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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo delinear o papel do sentido de vida, da imagem 

corporal positiva e dos estilos de vinculação na melhoria da perceção de qualidade de vida 

(QV) de pessoas que vivem com um diagnóstico de Doença Inflamatória Intestinal (DII).  

A amostra é constituída por 70 pessoas que integram a Associação Portuguesa de 

Doença Inflamatória do Intestino (APDI), sendo que 66.2% apresentam diagnóstico de 

Doença de Crohn, 30.9% diagnóstico de Colite Ulcerosa e 2.9% um diagnóstico indefinido. 

As idades dos participantes variam entre 18 a 73 anos (M=43.44, DP=12.88), e há uma 

predominância do sexo feminino (70.6%) em relação ao sexo masculino (29.4%).  

Os resultados obtidos não apresentaram diferenças significativas na QV em função 

dos dados sociodemográficos, do subtipo de doença ou entre participantes que foram 

submetidos a um procedimento cirúrgico como parte da terapia. Foram encontradas 

correlações positivas entre a escolaridade e o tempo de doença e as dimensões de relação 

social e ambiental da QV. No que toca às variáveis em estudo, foram encontradas correlações 

significativas e positivas com as quatro dimensões da QV – física, psicológica, relações 

sociais e ambiental. O modelo preditor da QV é estatisticamente significativo nas quatro 

dimensões, integrando as três variáveis independentes, tendo a imagem corporal positiva e 

o sentido de vida se apresentado como melhores preditores das dimensões da QV. O estilo 

de vinculação mais frequente na amostra é o seguro, seguido do preocupado, tendo sido 

encontradas diferenças significativas nas dimensões física, psicológica e de relações sociais 

da QV entre os estilos seguro e preocupado. 

Em síntese, o sentido de vida, a imagem corporal positiva e os estilos de vinculação 

parecem ter um papel importante na melhoria da qualidade de vida de pessoas que convivem 

com diagnóstico de DII. Estes resultados sustentam a necessidade de se avaliar os recursos 

de suporte que podem atuar de forma positiva no ajustamento psicológico à doença em 

contexto clínico. 

 

Palavras-chave: doença inflamatória intestinal, sentido de vida, imagem corporal positiva, 

estilos de vinculação, qualidade de vida. 
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Abstract 

 

 This study aims to delineate the role of meaning in life, positive body image and 

attachment styles on improvement of quality of life (QOL) in people with inflammatory 

bowel disease (IBD). 

 The sample includes 70 participants that integrate the Portuguese Association of 

Inflammatory Bowel Disease (APDI), with 66.2% diagnosed with Crohn’s Disease, 30.9% 

diagnosed with Ulcerative Colitis and 2.9% with an undefined diagnosis. The participants 

ages vary from 18 to 73 years (M=43.44, SD=12.88) and there is a predominance of females 

(70.6%) over males (29.4%).   

 Results obtained didn’t show significant statistical difference on QOL according to 

sociodemographic data, the disease’s subtype or between patients who underwent surgery as 

part of the treatment. Positive correlations were found between schooling, disease duration 

and social relationship and environmental dimensions of QOL. Regarding the independent 

variables of the study, significant and positive correlations where found with the four 

dimensions of QOL – physical, psychological, social relationship and environmental. The 

QOL predictor model is statistically significant in the four dimensions and integrate all the 

three independent variables, with positive body image and meaning in life being the best 

predictors of QOL dimensions. The most frequent attachment style found was secure, 

followed by anxious, and was found significant difference in the physical, psychological and 

social relationship dimensions of QOL between the both attachment styles. 

 In summary, meaning in life, positive body image and attachment styles may play an 

important role in improving QOL of people living with a diagnosis of IBD. These results 

support the need to evaluate the resources that can act positively on psychological adjustment 

in the clinical context.   

 

Keywords: inflammatory bowel disease, meaning in life, positive body image, attachment 

styles, quality of life 
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Résumé  

 

Cette étude vise à souligner le rôle du sens de la vie, de l'image corporelle positive et 

des styles d'attachement dans l'amélioration de la perception de la qualité de vie (QV) des 

personnes vivant avec un diagnostic de maladie inflammatoire intestinale (MII). 

 L'échantillon de l’étude est composé de 70 personnes membres de l'Association 

portugaise des maladies inflammatoires de l'intestin (APMII), dont 66,2 % diagnostiquées 

avec la maladie de Crohn, 30,9 % diagnostiquées de colite ulcéreuse et 2,9 % d’un diagnostic 

indéterminé. L'âge des participants varie de 18 à 73 ans (M=43,44, SD=12,88) avec une 

prédominance des femmes (70,6 %) par rapport aux hommes (29,4 %).  

Les résultats obtenus n'ont pas démontré de différences significatives de QV selon 

les données sociodémographiques, du sous-type de maladie ou entre les participants ayant 

subi une intervention chirurgicale dans le cadre de la thérapie. Des corrélations positives ont 

été retrouvées entre la scolarité, la durée de la maladie et les dimensions de la relation sociale 

et environnementale du QV. En ce qui concerne les variables étudiées, des corrélations 

significatives et positives ont été retrouvées avec les quatre dimensions de la qualité de vie 

à savoir : les physiques, psychologiques, sociales et environnementales. Le modèle de 

prédiction du QV est statistiquement significatif dans les quatre dimensions de la qualité de 

vie, intégrant les trois variables indépendantes ; l'image corporelle positive et le sens de la 

vie étant présentés comme les meilleurs prédicteurs des dimensions du QV. Par ailleurs, le 

style d'attachement le plus fréquent dans l'échantillon est le style sécure, suivi par le style 

préoccupé, tandis que des différences significatives ont été constatées dans les dimensions 

physiques, psychologiques et sociales du QV entre les styles confiant et inquiet. 

En conclusion, le sens de la vie, l'image corporelle positive et les styles d'attachement 

semblent jouer un rôle important dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes 

atteintes d'une MII. Ces résultats confirment la nécessité d'évaluer les ressources de soutien 

qui peuvent agir positivement sur l'adaptation à la maladie dans un contexte clinique. 

 

Mots-clés: maladies inflammatoires de l'intestin, le sens de la vie, l’image corporelle 

positive, styles d’attachement, qualité de vie 
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1. Introdução 

 

 

A presente dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia 

na área de Psicologia Clínica e da Saúde e tem como título “O papel do sentido de vida, da 

imagem corporal positiva e da vinculação na qualidade de vida na Doença Inflamatória 

Intestinal”. 

A qualidade de vida (QV) é descrita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como um conjunto de perceções que o indivíduo tem acerca das suas expetativas, objetivos, 

preocupações e valores e da posição que a sua vida assume dentro destes parâmetros no 

contexto cultural em que está inserido (WHOQOL Group, 1998), reconhecendo que este é 

um conceito multidimensional que abrange os domínios físico, psicológico, social e 

ambiental.  

Uma vez que a literatura tem demonstrado que o diagnóstico de Doença Inflamatória 

Intestinal (DII) pode ter um impacto negativo na perceção de QV (Knowles, Graff, et al., 

2018; Knowles, Keefer, et al., 2018), torna-se pertinente aprofundar o conhecimento sobre 

a influência que os fatores tais como o sentido de vida, a imagem corporal positiva e os 

estilos de vinculação podem ter na melhoria da qualidade de vida de pessoas que convivem 

com este diagnóstico. 

O objetivo deste estudo é avaliar quais fatores podem contribuir para que pacientes 

com Doença Inflamatória Intestinal (DII) possam ter uma melhor perceção de qualidade de 

vida. A pertinência do estudo recai sobre a necessidade de se clarificar quais fatores podem 

atuar de maneira protetora e positiva no ajustamento às adversidades que uma situação de 

doença crónica desta natureza pode causar.  

