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RESUMO 

 

O principal objetivo desta investigação é o estudo comparativo de indivíduos com infeção 

de VIH e indivíduos com Lesão Vertebro Medular, no que concerne a variáveis associadas 

a uma adaptação psicológica positiva à doença crónica. Pretende-se igualmente compreender 

de que forma a imagem corporal positiva e a dificuldade de regulação emocional interferem 

com a qualidade de vida desses indivíduos com doença crónica. Trata-se de um estudo 

descritivo, com uma amostra de 85 adultos, 60 seropositivos, com diagnóstico realizado há 

pelo menos 6 meses e 25 com Lesão Vertebro Medular. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Questionário Sociodemográfico e Clínico, a Escala de Apreciação Corporal 

(BAS-2), a Escala de Aceitação do Corpo pelos Outros (BAOS), a Escala de Dificuldades 

de Regulação Emocional (DERS) e a World Health Organization Quality of Life-Bref 

(WHOQOL-Bref). De uma forma geral, os resultados sugerem a inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre as amostras da Lesão Vertebro Medular e de VIH em 

nenhuma das variáveis em estudo com exceção da dimensão da qualidade de vida física. 

Além disso, verifica-se que a imagem corporal positiva se associa positivamente e a 

dificuldade de regulação emocional negativamente à qualidade de vida. Os modelos 

preditores da qualidade de vida apresentaram todos valores significativos, explicados pelas 

variáveis em que se observou a associação, observando-se 23,6% da variância no domínio 

geral, 55,2% no psicológico, 13,2% nas relações sociais e 18,4% no ambiente. Foi ainda 

realizado um modelo preditor para a qualidade de vida física apenas na amostra de VIH, 

obtendo-se um modelo significativo com 38,2% de variância explicado pela aceitação do 

corpo pelos outros e dificuldade de regulação emocional.  Assim, salienta-se também a 

influência da imagem corporal positiva, da regulação emocional, da escolaridade e da 

duração da doença na perceção de qualidade de vida relacionada à saúde dos doentes 

crónicos para as restantes dimensões da qualidade de vida. Constatou-se que a qualidade de 

vida física é significativamente pior para os doentes com LVM pelas limitações funcionais 

evidentes mais presentes nessa patologia, não afetando, contudo, a perceção da qualidade de 

vida geral e nas restantes dimensões comparativamente ao VIH. 

Palavras-chave: VIH; Lesão Vertebro Medular; doença crónica; qualidade de vida; 

imagem corporal positiva; regulação emocional 



vi 

 

ABSTRACT 

The main goal of this research is the comparative study of individuals with HIV infection 

and individuals with spinal cord injury, with regards to variables associated with a positive 

phycological adaptation to the chronic disease. It is also intended to understand how positive 

body image and the difficulty in emotional regulation interfere with the quality of life of 

these individuals with chronic disease. This is a descriptive study, with a sample of 85 adults, 

60 of them being HIV-positive, diagnosed at least 6 months ago and 25 with Spinal Cord 

Injury. The following instruments were used: the Sociodemographic and Clinical 

Questionnaire, the Body Appreciation Scale (BAS-2), the Body Acceptance by Others Scale 

(BAOS), the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) and the World Health 

Organization Quality of Life-Bref (WHOQOL-Bref). Overall, the results suggest that there 

are no statistically significant differences between the Spinal Cord Injury and HIV samples 

in any of the variables under study, excepting the physical dimension of quality of life. 

Furthermore, there was found a positive association between quality of life and body image 

and a negative association between quality of life and difficulty in emotional regulation. All 

the regression models for quality of life showed significant values, with 23,6% of the 

variable explain in the general domain, 55,2% in the phycological domain, 13,2% in social 

relationships and 18,4% in environment. A regression model was also carried out for the 

physical quality of life only for the HIV sample, obtaining a significant model with 38,2% 

variance explained by the acceptance of the body by others and by difficulty in emotional 

regulation. Thus, the influence of positive body image, emotional regulation, level of 

education and disease duration on the perception of quality of life related to the health of 

chronic patients for the remaining dimensions of quality of life is also highlighted. It was 

found that the physical quality of life is significantly worse for patients with LVM due to the 

obvious functional limitations present in this pathology, not affecting, however, their 

perception of the general quality of life and its other dimensions when compared to HIV. 

