadas em relação ao nível educacional, uma vez que participantes com maior nível de 

escolaridade revelaram índices mais baixos de preocupação ansiosa. Já o trabalho publicado 

por Rowland (1989), refere que foram encontradas diferenças significativas nas estratégias de 

coping utilizadas pelos pacientes oncológicos, sendo a idade um fatores que poderá estar 

ligado a uma maior experiência de vida, revelando estes participantes estratégias mais 

adaptativas. O estudo desenvolvido por Drageset e Lindstrøm (2005) salienta que o 

desemprego, baixos níveis de escolaridade e participantes divorciadas, solteiras ou viúvas 

utilizam estratégias de coping de defesa cognitiva. 

Quanto à situação profissional, verificou-se que os participantes reformados 

apresentam valores significativamente mais elevados de passividade e resignação passiva 

(PRP) comparativamente às restantes categorias (desempregados, empregados e baixa 

médica). No âmbito deste estudo, os participantes reformados têm idades significativamente 

superiores à dos restantes participantes. Serra (2011), ao mencionar as fases 

desenvolvimentais do ciclo vital refere a diferente apreciação que pessoas idosas têm sobre os 

seus recursos e os seus apoios sociais face a pessoas mais novas, reformulando o modo como 

percecionam as suas relações significativas. Para french (2005), embora estudos referidos pelo 

autor revelem uma relativa flexibilidade adaptativa nos idosos com impacto positivo nos seus 

níveis de resiliência, o autor realça também que nestas pessoas o balanço entre ganhos e 

perdas é negativamente influenciado pelo agravamento das perdas e, por outro lado, o facto 

das suas capacidades irem ficando gradualmente reduzidas poderá influenciar a sua 

capacidade de responderem a estas perdas recorrendo intencional e conscientemente a 

estratégias de coping para lhes fazer face. Os resultados obtidos nesta investigação que 

indicam valores mais elevados de passividade e resignação passiva (PRP) em reformados 

quando comparados com as restantes categorias poderá estar relacionada com as alterações 

referidas por Serra (2011) e Fonseca (2005). 

Verificou-se ainda que os participantes que se encontram de baixa médica 

apresentam valores significativamente mais elevados coping de autocontrolo (CA), aceitação 

da responsabilidade (AR) e reavaliação positiva (RP) comparativamente às restantes 

categorias (desempregados, empregados e reformados). Segundo o modelo de autorregulação 

comportamental face à doença descrito por Ogden (2004), pessoas que receberam 

diagnósticos terão tendência a comportar-se em relação à doença encarando-a como um 

problema e, por consequência, tenderão a recorrer a estratégias de coping com vista a lidar 

com esse problema. Segundo a autora, numa primeira fase as pessoas terão tendência a fazer a 

interpretação da doença com base nas perceções que têm dos sintomas e nas mensagens que 
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lhes são fornecidas; numa segunda fase, as pessoas recorrerão às estratégias de coping mais 

adequadas, nomeadamente a coping de aproximação que leva a desenvolver mecanismos de 

adesão à terapêutica, a apoio social ou de pessoas de referência e a reformulação cognitiva; na 

terceira fase as pessoas tenderão a ponderar a eficácia das suas estratégias de coping bem 

como das suas capacidades para lidar com a situação, reformulando estratégias caso 

considerem necessário. Os resultados obtidos nesta investigação poderão estar em linha com o 

descrito por Ogden (2004) uma vez que os participantes com baixa média, e portanto com 

diagnóstico identificado, apresentam valores de aceitação da responsabilidade (AR), de 

reavaliação positiva (RP) e de coping de autocontrolo (CA) mais elevados face às restantes 

categorias analisadas. 

