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trabalho, contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes utilizadas, 
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Resumo 

A doença renal crónica resulta da deterioração lenta e irreversível da função renal, e 

acarreta implicações físicas, psicológicas e sociais. A substituição da função renal pode ser 

realizada por vários tratamentos, entre os quais a hemodiálise. Por sua vez, as condicionantes 

do tratamento acarretam mudanças a nível familiar, ocupacional e social, bem como alterações 

na imagem corporal, podendo gerar um impacto no desenvolvimento de sintomatologia 

depressiva e ansiogénica, e na qualidade de vida. Neste sentido, estratégias de coping 

adaptativas e uma aceitação e apreciação do corpo, imagem corporal positiva (ICP), poderão 

representar fatores protetores nesta doença. Este estudo pretende explorar as relações entre a 

vinculação, as estratégias de regulação emocional, a ICP e a saúde mental (depressão e 

ansiedade), bem como perceber quais os principais preditores da saúde mental, tendo em conta 

um grupo de participantes com e sem doença renal crónica, através de uma metodologia 

quantitativa e natureza correlacional e transversal. A amostra é constituída por 46 indivíduos 

com insuficiência renal, com idades compreendidas entre 30 e 85 anos de idade (M= 59.78; 

DP= 14.50) e 49 de indivíduos sem doença crónica, com idades compreendias entre os 32 e os 

75 anos (M= 55.12; DP= 9.99). As medidas utilizadas foram a EVA (vinculação), DERS 

(regulação emocional), BAS-2 e FAS (apreciação corporal e funcionalidade) e a EADS 

(depressão e ansiedade). Os resultados revelaram níveis inferiores de ICP (funcionalidade) e 

níveis superiores de ansiedade e depressão no grupo com doença renal, contudo valores 

semelhantes, com o grupo de controlo, na apreciação corporal. No grupo com doença renal, a 

ICP apresenta associações com a confiança nos outros, regulação emocional, ansiedade e 

depressão. Já no grupo controlo, a ICP apresenta associações com a ansiedade de separação, 

confiança nos outros, regulação emocional e apenas com a depressão. Verificou-se, ainda, que 

estratégias menos positivas de regulação emocional e ter doença renal são os principais 

preditores da ansiedade e da depressão. Estes resultados reportam para a importância de uma 

intervenção integrativa, junto destes doentes, focando na componente emocional e na gestão 

das implicações que a doença tem para estes indivíduos, contribuindo para o aumento sua saúde 

mental.  

Palavras-chave: Imagem corporal positiva; Insuficiência Renal Crónica; Apreciação 

corporal; Funcionalidade; Vinculação; Regulação emocional; Ansiedade; Depressão 
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Abstract 

 

Chronic kidney disease results from slow and irreversible deterioration of renal 

function, and has physical, psychological and social implications. Renal function substitution 

can be performed by several treatments, including hemodialysis. In turn, the conditions of 

treatment cause changes at the family, occupational and social level, as well as changes in body 

image, which can generate an impact on the development of depressive and anxiogenic 

symptomatology, and on quality of life. In this sense, adaptive coping strategies and an 

acceptance, appreciation, protection and respect for the body, positive body image (PBI), may 

represent protective factors in this disease. This study aims to explore the relationships between 

attachment, emotional regulation strategies, PBI and mental health (depression and anxiety), 

as well as to understand the main predictors of mental health, taking into account a group of 

participants with and without chronic kidney disease, through a quantitative methodology and 

correlational and transversal nature. The sample consisted of 46 individuals with renal failure, 

aged between 30 and 85 years old (M= 59.78; SD= 14.50) and 49 individuals without chronic 

disease, aged between 32 and 75 years (M= 55.12; SD= 9.99). The measures used were AAS 

(attachment), DERS (emotional regulation), BAS-2 and FAS (body appreciation and 

functionality) and EADS (depression and anxiety). The results revealed lower levels of PBI 

(functionality) and higher levels of anxiety and depression in group with kidney disease, 

however similar values, with control group, in body appreciation. In the group with kidney 

disease, PBI has associations with confidence in others, emotional regulation, anxiety and 

depression. In the control group, PBI has associations with separation anxiety, confidence in 

others, emotional regulation and only to depression. It was also found that less positive 

strategies of emotional regulation and having kidney disease are the main predictors of anxiety 

and depression. These results report on the importance of an integrative intervention with these 

patients, focusing on the emotional component and the management of the implications that 

the disease has for these individuals, contributing to the increase in their mental health.  

 

Keywords: Positive body image; Chronic Renal Failure; Body appreciation; 

Functionality;Attachment; Emotional regulation; Anxiety; Depression 
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Resumé 

La maladie rénale chronique résulte d’une détérioration lente et irréversible de la 

fonction rénale, et a des implications physiques, psychologiques et sociales. La substitution de 

fonction rénale peut être exécutée par plusieurs traitements, y compris l’hémodialyse. À leur 

tour, les conditions de traitement provoquent des changements au niveau familial, 

professionnel et social, ainsi que des changements dans l’image corporelle, qui peuvent générer 

un impact sur le développement de la symptomatologie dépressive et anxiogène, et sur la 

qualité de vie. En ce sens, les stratégies d’adaptation et l’acceptation et l’appréciation du corps, 

l’image corporelle positive (ICP), peuvent représenter des facteurs de protection dans cette 

maladie. Cette étude vise à explorer les relations entre le lien, les stratégies de régulation 

émotionnelle, pci et la santé mentale (dépression et anxiété), ainsi que de comprendre les 

principaux prédicteurs de la santé mentale, en tenant compte d’un groupe de participants 

atteints ou non d’une maladie rénale chronique, à travers une méthodologie quantitative et la 

nature corrélenelle et transversale. L’échantillon était composé de 46 personnes atteintes 

d’insuffisance rénale, âgées de 30 à 85 ans (M = 59,78; SD = 14,50) et 49 des personnes sans 

maladie chronique, âgées de 32 à 75 ans (M = 55,12; SD = 9,99). Les mesures utilisées étaient 

EAA (contraignant), DERS (régulation émotionnelle), BAS-2 et FAS (appréciation du corps 

et fonctionnalité) et EADS (dépression et anxiété). Les résultats ont indiqué des niveaux 

inférieurs de ICP (fonctionnalité), et des niveaux plus élevés d’anxiété et de dépression dans le 

groupe avec la maladie rénale, cependant des valeurs semblables, avec le groupe témoin, dans 

l’appréciation du corps. Dans le groupe avec la maladie rénale, ICP a des associations avec la 

confiance dans les autres, la régulation émotionnelle, l’anxiété et la dépression. Dans le groupe 

témoin, ICP a des associations avec l’anxiété de séparation, la confiance dans les autres, la 

régulation émotionnelle et seulement la dépression. Il a également été constaté que les 

stratégies moins positives de la régulation émotionnelle et d’avoir une maladie rénale sont les 

principaux prédicteurs de l’anxiété et la dépression. Ces résultats font état de l’importance 

d’une intervention intégrative avec ces patients, en mettant l’accent sur la composante 

émotionnelle et la gestion des implications que la maladie a pour ces personnes, contribuant à 

accroître leur santé mentale. 

 

Mots-clés: Image corporelle positive; Insuffisance rénale chronique; Appréciation du 

corps; Fonctionnalité; Liaison; Régulation émotionnelle; L’anxiété; Dépression 
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Introdução 

A doença crónica implica o ajuste de aspirações, estilo de vida, situação profissional, 

rotina, atividades de tempo livre, acarretando um processo de luto para quem as vivencia 

(Turner, 2010). A doença renal, doença resultante da deterioração lenta e irreversível da função 

renal, sendo uma doença crónica, implica um tratamento para fazer face à perda da função 

renal. Através da hemodiálise, os resíduos e o excesso de água são removidos usando um filtro 

externo, que obriga os doentes renais, a estar dependentes deste tratamento para conseguirem 

ver a sua função renal assegurada (Christensen & Ehlers, 2002). 

O tratamento, através da hemodiálise, assegura a componente física, contudo existe uma 

grande componente de stress, ansiedade e depressão que surge como consequência do 

tratamento (Alqarni, et al., 2019). Além da saúde mental, também alterações na imagem 

corporal, alterações no peso e problemas de pele são efeitos da doença renal crónica (Frazão, 

et al.,2016), sendo fundamental a adoção de estratégias de coping adaptativas que lhes 

permitam lidar com todas estas implicações, do tratamento e da doença.  

Apesar de já existir alguma investigação ao nível da imagem corporal junto de pessoas 

com doença renal, particularmente no que diz respeito à depressão e ansiedade, não foram 

encontrados estudos que explorem a imagem corporal positiva na doença renal crónica. 

Ademais, há, também, uma escassez de estudos que avaliem a vinculação e as estratégias de 

regulação emocional nesta população. Neste sentido, tendo por base uma metodologia 

quantitativa, pretende-se perceber qual a perceção de funcionalidade e apreciação corporal das 

pessoas com insuficiência renal crónica, bem como o efeito que estas dimensões, assim como 

a vinculação e a regulação emocional, poderão desempenhar na sua saúde mental, 

nomeadamente no desenvolvimento de sintomatologia depressiva e ansiogénica. Este estudo 

será relevante, não só pelo seu caráter pioneiro, mas também pelas eventuais implicações para 

a melhoria da qualidade de vida destas pessoas.  

A primeira parte deste trabalho visa enquadrar conceptualmente os conceitos presentes 

neste estudo, bem como apresentar o estado de arte acerca desta temática, particularmente em 

pessoas com doença renal crónica. Segue-se a apresentação da metodologia do estudo e a 

apresentação dos resultados. Por fim, são discutidos os resultados, bem como enunciadas as 

limitações e as implicações que este estudo poderá ter para a prática clínica, e para a 

intervenção junto desta população.  
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1. Insuficiência renal crónica e hemodiálise: Implicações psicológicas 

A doença renal crónica é uma doença resultante da deterioração lenta e irreversível da 

função renal. Como consequência da perda desta função, verifica-se a retenção no sangue de 

substâncias que normalmente seriam excretadas pelo rim, culminando na acumulação de 

produtos metabólicos tóxicos no sangue (azotemia ou uremia). Esta doença pode ser secundária 

a um conjunto de condições médicas crónicas como os diabetes ou a hipertensão, sendo que os 

diabetes são o fator etiológico mais comum (Christensen & Ehlers, 2002).   

Nas fases mais avançadas, os portadores desta doença necessitam de realizar 

regularmente um tratamento de substituição da função renal que poderá ser a hemodiálise, 

diálise peritoneal ou transplante renal (Anadial, 2019), que apesar de não substituírem de forma 

completa a função renal, regulam as suas funções através da difusão e ultrafiltração (Lee, 

2017).  

 Na hemodiálise, realizada em pacientes sem função renal residual, os resíduos e o 

excesso de água são removidos usando um filtro externo chamado dialisador. A separação de 

resíduos é realizada através da criação de um gradiente de fluxo contracorrente, em que o fluxo 

sanguíneo está numa direção e o fluido dialisador está na direção oposta (Vadakedath & Kandi, 

2017).  

 Os pacientes que fazem hemodiálise requerem acesso direto a um suplemento de 

sangue, e por se tratar de um tratamento de manutenção da vida, tem de atender a sessões com 

uma duração, em média, de quatro horas, três vezes por semana (Christensen & Ehlers, 2002). 