Keywords: HIV; Spinal Cord Injury; chronic disease; quality of life; positive body image; 

emotional regulation. 
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RESUMÉ 

L’objectif principal de cette recherche c’est l’étude comparative des personnes infectées par 

le VIH et des personnes atteintes de Lésion Vertébro-Médullaire, en ce qui concerne les 

variables associées à une adaptation psychologique positive de la maladie chronique. On 

vise également comprendre comment l'image corporel positive et la difficulté de régulation 

émotionnelle interfèrent avec la qualité de vie de ces personnes atteintes de maladie 

chronique. Il s'agit d'une étude descriptive, avec un échantillon de 85 adultes, 60 séropositifs, 

un diagnostic réalisé il y a au moins 6 mois et 25 avec Lésion Vertébro-Médullaire. Les 

instruments suivants ont été utilisés : Questionnaire Sociodémographique et Clinique, 

Échelle d’Appréciation Corporelle (BAS-2), L´Échelle d’Acceptation du Corps par d’Autres 

(BAOS), l’Échelle des Difficultés de Régulation Émotionnelle (DERS) et la World Health 

Organization Quality of Life-Bref (WHOQOL-Bref). En général, les résultats suggèrent 

l'inexistence de différences statistiquement significatives entre les échantillons de la Lésion 

Vertébro-Médullaire et le VIH dans aucune des variables en étude à l'exception de la 

dimension de la qualité de la vie physique. De plus, on remarque que l'image corporelle 

positive s’associe positivement et la difficulté de la régulation émotionnelle négativement à 

la qualité de vie. Les modèles prédictifs de la qualité de vie ont tous présenté des valeurs 

significatives, expliquées par les variables dans lesquelles l'association a été observée, on 

observe 23,6% de la variance dans le domaine général, 55,2% dans le domaine 

psychologique, 13,2% dans les relations sociales et 18,4% dans l'environnement. Un modèle 

prédictif pour la qualité de vie physique a également été réalisé uniquement dans 

l'échantillon de VIH, obtenant un modèle significatif de 38,2% de variance expliquée par 

l'acceptation du corps par d'autres et de difficulté de régulation émotionnelle. Ainsi, on 

distingue aussi l'influence de l'image positive corporelle, de la régulation émotionnelle, de 

niveau d'éducation et de la durée de la maladie sur la perception de la qualité de vie en 

relation à la santé des patients chroniques pour les autres dimensions de la qualité de vie. On 

a constaté que la qualité de vie physique est significativement pire chez les patients atteints 

de LVM en raison des limitations fonctionnelles évidentes plus présentes dans cette 

pathologie, mais cependant n’affecte pas la perception de la qualité de vie générale et dans 

les autres dimensions par rapport au VIH. 

Mots Clès: VIH; Lésion Vertébro-Médullaire; maladie chronique; qualité de vie; image 

corporel positive; difficulté de régulation émotionnelle. 
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Enquadramento teórico 

 

1. A Lesão Vertebro Medular 

1.1 Caracterização da doença 

A Lesão Vertebro Medular (LVM) é uma condição física crónica que decorre da 

degradação da medula e das suas fibras nervosas constituintes (Tackett & Ullrich, 2019). A 

medula integra o sistema nervoso central, sendo o órgão responsável pela transmissão de 

informação nervosa através de impulsos cerebrais e mensagens, que se propagam pelo 

restante corpo, controlando funções vitais como a função respiratória ou a função cardíaca. 

É constituída por quatro grupos de vértebras independentes - cervicais, dorsais, lombares e 

sagradas - sendo que o nível da lesão é classificado tendo em conta o grupo de vértebras 

afetado (Ferreira et al., 2016). 

As lesões medulares são classificadas segundo duas categorias etiológicas, 

nomeadamente as lesões traumáticas, derivando de danos provocados por acontecimentos 

como acidentes de viação ou quedas em contextos de trabalho ou lúdicos, e as não-

traumáticas, resultantes de condições patológicas ou doenças. São igualmente classificadas 

segundo duas categorias funcionais, nominadas de paraplegia e tetraplegia. A paraplegia é 

referente à paralisia parcial ou completa do tronco e paralisia total do abdómen, pernas e pés, 

proveniente de lesões nas raízes sagradas ou segmentos lombares. A tetraplegia é referente 

à paralisia do tronco e das quatro extremidades do corpo, resultante de uma lesão no 

segmento cervical (Lopes, 2007). 