Os resultados obtidos neste estudo revelaram que os participantes que não se 

encontravam a realizar tratamento (s) apresentavam maiores níveis de resignação. No estudo 

desenvolvido por Sousa, Landeiro, Pires e Santos (2011) refere que dimensões psicológicas e 

sociais podem influenciar a escolha das estratégias de coping adotadas, assim como a adesão 

aos tratamentos. Salientam igualmente que as estratégias de coping focadas no problema (tipo 

ativo), parecem ter um efeito benigno nos pacientes, pois o sentimento subjetivo de controlo 

da situação favorece a adesão ao regime terapêutico. Já as estratégias de coping focadas na 

emoção (passivas) parecem estar associadas a dificuldades de adaptação e desajustamento 

psicológico e emocional, sobressaindo fatores como a afetividade negativa, dificultando a 

adesão aos tratamentos. Varela e Leal (2007) falam de estratégias como evitamento cognitivo 

como a não-aceitação do diagnóstico que por sua vez não os impele a tomarem a iniciativa. 

Os participantes deste estudo que realizaram tratamento à base de quimioembolização 

apresentam valores significativamente mais elevados de fuga-evitamento do que os que 

realizaram outro tipo de tratamento, ainda assim, dever-se-á ter especial atenção às conclusões 

visto que o número de respondentes é muito limitado. Esta técnica (quimioembolização) é 

considerada menos evasiva comparativamente a outras técnicas e tem-se mostrado eficaz no 

tratamento de tumores no fígado. Mesmo assim, implica a administração de químicos no 

organismo que provocam alterações de várias ordens, com efeitos secundários efetivos. A 

quimioembolização parece ter duas formas de atuação, a embolização pretende secar ou 

reduzir o fluxo dos vasos sanguíneos que alimentam o tumor e os quimioterápicos atuam 

como coadjuvante na remissão do tumor. Esta técnica é utilizada fundamentalmente para 

controlar o tumor, sendo necessário outro tipo de tratamentos para debelar a doença 

(transplante ou cirurgia) (WGOPG, 2009). Segundo Varela e Leal (2007) parece ser uma 
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estratégia habitual os pacientes recorrerem à fuga e evitamento em situações de doença grave 

ou percecionadas como de difícil resolução.  

Determinadas estratégias de coping facilitam o controlo emocional, ainda que por 

vezes irracionais e emotivas, se verifica com alguma frequência o recurso “à fuga, ao 

distanciamento do problema, à atenção seletiva e à desvalorização. Tratam-se de estratégias 

que permitem a manutenção da esperança e do otimismo, assim como, possibilitam negar os 

factos e as implicações” (Varela & Leal, 2007, p. 479) 

No presente estudo, os participantes que já tiveram depressão apresentam índices 

mais elevados de ansiedade e preocupação ansiosa (APA) e fuga evitamento (FE) do que os 

que não tiveram. Segundo Jadoon, e colaboradores (2010) a depressão reflete-se inúmeras 

vezes em sentimentos de inutilidade, culpabilização, isolamento, baixa autoestima e 

autoconceito. São pessoas que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade. Parece 

igualmente existir uma predisposição para os pacientes oncológicos evidenciarem depressão, 

ansiedade e stress. A co-morbilidade dos distúrbios de humor, tem tendência a refletir-se em 

sintomatologia depressiva mais grave e intensa, tempos de recuperação mais longos e maior 

recorrência aos serviços de saúde comparativamente às pessoas que apresentam apenas uma 

das perturbações do humor (Unützer, & Park, 2011). A persistência dos sintomas de 

depressivos em pacientes oncológicos poderá estar ligada a fatores tão variados como o 

diagnóstico de cancro, a duração dos tratamentos, a recorrência dos procedimentos cirúrgicos, 

sucessivos internamentos, a perda de capacidades físicas, a diminuição da qualidade de vida 

entre outros (Jadoon, et al., 2010; Martinez, 2004; Martinez, 2008; Unützer, & Park, 2011). A 

comorbilidade entre a depressão e doenças incapacitantes pode ser encarada de duas 

perspetiva: a depressão como algo que desencadeia doenças incapacitantes, assim como as 

doenças crónicas capazes de recrudescer a sintomatologia depressiva (Sousa, Silva, 

Figueiredo, Minayo, Vieira, 2012).  