Com base nas premissas supracitadas, o presente trabalho se propõe a verificar o 

papel das variáveis na melhoria da QV. Para o efeito, inicialmente será apresentada uma 

introdução teórica acerca da Doença Inflamatória Intestinal e das variáveis em estudo – o 

sentido de vida, imagem corporal positiva, os estilos de vinculação e a qualidade de vida – 

e a segunda parte deste trabalho contemplará a apresentação dos resultados e a discussão dos 

mesmos.  
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1.1 Doença Inflamatória Intestinal 

 

A Doença Inflamatória Intestinal (DII) pertence à classe de distúrbios 

gastrointestinais funcionais e inclui a Doença de Crohn (DC) e a Colite Ulcerosa (UC) que 

são caracterizadas por inflamações no trato gastrointestinal e marcadas por episódios de 

exacerbação e remissão dos sintomas (Gasparetto & Guariso, 2013). Os sintomas mais 

típicos da DII incluem dor abdominal e/ou desconforto associados com alterações do 

formato das fezes, diarreia, sangramento retal e presença de muco nas fezes (Salvioli & 

Bazzocchi, 2006). Outras complicações, tais como febre, artralgia, fadiga, anorexia e anemia 

podem surgir devido às inflamações na mucosa intestinal e deficiência de ferro e vitaminas 

do complexo B (Bourikas & Papadakis, 2010). Ambas as doenças partilham características 

na fisiologia motora e sensorial e na abordagem aos cuidados com o paciente (Drossman, 

Camilleri, Mayer, & Whitehead, 2002).   

A DII é uma condição crónica cuja causa persiste idiopática e que afeta não só os 

órgãos do trato gastrointestinal, mas também outros tecidos, tais como a pele, as articulações 

e os olhos, o que pode afetar severamente o bem-estar dos pacientes (Salmo, Absar, & 

Haboubi, 2006). Apesar das semelhanças na sintomatologia de ambas, há uma importante 

diferença: na Doença de Crohn todo o trato gastrointestinal é afetado pela inflamação, desde 

a boca até ao ânus, enquanto que na Colite Ulcerosa os danos são limitados ao colón e reto 

(Kirsner, 2003).  

A fase de diagnóstico é geralmente um momento onde os pacientes têm de enfrentar 

a sua nova realidade e aprender a conviver com uma doença crónica. Nesta fase, as reações 

iniciais podem variar entre o choque, a raiva, o sentimento de culpa e as crenças de que eles 

próprios provocaram o surgimento da doença, bem como uma perceção de perda de controlo 

sobre a sua própria vida e uma diminuição acentuada da confiança neles próprios e no futuro 

(Thomas, 2009). 

 Por sua vez, alguns pacientes relataram que se sentiram solitários e isolados, 

enquanto que outros reportaram que se sentiram alienados, como se o próprio corpo se 

tivesse tornado num elemento estranho para eles, como uma espécie de aberração. A 

vergonha e o constrangimento são também sentimentos comuns que acompanham grande 

parte dos pacientes com DII, sendo evidente o impacto negativo que estes sentimentos 

podem trazer às relações interpessoais já existentes e, por outro lado, a possibilidade de 
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iniciar novas relações devido ao impasse entre partilhar ou não a sua condição. 

Adicionalmente, os impactos se estendem também à vida conjugal e sexual, onde muitos 

pacientes sentem que a doença afetou negativamente a sua capacidade de manter uma vida 

sexual saudável. Além disso, em casos onde a progressão da doença foi súbita e seguida da 

necessidade imediata de uma cirurgia, os pacientes expressaram sintomas típicos de um 

quadro de Perturbação do Stress Pós-Traumático, apresentando pesadelos e flashbacks sobre 

os momentos passados no hospital e, como consequência do medo de que a situação se 

repetisse, passaram a evitar deslocações a hospitais (Thomas, 2009). 

A incidência desta doença está geralmente associada a baixa qualidade de vida (QV), 

distress emocional e, ainda, a elevados custos com os cuidados médicos (Drossman et al., 

2002). A morbilidade inerente à doença e à própria terapia, como os medicamentos e a 

cirurgia, afetam a produtividade profissional e escolar, a possibilidade de socialização e o 

desenvolvimento pessoal e familiar. Além disso, ambas as doenças estão associadas ao 

aumento do risco de desenvolvimento de cancro intestinal e à mortalidade em consequência 

do surgimento do tumor (Bernstein & Blanchard, 2003).  

Têm sido observadas, ainda, evidências de que existe uma alteração da interação 

entre a conexão cérebro-intestino que afeta significativamente o curso e desenvolvimento da 

DII, sendo que os sintomas psicológicos mais comuns, nestes casos, são a dor abdominal 

crónica, a ansiedade e a depressão (Regueiro, Greer, & Szigethy, 2017). Os fatores 

associados ao surgimento destes sintomas nos doentes com DII podem variar e a ansiedade, 

por sua vez, pode estar relacionada com a perceção de stress, com a dor abdominal e com o 

baixo nível socioeconómico. Já os sintomas depressivos podem estar associados não só ao 

stress, mas também à realização de exames invasivos, como a endoscopia, e à necessidade 

de internamentos hospitalares (Goodhand et al., 2012).  

Devido ao estigma associado à DII, alguns doentes podem-se sentir mais tímidos e 

introvertidos após receberem o diagnóstico, sendo que em alguns casos é possível que haja 

internalização do estigma, onde os pacientes acabam por concordar com os estereótipos 

relacionados com a sua condição e a acreditar que estes são reais. No entanto, alguns 

pacientes referem que apesar das mudanças negativas sofridas desde o surgimento da 

doença, alguns aspetos positivos também emergiram, tais como o crescimento pessoal, a 

valorização da vida, a perceção de novos caminhos a serem percorridos, o crescimento 

espiritual e, por fim, uma melhoria nas suas relações interpessoais (Purc-Stephenson, 
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Bowlby, & Qaqish, 2015). Posto isso, considera-se que é de grande importância considerar 

os fatores psicossociais que poderão afetar a adaptação à doença e ao tratamento (Drossman 

et al., 2002).  

Um estudo efetuado entre 2003 e 2007 estimou que a prevalência da DII era de 146 

em cada 100 000 habitantes em Portugal (Azevedo et al., 2010), sendo que os autores 

referiram que devido à sua baixa incidência é difícil aplicar estudos populacionais e atualizar 

os dados sobre a prevalência desta doença. Todavia, há indícios de um aumento da incidência 

e prevalência da DII em todo o mundo, o que parece estar associado à globalização e 

industrialização das sociedades, sendo que o maior número de pacientes com essa doença é 

observado na América do Norte e na Europa (Gasparetto & Guariso, 2013).  

O diagnóstico de DII é feito através da combinação de endoscopias, análises à 

aparência da mucosa e análise histológica de biopsias da mucosa intestinal (Dassopoulos & 

Hanauer, 2003). Embora a própria doença não seja fatal, é importante que o seu diagnóstico 

possa ser feito atempadamente, uma vez que o tratamento pode incluir a realização de 

cirurgias, incluindo colectomia para doentes com colite ulcerosa (Riegler & de Leone, 2006), 

bem como a utilização de medicamentos leves e toleráveis ou de imunossupressores 

agressivos, numa fase mais avançada do tratamento. Posto isto, e devido à imprevisibilidade 

do curso da doença, é necessário que frequentemente sejam realizados follow-ups, para 

ajustar o tratamento às condições fisiológicas do paciente e reduzir os efeitos insatisfatórios 

da medicação (Wehkamp, Gotz, Herrlinger, Steurer, & Stange, 2016).  

Tal como referido anteriormente, têm sido observadas incidências de morbilidades 

psicológicas que afetam vários domínios da vida pessoal dos pacientes com neste sentido, é 

importante que sejam realizados estudos para avaliar quais fatores poderão ser protetores da 

QV destes doentes e, paralelamente, diminuir o seu sofrimento psicológico ao melhorar o 

ajustamento à doença. 