Os doentes renais em hemodiálise necessitam de uma medicação regular, e vêem-se obrigados 

a reduzir a ingestão de alimentos ricos em fosfato, devido à incapacidade do organismo de 

excretar estes alimentos durante o tratamento (Christensen & Ehlers, 2002). Desta forma, 

associado a uma toma de medicação existe uma restrição na alimentação, bem como na 

ingestão de líquidos. 

 O comprometimento com as sessões, três vezes por semana, cria constrangimentos e 

condicionamentos na vida diária das pessoas, enquanto exige a criação de uma fístula 

arteriovenosa, uma ligação criada entre a artéria e a veia, para a realização da hemodiálise. Esta 

formação permanente pode deixar cicatrizes e hematomas, devido ao uso repetido do acesso 

para hemodiálise (Muringai, Noble, & Chamney, 2008). Como consequência, estas alterações 

corporais podem restringir as atividades diárias normais dos pacientes, ou até alterações de 
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vestuário, como meio de ocultar as marcas no corpo (Beer, 1995).  

As mudanças na vida dos doentes renais podem ser ao nível familiar, ocupacional ou 

social, tendo um importante impacto na sua qualidade de vida (Caiuby, LefÍvre, & Pacheci-

Silva, 2004; Kimmel, 2001). Com o aumento das preocupações, a incerteza do futuro, incluindo 

a espera por um transplante, revela-se necessário um coping adaptativo, que permita uma boa 

relação familiar e médica. Quando este coping não acontece, pode gerar implicações negativas 

ao nível matrimonial e familiar, bem como sintomatologia depressiva e ansiogénica, para além 

de perdas ao nível dos diversos papéis desempenhados na vida destas pessoas, assim como da 

sua própria identidade (Kimmel, 2001).  

1.1. Depressão e ansiedade  

A hemodiálise, tratamento que se prolonga por muitos anos de vida, pode acarretar 

consequências para a saúde mental (Kimmel, 2001), nomeadamente um quadro de depressão e 

ansiedade. Efetivamente, a depressão e ansiedade representam problemas psicológicos muito 

comuns em pacientes em hemodiálise (Alqarni, et al.,2019; Carvalho & Barbosa, 2016; Čengić 

& Resić, 2010; Chen, et al., 2010; Coutinho & Costa, 2015; Crane & Krin, 2009; Dziubeka, et 

al., 2016; Garcia, 2006; Kizilcik et al., 2012; Lameire, 2007; Ugurlu, Bastug, Cevirme, & 

Uysal1, 2012), apesar de revelarem níveis mais elevados de sintomatologia depressiva, do que 

ansiosa (Alqarni, et al., 2019). A depressão é a variável mais estudada nesta população e os 

diversos estudos apresentam diferentes taxas de incidência, que podem variar entre os 0% e os 

100% (Battistella, 2012; Čengić & Resić, 2010; Kimmel & Peterson, 2005; Kizilcik et al., 

2012; Ugurlu, et al., 2012; Vecchio, Palmer, Tonelli, Johnson & Strippoli, 2012). Por sua vez, 

a depressão está fortemente relacionada com o decréscimo da qualidade de vida (Chen et al., 

2010). Ademais, estudos demonstram que a fadiga é um dos principais efeitos secundários 

deste tratamento (Bonner, 2010; Jhamb et al., 2008) que, no que lhe concerne, está 

positivamente associada com a depressão (Chen et al., 2010).  

Os constrangimentos na vida de um paciente em hemodiálise podem abranger tempo, 

alimentação, limitações funcionais, perda de emprego, alternações na perceção, bem como 

alterações na função sexual (Kimmel, 2001). Portanto, sintomas de depressão, diminuição de 

apetite, insónias, perda de líbido, poderão ocorrer como efeito secundário desta doença, e na 

ausência de uma síndrome de depressão (Christensen & Ehlers, 2002).  

Ainda a este respeito, a investigação tem demonstrado que as mulheres apresentam 
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níveis mais elevados de ansiedade e depressão (Lopes, et al., 2010; Theofilou, 2011), 

apresentando mais sintomas somáticos e um maior impacto na vida social (Theofilou, 2011), 

comparativamente aos homens. 

Da mesma forma, o nível de escolaridade também tem sido associado com a saúde 

mental, em doentes em hemodiálise. Diferentes estudos apontam para uma relação negativa 

entre estas variáveis, isto é, à medida que o nível de escolaridade aumenta, a prevalência de 

depressão diminui (Baptista, 2011; Čengič, & Resic, 2010; Kizilcik, et al., 2012; Theofilou, 

2011). As pessoas com formação superior podem estar mais educadas para a doença e, portanto, 

mais comprometidas com os tratamentos, com a medicação e alimentação, representando um 

efeito positivo na saúde física e mental (Čengič, & Resic, 2010). 

 

1.2. Imagem corporal  

A imagem corporal é a imagem que a nossa mente forma do nosso corpo, não se 

relacionando somente com a aparência física, mas também com as atitudes e valores que o 

sujeito atribui ao seu próprio corpo (Vaquero-Cristóbal, Alacid, Muyor, & López-Miñarro, 

2013). 

Em pacientes com doença renal crónica as mudanças no corpo associam-se aos 

tratamentos invasivos, provocando alterações no corpo, seja qual for o tratamento (Muringai, 

et al., 2008), que afetam negativamente as funções do corpo e podem ter uma influência 

negativa na imagem corporal (Öyekçin, Gulpek, Sahin, & Mete, 2012). Se o tratamento for a 

hemodiálise, é necessária a realização de uma cirurgia para a criação de uma fístula 

arteriovenosa, normalmente na zona interior do antebraço. Entre estas alterações corporais, os 

estudos indicam, essencialmente, mudanças de peso e problemas de pele (Frazão, et al.,2016), 

que, por sua vez, provocam alterações na autoimagem destas pessoas, contribuindo, 

consequentemente, a uma diminuição da autoestima (Arikan, Bozkurt, Arikan, & 

Turgut,2011). Desta forma, os estudos demonstram que os pacientes em hemodiálise 

apresentam níveis mais elevados de distúrbio da imagem corporal, em comparação com 

transplantados renais (Sadeghian, Roudsari, Seyedfatemi, & Rafiei, 2016) e com a população 

não-clínica (Öyekçin, et al., 2012). 

Por seu lado, as alterações na imagem corporal, a perda de autoestima, a insatisfação 
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física e, por vezes, a diminuição do poder económico, podem potenciar o desenvolvimento de 

sintomatologia ansiosa e depressiva (Kizilcik, et al., 2012). As alterações corporais, provocadas 

pelo tratamento, podem causar cicatrizes e edemas e, por vezes, aneurismas, o que poderá 

contribuir para um maior isolamento destes doentes conduzindo, consequentemente, ao 

aparecimento de sintomas depressivos (Pereira & Guedes, 2009). Esta associação entre a 

insatisfação corporal e a depressão foi evidenciada em diversos estudos (Carvalho & Barbosa, 

2016; Hamilton, 2008). 

 

1.2.1. A Imagem Corporal Positiva (ICP).  

A imagem corporal positiva é um constructo multidimensional e holístico (Tylkaa & 

Wood-Barcalow, 2015b), que diz respeito à aceitação e apreciação do corpo, mesmo que 

existam aspetos da aparência que o indivíduo desejasse ver alteradas (Halliwell, 2015). Este 

constructo apresenta associações e dimensões únicas, sendo mais que uma oposição da imagem 

corporal negativa (Tiggemann & McCourt, 2013; Webb, Butler-Ajibade, & Robinson, 2014). 

Na ICP pode existir alguma insatisfação com o corpo, mas, paralelamente, uma apreciação e 

respeito por outros aspetos corporais. A apreciação corporal, variável mais utilizada em 

investigação para a operacionalização do conceito de ICP, refere-se à apreciação das 

características únicas, funcionalidade e saúde do corpo (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). Esta 

faceta inclui uma opinião favorável sobre o corpo, a aceitação e respeito pelo mesmo, proteção 

e rejeição de imagens/mensagens corporais irreais vinculadas pelos media (Avalos, Tylka, & 

Wood-Barcalow, 2005). A dimensão de apreciação corporal relaciona-se positivamente com 

índices de bem-estar psicológico, como a autoestima, otimismo, satisfação com a vida, 

proatividade e autocompaixão (Avalos, et al., 2005).  

A aceitação do corpo pelos outros, por seu lado, revela-se central na formação e 

manutenção de uma imagem corporal positiva (Wood-Barcalow, Tylka, & Augustus-Horvath, 

2010), assim como uma menor preocupação com a aparência e a necessidade de alterar aspetos 

do corpo, a valorização da forma como o corpo se sente e funciona. Ademais, esta aceitação é 

aliada à conceptualização ampla de beleza, perceção de que diversas e diferentes aparências 

físicas podem ser bonitas, mesmo que sejam discrepantes das ideias veiculadas pela cultura e 

sociedade, e à importância da responsividade/autocuidado corporal. Esta dimensão envolve um 

investimento adaptativo na aparência, possibilitando uma positividade interna - conexão entre 
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imagem corporal positiva, sentimentos positivos e comportamentos adaptativos (Tylkaa & 

Wood-Barcalow, 2015b). 

Por fim, a dimensão da funcionalidade, que se refere a tudo o que o corpo é capaz de 

fazer, englobando não só as capacidades físicas, como as perceções e sensações, capacidade de 

comunicação com os outros e o autocuidado (Alleva, Martijn, Van Breukelen, Jansen, & Karos, 

2015) é, também, uma faceta bastante relevante da ICP.  

Não foram encontrados estudos que explorem a ICP, ou as suas dimensões, em pessoas 

com doença renal ou em tratamento de hemodiálise, contudo, sabendo que a imagem corporal 

pode ser bastante afetada por esta doença, será pertinente abranger e compreender esta visão 

mais holística da imagem corporal nestes indivíduos. 

 

2. A importância da vinculação e da regulação emocional na insuficiência renal crónica 

A vinculação tem implicações tanto no desenvolvimento cognitivo, julgamento moral 

e autoconhecimento, como nas competências relacionais, sensibilidade social e 

desenvolvimento emocional (Thompson, 2006). As figuras de vinculação, como os cônjuges, 

outros familiares, amigos, vizinhos, ocupam um lugar fundamental na vida das pessoas e 

constituem importantes recursos de apoio social das pessoas com doença renal e que fazem 

hemodiálise. Particularmente em situações stressantes, a existência de vínculos afetivos 

seguros serão uma fonte de força, atenuam o impacto dos fatores de risco e favorecem o 

aumento da resiliência psicológica destes indivíduos (Galvão, Matsuoka, Castanha, & Furtado, 

2019; Karadag, Ugur, Mert, & Erunal, 2019). 

A investigação é bastante ausente em termos na exploração do impacto que diferentes 

padrões de vinculação terão na forma como o indivíduo lida com a doença renal e os seus 

tratamentos. Apenas foi encontrado um estudo neste âmbito, que associa padrões mais ansiosos 

de vinculação, do que de evitamento, a pessoas com doença renal, nomeadamente à maior 

dificuldade em aderirem ao tratamento (Alosaimi, et al., 2016). 

Por seu lado, o sistema de vinculação está diretamente relacionado com a regulação de 

emoções. A diádica com as figuras de vinculação permite aliviar o stress e restabelecer um 

sentido de segurança promovendo, desta forma, o desenvolvimento da regulação emocional 

(Gross, 1998; Thompson, 2006). Um cuidador disponível e responsivo promove o 
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desenvolvimento de capacidades autorreflexivas, e fomenta a expressão aberta de uma 

diversidade de emoções, positivas e negativas (Shaver & Mikulincer, 2002). Em contrapartida, 

experiências de não responsividade e rejeição são suscetíveis de promover a inibição do 

processamento de informação e expressão das emoções (Ainsworth, 1991). Como 

consequência, indivíduos desenvolvem representações negativas de si, e dos outros, e utilizam 

estratégias de regulação emocional distantes da procura de proximidade (Mikulincer, Shaver, 

& Pereg, 2003). 