Os comportamentos de fuga e evitamento são muitas vezes evidenciados, contudo 

algumas vezes são desvalorizados ou passam despercebidos no seio familiar, sendo um 

indício de depressão. Em casos extremos pode levar ao suicídio. Estas evidências passam por 

um sentimento profundo de tristeza, grande angústia e sofrimento, falta de diálogo e de 

convívio (Sousa, Silva, Figueiredo, Minayo, Vieira, 2012). Os participantes deste estudo que 

não relataram diagnóstico de depressão apresentam valores significativamente mais elevados 

de luta ativa e controlo emocional. Desta forma, a estimulação da comunicação e de 

pensamentos positivos favorecem a boa disposição, e nos pacientes oncológicos passa por 

manter e levar em frente a vida apesar das limitações inerentes à doença. A procura de ajuda e 
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o controlo emocional parecem ser preditores favoráveis à evolução do bom prognóstico em 

relação à doença, mantendo o espírito lutador (Araújo, & Silva, 2007). 

Apesar do questionário ter sido considerado algo extenso, sugere-se que se realize 

uma adaptação no protocolo de investigação no sentido de se controlar a desejabilidade social. 

Sugere-se ainda que se realize um estudo comparativo entre pacientes oncológicos e seus 

familiares e um grupo de controlo, utilizando a CAEPO para se verificar que tipo de 

estratégias de coping são evidenciadas e avaliar o poder discriminativo do instrumento, pois o 

mesmo está direcionados para pacientes oncológicos ou pessoas com doenças crónicas ou 

incapacitantes. 

O presente trabalho de investigação apresentou algumas limitações, que se passam a 

descrever. No cumprimento dos requisitos éticos e deontológicos procedeu-se à eliminação de 

um número significativo de protocolos de investigação (66). Apesar de se ter solicitado 

formalmente a autorização para a realização do estudo na unidade hospitalar e de termos 

obtido a autorização escrita para a recolha dos mesmos, posteriormente essa autorização 

escrita foi revogada, pelo que se optou pela sua eliminação dos questionário e devolução dos 

mesmos através de carta registada dirigida à instituição. Uma outra limitação está associada 

ao tempo de recolha dos questionários algo extensa, contudo, estamos a falar de uma amostra 

clínica, ou seja, uma amostra específica e mais difícil de recolher. Uma outra limitação 

prende-se com a extensão do questionário. Recebeu-se o feedback de alguns participantes que 

o questionário era algo extenso. 
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CONCLUSÃO 

Esta investigação teve como propósito a tradução, adaptação e proposta de validação 

da escala Cuestionario de Afrontamniento al Estrés para Pacientes Oncológicos – CAEPO, 

de Martinez (2004), para a população portuguesa. Considerou-se este trabalho com 

pertinência para a investigação científica uma vez que se trata de um instrumento 

especificamente desenvolvido para avaliar estratégias de coping utilizadas por pessoas com 

doença oncológica, podendo este âmbito ser alargado, segundo a autora, para pessoas que 

sofram de outras patologias, nomeadamente doenças crónicas ou incapacitantes. 

Para esse fim, e após a revisão de literatura, procedeu-se à tradução e retroversão do 

instrumentos e, posteriormente, recorreu-se à versão traduzida em português para envio de 

protocolo em formato online. O recurso a este tipo de formato teve em vista abranger uma 

amostra alargada de participantes num período temporal limitado. Os critérios de inclusão 

foram acautelados em cabeçalho de forma a considerarem participantes maiores de idade, 

alfabetizados e que tivessem algum tipo de neoplasia diagnosticada. De uma amostra inicial 

de 239 protocolos foram considerados validos apenas os que estavam integralmente 

preenchidos, totalizando-se assim uma amostra de 139 participantes. 