O nível e qualidade de funcionalidade dos indivíduos varia de acordo com o nível 

neurológico da medula afetado, ou seja, quanto maior a extensão da lesão mais 

comprometida fica a funcionalidade e mais baixa é a probabilidade de recuperação. O grau 

de funcionalidade é também influenciado por outros fatores como a existência de problemas 

de saúde anteriores à lesão, características pessoais e fatores ambientais, que poderão 

complicar ou facilitar o ajustamento à nova realidade (Lopes, 2007).  

Os indivíduos com LVM são sujeitos a tratamentos com o objetivo principal de 

preservar o funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo que ficaram intactos após a lesão, 
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assim como restaurar ou substituir as funções perdidas. De igual forma, os tratamentos têm 

como objetivo ajudar os indivíduos a reintegrar-se na sociedade. Estes são implementados 

por uma equipa multidisciplinar, de forma a incidir não só em fatores físicos, mas também 

em sociais e emocionais, melhorando a qualidade de vida do indivíduo na sua totalidade 

(Faria, 2006). São então combinadas terapias físicas, que consistem em treinos funcionais, e 

terapias ocupacionais (Faria, 2006). As intervenções incluem, geralmente, promoção de sono 

com qualidade, promoção da prática de exercício físico, promoção da independência no que 

diz respeito às necessidades básicas e cuidados do dia-a-dia, o melhoramento das relações 

sociais, promoção da participação do indivíduo na sociedade e minimização das 

complicações médicas secundárias (Tackett & Ullrich, 2019). 

Dados estatísticos recolhidos pelo National Spinal Cord Injury Statistical Center 

(2015) evidenciam que as causas mais comuns de lesões vertebro medulares são acidentes 

de viação (39,08%), quedas (29,54%), atos de violência (14,41%), atividades de lazer ou 

desportivas (8,39%) e outras causas médicas (8,57%) como infeções, inflamações, tumores, 

embolias ou hemorragias (Blanes, Carmagnani & Ferreira, 2009). Todos os anos surgem 

entre 40 e 80 milhões de novos casos em todo o mundo, sendo que a prevalência de casos 

no género masculino é o dobro que no género feminino (World Health Organization, 1997), 

estando a média de idades compreendida entre os 21 e os 35 anos.  

O facto desta doença incidir maioritariamente em idades em que os indivíduos se 

encontram ativamente envolvidos nos seus ciclos sociais e profissionais provoca mudanças 

significativas ao nível social, pessoal, profissional e familiar (Blanes, Carmagnani & 

Ferreira, 2009). 

1.2 Implicações psicossociais 

Da mesma forma que a Lesão Vertebro Medular acarreta complicações físicas, o 

indivíduo confronta-se com complicações psicológicas associadas à sua perda, que poderão 

comprometer a sua participação na sociedade (Gill, 1999) e que poderão resultar em diversos 

problemas de saúde mental (Tackett & Ullrich, 2019).  

A depressão é uma das implicações mais frequentes, sendo que estudos averiguaram 

uma média de 22% dessa população com prevalência de diagnóstico de depressão após a 

ocorrência da lesão (Williams & Muray, 2015). Esta é muitas vezes associada a um 

decréscimo da qualidade de vida e a um maior impacto na saúde do indivíduo de condições 
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médicas secundárias (Krueger, Noonan, Williams, Trenaman & Rivers, 2013). A ansiedade 

é igualmente identificada com frequência, sendo que 20% dos indivíduos com LVM 

apresentam sintomas de ansiedade generalizada ou pânico (Galvin & Godfrey, 2001). 

Considerando que a lesão vertebro medular decorre, frequentemente, de acidentes graves e 

violentos e com elevado risco de perda de vida, o stress pós-traumático é também 

frequentemente identificado (Tackett & Ullrich, 2019).  

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento de interesse pela Psicologia 

Positiva, que é uma corrente psicológica que se foca na construção de forças e maximização 

da qualidade de vida dos indivíduos (Tackett & Ullrich, 2019). No caso concreto da LVM, 

um estudo de Quale e Shanke (2010) observou que mais de metade dos indivíduos opta por 

uma trajetória de vida com base na resiliência após a lesão, sendo importante para o 

reajustamento psicológico. Ademais, Park, Lechener, Antoni e Stanton (2009) apontam a 

aproximação emocional à família, a aproximação emocional aos amigos e a mudança de 

prioridades como alguns dos fatores positivos que poderão ser adquiridos após a 

experienciação de uma crise.  