Em pacientes com doença renal crónica, a regulação das emoções tem impacto tanto na 

forma como a doença é vivenciada, como na sua saúde mental (Barberis, et al., 2017; 

Gillanders, Wild, Deighan, & Gillanders, 2008). Estudos demonstram que boas estratégias de 

regulação emocional têm sido associadas com níveis mais baixos de ansiedade e a uma maior 

aceitação da doença. Pelo contrário, dificuldades em regular emoções estão associadas a níveis 

mais elevados de depressão, somatização e insatisfação com o suporte social recebido, nesta 

população (Gillanders, et al., 2008). Por exemplo, a utilização de estratégias como a 

reavaliação, em oposição com a repressão, em doentes submetidos à hemodiálise, funcionam 

como uma proteção contra stressores de vida atuais e aparecem ligadas a experiências 

emocionais positivas, bem como a níveis mais baixos de ansiedade, maior aceitação da doença 

e, por conseguinte, do tratamento (Gillanders et al., 2008).  

Uma vinculação insegura tem sido reconhecida numa variedade de perturbações 

psiquiátricas (Dozier, Stovall-McClough, & Albus, 2008), evidenciando-se, particularmente, 

uma associação entre uma vinculação insegura e o grau de gravidade da sintomatologia. 

Por seu lado, nos últimos anos, tem aumentado o interesse em estudar a relação entre a 

qualidade da vinculação e a imagem corporal encontrando-se uma associação entre uma 

vinculação insegura e uma imagem corporal negativa (Barbosa, 2008; Cash, Theriault, & 

Annis, 2004; Cheng & Brent, 2009; Sharpe, et al., 1998; Troisi, et al., 2006). A imagem 

corporal positiva, como conceito emergente, começa também a ter estudos que procuram os 

seus determinantes. A investigação tem demonstrado que o consumo de media, a aceitação do 

corpo pelos outros, e a auto compaixão revelam ser preditores da apreciação corporal (Andrew, 

Tiggermann, & Clark, 2016).Não foram encontrados estudos que explorem a relação entre a 

regulação emocional e a imagem corporal positiva, mas existem estudos que demonstram 

relações entre a regulação emocional e a imagem corporal, nomeadamente nas perturbações 

alimentares (Hasel & Ardeil, 2018; Khodabakhsh, Borjali, Sohrabi, & Farrokhi, 2015). Estes 
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revelam maiores dificuldades de regulação emocional, essencialmente o acesso limitado a 

estratégias de regulação emocional, bem como a não-aceitação de respostas emocionais, nestas 

perturbações.  

 

Objetivos e Hipóteses 

Este trabalho tem como principais objetivos: 

1. Caraterizar e perceber eventuais diferenças entre um grupo de pessoas com doença renal 

e que faz hemodiálise (grupo clínico) e outro grupo de pessoas sem doenças crónicas (grupo 

não clínico), quanto à imagem corporal positiva (apreciação corporal e funcionalidade), à 

vinculação, à regulação emocional e quanto à saúde mental (ansiedade e depressão);  

2. Explorar as relações entre a idade, IMC, escolaridade, vinculação, as estratégias de 

regulação emocional, a ICP e a saúde mental (ansiedade e depressão) num grupo clínico e 

num grupo não clínico;  

3. Explorar os principais preditores da ansiedade e depressão, controlando os efeitos do 

grupo (pessoas com e sem doença renal). 

 

Hipóteses: 

H1 – Espera-se que os participantes do grupo não clínico apresentem níveis mais elevados de 

ICP (apreciação corporal e funcionalidade) e mais reduzidos de ansiedade e depressão, 

comparativamente ao grupo clínico (Alqarni, et al.,2019; Carvalho & Barbosa, 2016; Čengić 

& Resić, 2010; Chen, et al., 2010; Daugirdas, Blake, & Ing, 2015; Dziubeka, et al., 2016; 

Garcia, 2006; Kizilcik et al., 2012; Ugurlu, et al., 2012); 

H2 – Espera-se que níveis mais elevados de ICP (Apreciação corporal e Funcionalidade) 

estejam associados a uma vinculação segura (Barbosa, 2008; Troisi, et al., 2006), a estratégias 

mais eficazes de regulação emocional (Nejati, Sabahi, Rafienia, & Esfehani, 2014) e a níveis 

inferiores de ansiedade e depressão (Carvalho & Barbosa, 2016; Hamilton, 2008), tanto no 

grupo clínico como no não clínico; 

H3 – Espera-se que as dimensões da vinculação, ansiedade de separação e confiança nos 

outros, estejam associadas de forma positiva, com as estratégias de regulação emocional 
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(Bartholomew, 1990; Mikulincer, et al., 2003) em ambos os grupos de participantes; 

H4- Espera-se que um nível de escolaridade mais elevado esteja associado a níveis inferiores 

de ansiedade e depressão (Kizilcik, et al., 2012; Čengič, & Resic, 2010) e que as mulheres 

apresentem níveis mais elevados de ansiedade e depressão, comparativamente aos homens 

(Lopes, et al., 2010; Theofilou, 2011). Espera-se, ainda, que as dimensões da ICP não variem 

em função do sexo (Alleva, Tylka, & Kroon Van Diest, 2017; Cabral, 2019; Meneses, Torres, 

Miller, & Barbosa, 2019; Razmus & Razmus, 2017; Swami, García, & Barron, 2017; Swami, 

Ng, & Barron, 2016), em ambos os grupos de participantes;  

H5- Espera-se que a vinculação, a ICP e a regulação emocional sejam preditores da Ansiedade 

e da Depressão, independentemente do grupo de participantes. 
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Método 

 

1. Desenho Metodológico 

Este estudo é um estudo com uma abordagem metodológica quantitativa, é de carater 

observacional, analítico e transversal e recorre a grupo clínico e não clínico. 

 

2. Participantes  

A inclusão/exclusão dos participantes da amostra clínica obedeceu aos seguintes 

critérios: serem doentes renais crónicos, submetidos ao tratamento da hemodiálise há, pelo 

menos, 1 ano, e com idade igual ou superior a 18 anos. Foram excluídos todos os participantes 

que se encontravam em estado crítico, com défice cognitivo, grávidas, pessoas com patologia 

oftalmológica significativa, com disforia de género, comportamentos de automutilação ou 

comorbilidade psiquiátrica severa.  

No que refere à amostra não-clínica, os critérios foram: os participantes apresentarem 

idade igual ou superior a 18 anos, excluindo-se todos os participantes que apresentassem uma 

história atual ou anterior de doença crónica ou doença psiquiátrica severa. 

O grupo clínico é composto por 46 participantes com diagnóstico de insuficiência renal 

crónica, sendo 23 participantes do sexo feminino e 23 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre 30 e 85 (M= 59.78; DP= 14.50). A duração da doença varia entre os 4 e 

os 552 meses (M= 136.54; DP= 13.66). O grupo não clínico é composto por 49 indivíduos, 25 

do sexo feminino e 24 do sexo masculino, com idades compreendias entre os 32 e os 75 (M= 

55.12; DP= 9.99) (ver Tabela 1). 
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Tabela 1  

Caracterização sociodemográfica e clínica da amostra 

Variáveis Grupo Clínico 

(n =46) 

Grupo não clínico 

(n =49) 

Comparação 

   t/𝜒2 df     P 

Idade   M (DP)1 59.78 (14.50) 55.12 (9.99) 1.812 79.30 .074 

Mínimo – Máximo 30-85 32-75 

Sexo n (%)1      

Feminino 23 (50%) 25 (51%)  

Masculino 23 (50%) 24 (49%) 

Escolaridade M (DP) 8.82 (4.66) 13.14 (4.51) -4.54 91 <.001 

Mínimo- Máximo  0-21 4-27 

Estado Civil n (%)   2.05 3 .15 

Solteiro(a) 9 (19.6%) 3 (6.1%) 

Casado(a)/União de facto 27 (58.7%) 41 (83.7%) 

Divorciado(a)/Separado(a) 3 (6.5%) 3 (6.1%) 

Viúvo(a) 7 (15.2%) 2 (4.1%) 

IMC   M (DP) 25.06 (3.82) 25.08 (2.74) -.035 79.18 .972 

Mínimo – Máximo  17.08-35.02 18.75-29.98 

Duração da doença(meses)  

       M (DP) 

 

136.54 (130.66) 

    -------    

Mínimo – Máximo  4-552     

 

Foram realizados testes t para amostras independentes, com o objetivo de verificar a 

existência de diferenças significativas entre grupos - clínico e não clínico- relativamente às 

principais variáveis sociodemográficas. Embora se tenha emparelhado as amostras com base 

no sexo e na idade, não foi possível conseguir garantir a similaridade em todas as variáveis 

sociodemográficas entre os 2 grupos. Tal como é possível verificar na tabela 1 foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto à escolaridade, t (91)= -4.54, p 

<.001, d =-0.94, com o grupo não clínico a apresentar um maior número de anos de 

escolaridade (M =13.14, DP =4.51), comparativamente com o grupo clínico (M = 8.82, DP 

=4.66), o que será tido em conta nas análises posteriores. 

 

 
1 Os valores de comparação entre grupos, relativamente à idade e sexo, não foram apresentados uma vez que o 

grupo clínico e não clínico foram emparelhados tendo em conta estas variáveis. 
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3. Instrumentos 

- Questionário sociodemográfico e clínico, com o objetivo de recolher alguma informação 

acerca dos participantes nomeadamente idade, sexo, estado civil, escolaridade e profissão. Em 

relação à componente clínica, o questionário apresenta questões como a duração da doença e do 

tratamento, que está a realizar/ou realizou, efeitos secundários do tratamento, coexistência de 

outras doenças crónicas, apoio psicológico, medicação. Para além disto, foram colocadas algumas 

questões relativas às implicações da doença/tratamento na funcionalidade, à satisfação com a 

aparência física, e à perceção de positividade (ver Anexo A). 

- As medidas de avaliação da imagem corporal positiva foram:  

Body Appreciation Scale 2 (BAS-2; Tylka & Wood-Barcalow, 2015a; versãoportuguesa 

de Lemoine, et al., 2018). Esta escala avalia a aceitação corporal, as opiniões favoráveis e o 

respeito relativamente ao corpo, através de dez itens com uma escala de likert de 5 pontos (0 = 

nunca, 5 = sempre). A BAS-2 é a medida mais utilizada de imagem corporal positiva e avalia uma 

orientação geral positiva para o corpo, sendo que valores mais elevados indicam níveis mais altos 

de apreciação com o corpo. Os resultados dos estudos em amostras portuguesas suportam a sua 

fiabilidade tanto em adultos mais jovens (α = .94; Lemoine, et al., 2018) como adultos mais velhos 

(α = .88; Meneses, et al., 2019). Na nossa amostra o valor de consistência interna é de .91 para o 

grupo clínico e de .89 para o grupo não clínico, revelando-se uma medida fidedigna para ambas 

as amostras.  