Na versão do instrumento proposto e utilizado nesta investigação, os resultados foram 

tratados estatisticamente e procedeu-se a análise fatorial e ao estudo da consistência interna 

das dimensões obtidas com base na avaliação dos coeficientes de Alfa de Cronbach. Obteve-

se uma estrutura diferente da original proposta por Martinez (2004), composta por cinco 

dimensões. Colocamos a possibilidade de as características psicométricas verificadas a partir 

dos resultados obtidos na versão portuguesa poderem eventualmente justificar-se em 

consequência de alguma diferença cultural, pelo que poderia ser interessante aprofundar esta 

hipótese em estudos futuros. Embora os resultados não possam ser extrapolados para a 

população, prevalecendo o seu carater subjetivo devido a se ter recorrido a uma amostra de 

conveniência, foram observadas algumas diferenças estatisticamente significativas entre 

categorias, nomeadamente: a) os participantes de género feminino apresentaram valores 

significativamente superiores de aceitação da responsabilidade e reavaliação positiva, quando 

comparados com os participantes do género masculino; b) os participantes viúvos, que são 

também o grupo mais idoso, embora em número reduzido se comparado com os restantes 

grupos, manifestou resultados significativamente mais elevados da estratégia de coping de 

passividade e resignação passiva; c) os participantes reformados, também com idades 

significativamente superiores à dos restantes participantes, apresentaram valores mais 

elevados de passividade e resignação passiva quando comparados com os restantes grupos da 
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variável situação profissional; d) os participantes com baixa médica revelaram valores 

significativamente superiores às restantes categorias em coping de autocontrolo, aceitação da 

responsabilidade e reavaliação positiva; e) os participantes que não se encontram a realizar 

tratamento apresentam níveis de resignação mais elevados face às restantes categorias; f) os 

participantes que não se encontram em tratamento apresentam níveis de resignação mais 

elevados; g) os participantes com tratamentos de quimioterapia em curso revelam níveis mais 

elevados de fuga-evitamento quando comparados com os restantes grupos; h) os participantes 

com histórico de depressão manifestam índices mais elevados de ansiedade e preocupação 

ansiosa e maiores níveis de fuga-evitamento.  

Apesar de algumas limitações encontradas neste estudo, tais como a elevada 

eliminação de questionários respondidos e considerados não-válidos, e o facto de o protocolo 

ser um pouco extenso, sugere-se que se prossigam estudos no âmbito desta temática, 

nomeadamente no que respeita ao recurso a estratégias de coping de participantes com doença 

oncológica comparativamente com familiares e com um grupo de controlo, assim como 

procurar perceber o impacto da desejabilidade social através do controlo desta variável. 

Sugere-se ainda, em futuras investigações, que se recorram a tradução portuguesa do 

instrumento CAEPO com vista a avaliar o seu poder discriminativo, uma vez que esta medida 

foi concebida especificamente para pessoas com doença oncológica, crónica ou incapacitante. 

Apesar das limitações já referidas espera-se ainda assim ter contribuído, mesmo que 

modestamente, para o estudo da temática em análise nesta investigação. 
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Anexo A – Protocolo de investigação 

N.º do questionário 

 

 

Vimos por este meio solicitar a colaboração voluntária no estudo, cujo objetivo é traduzir e validar o teste 

CAEPO para Doentes Oncológicos, que decorre no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica e do Aconselhamento, 

da Universidade Autónoma de Lisboa. 

Se aceitar participar no estudo a sua tarefa consistirá no preenchimento individual do questionário. 

Não há respostas certas ou erradas, pretende-se apenas a sua opinião pessoal e sincera. 

O questionário é de natureza confidencial. O tratamento da informação será realizado de uma forma global, não 

sendo sujeito a uma análise individualizada, os dados serão tratados estatisticamente, o que significa que o seu 

anonimato será respeitado. 

Pode desistir a qualquer momento, basta que assim o deseje. 

Se tiver alguma dúvida não hesite, sinta-se à vontade para questionar. 

Desde já, agradeço a sua disponibilidade em participar no estudo. 