A literatura tem observado que uma maior eficácia da adaptação à lesão está mais 

associada a variáveis ambientais e psicossociais do que a variáveis clínicas. Isto indica que, 

apesar das diversidades percecionadas, é possível superar as mesmas e atingir um nível 

satisfatório de vida (Murta & Guimarães, 2007). 

2. O VIH/SIDA 

2.1 Caracterização da doença 

A SIDA – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – é uma doença caracterizada 

por um conjunto de manifestações clínicas resultantes da infeção pelo VIH - Vírus da 

Imunodeficiência Humana. O vírus ataca o sistema imunitário, destruindo as defesas e 

tornando o organismo mais suscetível a contrair outros tipos de infeções (Guerra, 1998). A 

infeção foi identificada no início dos anos 80 (Miranda, 2003) e desde o seu surgimento até 

ao ano de 2019, contabilizam-se 32,7 milhões de mortes a nível global (UNAIDS, 2019). 

Devido às suas características de transmissão, que maioritariamente ocorrem por contacto 

sexual ou por partilha de seringas (CDC, 2016), a doença atingiu níveis preocupantes, tendo 

sido considerada uma pandemia em 1996 pela Organização Mundial de Saúde (Reis, 

Lencastre, Guerra & Remor, 2010). 
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Dados da UNAIDS referem que em 2019, 38 milhões de pessoas viviam com o 

diagnóstico de VIH, das quais 25,4 milhões se encontravam a realizar a TARV. 690000 

indivíduos morreram de VIH no ano de 2019 (UNAIDS, 2019). Dados nacionais da Direção 

Geral da Saúde indicam que em 2019 surgiram 973 novos casos de VIH em Portugal, 

observando-se uma prevalência de casos em indivíduos do sexo masculino (691 para 279) 

(DGS, 2019). 

A primeira manifestação do VIH no organismo é a ocorrência de uma síndrome viral 

aguda, que na maioria dos casos não é identificada, uma vez que os sintomas são 

inespecíficos, mas que resulta na iniciação do processo de seroconversão. Seguidamente, 

ocorre um período de latência, no qual não ocorrem manifestações clínicas, mas que resulta 

numa degradação do sistema imunitário. É especialmente importante nesta fase atuar no 

sentido de controlar a progressão da doença, uma vez que seguidamente surge a fase 

sintomática, caracterizada pela replicação vírica elevada e pelo consequente défice 

imunológico do organismo. Nesta fase pode também surgir o Complexo Relacionado com a 

SIDA, que poderá originar infeções recorrentes. Por fim, a doença evolui para a SIDA, fase 

em que se dá o aparecimento de infeções designadas oportunistas, de gravidade crescente 

(Guerra, 1998; Miranda, 2003). 

Em 1996 implementou-se a terapia antirretroviral (TARV) que permite o controlo da 

evolução da doença e a redução do risco de surgirem infeções oportunistas. Este controlo é 

conseguido uma vez que a TARV suprime a replicação viral - quantidade de VIH 

concentrado no líquido cefalorraquidiano ou na corrente sanguínea (CDC, 2016) - e aumenta 

a contagem de CD4 (Siegel & Lekas, 2002) - tipo de linfócito do sistema imunitário humano 

destruído pelo VIH (CDC, 2016). 

O período entre a aquisição do VIH e a manifestação da SIDA pode durar alguns 

anos, porém, e apesar do doente estar assintomático, é comum observar-se um decréscimo a 

nível psicológico e social a partir do momento em que o indivíduo recebe o diagnóstico 

(Canini, Reis, Pereira, Gir & Pelá, 2004).  

2.2. Implicações psicossociais 

Segundo Guerra (1998), a sociedade respondeu de uma forma discriminatória perante 

as pessoas afetadas com VIH, criando-se um estigma relativo à doença - preconceitos e 

atitudes negativas por parte da sociedade – em que a sociedade reagia com medo, 
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principalmente do contágio, resultando num isolamento dos indivíduos com VIH. Esse 

estigma influenciou o bem-estar psicológico, a adesão ao tratamento, o nível de qualidade 

de vida e a saúde generalizada dos doentes (Rice et al., 2017). Além disso, a infeção por VIH 

pode ser encarada como uma crise, uma vez que influencia a homeostasia dos doentes, sendo 

que a adaptação poderá ser mais ou menos positiva (Guerra, 1997).  