Functionality Appreciation Scale (Alleva, et al., 2017). A escala é composta por 7 itens 

que avaliam a apreciação da funcionalidade corporal, e a escala de resposta varia entre 1 - 

Discordo totalmente e 5 - Concordo totalmente. Os números mais elevados refletem níveis mais 

elevados de apreciação da funcionalidade. Esta escala apresenta uma boa consistência interna (α 

=.86; Alleva, et al., 2017) e já tem revelado boas propriedades psicométricas em estudos nacionais 

(α =.92; Castro, 2019; α =.89; Cabral, 2019). Na nossa amostra foram obtidos bons valores de 

consistência interna; de .90 para o grupo clínico e de .85 para o grupo não clínico.  

- Depression Anxiety Stress Scales (Lovibond & Lovibond, 1995; versão portuguesa de 

Pais- Ribeiro, Honrado, & Leal, 2004), avalia a depressão e ansiedade através de 21 itens que se 

distribuem por três dimensões: ansiedade, depressão e stress. Pede-se ao sujeito que responda se 

a afirmação se lhe aplicou na semana anterior. A escala de resposta varia entre 0 e 3 (0 – Não se 
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aplicou nada a mim, 1- Aplicou-se a mim algumas vezes, 2- Aplicou-se a mim de muitas vezes, 3 

- Aplicou-se a mim a maior arte das vezes). Sendo assim, a pontuação varia entre 0 e 21, sendo 

que o valor mais elevado corresponde a estados afetivos mais negativos. Os resultados em estudos 

em amostras portuguesas suportam a sua fiabilidade tanto na dimensão depressão (α =.85), 

ansiedade (α =.74) e stress (α =.81; Pais-Ribeiro, Honrado, & Leal, 2004). Neste estudo foram 

utilizados apenas os fatores da depressão e da ansiedade e os valores de consistência interna 

obtidos foram igualmente bons: a) para a depressão um alpha de .86 para o grupo clínico e de .78 

no grupo não clínico; b) para a ansiedade um alpha de .85 e de .81, para o grupo clínico e grupo 

não clínico, respetivamente. 

- Escala de vinculação do Adulto (Collins & Read, 1990, versão portuguesa Canavarro, 

1997), para avaliar a vinculação. Este instrumento é composto por 18 itens correspondentes a três 

dimensões distintas: Ansiedade, Conforto com a proximidade e Confiança nos outros (6 itens 

cada). A Ansiedade diz respeito ao grau de ansiedade sentida pelo indivíduo, relacionada com 

questões interpessoais de receio de abandono ou de não ser bem querido. O Conforto com a 

proximidade representa o grau em que o indivíduo se sente confortável com a proximidade e a 

intimidade. Por último, a Confiança nos outros diz respeito ao grau de confiança que os sujeitos 

têm nos outros, assim como na disponibilidade destes quando sentida como necessária. A escala 

varia entre 1 - Nada característico em mim e 5 - Extremamente característico em mim, e valores 

mais altos indicam níveis mais elevados de cada dimensão (Canavarro, Dias & Lima, 2006).  

Os resultados em estudos em amostras portuguesas suportam a sua fiabilidade 

apresentando uma consistência interna para o total da escala de .81. No que refere às subescalas, 

a subescala Ansiedade apresentou um valor elevado de alpha (α =.84), ao contrário das subescalas 

Conforto com a proximidade (α =.67), e Confiança nos outros (α =.54), que apresentaram valores 

de consistência interna inferiores ao desejável (Canavarro, Dias, & Lima, 2006). Apesar disto, 

estas subescalas diferenciam população em geral da população clínica, e permitem a construção 

de estilos de vinculação consistentes com a teoria de vinculação do adulto de Bartholomew (1990). 

Neste estudo as diferentes subescalas apresentaram, no grupo clínico, valores de .83 para a 

dimensão Ansiedade, .54 na dimensão Conforto com a proximidade, e .57 para a dimensão 

Confiança nos outros. No grupo não clínico, a dimensão Ansiedade apresenta valores de 

consistência interna de .90, a dimensão Conforto e proximidade valores de .13, e valores de .70 

para a dimensão Confiança nos outros. Uma vez que nas dimensões de Conforto com a 

proximidade os índices de fiabilidade não cumpriram os critérios considerados aceitáveis, optou-
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se por não utilizar estas subescalas nas análises seguintes. Todavia, apesar da dimensão da 

confiança nos outros (no grupo clínico) ter um alpha de .57, considerou-se a inclusão desta medida 

no estudo, embora com a devida cautela em termos de análise e interpretação dos resultados.   

- Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (Gratz & Roemer, 2004, versão 

portuguesa de Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha, & Dias, 2010). Esta escala avalia os níveis de 

desregulação em seis domínios: não-aceitação das emoções negativas, incapacidade de se 

envolver em comportamentos dirigidos por objetivos quando experiencia emoções negativas, 

dificuldades em controlar comportamento impulsivo quando experiencia emoções negativas, 

acesso limitado a estratégias de regulação emocional que são percebidas como efetivas, falta de 

consciência emocional e falta de clareza emocional. Esta é composta por 36 itens avaliados numa 

escala de likert de 5 pontos, que varia entre 1- Quase nunca se aplica a mim e 5 - Aplica-se quase 

sempre a mim.  

Os resultados da amostra portuguesa demonstram que esta escala possui uma elevada 

consistência interna (α =.92) e todas as subescalas apresentam, também, uma boa fidelidade, 

nomeadamente a subescala estratégias (α =.88), não-aceitação (α =.86), consciência (α =.74), 

impulsos (α =.80), objetivos (α =.85) e clareza (α =.75) (Coutinho, et al., 2010). Neste estudo, a 

escala total apresenta um valor de consistência interna de .84 para o grupo clínico, e de .87 para o 

grupo não clínico, revelando ser uma medida fiável para este estudo. Da mesma forma, as 

subescalas apresentam uma boa fidelidade neste estudo: a) para a subescala estratégias um alpha 

de .90 e de .87; b) não-aceitação um alpha de .81 e .90; c) para a subescala consciência um alpha 

de .64 e .76; d) para a subescala impulsos um alpha de .87 e .87; e) para a subescala objetivos um 

alpha de .90 e .85; f) e para a subescala clareza um alpha de .69 e .74, para o grupo clínico e grupo 

não clínico, respetivamente (ver Anexo B).2 

 

4. Procedimentos 

a. Procedimentos éticos  

Todos os instrumentos utilizados tiveram o consentimento dos respetivos autores das 

versões nacionais.  

O estudo teve o parecer positivo da Comissão de Ética do HGSJ (Parecer nº 301/18), 

 
2 Por questões de direitos de autor, este anexo apenas foi disponibilizado para os elementos do júri. 
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da Comissão de Ética da FPCEUP (Parecer nº 2028/12-6b) e da Avaliação de Impacto da 

Proteção de Dados da UP (AIPD-UP).   

A todos os participantes foi explicado o objetivo do estudo, qual o procedimento de 

recolha de dados, assim como garantido o caráter voluntário e confidencial da participação. 

Todas as informações fornecidas sobre o estudo foram colocadas por escrito, juntamente com 

o consentimento informado. Todos os participantes assinaram (amostra clínica) ou deram o seu 

consentimento informado (ver Informação ao participante e consentimento informado para 

recolha em papel – Anexo C e Informação ao participante e consentimento informado para 

recolha online – Anexo D).  

b. Procedimentos relativos à recolha da amostra 

As amostras foram recolhidas com base num processo de amostragem não 

probabilístico, por conveniência e pelo método de bola de neve.  

Grupo clínico. Os participantes do grupo clínico foram convidados a participar no 

estudo pelo seu próprio médico (elo de ligação), após a ponderação dos critérios de inclusão e 

exclusão definidos.  

Os questionários foram aplicados pelo investigador, presencialmente e em papel, num 

hospital central do Grande Porto e numa clínica de hemodiálise do Norte do País, e alguns 

foram recolhidos online. Nos contextos hospitalares, a aplicação dos questionários foi realizada 

durante as sessões de hemodiálise, priorizando-se a aplicação dos questionários durante o início 

das sessões de tratamento. Durante as sessões, devido à dificuldade de preencher por conta da 

posição em que os doentes se encontram, ou entraves na escrita causados pela fístula, os 

questionários foram lidos e preenchidos pelo investigador. 

O protocolo foi ordenado de forma contrabalanceada e seu preenchimento durou, em 

média, 60 minutos.  

Grupo não clínico. A amostra do grupo não clínico foi recolhida online, através da 

plataforma da UP limesurvey. Os participantes foram contactados pessoalmente, via e-mail ou 

redes sociais, com o objetivo de apresentar o estudo e avaliar o seu interesse em participar. As 

pessoas cuja resposta foi positiva preencheram o questionário com acesso através da partilha 

de um link. O preenchimento deste protocolo durou, em média, 20 min. Este grupo de 
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participantes foi emparelhado, por sexo e idade, com o grupo clínico, de forma a representar 

grupos equivalentes. 

c. Procedimentos estatísticos 

A normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (dk) e curtose 

(ku) e a existência de outliers pela distância quadrada de Mahalanobis (D2), sendo que as 

condições foram cumpridas, não se verificando a existência de outliers. Procedeu-se à 

eliminação de 7 participantes pelo não cumprimento dos critérios de inclusão e 1 participante 

por possuir 25% de missing values nas suas respostas.  

 Para se avaliar o efeito do sexo e do grupo nas principais variáveis em estudo 

(vinculação, imagem corporal positiva, regulação emocional depressão e ansiedade) foram 

realizadas two-way ANCOVAS, controlando-se o eventual efeito da escolaridade uma vez que 

se encontraram diferenças estatisticamente significativas no que refere à escolaridade entre o 

grupo clínico e o grupo não clínico. Para se explorarem as associações entre as principais 

variáveis foram calculadas correlações de Pearson. Por fim, para se testar o modelo de predição 

da Depressão e da Ansiedade, foram realizadas regressões lineares múltiplas. Cumpriram-se 

todos os pressupostos que não inviabilizam a utilização destes procedimentos, nomeadamente 

o pressuposto da normalidade das VD, homocedasticidade e homogeneidade dos declives das 

retas de regressão, no caso das ANCOVAS e o pressuposto da linearidade, da independência 

dos erros, da homocedasticidade e da normalidade da distribuição dos erros, para as regressões. 

Por fim, nenhuma das variáveis apresenta multicolinearidade. 

Foram considerados valores significativos para p < .05 e foi apresentada a magnitude do 

efeito. Os dados foram analisados recorrendo-se aos programas IBM SPSS Statistics 26 

(Statistical Package for the Social Sciences).  
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5. Resultados 

 

5.1. Efeito do grupo e do sexo na Imagem corporal positiva (Apreciação corporal e 

Funcionalidade), na Regulação emocional, na Vinculação e na Ansiedade e Depressão 

 Para se avaliarem os efeitos do grupo e do sexo nas variáveis em estudo, foram 

realizadas ANCOVAS com 2 fatores, tendo em conta o grupo (grupo clínico e não clínico) e o 

sexo dos participantes, relativamente às dimensões da ICP, da vinculação, da regulação 

emocional, e da ansiedade e depressão, controlando o efeito da variável escolaridade 

(covariável). 

Foram encontrados apenas efeitos do grupo e nas variáveis funcionalidade, F (1,88) = 

5.44, p= .022, 2 =.058, ansiedade, F (1,88) = 7.361, p = .008, 2 =.077, e depressão F (1,88) 

= 6.652, p = .012, 2 =.070, com os participantes do grupo clínico a apresentarem valores 

menos elevados de apreciação da funcionalidade (M = 3.91; DP = .10), comparativamente ao 

grupo de pessoas sem doença renal (M = 4.26; DP = .10) e valores mais elevados de ansiedade 

e depressão (MA = 5.88; DP = .66 e MD = 5.85; DP = .66; MA = 3.28; DP = .62 e MD = 3.38; 

DP = .63, respetivamente), tal como esperado.  