Muito Obrigado pela Colaboração 

 

 

A – Dados sociodemográficos  
 

Assinale a resposta que melhor reflete a sua opinião 
 

1- Nacionalidade ________________________       2 – Cidade onde vive _____________________________ 
 

3- Idade  __________________ 
 

4- Género: 

                    Masculino                         Feminino      
 

5 – Estado civil: 

                   Solteiro (a)              Casado (a)/União de facto             Viúvo (a)             Divorciado (a)/ Separado (a)              
 

6 – Formação académica:  

                  1.º Ciclo (até 4.º ano)                    2.º Ciclo (até ao 6.º ano)                 3.º Ciclo (até ao 9.º ano)              Secundário   

                  Licenciatura                           Mestrado                                   Doutoramento                       Outro _________ 

 

7 – Profissão ______________________       7.1 – Situação profissional?  _______________________________  

 

8 – Diagnóstico ________________________________   8.1 – Data do diagnóstico _____ / _____ / ________ 

 

9 – Submetido a intervenção cirúrgica?                        9.1 – Se respondeu sim, data? _____  / _____ / ________   

                   Sim                      Não 

      10 – Está a realizar tratamento, atualmente?                 10.1 – Qual/Quais? __________________________ 

                   Sim                      Não 

       11 – Tratamentos efetuados no passado?                      11.1 – Qual/Quais? __________________________ 

                   Sim                      Não 

 

12 – Existência de recidivas?               13 - Doentes oncológicos na família?                 14 - Já teve depressão? 

         Sim              Não                                    Sim              Não                                              Sim               Não     
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Questionário de Estratégias de Coping em situações de Stress para Doentes Oncológicos (“Cuestionario de 

Afrontamiento al Estrés para Pacientes Oncológicos - CAEPO) - (CAEPO; Martinéz, 2004)  

Instruções de preenchimento 

Até que ponto foi perturbado(a) pelos seguintes sintomas. Coloque uma cruz na alternativa que melhor se adequa à sua 

forma de pensar e/ou atuar. 

Questões 
0 1 2 3 

Nunca 
Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

Sempre 

1. Habitualmente quando me sinto nervoso (a), procuro fazer coisas que me 

tranquilizem, tais como passear, ler, ver televisão, entre outras coisas. 

    

2. Estou disposto (a) a enfrentar esta situação mesmo estando preocupado (a) ou 

nervoso (a). 

    

3. Como estou preocupado (a) como agora, procuro pensar em algo agradável e 

positivo.  

    

4. Se estou preocupado (a) só penso em coisas que me fazem sentir pior.     

5. Costumo procurar pessoas que me podem ajudar na minha situação.     

6. Penso que se isto que me está a acontecer é porque não me preocupo muito com a 

minha situação. 

    

7. Penso que se aceitar o que me está a acontecer agora as coisas vão-me correr bem 

no futuro. 

    

8. Prefiro esquecer-me do que me está a acontecer e não pensar sobre isso.     

9. Evito falar do que se passa porque me custa muito.     

10. Falo das minhas preocupações com as pessoas que me rodeiam: família, amigos 

etc. 

    

11. Penso que neste caso não posso fazer nada e o melhor é aceitar as coisas como 

são. 

    

12. Tento convencer-me a mim mesmo de que tudo vai correr bem.     

13. Penso que esta situação passará rapidamente e voltarei o quanto antes à minha 

vida habitual. 

    

14. Penso constantemente no problema de saúde que tenho.     

15. Penso que vou necessitar de ajuda de outras pessoas para superar isto.     

16. Sinto que o que me está a acontecer ajuda-me a entender as coisas que são 

verdadeiramente importante na minha vida.  

    

17. Estou disposto (a) a lutar para que tudo corra bem.     

18. Gosto de pensar que o que me está a acontecer não é real e que não se passa 

nada. 

    

19. Tento partilhar as minhas emoções com algumas pessoas.     

20. Penso que os outros exageram e que na realidade o que me acontece não tem 

importância. 
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 (CAEPO; Martinéz, 2004) - Continuação  

Instruções de preenchimento 

Até que ponto foi perturbado(a) pelos seguintes sintomas. Coloque uma cruz na alternativa que melhor se adequa à sua 

forma de pensar e/ou atuar. 