 

1.2 Sentido de vida 

 

O sentido de vida (SV) é descrito por Guerra (1998, p. 97)  como a “existência 

consciente de um propósito ou missão na vida da pessoa, que a faz orientar-se com destino 

à sua concretização”. O autor Viktor Frankl, pioneiro no estudo deste conceito, acreditava 

que o sofrimento podia vir a ser uma grande oportunidade para o crescimento pessoal, 
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através da extração de ensinamentos resultantes de situações adversas (Sommerhalder, 

2010).  

A literatura tem evidenciado que pacientes com doenças crónicas que não 

experienciam ou procuram o SV, manifestam maior sofrimento psicológico, enquanto que 

pacientes que procuram e experienciam o SV apresentam maiores níveis de aceitação e de 

bem-estar (Dezutter et al., 2013). Ainda, pacientes que apresentam um forte SV reportam 

menores níveis de distress, utilização de estratégias de coping mais eficazes e relações 

interpessoais mais próximas e satisfatórias. Neste sentido, acredita-se que a preservação ou 

restauração de um SV está positivamente relacionada com o ajustamento psicológico em 

pacientes que estão a ser submetidos a tratamentos médicos severos (Sherman & Simonton, 

2012).  

Sustentando a referida conclusão em algumas patologias, encontraram-se 

associações positivas do SV com a QV e negativas com a depressão e ansiedade em doentes 

com cancro colorretal (Guerra, Lencastre, Silva, & Teixeira, 2017). Noutro estudo com 

doentes com VIH/SIDA, também Reis, Lencastre, Jonsson e Guerra (2019) constataram que 

o SV integrou vários modelos preditores de dimensões da QV, avaliada pelo instrumento da 

OMS (WHOQOL-Bref), com contribuição única para os domínios psicológico e ambiental 

da QV. Ainda, utilizando o mesmo instrumento, verificou-se também que em doentes com 

esclerose múltipla, o SV e ansiedade foram os preditores significativos do domínio 

psicológico e ambiental da QV (Pinto & Guerra, 2018).  

O interesse em estudar o SV em pessoas com diagnóstico de DII surgiu devido ao 

reconhecimento de que se trata de uma doença crónica que traz adversidades a nível 

psicológico e por não terem sido encontrados estudos que avaliassem o papel dessa variável 

na adaptação à DII.  

 

1.3 Imagem corporal positiva 

 

A imagem corporal positiva (ICP) é definida como a capacidade de manter opiniões 

positivas acerca do próprio corpo apesar de qualquer particularidade na aparência física, a 

aceitação do corpo apesar do peso e das imperfeições, o respeito pelo corpo, a adoção de 

comportamentos saudáveis, e por fim, a rejeição da imagem corporal irrealista perpetuada 

pelos meios de comunicação (Avalos, Tylka, & Wood-Barcalow, 2005).  
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Alguns pacientes com DII expressam grande preocupação com a sua imagem 

corporal e as alterações físicas que a doença pode causar (Keeton, Mikocka-Walus, & 

Andrews, 2015), tais como a perda de peso. O impacto negativo que a alteração da perceção 

corporal pode causar na vida das pessoas ocasiona, por vezes, o evitamento de situações 

onde a exposição do corpo ou partes do corpo são exigidas, tais como nadar ou tirar sangue 

para fazer análises (Thomas, 2009). A perceção negativa da imagem corporal em doentes 

com DII está associada a uma diminuição acentuada da QV, tanto a nível físico como a nível 

psicológico (Trindade, Ferreira & Pinto-Gouveia, 2017).  

No entanto, a literatura apresenta uma lacuna no que toca à avaliação da ICP em 

pacientes com DII, focando-se maioritariamente na perceção negativa do corpo e nos seus 

efeitos na QV e adesão ao tratamento. Neste sentido, consideramos pertinente acrescentar a 

medida de ICP com o objetivo de colmatar essa lacuna na literatura e perceber de que 

maneira a apreciação corporal poderá atuar como um fator protetor e auxiliar o paciente a 

ter mais QV.  

 

1.4 Estilos de vinculação 

 

A teoria da vinculação de Bowlby (1973) pressupõe que as crianças internalizam as 

experiências com seus cuidadores de tal forma que o padrão de vinculação que têm com 

estes cria um protótipo que serve como base para a maneira como se relacionarão com outras 

pessoas no futuro (Bartholomew & Horowitz, 1991).  

Uma vinculação segura indica que o bebé confia que a sua figura de vinculação será 

responsiva e sensível aos seus sinais de procura de proximidade e que em situações onde os 

seus comportamentos de vinculação estejam bastante ativados, a figura dará o conforto e 

segurança que o mesmo necessita. Uma vinculação insegura, por outro lado, é caracterizada 

por grandes níveis de ansiedade e insegurança e as crianças que apresentam este estilo de 

vinculação (EV) podem variar em comportamentos, sendo que algumas poderão expressar 

mais comportamentos de evitamento e outras comportamentos de resistência ou 

ambivalência (Prior & Glaser, 2007). Algumas mudanças normativas são expectáveis nos 

comportamentos de vinculação durante vários ciclos da vida. Na infância, por exemplo, com 

o desenvolvimento da linguagem a comunicação entre a figura de vinculação e o bebé torna-

se mais fácil e com isso é possível a negociação e compreensão entre ambos e, quando a 
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criança adquire confiança na estabilidade dessa compreensão mútua, torna-se capaz de 

tolerar a separação da figura de vinculação por períodos mais longos sem experienciar 

distress. Estas mudanças acontecem, tal como já foi referido, em vários ciclos de vida e na 

adolescência, devido as mudanças hormonais, com o desenvolvimento da maturidade física 

e capacidade reprodutiva, os jovens iniciam a procura de um parceiro da mesma faixa etária, 

ao mesmo tempo que atingem mudanças cognitivas que também permitem um 

funcionamento mais maduro, e neste sentido passam a procurar um parceiro que se tornará 

a sua principal figura de vinculação. Já na idade adulta, outro exemplo sobre estas mudanças 

normativas é o de mulheres grávidas, no pós-parto e durante os primeiros meses de vida do 

bebé, quando manifestam maior necessidade de recorrer às figuras de vinculação (e.g., 

parceiro romântico, mãe, ou outra figura de vinculação disponível) para obter cuidados 

(Parkes, Stevenson-Hinde, & Marris, 2006). 

Os estilos de vinculação são considerados mais ou menos estáveis durante o ciclo de 

vida e, durante a adolescência e vida adulta outras pessoas se tornarão as principais figuras 

de vinculação, tais como os parceiros românticos e amigos próximos, professores ou 

supervisores nos contextos académicos e terapeutas no contexto clínico, podem servir como 

fontes de suporte e conforto (Shaver & Mikulincer, 2010). No entanto, apesar de as figuras 

de vinculação passarem a ser outra pessoa, a teoria da vinculação de Bowlby (1973) 

pressupõe que as crianças internalizam as experiências com seus cuidadores de tal forma que 

o padrão de vinculação que têm com estes cria um protótipo que serve como base para a 

maneira como se relacionarão com outras pessoas no futuro (Bartholomew & Horowitz, 

1991). Quando a figura de vinculação de um adulto se mostra disponível, sensível e 

responsiva para com os comportamentos de procura de proximidade, a pessoa experiencia 

segurança e adapta os seus modelos internos dinâmicos, o que garante maior confiança em 

utilizar os comportamentos de proximidade como uma estratégia eficaz de coping (Shaver 

& Mikulincer, 2010). 

O EV seguro mantém a classificação na idade adulta, enquanto que os EV inseguros, 

classificados como ansioso-ambivalente ou ansioso-evitante são categorizados na idade 

adulta, respetivamente, como preocupado, ou seja, adultos com altos níveis tanto de 

ansiedade, quanto em confiança nos outros e conforto com a proximidade, ou desligado, que 

são os adultos com baixos níveis nestas três dimensões. Existe ainda a possibilidade de um 

adulto apresentar um EV amedrontado que é caracterizado por altos níveis de ansiedade e 

baixos em confiança nos outros e conforto com a proximidade. Contudo, não existe um 
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consenso na literatura sobre o número de estilos de vinculação na idade adulta, sendo que no 

geral é possível reter a existência de pelo menos um EV seguro e vários estilos inseguros 

(Canavarro, Dias, & Lima, 2006).  