 Não foram encontrados efeitos de interação nem do sexo (ver Tabela 2). Finalmente, 

também não se verificaram efeitos da escolaridade nas variáveis analisadas: funcionalidade, F 

(1,88) = 3.84, p = .05, 2 =.042, apreciação corporal, F (1,88) = .191,  p = .66, 2 =.002, 

ansiedade de separação, F (1,88) = 6.63, p = .012, 2 =.070, confiança nos outros , F (1,88) = 

.133, p = .72, 2 =.002, regulação emocional , F (1,88) = .262, p = .61, 2 =.003, ansiedade , F 

(1,88) = 1.27, p = .26, 2 =.014, e depressão F (1,88) = 1.37, p = .25, 2 =.015. 
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Tabela 2  

Estatísticas descritivas para a ICP, Vinculação, Regulação emocional, Ansiedade e Depressão e análise de 

covariância com o grupo e o sexo como fatores e a escolaridade como covariável 

Variáveis             GC (n=46)          GNC (n=49) Efeito de interação (gp x sexo) 

Sexo F 

(n=23) 

Sexo M 

(n=23) 

Sexo F 

(n=25) 

Sexo M 

(n=24) 

 

M (DP) M (DP) M (DP) M (DP) F gl p* 2 

BAS 3.84(.15) 3.50(.14) 3.89(.14) 3.91(.14) 1.79 1,88 .18 .020 

FAS 4.03(.14) 3.80(.14) 4.28(.13) 4.23(.13) .452 1,88 .503 .005 

EVA_ANS 2.71(.19) 2.38(.18) 2.30(.18) 2.31(.18) .893 1,88 .347 .010 

EVA_C 2.89(.12) 3.10(.12) 3.10(.12) 3.22(.11) .174 1,88 .677 .002 

DERS 82.77(5.42) 78.93(5.18) 77.97(5.04) 79.38(4.99) .272 1,88 .604 .003 

ANS 6.08(.93) 5.67(.89) 3.16(.86) 3.41(.86) .146 1,88 .703 .002 

DEP 6.17(.94) 5.53(.89) 3.25(.87) 3.50(.86) .259 1.88 .612 .003 

 GC GNC Efeito do grupo 

M (DP) M (DP) F gl p* 2 

BAS 3.67(.10) 3.90(.10) 2.41 1,88 .124 .027 

FAS 3.91(.10) 4.26(.10) 5.44 1,88 .022 .058 

EVA_ANS 2.54(.14) 2.30(.13) 1.507 1,88 .223 .017 

EVA_C 2.99(.09) 3.16(.09) 1.688 1,88 .197 .019 

DERS 80.85(3.86) 78.68(3.63) .153 1,88 .697 .002 

ANS 5.88(.66) 3.28(.62) 7.361 1,88 .008 .077 

DEP 5.85(.66) 3.38(.63) 6.652 1,88 .012 .070 

 Sexo F Sexo M Efeito do sexo 

M (DP) M (DP) F gl p* 2 

BAS 3.86(.10) 3.71(.10) 1.30 1,88 .257 .015 

FAS 4.15(.09) 4.01(.09) 1.133 1,88 .290 .013 

EVA_ANS 2.50(.13) 2.34(.12) .786 1,88 .378 .009 

EVA_C 2.99(.08) 3.16(.08) 2.062 1,88 .155 .023 

DERS 80.37(3.57) 79.16(3.53) .058 1,88 .810 .001 

ANS 4.62(.62) 4.54(.61) .008 1,88 .928 .000 

DEP 4.71(.62) 4.52(.61) .049 1,88 .826 .001 

Nota. Medias ajustadas por escolaridade. BAS-2= Apreciação corporal; FAS= Funcionalidade; EVA_AN –Vinculação-

ansiedade; EVA_C –Vinculação-Confiança nos outros; DERS- Regulação emocional; ANS- Ansiedade e DEP = Depressão  

*os valores de p com significância estatística encontram-se a negrito.  

 

 

5.2. Associação entre ICP (Apreciação corporal e Funcionalidade), Vinculação, Regulação 

emocional, Saúde mental, Idade, Escolaridade e IMC  

As correlações r de Pearson entre as dimensões da ICP, as dimensões da vinculação, da 

regulação emocional, ansiedade, a depressão, a idade e o IMC, para o grupo clínico e para o 

grupo não clínico, estão presentes na Tabela 3.  

Relativamente ao grupo de pessoas com doença renal crónica, e tal como esperado, 

foram encontradas associações positivas e significativas entre a apreciação corporal e a 

funcionalidade r (46) = .60, p <.001. Quanto às dimensões da vinculação, verificou-se uma 

associação negativa e moderada entre a ansiedade de separação e a confiança nos outros, r (46) 
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= -.53, p <.001 e negativa entre a ansiedade de separação e a regulação emocional r (46) = -

.30, p =.01.  

Por seu lado, a regulação emocional encontra-se positivamente associada com a 

ansiedade e a depressão, r (46) =.63, p ≤ .001; r (46) =.66, p ≤.001) neste grupo de 

participantes. Especificamente, as estratégias de regulação emocional objetivos r (46) =.31, p 

=.039 e falta de clareza, r (46) =.39, p =.007, correlacionam-se de forma positiva com a 

ansiedade de separação. 

Por seu lado, os resultados revelaram correlações entre as dimensões da ICP e a 

vinculação, regulação emocional, ansiedade e depressão. A funcionalidade apresenta uma 

correlação positiva e significativas com a apreciação corporal, r (46) =.60, p ≤.001 e 

correlações significativas e negativas com a regulação emocional, r (46) = -.37, p =.01, com a 

ansiedade, r (46)=-.40, p =.01, e com depressão, r (46)= -.42, p =.004. Da mesma forma, a 

apreciação corporal apresenta correlações significativas e negativas com a regulação 

emocional, r (46) =-.53, p ≤.001, com a ansiedade, r (46) = -.41, p =.004 e com a depressão r 

(46) =-.47, p =.001. Finalmente, neste grupo, verificou-se uma associação positiva entre a 

escolaridade e a idade, r (44) = -.64, p ≤.001 e a dimensão ansiedade da vinculação, r (44) =-

.31 p =.043. 

No grupo não clínico, de igual forma, foram encontradas associações positivas entre a 

funcionalidade e a apreciação corporal, r (49) =.62, p ≤.001. A ansiedade de separação 

apresenta uma correlação positiva e significativa com a ansiedade, r (49) =.34, p =.02 e a 

depressão, r (49) = .52, p ≤.001.  

No que diz respeito à regulação emocional foi encontrada uma associação positiva e 

significativa com a ansiedade, r (49) = .42, p =.003 e com a depressão r (49) =.64, p ≤.001.  

Por seu lado, e tendo em conta as diversas estratégias de regulação emocional,  nomeadamente, 

a dimensão estratégias r (49)=.63, p ≤.001, a não aceitação, r (49)=.55, p ≤.001, o não controlo 

dos impulsos, r (49)=.54, p ≤.001, a falta de objetivos, r (49)=.37, p =.008, e a falta de clareza 

emocional, r (49)=.47, p ≤.001, verificou-se que todas se correlacionam, de forma positiva, 

com a ansiedade de separação. Constatou-se, ainda, uma associação negativa entre a dimensão 

estratégias, r (49)=-.41, p =.003, não aceitação, r (49)= -.31, p =.030, consciência, r (49)= -.38, 

p =.007, impulsos, r (49)= -.36, p =.011, e falta de clareza emocional, r(49)=-.52, p≤.001, com 

a dimensão da vinculação, confiança nos outros. 
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Por fim, as dimensões da ICP, funcionalidade e apreciação corporal, apresentam 

correlações negativas com a regulação emocional, r (49) = -.36, p =.01; r (49) = -.46, p =.001, 

e com a depressão apenas, r (49) = -.32, p =.03; r (49) = -.38, p =.01.  

Finalmente, neste grupo de participantes sem doença crónica, a idade encontra-se 

negativamente correlacionada com a ansiedade e a depressão, r (49) = -.49, p ≤.001; r (49) 

=.45, p =.001, e com a dimensão ansiedade de separação, r (49) =-.32, p=.024. Pelo contrário, 

verificou-se que a idade se encontra positivamente correlacionada com a apreciação corporal r 

(49) =.33, p =.023. Constatou-se, ainda, uma associação negativa entre o IMC e a ansiedade, r 

(49) = -.36, p =.01. 
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Tabela 3. Correlações de Pearson entre a idade, IMC, escolaridade, dimensões da ICP, dimensões da vinculação, regulação emocional, ansiedade e depressão, no grupo 

clínico e não clínico. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Clínico                 

1.Idade -                

2.IMC .12 -               

3.Escolaridade -.64** -.18 -              

4.FAS -.15 -.21 .12 -             

5.BAS_2 .14 .00 -.22 .60** -            

6.EVA_A .09 .08 .31* -.06 -.19 -           

7.EVA_C -.20 -.02 -.04 .05 .30* -.51** -          

8.DERS_total -.04 -.11 .03 -.37* .28 .30* -.16 -         

9.DERS_E .03 -.03 -.05 -.35* -.49** .25 -.16 .95** -        

10.DERS_A -.02 -.13 -.03 -.22 -.36* .25 -.27 .82** .74** -       

11.DERS_CE -.12 -.11 .16 -.37* -.49** .15 .04 .50** .38* .29 -      

12.DERS_I -.10 -.11 .04 -.34* -.40** .10 -.06 .88** .84** .70** .32* -     

13.DERS_O .01 -.01 -.07 -.18 -.34* .31* -.05 .75** .76** .50** .08 .63** -    

14.DERS_C -.02 -.20 .22 -.29 -.42** .39** -.26 .67** .53** .51** .57** .48** .28 -   

15. ANS .23 .05 -.19 -.40** .33* .28 -.16 .63** .71** .46** .27 .51** .53** .34* -  

16. DEP .22 .16 -.14 -.42** -.32* .33* -.17 .66** .73** .44** .18 .56** .61** .39** .84** - 

Controlo                 

1.Idade -                

2.IMC .05 -               

3.Escolaridade -.13 .16 -              

4.FAS .12 -.14 -.05 -             

5.BAS-2 .33* -.07 -.19 .62** -            

6.EVA_A -.32* -.01 .22 -.19 -.37** -           

7.EVA_C .09 .10 -.05 .16 .38** -.55** -          

8.DERS_total -.26 -.11 -.16 -.38** -.46** .62** -.48** -         

9.DERS_E -.29* -.03 -.10 -.38** -.44** .63** -.41** .91** -        

10.DERS_A -.07 -.04 -.08 -.08 -.20 .55** -.31* .72** .53** -       

11.DERS_CE -.10 -.28 -.29* -.42** -.44** .17 -.38** .51** .32* .12 -      

12.DERS_I -.22 -.05 -.02 -.26 -.24 .54** -.36* .83** .83** .52** .24 -     

13.DERS_O -.20 -.07 -.12 -.23 -.37** .37** -.25 .79** .69** .54** .22 .62** -    

14.DERS_C -.33* -.06 -.18 .44** -.49** .47** -.52** .77** .67** .38** .61** .51** .49** -   

15.ANS -.49** -.36* -.03 -.15 -.16 .34* -.16 .42** .41** .26 .12 .44** .26 .39** -  

16.DEP -.45** -.27 -.12 -.32* -.38** .52** -.28 .64** .69** .32* .42** .53** .40** .58** .58** - 

Nota.  IMC= Índice de Massa Corporal; BAS-2= Apreciação corporal; FAS= Apreciação da Funcionalidade; EVA_ANS= Vinculação- dimensão ansiedade; EVA_CONF= Vinculação- dimensão 

Confiança; DERS_T- Regulação emocional (escala global); DERS_E- Estratégias; DERS_A- Aceitação; DERS_CE- consciência emocional; DERS_I- Impulsos; DERS_O- objetivos; DERS_C-

Clareza; ANS = Ansiedade e DEP = Depressão. *p<.05, ** p<.0
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5.3.  Modelos de predição 

5.3.1. Modelo de predição da Ansiedade. Procedeu-se a uma análise de regressão 

linear múltipla, através do método confirmatório (enter), tendo em conta as variáveis mais 

associadas à ansiedade, entre as quais, as dimensões da vinculação, ansiedade de separação e 

confiança nos outros, a regulação emocional (DERS), a funcionalidade corporal (FAS), a 

apreciação corporal (BAS) e o grupo (0 - grupo clínico e 1- grupo não clínico) como variáveis 

independentes (Tabela 4).  