Questões 
0 1 2 3 

Nunca 
Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

Sempre 

21. Procuro ser forte e enfrentar o meu problema de saúde.      

22. Sempre que estou sozinho (a) penso no que me está a acontecer agora.     

23. Penso que o melhor é deixar que as coisas sigam o seu caminho.     

24. Confio na minha força de vontade para que tudo corra bem.     

25. Procuro controlar as minhas emoções.     

26. Penso que não vou ser capaz de suportar esta situação.     

27. Penso que podem-se ter enganado a respeito da gravidade do meu problema de 

saúde. 

    

28. Tento mostrar-me sereno (a) e animado (a).     

29. Penso constantemente no que seria a minha vida se não tivesse ficado doente.     

30. Acho que a melhor solução para que tudo corra bem é rezar.     

31. Faço tudo o que me mandam fazer porque acredito que é bom para a minha 

recuperação. 

    

32. Creio que mesmo que supere esta situação ficarei muito afetado (a) e nada será 

como antes. 

    

33. Mostro os meus sentimentos e estados de ânimo perante as pessoas que são 

importantes para mim. 

    

34. Dou-me por vendido (a) com esta situação e penso que o que tiver de ser será.     

35. Penso que as coisas acontecem e nada posso fazer para mudar os 

acontecimentos. 

    

36. A verdade é que estou muito preocupado com a minha saúde.     

37. Acredito que nesta situação o melhor é aceitar as coisas como são.     

38. Procuro pensar noutras coisas e não pensar no que está a acontecer.     

39. Penso que se em outras ocasiões consegui superar os meus problemas, agora 

também o conseguirei. 

    

40. Prefiro distrair-me e não pensar em coisas negativas e estou conformado (a) 

com a minha situação atual. 
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Ways of Coping Questionnaire (WCQ) - Questionário de Estratégias de Coping 

Adaptação portuguesa: Santos & Pais-Ribeiro (1998)  
 

Por uns momentos concentre-se e pense numa situação de maior stresse que experienciou recentemente na sua vida 

profissional. Por situação “stressante” entendemos qualquer situação que foi difícil ou problemática para si, quer porque 

se sentiu angustiado (a) pelo facto daquela situação ter acontecido, quer porque se esforçou consideravelmente para lidar 

com a mesma. 

A seguir vai encontrar um conjunto de afirmações que se referem a várias estratégias utilizadas para lidar com 

situações de stresse que viveu, assinale com que frequência utilizou cada uma das estratégias indicadas.  
 

Questões 
0 1 2 3 

Nunca 

usei  

Usei de 

alguma 

forma 

Usei 

algumas 

vezes 

Usei 

muitas 

vezes 

1. Concentrei-me apenas naquilo que ia fazer a seguir – próximo passo.     

2. Fiz algo que pensei que não iria resultar, pelo menos fiz alguma coisa.     

3. Tentei encontrar a pessoa responsável para mudar a sua opinião.     

4. Falei com alguém para saber mais sobre a situação.     

5. Critiquei-me ou analisei-me a mim próprio (a).     

6. Tentei não me fechar sobre o problema, mas deixar as coisas abertas de alguma 

forma. 

    

7. Esperei que acontecesse um milagre.     

8. Deixei-me andar como se nada tivesse acontecido.     

9. Tentei guardar para mim próprio (a) o que estava a sentir.     

10. Tentei olhar para os pontos mais favoráveis do problema.     

11. Exprimi a minha zanga à(s) pessoa(s) que me causou (aram) o problema.     

12. Aceitei que fossem simpáticos e compreensivos comigo.     

13. Eu estava inspirado(a) em fazer algo criativo.     

14. Tentei esquecer tudo.     

15. Procurei ajuda de um profissional.     

16. Mudei ou cresci como pessoa de forma positiva.     

17. Pedi desculpa ou fiz algo para compor a situação.     

18. Construi um plano de ação e segui-o.     

19. Consegui mostrar o que sentia.     

20. Percebi que o problema estava agora nas minhas mãos.     

Aaaaaa 
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Ways of Coping Questionnaire (WCQ) - Questionário de Estratégias de Coping (continuação) 

Adaptação portuguesa: Santos & Pais-Ribeiro (1998)  
 

Questões 
0 1 2 3 

Nunca 

usei  

Usei de 

alguma 

forma 

Usei 

algumas 

vezes 

Usei 

muitas 

vezes 

21. Saí desta experiência melhor do que estava antes.      

22. Falei com alguém que poderia fazer alguma coisa concreta em relação ao 

problema. 