Os EV têm sido estudados em diferentes populações clínicas. No caso do EV 

amedrontado, este tem sido mais encontrado em pacientes com diagnóstico de doenças 

crónicas do sistema cardiovascular, tais como o AVC, enfarte do miocárdio e hipertensão, 

enquanto que o EV desligado pode ser mais identificado em pacientes com condições 

clínicas que envolvem principalmente a dor, tais como artrites, dores de cabeça e outras 

formas de dor crónica (McWilliams & Bailey, 2010).  

Quando comparados com pessoas saudáveis, pessoas com diagnóstico de DII 

apresentaram predominantemente o EV amedrontado (Agostini et al., 2010; Ercolani et al., 

2010), seguido do EV preocupado como os mais frequentes nesta população clínica. No caso 

dos indivíduos que tem DC, foram encontrados altos níveis de necessidade de aprovação e 

preocupação com relacionamentos, sendo que alguns sujeitos reportaram que durante a 

infância percecionaram os seus pais como sendo tipicamente superprotetores e as suas mães 

como pouco responsivas. Estes dados sugerem que pessoas com estes EV têm uma visão 

negativa do self, o que pode resultar em altos níveis de dependência e de baixa autoestima 

(Agostini et al., 2010). Ainda comparados com indivíduos saudáveis, pacientes com CU 

manifestaram níveis elevados nas dimensões de ansiedade, necessidade de aprovação e 

evitamento em relações, tendo sido a preocupação com relacionamentos um preditor do 

stress nesta população clínica (Agostini, Spuri Fornarini, Ercolani, & Campieri, 2016).  

Estes dados corroboram a presença dos EV amedrontado e preocupado em pacientes 

com DII que apresentam resultados negativos tanto na dimensão física, quanto na dimensão 

psicológica da QV (Agostini et al., 2014). 

 

1.5 Qualidade de vida 

 

A QV é descrita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo um conceito 

multidimensional que abrange os domínios físico e psicológico, o nível de independência, 

as relações sociais, o contexto em que o sujeito está inserido e as crenças pessoais e, por fim, 

a espiritualidade e/ou a religião (WHOQOL Group, 1995). A QV dos pacientes que sofrem 
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com DII pode ser afetada por inúmeros fatores, tais como o distress emocional e os elevados 

custos com cuidados médicos (Drossman et al., 2002). Podem ainda apresentar preocupações 

acerca de um possível comprometimento do funcionamento normal das suas vidas devido às 

mudanças na sua rotina que poderão afetar negativamente a QV mesmo durante as fases de 

remissão da doença (Keeton et al., 2015). Isto é, sobretudo nas fases ativas, há alterações na 

perceção de QV dos pacientes.  

Os sintomas da doença podem causar mudanças significativas nos aspetos físicos, 

emocionais e sociais, sendo que alguns pacientes identificam que o início das alterações 

emocionais aconteceram aquando do surgimento dos sintomas, bem como a alteração da sua 

perceção de QV (Souza, Barbosa, Espinosa, & Belasco, 2011). 

Estudos tem demonstrado que a QV é reportada como sendo significativamente mais 

baixa em indivíduos que sofrem de DII, tanto na população adulta como pediátrica, quando 

comparados com indivíduos saudáveis, havendo evidências de que a QV é igualmente mais 

baixa, sobretudo na dimensão psicológica, em indivíduos que se encontram na fase ativa dos 

sintomas (Knowles, Graff, et al., 2018; Knowles, Keefer, et al., 2018). Alguns estudos 

encontraram diferenças, apesar de pouco significativas, na QV entre os subtipos da DII 

(Knowles, Keefer, et al., 2018), sendo que não existe um consenso na literatura sobre estas 

diferenças. Contudo, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na QV 

de pessoas com diagnóstico de CU ou DC, num estudo efetuado com população portuguesa 

(Amorim & Guerra, 2018).  

 Em síntese, com a revisão da literatura compreendemos que os construtos 

anteriormente descritos têm cumprido um papel importante na avaliação da QV de pessoas 

com DII e outras patologias crónicas, o que por sua vez nos levou a considerar a importância 

do estudo mais afundo destas influências. Neste sentido, o presente estudo apresenta como 

variáveis independentes o SV, a ICP e os EV, sendo a QV a variável dependente ou 

resultado. Posto isto, estabelecemos como objetivos de investigação inicialmente a 

caracterização da amostra ao nível das variáveis sociodemográficas e clínicas, verificar 

eventuais diferenças nas dimensões da QV entre os dois subtipos que constituem a DII e em 

função do sexo, compreender se o SV e a ICP constituem-se como bons preditores da QV e, 

ainda, verificar a influência dos padrões de vinculação na melhoria da QV desta população 

clínica.  
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 Este estudo faz parte de um projeto de investigação mais abrangente intitulado “O 

corpo na doença: Estudo da ICP em diferentes condições clínicas” que tem como objetivo 

compreender como as pessoas com diferentes doenças se relacionam com o próprio corpo e, 

por outro lado, perceber quais fatores poderão contribuir para a melhoria desta relação, 

apesar das adversidades psicológicas, emocionais, sociais e profissionais que uma situação 

de doença pode acarretar.  

 

 

 

 

  



 

 11 

2. Método 

 

 

2.1 Participantes 

 

Para a amostra deste estudo foram recrutados 73 participantes, utilizando os seguintes 

critérios de inclusão: ter um diagnóstico de DII, não ter o diagnóstico de outras doenças 

crónicas e ter idade igual ou superior a 18 anos. Foi necessário retirar três participantes da 

amostra após verificar-se que os dados não cumpriam alguns dos critérios de inclusão, tendo 

a amostra final sido constituída por 70 participantes, com idades compreendidas entre 18 e 

73 anos.  

 A caracterização da amostra (Quadro 1) evidencia que a maior parte do grupo foi 

composto por participantes com diagnóstico de DC e que há maior prevalência de sujeitos 

do sexo feminino. No que diz respeito à idade dos participantes, verifica-se que a amostra é 

composta tanto por jovens, como adultos e idosos e que os estados civis casado/a e solteiro/a 

predominam na amostra. Verifica-se que em relação aos anos de escolaridade há 

participantes que completaram desde o ensino básico até ao ensino superior e, por fim, em 

relação ao tempo de doença estão compreendidos na amostra 68 participantes, pois registam-

se dois missings, que receberam o diagnóstico há poucos meses e participantes que convivem 

com o diagnóstico há mais de 30 anos. 

Quadro 1. Caracterização das frequências relativas à amostra em estudo 

 N % M DP Amplitude 

Tipo de doença      

Doença de Crohn 45 66.2    

Colite ulcerosa 21 30.9    

Indefinido 2 2.9    

Idade   43.44 12.88 18-73 

Sexo      

Feminino 48 70.6    

Masculino 20 29.4    

Estado Civil      

Solteiro/a 26 38.2    

Casado/a  34 50.0    

Divorciado/a 8 11.8    
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Escolaridade em anos 70  15.25 3.5 7-25 

Duração da doença em meses 68  163.8 128.151 2-500 

 

 

 

2.1 Materiais 

 

 Para aceder à avaliação da existência de um SV foi utilizada a Escala de Sentido de 

Vida (ML Scale) (Guerra et al., 2017) que consiste num questionário com sete itens em escala 

tipo Likert, com afirmações de caráter mais positivo como “tenho interesse e faço planos” e 

“apesar das contingências procuro seguir um plano coerente de vida interior”, e itens de teor 

mais negativo, tais como “minha vida é vivida em vão” e “sinto-me pouco realizado como 

pessoa” cujas respostas para ambas as categorias de itens variam entre 1 (concordo muito) 

até 5 (discordo muito). Os itens 1, 3, 4 e tiveram que ser invertidos para a cotação, sendo o 

total da escala o somatório de todos os itens, referindo-se ainda que quanto mais elevada for 

a cotação, melhor será o SV (Guerra et al., 2017). A avaliação das qualidades psicométricas 

da escala de SV foi feita com três grupos de pacientes oncológicos e com um grupo de 

pacientes com lesão vertebro medular, sendo que os valores de alfa de Cronbach variaram 

entre .74 a .78, indicando que o instrumento tem uma consistência interna satisfatória. Neste 

estudo o valor de alfa é de Cronbach é de .85. 