O modelo de regressão é estatisticamente significativo, F (6,88) = 10.47, p ≤.001 e 

explica 38% da variância total da ansiedade (R2
aj

 = .38). Os únicos preditores que se revelaram  

significativos foram a regulação emocional, t = 4.43, p ≤.001, Beta= .45, =.08, IC [-.05,.12] 

e o grupo, t = -3.28, p =.002, Beta= -.28, =-2.45, IC [-3.94,-.96]. Efetivamente, os 

participantes com doença renal e com mais dificuldades de regulação emocional tendem a ter 

níveis mais elevados de ansiedade. 

 

Tabela 4.  

Modelo de Regressão Linear Múltipla para a Ansiedade 

 B Beta t p IC 95% 

Grupoa -2.45 -.28 -3.28 .002 [-3.94; -.96] 

FAS -.98 -.15 -1.37 .175 [-2.42;.45] 

BAS-2 .14 .02 .188 .852 [-1.33;1.61] 

EVA_Ansiedade .48 .10 .952 .344 [-.52;1.48] 

EVA_Confiança .42 .05 .544 .588 [-1.11;1.94] 

DERS .08 .452 4.43 <.001 [.046;.12] 

Nota. a 0 - grupo clínico e 1- grupo não clínico. FAS= Funcionalidade; BAS-2= Apreciação corporal; EVA_Ansiedade–

Vinculação-ansiedade; EVA_Confiança –Vinculação-Confiança nos outros; DERS- Regulação emocional. 

 

5.3.2. Modelo de Predição da Depressão. Da mesma forma, foi elaborada uma análise 

de regressão linear múltipla para a depressão, com as dimensões ansiedade de separação e 

confiança nos outros, a regulação emocional (DERS), a funcionalidade corporal (FAS), a 

apreciação corporal (BAS) e o grupo, como variáveis independentes (Tabela 5). 

O modelo de regressão é significativo F (6,88) = 16.16, p ≤.001 e explica 49% da 
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variância total da depressão (R2
aj =.49). Também neste modelo a regulação emocional, t = 5.09, 

p≤.001, =.09, Beta= .47, IC [-.05,.12] e o grupo, t = -3.59, p=.001, =-2.48, Beta= -.28, IC [-

3.86,-1.11], foram os únicos preditores significativos da depressão, revelando que ter doença 

renal crónica e maiores dificuldade de regulação emocional predizem níveis mais elevados de 

depressão.  

 

Tabela 5.  

Modelo de Regressão Linear Múltipla para a depressão 

 B Beta t p IC 95% 

Grupoa -2.48 -.28 -3.59 .001 [-3.85; -1.11] 

FAS -.97 -.14 -1.45 .15 [-2.29;.36] 

BAS-2 -.44 -.065 -.64 .525 [-1.80;.922] 

EVA_Ansiedade .74 .15 1.60 .114 [-.18;1.67] 

EVA_Confiança .51 .06 .715 .477 [-.904;1.92] 

DERS .09 .47 5.09 <.001 [.054;.12] 

Nota. a 0 - grupo clínico e 1- grupo não clínico. FAS= Funcionalidade; BAS-2= Apreciação corporal; EVA_Ansiedade–

Vinculação-ansiedade; EVA_Confiança –Vinculação-Confiança nos outros; DERS- Regulação emocional. 
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Discussão 

O presente estudo teve como objetivo primordial estudar a imagem corporal positiva 

em doentes com insuficiência renal crónica, em tratamento de hemodiálise. Neste sentido, foi 

explorada a relação entre as dimensões da ICP, da vinculação e da regulação emocional, e o 

papel que estas variáveis poderão desempenhar na saúde mental de pessoas com doença renal 

crónica, que fazem hemodiálise.  

Como descrito anteriormente, em H1, seria esperado que o grupo de participantes sem 

doença crónica apresentasse valores mais elevados de ICP e valores mais reduzidos de 

ansiedade e depressão, comparativamente ao grupo de participantes com doença renal crónica. 

Esta hipótese foi parcialmente confirmada, uma vez que não foram encontradas diferenças ao 

nível da apreciação corporal nos dois grupos, e apenas na dimensão da funcionalidade, no 

sentido esperado.  

A doença renal, e a hemodiálise, acarretam um conjunto de mudanças corporais, 

contudo, no domínio da apreciação corporal, há estudos que demonstram que, apesar das 

alterações físicas, enunciadas acima, estes doentes não demonstram vontade de alterar a sua 

imagem, revelando-se satisfeitos com o seu corpo (Frazão, et al.,2016). Nesta condição, a saúde 

e o compromisso com o tratamento parecem assumir uma relevância prioritária. Ademais, a 

adaptação ao tratamento conduz a uma habituação e, consequente, aceitação das mudanças 

corporais (Furtado & Lima, 2006). Contudo, quando estas mudanças no corpo provocam um 

impacto na funcionalidade corporal, na capacidade de realizar as atividades diárias, alterando 

a autonomia, assumem uma maior importância na vida destas pessoas (Silva, Silva, Pereira, 

Ferreira, & Alcantara, 2017).  

No que diz respeito à relação entre as dimensões da ICP, a regulação emocional, a 

ansiedade e a depressão, tal como esperado em  H2,  valores mais elevados de ICP, 

funcionalidade e apreciação corporal, estão associados a menores dificuldades de regulação 

emocional e depressão, nos dois grupos, não se encontrando, no entanto, esta associação quanto 

à ansiedade no grupo controlo. Na doença renal, a ansiedade e depressão, relacionam-se com a 

perceção da perda, a perda da função renal, da sensação de bem-estar, do papel na família e no 

trabalho, perda de controlo, enquanto existe um ajustamento da rotina às condições do 

tratamento e da dieta (Kimmel, 2001). Contudo, quando a aceitação do corpo e a perceção de 

funcionalidade são mais elevadas, e as estratégias de regulação emocional são mais adaptativas, 

estes fatores parecem ser atenuados. Da mesma forma, a ansiedade e a depressão nestes doentes 
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associam-se negativamente à funcionalidade e à regulação emocional, isto é, pessoas com uma 

apreciação positiva da sua funcionalidade corporal manifestam níveis mais reduzidos de 

ansiedade e depressão e estratégias mais adaptativas de regulação emocional.    

No grupo de controlo, por seu lado, ambas as dimensões de ICP apenas se associam 

negativa e significativamente com a regulação emocional e a depressão, mas não com a 

ansiedade. Estes resultados revelam-se consistentes com outros estudos nacionais em amostras 

não clínicas (Silva, 2019). Esta relação pode não se verificar no grupo de controlo, uma vez 

que que existem vários sintomas relativos à doença e/ou tratamento que podem ser ilustrativos 

de sintomatologia ansiogénica, como por exemplo o item “Senti a minha boca seca” no qual 

diversas pessoas referiram níveis mais elevados. Esta questão leva-nos a pensar que uma 

medida quantitativa parece ser insuficiente para avaliar os níveis de ansiedade nestes 

participantes pelo que seria pertinente compreender o motivo pelo qual sentiram a boca seca, 

para diferenciar sintoma ansiogénico de consequência do tratamento. 

No que respeita à relação entre a ICP e a vinculação, apenas foi encontrada uma 

correlação negativa entre a ICP e a ansiedade de separação no grupo de controlo. Por seu lado, 

e tal como se previa (H3) existe uma associação positiva entre a vinculação e a regulação 

emocional e uma correlação negativa entre a regulação emocional e a ICP (apenas com a 

funcionalidade no grupo clínico e com a funcionalidade e apreciação corporal no grupo 

controlo). Assim, o medo de perder as figuras de vinculação parece ser mais relevante para a 

apreciação corporal nas pessoas sem doença crónica, podendo indicar que, nestas 

circunstâncias, a valorização corporal estará mais associada a outras variáveis como a 

confiança, a saúde, a valorização do corpo por aquilo que ele consegue superar. De qualquer 

forma, a qualidade da relação com os outros parece revelar-se importante para a forma como 

as pessoas apreciam e valorizam o seu corpo  (Barbosa, 2008; Cash, et al. 2004; Cheng & 

Brent, 2009; Sharpe, et al., 1998; Troisi, et al., 2006), embora esta relação se possa fazer de 

forma mais direta ou indireta.  

Todavia, a ansiedade de separação apresenta uma associação com a regulação 

emocional e esta, por seu lado, está associada, de forma negativa, à funcionalidade corporal e 

à ansiedade e depressão em ambos os grupos, pelo que a relevância da vinculação poderá estar 

a manifestar-se de forma mais indireta, essencialmente no grupo clínico. Estes resultados 

confirmam a importância que as figuras de vinculação representam na forma como os 

indivíduos regulam as suas emoções (Gross, 1998) e, por sua vez, na saúde mental (Gillanders, 
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et al., 2008). Efetivamente, um estilo de vinculação seguro, com valores mais elevados de 

confiança nos outros e menos ansiedade, está associado à utilização de estratégias de regulação 

emocional mais adaptativas, como a reavaliação cognitiva. Pelo contrário, um estilo de 

vinculação mais ansioso demonstra uma menor utilização destas estratégias (Karreman & 

Vingerhoestst, 2012).  

No caso da ansiedade, esta relação parece ser mais indireta, dependendo mais da forma 

como os indivíduos regulam as suas emoções, já que existe uma relação entre ansiedade de 

separação, a regulação emocional e entre esta e a ansiedade, mas não uma relação direta entre 

a ansiedade de separação e a ansiedade.  

No grupo não clínico, verificou-se que quanto mais elevada a ansiedade nas relações 

mais dificuldades de regulação emocional, e quanto mais elevada a confiança nos outros menos 

dificuldades na regulação das emoções, nomeadamente ao nível do acesso limitado a 

estratégias de regulação emocional, não aceitação de emoções negativas, dificuldade em 

controlar comportamentos impulsivos aquando da experiência de emoções negativas e à falta 

de clareza emocional. Todavia, no grupo clínico, níveis mais elevados de ansiedade 

relacionam-se apenas com a falta de clareza emocional e com a dificuldade em agir de acordo 

com os objetivos. A regulação emocional é conduzida por objetivos explícitos, esforço 

consciente e recursos atencionais (Mauss, Cook, & Gross, 2007), por conseguinte, por conta 

das alterações no quotidiano, e a incerteza do futuro, nas doenças crónicas, o estabelecimento 

de objetivos, a longo prazo, poderá estar comprometido. Assim, esta componente é mais 

premente neste grupo. Adicionalmente, a falta de clareza emocional – identificar e rotular as 

experiências emocionais -, tem sido relacionada com a ansiedade e a depressão (Thompson, 

Boden, & Gotlib, 2017), patologias muito presentes nesta condição clínica.  