    

23. Tentei sentir-me melhor, comendo, bebendo, fumando, usando drogas ou 

medicamente, etc. 

    

24. Fiz algo muito arriscado.     

25. Tentei não agir depressa demais nem seguir o meu primeiro impulso.     

26. Encontrei nova esperança.     

27. Redescobri o que é importante na vida.     

28. Mudei algo para que as coisas corressem bem.     

29. Evitei estar com as pessoas em geral.     

30. Não deixei que a situação me afetasse. Recusei-me a pensar demasiado sobre 

o problema. 

    

31. Pedi conselhos a um familiar ou amigo que respeito.     

32. Evitei que outros se apercebessem da gravidade da situação.     

33. Tornei a situação mais leve, recusando-me a levar as coisas muito a sério.     

34. Falei com alguém sobre como me estava a sentir.     

35. Mantive a minha posição e lutei pelo que queria.     

36. Passei o problema para os outros.     

37. Aproveitei as minhas experiências passadas. Já estive envolvido (a) em 

situações semelhantes. 

    

38. Eu sabia o que devia ter feito, por isso redobrei os meus esforços para que as 

coisas corressem bem. 

    

39. Recusei acreditar que a situação me tinha acontecido.     

40. Prometi para mim próprio(a) que as coisas seriam diferentes para a próxima.     

41. Criei várias soluções diferentes para ao problema.     

42. Tentei evitar que os meus sentimentos interferissem demasiado noutras 

coisas. 

    

A41.  
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Ways of Coping Questionnaire (WCQ) - Questionário de Estratégias de Coping (continuação) 

Adaptação portuguesa: Santos & Pais-Ribeiro (1998)  
 

 

Questões 
0 1 2 3 

Nunca 

usei  

Usei de 

alguma 

forma 

Usei 

algumas 

vezes 

Usei 

muitas 

vezes 

43. Mudei alguma coisa em mim próprio (a).     

44. Desejei que a situação desaparecesse ou que de alguma forma terminasse.     

45. Desejei que as coisas voltassem atrás.     

46. Rezei.     

47. Pensei para mim próprio (a) naquilo que iria dizer ou fazer.     

48. Pensei na forma como uma pessoa que eu muito admiro iria lidar com a 

situação e usei-a como modelo. 

    

 
 

Por favor, verifique se respondeu a todas as questões. 
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Anexo B – Pedido de autorização e respetiva resposta de autorização 
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Anexo C – Revogação da autorização do estudo no hospital 
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Anexo D – Devolução dos questionários 

 
 

 

 

 

A/c Exmo. Sr.º Director Clínico do Centro Hospitalar Lisboa Central 

Dr. Eduardo Silva 

Lisboa, 23 de Junho de 2014 

 

Exmos Sr. Dr. Eduardo Silva 

 

Acuso receção da Vossa carta, na qual, se refere pelo Conselho de Administração, 

Não Aprovado (26-12-2013, em anexo). 

 

Em resposta à decisão indicada por Vossa Excelência e apesar de ter previamente 

recebido a autorização do Sr. Dr. Eduardo Barroso (30 de Janeiro de 2013-em anexo) 

procedi à anulação de todos os protocolos que haviam sido recolhidos junto a 

pessoas internadas no Hospital Curry Cabral, na Unidade de Cirurgia 

Hepatobiliarpancreática. 

 

Os protocolos anulados seguem em anexo a esta carta. 

 

Sem outro assunto, subscrevo-me com elevada consideração e estima 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cláudia Costa 

 

  