 Uma vez que a ICP engloba diferentes dimensões, serão utilizados dois instrumentos 

para a avaliação desta variável, sendo que o primeiro é a versão portuguesa do Body 

Appreciation Scale-2 (BAS-2) (Lemoine et al., 2018) que consiste num questionário com dez 

questões em escalas do tipo Likert com afirmações a respeito da perceção da pessoa sobre o 

próprio corpo, como por exemplo, “respeito o meu corpo” e “sinto-me bem com o meu 

corpo” cujas respostas vão desde 1 (nunca) a 5 (sempre). Quanto maior for a pontuação 

obtida, maior será a apreciação corporal. As qualidades psicométricas da BAS-2 foram 

asseguradas, demonstrando que o instrumento segue uma estrutura unifatorial, apresenta 

validade de convergência e consistência interna, com valores de alfa de Cronbach 

compreendidos entre .91 em adolescentes do sexo masculino, .94 para adolescentes do sexo 

feminino e .94 para adultos no geral (Lemoine et al., 2018; Torres, Barbosa, Meneses, Tylka, 

& Vieira, 2018) . Neste estudo o valor de alfa é de Cronbach é de .93. 
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O segundo instrumento é a versão portuguesa do Body Acceptance by Others Scale 

(BAOS) (Barbosa et al., 2018) que contém dez itens em escala de Likert onde as respostas 

variam desde 1 (nunca) até 5 (sempre) em afirmações sobre sentirem aceitação por parte dos 

outros acerca do peso e forma do seu corpo. Os participantes respondem a estas questões 

tendo em mente a opinião dos seus amigos, familiares, parceiros românticos, da sociedade e 

a mensagem perpetrada pelos meios de comunicação social. É feita a média do somatório 

das pontuações dos itens, sendo que quanto maior for a pontuação maior será a perceção de 

aceitação do peso e formato do corpo.  A versão portuguesa do instrumento apresenta boa 

consistência interna, com valores de alfa de Cronbach compreendidos entre .93 para 

adolescentes e .94 para adultos  (Barbosa et al., 2018; Meneses, Torres, Miller, & Barbosa, 

2019). Neste estudo o valor de alfa é de .93. 

 Para a avaliação dos EV será utilizada a Escala de Vinculação no Adulto (EVA) 

consiste num instrumento com 18 itens em escala de Likert sendo compreendidos entre 1 

(Nada característico em mim) e 5 (Muito característico em mim) que englobam 3 dimensões 

do construto: a Ansiedade, a Confiança nos outros e o Conforto com a proximidade. Para a 

obtenção das pontuações nas diferentes dimensões da EVA os itens devem ser cotados de 1 

a 5, tendo em atenção que os itens 2, 7, 8, 13, 16, 17 e 18 devem ser cotados de maneira 

inversa por se tratar de itens invertidos. Os indivíduos que apresentarem valores médios 

superiores a 3 nas variáveis Conforto-Confiança e inferiores a 3 em Ansiedade são 

classificados como Seguros, os que apresentarem valores médios superiores a 3 em 

Conforto-Confiança e superiores a 3 em Ansiedade são considerados Preocupados, os que 

apresentarem valores médios inferiores a 3 em Conforto-Confiança e inferiores a 3 em 

Ansiedade são considerados Desligados, e, por fim, os que apresentarem valores médios 

inferiores a 3 em Conforto-Confiança e superiores a 3 em Ansiedade são considerados 

Amendontrados (Canavarro et al., 2006). A versão portuguesa da EVA apresenta valores de 

alfa de .84 para o fator 1 (Ansiedade), de .67 para o fator 2 (Conforto) e de .54 para o fator 

3 (Confiança). Neste estudo o valor de alfa do fator 1 é de .89, do fator 2 é de .65 e do fator 

3 é de .54.  

 Por fim, para a avaliação da QV será utilizada a versão abreviada do instrumento 

Avaliação da Qualidade de Vida pela Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref) 

(WHOQOL Group, 1998) em língua portuguesa (Vaz Serra et al., 2006) que foi 

desenvolvido devido à necessidade de se criar um instrumento com características 

psicométricas equivalentes, mas que demorasse menos tempo a ser respondido, uma vez que 
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o instrumento original (WHOQOL-100) tem 100 perguntas. Neste sentido, o WHOQOL-

Bref reúne 26 perguntas, das quais 24 representam cada uma das 24 facetas específicas que 

constituem o WHOQOL-100, apresentando uma pergunta por faceta, o que mantém a 

essência subjetiva e multidimensional do conceito de QV por se garantir a escolha da 

pergunta mais geral de cada faceta (item que mais se correlacionava com o score total, 

calculado através da média de todas as facetas) e se ter verificado que os itens têm uma boa 

validade de construto (WHOQOL Group, 1998). As outras duas perguntas são de caráter 

mais geral sobre a perceção da saúde e da QV (Vaz Serra et al., 2006). As 24 facetas que 

constituem o instrumento podem ser agrupadas em quatro domínios: 1) físico, 2) 

psicológico, 3) relações sociais e 4) ambiental (WHOQOL Group, 1998).  

 As perguntas do instrumento são apresentadas numa escala do tipo Likert que vão de 

1 até 5 e variam em intensidade (nada a muitíssimo), frequência (nunca a sempre), avaliação 

(muito má/muito insatisfeito a muito boa/muito satisfeito/a) e capacidade (nada a 

muitíssimo/completamente) (Vaz Serra et al., 2006). O instrumento é tratado e convertido 

numa escala de 0-100, sendo os valores mais elevados elucidativos de melhor QV em cada 

uma das 4 dimensões. 

 

2.3 Procedimento 

 

Após a aprovação por parte da Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, foi iniciada a elaboração de um 

questionário em versão online através do software LymeSurvey.  

O procedimento de recolha de dados foi feito em colaboração com a Associação 

Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino (APDI) que disponibilizou o questionário 

aos seus associados entre os meses de janeiro e abril de 2020.  

Os dados recolhidos foram inseridos no programa IBM Statistics SPSS versão 26 e 

posteriormente foram analisados recorrendo às medidas descritivas e de frequência para a 

caracterização da amostra. Os testes estatísticos utilizados para testar as hipóteses deste 

estudo foram o teste t de Student para amostras independentes para comparar as diferenças 

em função do subtipo de doença e sexo. Para avaliar se as variáveis do estudo se relacionam 

foi utilizado o coeficiente de correlação momento produto de Pearson. Já para a obtenção 

do modelo preditor para a variável dependente (QV) foi utilizado o teste de regressão linear 
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múltipla com o método enter e, por fim, para verificar se existem diferenças significativas 

na QV entre os diferentes SV foi utilizado o teste de variâncias ANOVA intersujeitos tendo 

sido selecionado o teste de post-hoc Bonferroni para a análise das diferenças entre as 

variáveis.  
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3. Resultados 

  

A seguir serão apresentados os resultados das análises efetuadas para verificação da 

influência dos dados sociodemográficos e das variáveis independentes na variável 

dependente, nas diferentes dimensões da QV.  