Relativamente às diferenças de sexo, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre homens e mulheres nas variáveis associadas à ICP, nomeadamente na 

apreciação corporal e na apreciação da funcionalidade corporal, tal como esperado (Alleva, et 

al., 2017; Cabral, 2019; Meneses, et al., 2019; Razmus & Razmus, 2017; Swami, et al., 2017; 

Swami, et al., 2016), confirmando-se parcialmente H4. Efetivamente, apresentando a amostra 

deste estudo uma média de idades de 59.78 (grupo clínico) e 55.12 (grupo não clínico), a 

investigação tem demonstrado que, com o aumento da idade, tanto homens como mulheres 

tendem a valorizar mais a saúde e a funcionalidade (Alves & Rodrigues, 2005), em detrimento 

de outras dimensões corporais, como a aparência física ou a satisfação corporal, levando ao 
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esbatimento de eventuais diferenças que têm sido encontradas em idades mais jovens (Esnaola, 

Rodríguez-Fernández, & Goñi,  2010). Adicionalmente, em contexto clínico, a aceitação do 

tratamento poderá ser uma variável importante, na medida em que, tanto homens como 

mulheres, acabam por dar mais importância ao tratamento, ao invés das alterações que este 

provoca.   

Da mesma forma, ao contrário do esperado, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nos níveis de ansiedade e de depressão, consoante o sexo e a 

escolaridade, rejeitando-se H4.  De facto, e independentemente do grupo, homens e mulheres 

manifestam níveis similares de depressão e de ansiedade (embora as médias sejam um pouco 

mais elevadas nas mulheres). Pensamos que poderia estar relacionado com diferenças de idade 

no grupo de homens e mulheres, mas tal não acontece. Por seu lado, não obstante, de a literatura 

demonstrar menores níveis de depressão e ansiedade à medida que a escolaridade aumenta 

(Baptista, 2011), existem estudos, com doentes em hemodiálise, que não apresentam diferenças 

de sexo (Bayat, et al., 2011), nem de escolaridade (Alqarni, et al., 2019), quanto à ansiedade e 

depressão. Efetivamente, a amostra revela-se pouco escolarizada e, as pessoas mais velhas, 

poderão apresentar sintomatologia depressiva ou ansiogénica, contudo podem desvalorizar 

essa sintomatologia, por questões culturais ou de educação. Ademais, existem estudos que 

apontam pontes de corte para o efeito negativo da escolaridade sobre a depressão, só se sentindo 

os efeitos desta a partir dos 8 anos de escolaridade (Santos, & Kassouf, 2007). Seria pertinente, 

em futuros estudos, explorar estes resultados em amostras mais diversificadas e ver se estes 

resultados se repetem.  

Finalmente, quanto à hipótese de predição da vinculação, da ICP e da regulação 

emocional na ansiedade e na depressão (H5), apenas a regulação emocional e o facto de ter ou 

não doença se manifestaram preditores significativos destas variáveis. Tendo em conta os 

resultados explorados previamente, verificou-se que existem associações relevantes entre a 

vinculação, a ICP, a regulação emocional, a ansiedade e a depressão, o que sugere que estas 

dimensões serão relevantes na explicação da variação da ansiedade e depressão. No entanto, 

quando se colocam em conjunto num mesmo modelo, a importância da regulação emocional e 

da funcionalidade evidencia-se, tornando mais frágeis as associações das restantes variáveis na 

predição da depressão e da ansiedade. Na verdade, o impacto das alterações que podem surgir 

como consequência da insuficiência renal, e da hemodiálise, ao nível da funcionalidade 

representam fatores predisponentes da depressão e da ansiedade (Lopes, et al., 2004). Todavia 

a forma como os indivíduos lidam com as suas emoções nestas situações (ou não), parece ser 
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um fator central para os menores níveis de ansiedade e depressão, e uma maior aceitação da 

doença, no caso das pessoas com doença renal (Gillanders, et al., 2008; Martin, & Dahlen, 

2005).  

Sendo os valores de ansiedade e depressão superiores e muito comuns na população 

com doença renal, estes resultados permitem estabelecer importantes implicações para a prática 

clínica. Este estudo sugere a necessidade de um investimento na intervenção relativamente ao 

desenvolvimento de estratégias de regulação emocional, uma vez que estas poderão fornecer 

melhorias ao nível da saúde mental destas pessoas, nomeadamente nos níveis de ansiedade e 

depressão. Alguns estudos salientam a importância das terapias cognitivo- comportamentais 

para a redução dos sintomas depressivos e ansiosos nesta população clínica (Chen, et al., 2010; 

Duarte, Miyazaki, Blay, & Sesso, 2009; Sohn, et al., 2018), uma vez que permitem a alteração 

de pensamentos e crenças que poderão afetar negativamente o bem-estar emocional destes 

doentes (Lii, Tsay, & Wang, 2006). Por seu lado, a intervenção psicossocial em grupo, ao 

trabalhar o uso ativo de pensamentos positivos, as estratégias de automonotorização, as 

estratégias para lidar com o stress e depressão, bem como a componente educacional, voltada 

para o tratamento e para as habilidades sociais, promove uma melhor gestão e regulação das 

emoções (Lazarus, 2019; Lii, Tsay, & Wang, 2006), permitindo uma redução dos níveis de 

depressão (Lii, Tsay, & Wang, 2006). 

Além disso, a relação da ICP, particularmente a apreciação da funcionalidade corporal 

no desenvolvimento, essencialmente, da depressão, remete para a importância de se 

trabalharem as questões da corporeidade, da aceitação do que o corpo é capaz de fazer, para a 

prevenção de sintomatologia ansiosa e depressiva.  

Particularmente em pessoas com doença renal, a prevenção e preparação para as 

alterações corporais associadas a esta condição clínica, bem como a aceitação do corpo por 

parte dos seus significativos, permitem uma maior aceitação por parte dos doentes, uma maior 

autonomia, controlo e participação no tratamento, assim como uma redução dos níveis de 

ansiedade e depressão (Chen, et al., 2018; Gerogianni, Babatsikou, Polikandrioti, & Grapsa, 

2019; Lazarus, 2019). A par disto, e no âmbito da funcionalidade, a componente corporal mais 

marcada nestes doentes, será importante promover a inclusão em atividades, que são do 

interesse destas pessoas e que tenham em conta os seus entraves físicos, que permitam o 

fortalecimento e a mobilidade, melhorando a sua capacidade física e a sua função muscular e, 
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consequentemente, a sua qualidade de vida e saúde mental (Lazarus, 2019; Gerogianni, 

Babatsikou, Polikandrioti, & Grapsa, 2019).  
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Conclusão 

 

 O presente estudo permitiu perceber que os participantes com doença renal, apesar de 

apresentarem níveis inferiores de apreciação e de funcionalidade corporal, demonstram 

apreciar e aceitar o seu corpo da mesma forma que o grupo de participantes sem doença crónica.  

 Por seu lado, percebemos que a ICP está associada à qualidade da relação com os outros 

significativos e com a regulação emocional, revelando desempenhar um papel importante na 

saúde mental dos doentes renais. Apesar da regulação emocional ser relevante para a ICP em 

ambos os grupos, percebemos que, no grupo de controlo, todas as estratégias acabam por ser 

importantes para a relação que se estabelece com o corpo, enquanto que, na doença crónica, há 

estratégias que assumem uma particular relevância, nomeadamente a clareza emocional e o 

agir tendo em conta objetivos. Nos dois grupos, a dificuldade de regulação emocional apresenta 

uma relação positiva com o desenvolvimento de ansiedade e depressão. 

 O papel da funcionalidade, apreciação corporal e regulação emocional na saúde mental 

reportam para a necessidade de se desenvolverem intervenções integrativas junto destes 

doentes, abrangendo os domínios físicos e emocionais, garantindo uma adaptação às limitações 

funcionais e a aceitação do corpo. No fundo, permitir que estes desenvolvam estratégias que 

lhes permitam um maior controlo sobre estes domínios da sua vida. Na verdade, o 

acompanhamento e apoio psicológico, nomeadamente ao nível da re-significação dos sentidos 

atribuídos ao tratamento e o desenvolvimento de eventuais estratégias de coping para lidar com 

as dificuldades e consequências deste, parece não ser percecionado pelas instituições como 

uma necessidade. Seria, também, pertinente que estas pessoas pudessem ser inseridas no 

mercado de trabalho, quando a idade e a funcionalidade assim o permitem, com horários 

flexíveis e ajustados, ou que lhes fosse dada a oportunidade de se manterem ativas socialmente 

de outras formas, dando-lhes um sentido de propósito, que terá naturalmente consequências na 

sua saúde. A par disto, envolver a família e significativos, incluindo uma componente 

educacional sobre a doença e as suas implicações, discutindo a forma como também poderão 

estar envolvidos com o doente seria relevante.   

Apesar deste estudo apresentar contribuições importantes na área da imagem corporal 

positiva e da doença renal, é importante salientar algumas limitações.  

 No que concerne à recolha presencial, por conta das especificidades do tratamento da 
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hemodiálise, nomeadamente a fístula, o questionário teve de ser preenchido pelas 

investigadoras e, desta forma, os resultados poderão ser influenciados pela desejabilidade 

social. Por sua vez, o protocolo revela-se muito extenso, o que provocava um maior cansaço 

nos participantes, ao longo do preenchimento, conduzindo à desistência de alguns deles. A 

amostra, sendo constituída por uma população mais envelhecida, revela pouca diversidade em 

termos etários e de escolaridade, além de ser circunscrita essencialmente a duas zonas do país. 

Futuramente seria interessante continuar a explorar a ICP numa amostra mais extensa 

e diversificada desta população, para melhor se compreender qual o impacto e o modo como 

se relacionam com outras dimensões psicológicas. A abordagem qualitativa permitiria, 

também, aceder aos processos e relações, subjacentes e complexas, entre as variáveis 

exploradas neste estudo. Além disso, o caráter transversal do estudo e natureza das análises 

(correlacionais), não permite inferir relações de causalidade entre as variáveis, sendo 

necessário um estudo de natureza longitudinal.  

 

Para concluir, esperamos que este estudo abra caminho para aprofundar estas ideias e 

dar continuidade à investigação que se tem desenvolvido no âmbito da ICP, nomeadamente no 

âmbito da doença renal, permitindo o desenvolvimento e implementação de intervenções mais 

holísticas e eficientes ao nível da promoção da saúde mental desta população. 
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Anexo A - Questionário sociodemográfico e clínico 

 

A. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Q1. Idade_________     Q2. Sexo:   Masculino  Feminino 

 

Q3. Estado Civil:    Solteiro(a)     Casado(a)/ União de facto 

 Divorciado (a) / Separado(a)   Viúvo(a) 

 

Q4. Escolaridade completa: ________ anos Q5. Profissão: 

_____________________________________ 

          5.1. Ativo    Não ativo    

 

B. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTOS 

 

Q6. Condição clínica: 

 1.PCA   2. Obesidade  3. Doença oncológica  4. Insuficiência 

renal  

 5. VIH/ S.I.D.A.   6. Lesão vertebro medular   7.  Síndrome genética com 

dismorfia  

 8.  Doença Inflamatória Intestinal   

 

Q7. Duração da doença (desde o diagnóstico):  ______anos   (ou)    ______ meses 

 

Q8. Que tratamento(s) realizou ou está a realizar?  