O Quadro 2 apresenta os valores das médias e desvios padrão, bem como os valores 

do teste t de Student, de cada dimensão da variável QV, ou seja, a dimensão física (TWD1), 

psicológica (TWD2), de relações sociais (TWD3) e ambiental (TWD4) em função do tipo 

de diagnóstico de DII. Os resultados, mostram que não existem diferenças significativas ao 

nível das quatro dimensões da QV nos subtipos da DII. Neste sentido, consideramos que a 

amostra de participantes poderia ser avaliada na sua totalidade, sem diferenciação em função 

dos diagnósticos, pelo que os testes estatísticos seguintes avaliaram a relação das variáveis 

na amostra inteira. 

Quadro 2. Comparação entre as médias dos subtipos da doença em relação às diferentes dimensões da 

Qualidade de Vida 

 

N=70 

Doença de Crohn 

n=45 

Colite Ulcerosa 

n=21 
t de Student 

Dimensões M DP M DP t df p 

TDW1 67.86 16.28 62.42 18.30 -1.225 66 .225 

TWD2 72.52 15.36 68.25 15.78 -1.049 66 .298 

TWD3 65.78 18.33 61.51 18.72 -.882 66 .381 

TWD4 

 
71.34 12.69 66.22 12.91 -1.530 66 .131 

 

 

Com o objetivo de verificar possíveis diferenças na QV entre pessoas que recorreram 

a cirurgia como tratamento para a DII e pessoas que não precisaram deste tratamento, 

utilizamos novamente o teste t de Student para amostras independentes. Não foram 

encontradas diferenças significativas nas dimensões física (t(68)= -.472; p=.638), 

psicológica (t(68)= -1.282; p=.204), de relações sociais (t(68)= -.529; p=.599) ou ambiental 

(t(68)= -.238; p=.812) da QV entre pessoas que fizeram cirurgia e que não fizeram. 
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Para avaliar se existem diferenças significativas em função do sexo nas quatro 

dimensões da QV, foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes e, ao analisar 

o Quadro 3, podemos concluir que, tal como no caso do subtipo de doença, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as médias da população feminina 

e masculina nas dimensões quatro dimensões da QV. 

 

Quadro 3. Comparação das médias das quatro dimensões da Qualidade de Vida nos diferentes sexos 

N=70 Feminino Masculino t de Student 

Dimensões M DP M DP t df p 

TDW1 67.43 15.70 62.14 19.23 1.192 68 .237 

TWD2 70.58 15.86 73.33 14.40 -.672 68 .504 

TWD3 62.67 18.38 62.67 20.77 -.792 68 .431 

TWD4 69.75 14.36 69.84 9.84 -.027 68 .979 

 

 

Através do coeficiente de correlação momento produto de Pearson, verificamos que as 

variáveis sociodemográficas apresentam correlações baixas (r= ≤.10) ou moderadas (r= 

≤.30) (c.f Quadro 4) com as dimensões da QV.  

 

Quadro 4. Correlações entre os dados sociodemográficos e as quatro dimensões da Qualidade de Vida 

Dimensões Idade Escolaridade Tempo de doença 

TDW1 .063 .172 .175 

TWD2 .173 .281* .131 

TWD3 -.020 .202 -.023 

TWD4 0.93 .315** .255* 

** p≤.01; *p≤.005 

 
   

 

O Quadro 5 representa as correlações entre as variáveis independentes e as diferentes 

dimensões da QV, ou seja, a variável dependente. Tal como no exemplo anterior com os 
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dados sociodemográficos, podemos verificar que alguns dos instrumentos utilizados neste 

estudo apresentam correlações baixas (r= ≤.10) ou moderadas (r= ≤.30) com algumas 

dimensões da QV, enquanto outros apresentam correlações elevadas e satisfatórias (r=≥.50). 

 

Quadro 5. Correlações entre as variáveis em estudo e as quatro dimensões da Qualidade de Vida 

             
BAS-2 BAOS 

Ansiedade 

(EVA) 

Conforto 

(EVA) 

Confiança 

(EVA) 
SV 

TWD1 .609** .532** -.313** ,294* ,440** .396** 

TWD2 .678** .223 -.452** .361** .380** ,691** 

TWD3 .379** .353** -.366** .289* .337** .446** 

TWD4 .604** .427** -.187 .274* .342** .466** 

**p≤.01; * p≤.005 
      

 

Para a construção do modelo preditor baseamo-nos em dois critérios: na teoria e nas 

correlações anteriormente apresentadas, tendo sido possível selecionar as quatro medidas 

que melhor se correlacionam com cada dimensão da QV. Uma vez que para as ciências 

sociais é recomendado ter pelo menos 15 sujeitos para cada preditor (Stevens, 1996, p. 72, 

citado em Pallant, 2013), com a dimensão da amostra deste estudo (N=70) foi possível 

utilizar no máximo quatro preditores.  

Quadro 6. Análise da regressão para as componentes da Qualidade de vida 

Modelo β t P 
R2 

ajustado 
df F p 

TWD1    .431 65 14.042 .000 

BAS-2 .389 3.088 .003     

BAOS .260 2.413 .019     

SV .020 .174 .863     

Confiança .184 1.809 .075     

TWD2    .578 65 24.622 .000 

BAS-2 .362 3.478 .001     

SV .430 4.406 .000     

Confiança .038 .385 .702     

Ansiedade  -.100 -.965 .338     

TWD3    .221 69 10.794 .000 

BAOS .226 1.994 .050     
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SV .368 3.246 .002     

TWD4    .437 67 18.304 .000 

BAS2 .561 6.063 .000     

Escolaridade .238 2.577 .012     

Duração da doença .186 2.020 .048     

        

 

Efetuamos o método enter do teste regressão linear múltipla, para estabelecer o 

modelo preditor da variável dependente (QV). Na análise do Quadro 6, podemos verificar 

que para a dimensão física (TWD1) o modelo preditor é significativo e explica 43.1% da 

variância dos resultados. Podemos verificar, ainda, que todas as variáveis contribuem para o 

modelo, no entanto, é importante notar que apenas as variáveis BAS-2 (β= .39, t(65)= 3.088, 

p=.003) e BAOS (β= .26, t(65)=2.413, p=.019) apresentam contribuição única e significativa 

na predição da dimensão física da QV. Para verificar a existência de multicolinearidade entre 

os fatores foram analisados os valores de VIF (Variance inflaction factor) tendo-se obtido 

os valores de 1.918; 1.410; 1.250; 1.549 respetivamente para BAS-2, BAOS, confiança nos 

outros e para o SV o que demonstra que não foi verificada a existência de multicolinearidade.  

Em relação à dimensão psicológica (TWD2), o modelo preditor também se revelou 

significativo e com a capacidade de explicar 57.8% da variância dos resultados, sendo que 

as variáveis que revelaram contribuição única significativa foram BAS-2 (β= .36, t(65)= 

3.478, p=.001) e SV (β= .43, t(65)= 4.406, p=.000). Os valores de VIF obtidos foram 1.771; 

1.618; 1.556; 1.754 respetivamente para BAS-2, confiança nos outros, SV e ansiedade, 

demonstrando que não existe multicolinearidade.  

O modelo preditor da dimensão de relações sociais (TWD3) da QV também se 

apresentou como significativo e explica 22.1% da variância dos resultados, sendo que ambas 

as variáveis, BAOS (β= .23, t(69)= 1.994, p=.050) e SV (β= .37, t(69)= 3.246, p=.002), 

apresentam contribuição única significativa para o modelo. Os valores de VIF obtidos foram 

1.136; 1.136 respetivamente para o SV e para BAOS, evidenciando que não existe 

multicolinearidade. 

Por fim, o modelo preditor da dimensão ambiental (TWD4) da QV é significativo, 

explicando 43.7% da variância, sendo que revela que as três variáveis com contribuição 

única foram BAS2 (β= .56, t(67)= 6.063, p=.000), escolaridade (β= .24, t(67)= 2.577, 

p=.012) e duração da doença (β= 19, t(67)= 2.020, p=.048). Os valores de VIF obtidos foram 
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1.019; 1.018; 1.013 respetivamente para BAS-2, escolaridade e duração da doença, o que 

comprova que não existe multicolinearidade. 

Na amostra deste estudo, o EV mais frequente é o seguro (n=43), sendo o segundo 

mais prevalente o estilo preocupado (n=13), a seguir o desligado (n=11) e por fim o 

amedrontado (n=3).  

Para verificar se existem diferenças estatisticamente significativas nas diferentes 

dimensões da QV em função dos EV, foi efetuada uma análise de variâncias ANOVA 

intersujeitos, onde os participantes com EV amedrontado foram excluídos por se tratar de 

uma subamostra reduzida. Os resultados sugeriram que existem diferenças significativas 

entre os SV seguro e preocupado nas dimensões física F(2,64)=6.03, p= .004, ηp
2 =.084, 

psicológica F(2,64)=4.82, p=.011, ηp
2 =.086 e de relações sociais F(2,54)=6.57, p= .003, ηp

2 

= .020, no entanto não existem diferenças significativas na dimensão ambiental 

F(2,64)=1.35, p=.226, ηp
2 =.096 da QV. Ao analisar os valores de eta quadrado, é possível 

notar que os resultados apresentam grande (ηp
2 ≥ 0.14) e média (ηp

2 ≥ 0.06) magnitude de 

efeito. Ao analisar as diferenças, verificamos que na dimensão física (TWD1) os sujeitos 

com EV seguro M= 70.85, DP= 15.55, p=.004 diferem significativamente dos sujeitos com 

estilo preocupado M= 54.40, DP= 17.26, p=.004, na dimensão psicológica (TWD2) o mesmo 

acontece entre o estilo seguro M= 75.00, DP= 13.97, p=.011 e preocupado M= 60.58, DP= 

17.81, p=.011 bem como na dimensão de relações sociais (TWD3) seguro M= 68.41, DP= 

16.12, p=.003 e preocupado M= 48.08, DP= 24.57, p=.004.  
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4. Discussão dos resultados 

 

O propósito deste estudo incidiu na caracterização do papel das variáveis estudadas 

na qualidade de vida de pessoas com DII, nomeadamente o sentido de vida, a imagem 

corporal positiva e a vinculação. A seguir serão discutidos os resultados obtidos nesta 

investigação com recurso a outros estudos presentes na literatura que utilizaram as mesmas 

variáveis. 

 Apesar de na amostra deste estudo não terem sido encontradas diferenças 

significativas entre os subtipos da doença, alguns estudos têm encontrado diferenças entre 

pessoas com DC e UC, sobretudo nas fases ativas da doença (Gavrilescu et al., 2015; Gil & 

Fernandes, 2019; Haapamäki, Turunen, Roine, Färkkilä, & Arkkila, 2009; Knowles, Keefer, 

et al., 2018). Em contrapartida, noutros estudos com a população portuguesa com DII não 

foram encontradas diferenças significativas na QV entre os subtipos da doença (Amorim & 

Guerra, 2018; Ribeiro, 2014). A ausência de recolha de informação sobre as fases ativas e 

de remissão da doença não permitiu verificar se existem diferenças significativas na amostra 

na nossa amostra consoante a fase da doença em que os participantes se encontravam.  

Neste estudo não foram observadas diferenças na QV dos participantes que passaram 

por um procedimento cirúrgico como tratamento e os que não passaram. Estes resultados 

contrariam os encontrados em estudos anteriores que sugerem uma melhoria significativa 

nos scores de QV após intervenção cirúrgica em pacientes com DII, embora essa melhoria 

seja significativamente mais acentuada  nos primeiros anos após a cirurgia no caso de 

doentes com DC devido à possibilidade de haver recidivas (Bączyk, Formanowicz, Gmerek, 

& Krokowicz, 2017; Thirlby, Land, Fenster, & Lonborg, 1998). No entanto, apesar de o 

propósito das intervenções cirúrgicas ser o aumento da QV através do controlo de sintomas 

e diminuição da dor,  Allison, Lindsay, Gould, & Kelly (2013) descreveram que podem 

surgir preocupações durante a decisão de se submeter a uma cirurgia, como por exemplo, 

com possíveis complicações, com a adaptação pós-cirúrgica e com a diminuição da 

atratividade e autoestima. Estes dados evidenciam a importância de os profissionais de saúde 

auxiliarem os pacientes a encontrar estratégias de coping mais eficazes para lidar com estas 

preocupações e, consequentemente, conseguirem beneficiar da melhoria na QV que a 

cirurgia se propõe a trazer.  
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Embora a investigação científica não se tenha debruçado sobre o estudo do papel que 

o SV pode ter na melhoria da QV em pessoas com DII, com base nos resultados descritos 

no enquadramento teórico, referentes a populações com diagnóstico de outras doenças 

crónicas, consideramos importante incluir o SV neste estudo. Os resultados desta 

investigação demonstraram que existem correlações entre as dimensões física, de relações 

sociais e ambiental da QV. Posto isto consideramos que é possível inferir que o SV pode 

atuar de maneira positiva no ajustamento à doença e consequentemente na melhoria da 

perceção de QV.  

No presente estudo a ICP foi avaliada através de instrumentos que contemplam a 

apreciação corporal e a perceção de aceitação do corpo por outros, o que diverge da maioria 

dos estudos que utilizam esta variável com populações clínicas e se focam nos aspetos 

negativos da perceção de imagem corporal. Nesta investigação a apreciação corporal teve 

correlações positivas com as dimensões física, psicológica e ambiental da QV, enquanto que 

a perceção de aceitação do corpo por outros correlacionou-se positivamente com as 

dimensões física, de relações sociais e ambiental da QV. Estes resultados, de certa forma, 

vão de encontro aos resultados observados numa população feminina e portuguesa com 

diagnóstico de DII, visto que observaram associações entre a perceção negativa do corpo e 

uma diminuição acentuada nos scores das dimensões física e psicológica da QV (Trindade 

et al., 2017). Em estudos recentes, Wabich, Bellaguarda, Joyce, Keefer, & Kinsinger (2020) 

encontraram numa amostra de pacientes com DII altos níveis de insatisfação corporal e  

Trindade, Ferreira, Duarte & Pinto-Gouveia (2019) relataram correlações entre a 

sintomatologia da DII e a insatisfação corporal, dados que reforçam a importância de se 

considerar esta variável como uma componente significativa da QV nesta população.  

Apesar de pouco estudada na DII, a ICP tem sido explorada noutras doenças crónicas. 

Em pacientes que tiveram cancro da mama foram encontradas correlações entre a imagem 

corporal e a QV, tendo o padrão de resultados evidenciado que quanto maior é a insatisfação 

com a imagem corporal, menores são os índices de QV (Begovic-Juhant, Chmielewski, 

Iwuagwu, & Chapman, 2012). Noutro estudo, ao analisarem o discurso de mulheres desta 

população foi observado que, após percecionarem que o seu corpo foi capaz de resistir a uma 

doença grave, iniciaram um processo de aceitação e de criação de uma nova identidade 

corporal, demonstrando a possibilidade de se desenvolver uma ICP perante situações clínicas 

adversas (Grogan, Mechan, Persson, Finlay, & Hall, 2019). Os resultados da presente 

investigação também são congruentes com os encontrados num estudo longitudinal efetuado 
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com pacientes com cancro na mama que evidenciaram associações entre a satisfação com a 

imagem corporal e as dimensões física e psicológica da QV (Moreira & Canavarro, 2010).  

Os modelos de regressão revelaram que a satisfação corporal e a perceção corporal 

por outros constituem-se como bons preditores da dimensão física da QV, possivelmente por 

esta contemplar aspetos como a mobilidade, atividades da vida diária e a capacidade para o 

trabalho. 