(assinalar todos os tipos de tratamento/acompanhamento e data de início e fim, mês/ano). Se ainda 

estiver a realizar um destes tratamentos assinalar “Em tratamento” 

 Quimioterapia  Início: _____/ _________ Fim: _____/ ________; Em 

tratamento  

 Radioterapia   Início: _____/ _________ Fim: _____/ ________; Em 

tratamento  

 Hormonoterapia       Início: _____/ _________ Fim: _____/ ________; Em 

tratamento  
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 Imunoterapia  Início: _____/ _________ Fim: _____/ ________; Em 

tratamento  

 Cirurgia(s). Número: _________ 

Tipo(s):___________________________________________________ 

 Fisioterapia  Início: _____/ _________  Fim: _____/ ________; Em 

tratamento  

 Hemodiálise   Início: _____/ _________  Fim: _____/ ________; Em 

tratamento  

 Diálise Peritoneal  Início: _____/ _________  Fim: _____/ ________; Em 

tratamento  

 Imunossupressão  Início: _____/ _________  Fim: _____/ ________; Em 

tratamento  

 Psiquiatria  Motivo: 

___________________________________________________________ 

Início: _____/ ________  Fim: _____/________; Em tratamento  

 Acompanhamento psicológico Motivo: 

___________________________________________________ 

Início: _____/ ________  Fim: _____/________; Em tratamento  

 Acompanhamento médico da especialidade 

Início: _____/ _________     Fim: _____/ ________; Em tratamento  

 Medicação (se não está incluída nos tratamentos anteriores). 

Qual/Quais:_________________________________________________________________ 

 Nenhum  Outro 

tratamento:_______________________________________________________;      

Início: _____/ _________ Fim: _____/ ________; Em tratamento  

 

8.1. Observações relativas aos tratamentos anteriores: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Q9. O tratamento atual tem efeitos secundários?      Sim     Não    Não se 

aplica  

9.1. Se sim, especificar_    ____________________ ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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9.2. Até que ponto os tratamentos ou os seus efeitos secundários lhe causam incómodo físico?  

Nada  
incómodo  

Pouco  
incómodo  

Nem pouco nem 
muito incómodo 

Algum 
incómodo  

Muito  
incómodo  

1 2 3 4 5 

 

9.3. Assinale na reta abaixo (com um traço na vertical) o ponto que melhor representa em que medida 

a doença/tratamentos têm implicações na sua funcionalidade. O extremo esquerdo da linha indica o 

nível mais baixo de implicações (“Não implica Nada”) e o extremo direito o nível máximo de 

implicações na funcionalidade (“Tem implicações extremas”). 

 

  Não tem implicações                        Implicações extremas 

Q10. Tem outras doenças crónicas?  Não    Sim 

Se sim, especificar: 

- Qual(ais) 

_______________________________________________________________________________  

- 

Duração:___________________________________________________________________________

____ 

 

C. DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

Q11. Altura __________ m  Q12. Peso __________ kg 

 

D. IMAGEM CORPORAL 

Q13. Assinale na reta abaixo (com um traço na vertical) o ponto que melhor representa a satisfação 

que sente com a sua aparência física neste momento. O extremo esquerdo da linha indica o nível 

mais baixo de satisfação (“nenhuma satisfação”) e o extremo direito o nível máximo de satisfação 

(“satisfação extrema”). 
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     Nenhuma satisfação           Satisfação extrema 

 

Q14. Assinale na reta abaixo (com um traço na vertical) o ponto que melhor representa em que 

medida se considera uma pessoa positiva. O extremo esquerdo da linha indica o nível mais baixo de 

positividade (“Nada positivo/a”) e o extremo direito o nível máximo de positividade (“extremamente 

positivo/a”). 

 

         Nada positivo/a                   Extremamente positivo/a 

 

E. QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA A DOENÇA RENAL 

1. Que tratamento está a realizar/realizou?  

  HEMODIÁLISE                     DIÁLISE PERITONEAL                      TRANSPLANTE RENAL 

2. Aproximadamente, quantas horas por semana faz de hemodiálise/diálise? _____________horas

  

3. Regime do tratamento:    AMBULATÓRIO  INTERNAMENTO  

4. É candidato(a) a transplante renal?    SIM          NÃO  NÃO SEI 

5. Que alterações corporais surgiram como consequência da doença e/ou tratamentos? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Anexo C - Informação ao participante e consentimento informado para recolha em papel 

 

Informação aos Participantes 

 

Título do estudo: O corpo na doença: Estudo da imagem corporal em diferentes condições clínicas  

Investigador Responsável: Sandra Torres 

outros Investigadores: Raquel Barbosa, Filipa Vieira, Marina Prista Guerra e Leonor Lencastre 

Contacto e-mail: storrres@fpce.up.pt 

Contacto telefónico: 226079723 

 

Este documento pretende fornecer informação sobre o estudo para o qual foi convidado a participar 

e que está a ser conduzido pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

do Porto, de modo a que possa decidir de forma informada e consciente sobre a sua participação. 

Poderá contactar-nos, se desejar, para compreender melhor algum aspeto do estudo que considere 

menos explícito. 

A participação é completamente voluntária. Caso concorde fazer parte deste estudo e decida 

posteriormente desistir, bastará comunicá-lo a qualquer momento, sem necessidade de se justificar 

e sem que isso lhe traga qualquer tipo de penalização. 

 

Qual é o objetivo do estudo? 

Este estudo tem como principal objetivo estudar a relação que as pessoas têm com o seu corpo 

perante uma situação de doença e identificar que fatores poderão contribuir para uma melhoria desta 

relação. 

 

Em que consistirá a minha participação? 

O estudo consiste no preenchimento de alguns questionários o que demora, em média, 20 minutos. 

No futuro poderá, eventualmente, ser contactado para realizar uma entrevista ou para integrar um 

grupo de participantes que terá um seguimento mais continuado através de dois momentos de 

avaliação adicionais. 

 

Existem riscos ou inconvenientes em participar?  

A sua participação é totalmente voluntária e não implica qualquer tipo de risco. Poderá 

interromper a sua participação em qualquer altura, sem que isso tenha algum prejuízo na 

assistência médica que lhe é prestada, presentemente ou no futuro. Participar neste projeto 

de investigação não acarreta também qualquer tipo de custo. 

 

Os resultados deste estudo serão publicados e divulgados por outros meios?  

Os resultados deste estudo serão publicados ou divulgados apenas em teses de mestrado, artigos em 

revistas científicas nacionais ou internacionais ou congressos científicos.  

 

Como serão tratadas as informações recolhidas a meu respeito? 

Os dados pessoais recolhidos (sexo, idade, escolaridade e profissão – ativo ou não ativo) serão 

tratados de forma agrupada (ou seja, integrando as respostas dadas por todos os participantes), 
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salvaguardando sempre o anonimato dos participantes, e serão utilizados apenas no contexto deste 

estudo. Serão divulgados em revistas ou congressos científicos e serão conservados até 5 anos após a 

sua recolha.  

 

Que direitos é que poderei exercer enquanto titular dos dados? 

Poderá interromper ou desistir do estudo em qualquer altura.   

 

Há interesses económicos neste estudo? 

Não há interesses económicos neste estudo. 

 

Como poderei obter mais informações? 

Se pretender obter mais alguma informação sobre o estudo, pode contactar os investigadores 

envolvidos através do seguinte endereço de correio eletrónico: storres@fpce.up.pt 

Quaisquer dúvidas relacionadas com o tratamento dos dados pessoais poderão, também, ser 

endereçadas à Encarregada da Proteção de Dados da Universidade do Porto, através do e-mail 

dpo@reit.up.pt. 

 

 

Caso concorde com a participação no estudo, guarde esta informação para si e preencha a folha 

seguinte, devolvendo-a ao(à) Investigador(a). 

 

Agradecemos, desde já, a sua colaboração! 

 

  

mailto:dpo@reit.up.pt
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Consentimento 

 

Eu, abaixo assinado, _____________________________________________________ (nome 

completo), compreendi a informação que me foi fornecida sobre o estudo “O corpo na doença: Estudo 

da imagem corporal em diferentes condições clínicas”, que está a ser conduzido pela Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e para o qual foi pedida a minha 

participação. Sei que poderei desistir do estudo a qualquer momento, sem ter que dar justificações e 

sem que isso possa trazer-me quaisquer consequências.  

 

Nestas circunstâncias,  

 aceito participar neste estudo, tal como me foi apresentado pelo(a) investigador(a) 

responsável. 

 

 

 

Data ___ / ___ / ______ 

 

 

Assinatura do Participante: 

___________________________________________________________  
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Anexo D - Informação ao participante e consentimento informado para recolha online 

 

Informação aos Participantes 

 

Título do estudo: O corpo na doença: Estudo da imagem corporal em diferentes condições clínicas  

 

Este estudo está a ser conduzido pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. Tem como principal objetivo estudar a relação que as pessoas têm com o seu 

corpo perante uma situação de doença e identificar que fatores poderão contribuir para uma melhoria 

desta relação. 

 

Em que consistirá a minha participação? 

O estudo consiste no preenchimento de alguns questionários o que demora, em média, 20 minutos. 

No futuro poderá, eventualmente, ser contactado para realizar uma entrevista ou para integrar um 

grupo de participantes que terá um seguimento mais continuado através de dois momentos de 

avaliação adicionais. 

 

Existem riscos ou inconvenientes em participar?  

A participação é completamente voluntária e não implica qualquer tipo de risco ou custo. Caso 

concorde fazer parte deste estudo e decida posteriormente desistir, bastará comunicá-lo a qualquer 

momento, sem necessidade de se justificar e sem que isso lhe traga qualquer tipo de penalização. 

 

Os resultados deste estudo serão publicados e divulgados por outros meios?  

Os resultados deste estudo serão publicados ou divulgados apenas em teses de mestrado, artigos em 

revistas científicas nacionais ou internacionais ou congressos científicos.  

 

Como serão tratadas as informações recolhidas a meu respeito? 

Os dados pessoais recolhidos (sexo, idade, escolaridade e profissão – ativo ou não ativo) serão 

tratados de forma agrupada (ou seja, integrando as respostas dadas por todos os participantes), 

salvaguardando sempre o anonimato dos participantes, e serão utilizados apenas no contexto deste 

estudo.  

 

Que direitos é que poderei exercer enquanto titular dos dados? 

Poderá interromper ou desistir do estudo em qualquer altura.   

 

Como poderei obter mais informações? 

Se pretender obter mais alguma informação sobre o estudo, pode contactar os investigadores 

envolvidos através do seguinte endereço de correio eletrónico: storres@fpce.up.pt 

Quaisquer dúvidas relacionadas com o tratamento dos dados pessoais poderão, também, ser 

endereçadas à Encarregada da Proteção de Dados da Universidade do Porto, através do e-mail 

dpo@reit.up.pt. 

 

Agradecemos, desde já, a sua colaboração! 

 

mailto:storres@fpce.up.pt
mailto:dpo@reit.up.pt
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Consentimento 

 

Compreendi a informação que me foi fornecida sobre o estudo “O corpo na doença: Estudo da imagem 

corporal em diferentes condições clínicas”, que está a ser conduzido pela Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto e para o qual foi pedida a minha participação.  

Poderei desistir do estudo a qualquer momento, sem ter que dar justificações e sem que isso possa 

trazer-me quaisquer consequências.  

 

Nestas circunstâncias,  

 aceito participar neste estudo, tal como me foi apresentado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