 Quanto à dimensão psicológica, a apreciação corporal também se apresenta como 

preditor, possivelmente por contemplar a autoestima e a imagem corporal, enquanto que o 

SV também atua como preditor desta dimensão. Consubstanciando esse resultado, o SV 

revelou-se preditor da dimensão psicológica e da dimensão relações sociais num estudo de 

Ribeiro (2014) numa amostra de doentes portugueses com DII e, também, Reis et al. (2019) 

constataram numa amostra de doentes portugueses com SIDA que o SV foi preditor da 

dimensão psicológica da QV. A procura do SV parece estar também associada à existência 

de uma visão mais esperançosa e otimista da vida em pacientes com cancro no trato 

gastrointestinal (Krok & Telka, 2018) e à diminuição do distress em pacientes com cancro 

nos pulmões (Gudenkauf et al., 2019).  

Na dimensão de relações sociais são contemplados aspetos como a atividade sexual, 

as relações pessoais e o apoio social, o que pode explicar a razão de o SV e a perceção 

corporal pelos outros serem preditores desta dimensão.  

Por fim, a dimensão ambiental da QV engloba os recursos económicos, as 

oportunidades para adquirir novas informações e competências e oportunidades de lazer, o 

que talvez justifique a escolaridade ser um preditor desta dimensão. Casellas, López-

Vivancos, Casado, & Malagelada (2002) encontraram maiores níveis de QV em pacientes 

com DII com nível de escolaridade mais alto. O tempo de doença também se apresentou 

como preditor desta dimensão da QV, facto que foi evidenciado anteriormente na literatura, 

tendo os resultados demonstrado que quanto maior é o tempo com que a pessoa vive com o 

diagnóstico, melhor é a perceção de QV e quanto menor o tempo desde que a pessoa recebeu 

o diagnóstico, maior a probabilidade de apresentar sintomas de ansiedade e depressão 

(Casellas et al., 2002; Jäghult, Saboonchi, Johansson, Wredling, & Kapraali, 2011; van den 

Brink et al., 2018). A qualidade e disponibilidade dos cuidados de saúde, outro fator 

contemplado nesta dimensão da QV, pode clarificar a razão de a apreciação corporal ser 
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também preditor uma vez que esta pressupõe que os sujeitos têm mais respeito e uma atitude 

positiva em relação ao corpo.   

Curiosamente, no nosso estudo o EV mais frequente na amostra foi o seguro (n= 43), 

o que contraria grande parte dos estudos efetuados com pessoas com diagnóstico de doenças 

crónicas e com DII (Agostini et al., 2014; Agostini et al., 2010; Agostini, Scaioli, Belluzzi, 

& Campieri, 2019; Ercolani et al., 2010; McWilliams & Bailey, 2010) onde se observaram 

prevalências dos estilos preocupado e amedrontado. Num estudo efetuado com a  população 

portuguesa, com participantes saudáveis, foi encontrado um padrão de predominância do 

estilo amedrontado, seguido do preocupado e com menor número de participantes com estilo 

seguro (Matos, Barbosa, & Costa, 2001).  

Uma possível explicação para os resultados positivos no presente estudo pode dever-

se ao facto de todos os participantes integrarem uma associação (APDI), onde podem 

usufruir de outros recursos que facilitem a vinculação segura (e.g. acompanhamento 

psicológico e partilha com pares). No entanto, os resultados deste trabalho evidenciaram 

diferenças significativas entre os estilos seguro (n=43) e preocupado (n=13) nas dimensões 

física, psicológica e de relações sociais da QV, tendo o estilo seguro apresentado médias 

mais altas em todas as dimensões. Os dados obtidos são congruentes com os obtidos por 

Agostini et al. (2014) que encontraram na população DII predominância do estilo 

preocupado e uma diminuição acentuada dos níveis de QV nas dimensões física e 

psicológica. Numa amostra de jovens adultos portugueses Barbosa, Matos, & Costa (2011) 

verificaram que a vinculação aos pais e a vinculação romântica constituem-se como bons 

preditores da imagem corporal. Estes dados sugerem que a ICP pode também ser 

influenciada pela vinculação, demonstrando a complexidade da construção da mesma. Para 

estudos futuros seria interessante avaliar a influência dos EV na perceção de imagem 

corporal em populações clínicas e na DII.  

Este estudo apresenta como potencialidade a utilização de instrumentos que 

contemplam aspetos positivos da vida dos participantes, tais como o SV e a ICP, 

apresentando uma visão mais construtiva das variáveis que podem influenciar a QV de 

pessoas que enfrentam uma doença crónica. 

Consideramos ainda que a prevalência do EV seguro na nossa amostra, 

contrariamente a outros estudos, pode-se constituir como um fator protetor na vida das 
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pessoas com diagnóstico de DII na população portuguesa, abrindo espaço para que estudos 

futuros aprofundem este fenómeno.  
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5. Conclusão 

 

A Doença Inflamatória Intestinal é uma patologia crónica que afeta maioritariamente 

os órgãos do trato gastrointestinal, podendo afetar outros órgãos tais como a pele e mucosas, 

e que está associada a uma diminuição acentuada da QV devido fatores físicos, emocionais 

e psicossociais. 

 As alterações da imagem corporal podem constituir-se como uma dificuldade na 

vida de pessoas que convivem com esta doença, sobretudo nos casos onde há perda 

acentuada de peso, e neste sentido a avaliação da ICP pode ser importante na determinação 

de melhorias na QV.  

Em estudos com outras populações clínicas, o SV tem demonstrado se constituir 

como bom preditor de vários domínios da QV, auxiliando as pessoas a encontrar um 

propósito e significado para as situações adversas que as doenças crónicas podem implicar.  

Quanto à vinculação, os estilos com valência negativa têm sido associados ao 

surgimento de inúmeras condições clínicas em jovens e na idade adulta, facto que pode ser 

justificado pela existência de sintomas de ansiedade em pessoas que manifestam os estilos 

de valência negativa, podendo ocasionar o surgimento de doenças psicossomáticas ou 

agravar os sintomas de doenças crónicas. Neste sentido, consideramos que o estudo do papel 

que os EV podem ter na QV de pessoas com DII (e outras doenças crónicas) cumpre um 

papel de extrema importância. 

Acreditamos que os resultados deste estudo acrescentam uma visão mais otimista dos 

fatores que podem influenciar a QV das pessoas que vivem com esta condição, trazendo 

informações que podem ser utilizadas na prática clínica no sentido de promover a ICP, a 

procura de um SV e a construção de EV com valência mais positiva, com o objetivo de 

melhorar a relação com as figuras de vinculação dos sujeitos, o que poderá contribuir para 

melhorar a QV dos mesmos.  

Os resultados do nosso estudo demonstraram que todas as variáveis, tais como 

algumas variáveis sociodemográficas, podem-se constituir como bons preditores em pelo 

menos um dos quatro domínios da QV, o que corrobora a complexidade dos fatores que 

podem atuar de maneira protetora na vida de pessoas que enfrentam uma doença crónica.  
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Todavia, os resultados do presente estudo devem ser interpretados com cautela, uma 

vez que não foi utilizado um grupo de controlo para verificar se os valores divergiam 

significativamente quando comparados com sujeitos sem nenhuma doença crónica. Além 

disso, a reduzida dimensão da amostra (N=70) e a prevalência do sexo feminino (n=48) em 

comparação com o sexo masculino (n=20) não permitem tirar conclusões significativas 

acerca da fiabilidade dos resultados na população portuguesa, sendo necessária a replicação 

deste estudo com amostras de maior dimensão e com menor heterogeneidade de sexo. Tal 

como já referido anteriormente, a falta de informações acerca da fase da doença em que os 

participantes se encontram (ativa ou de remissão) não permite afirmar com certeza que estas 

variáveis são as únicas que contribuem para a melhoria da QV, sendo que no futuro será 

importante contemplar essa informação na recolha de dados.  

Apesar das limitações, consideramos que as potencialidades se sobrepõem, sendo 

que os resultados encontrados contribuíram para o avanço da investigação científica no 

âmbito da psicologia positiva e no desenvolvimento de práticas clínicas que contribuam para 

a melhoria da QV dos pacientes com DII.  
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