Considerando dados fornecidos pela World Health Organization (WHO, 2003), 

observa-se que o surgimento de sintomatologia psiquiátrica em pessoas com doenças 

crónicas como o VIH é bastante recorrente.  

A depressão é uma das implicações psicológicas que mais se identifica nesses 

doentes, influenciando negativamente a qualidade de vida, o suporte social percecionado, o 

nível de aderência aos tratamentos e o ritmo de desenvolvimento da doença após o início dos 

tratamentos. Além disso, estudos reportam que a percentagem de indivíduos com este 

diagnóstico que apresentam sintomatologia depressiva é de aproximadamente 54% 

(Williams et al., 2005). De igual forma, estudos demonstram valores altos de ansiedade em 

doentes com VIH, sendo que alguns identificam uma prevalência de 47% na população 

seropositiva (Chandra, Deepthivarma, Jairam & Thomas, 2003). 

Com a implementação da TARV, tratamento que permitiu o aumento da esperança 

de vida dos doentes, a infeção por VIH passou a ser considerada uma doença crónica. Como 

tal, o foco das investigações deixou de ser a eficácia dos tratamentos farmacológicos, 

priorizando-se o estudo da qualidade de vida relativa à saúde (Hickner, 2014). 

3. Variáveis Associadas  

Depois de caracterizadas as duas doenças crónicas e após serem apresentadas 

semelhanças entre estas, nomeadamente no que concerne às implicações psicossociais, nesta 

secção pretende-se explorar algumas variáveis psicológicas implicadas em ambas as 

doenças, nomeadamente a Qualidade de Vida, a Imagem Corporal Positiva e a Regulação 

Emocional. 

3.1 Qualidade de vida  

A World Health Organization (1997) define saúde não só como uma ausência de 

doença, mas também como estado de plenitude mental, social e física. A qualidade de vida 

é definida como uma perspetiva pessoal de cada indivíduo relativamente à sua posição na 
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vida, ao contexto cultural e aos valores da sociedade em que está inserido e às suas 

preocupações, objetivos, padrões e expectativas. É um conceito amplo que é afetado pelo 

estado físico e psicológico do indivíduo, pelo seu nível de dependência, pelas suas relações 

sociais, pelas interações com o meio envolvente e pelas suas crenças pessoais. O estudo da 

qualidade de vida relativa à saúde permite uma abordagem multidisciplinar deste conceito, 

considerando as suas componentes físicas, mentais, sociais e ambientais (Alonso, 2000).  

Segundo a meta análise de Ku (2007), vários estudos indicam que os indivíduos com 

deficiência física apresentam níveis inferiores de qualidade de vida comparativamente com 

o resto da população saudável. No entanto, outros estudos como o de Albrecht e Devlieger 

(1999) concluem que os indivíduos com LVM apresentam, geralmente, níveis de qualidade 

de vida bons ou excelentes, mesmo em casos severos que envolvem elevadas limitações 

físicas e sociais. Além disso, os autores exploraram o Disability Paradox, conceito que 

pretende compreender o porquê de indivíduos com incapacidades graves reportarem 

qualidade de vida com níveis satisfatórios, apesar das dificuldades percecionadas, 

contrariamente à crença da população geral (Wright, 1988 citado em Albrecht & Devlieger 

1999). Uma possível justificação levantada pelos autores para este paradoxo é de que, após 

a lesão, os indivíduos adquirem ganhos secundários que permitem atribuir um novo 

significado à sua condição e ao seu papel na sociedade.   

Post e colaboradores (1998) realizaram um estudo com resultados semelhantes, 

observando que, apesar de os indivíduos com LVM apresentarem insatisfação com alguns 

fatores particulares, como é o caso da vida sexual, os valores de qualidade de vida eram 

satisfatórios. Estes sugerem que fatores como a interação social, o funcionamento 

psicológico, o estado civil e a idade são preditores mais importantes da qualidade de vida do 

que a severidade da lesão.  

É de notar que, no que concerne à idade, os resultados obtidos nos estudos não têm 

sido conclusivos. Por um lado, em estudos como o de Westgren e Levi (1998), observou-se 

uma correlação negativa entre a idade e a qualidade de vida. Uma possível justificação 

apresentada é que, com o envelhecimento da mente e do corpo, e consequente perda de 

vitalidade, torna-se quase inevitável o surgimento de limitações a diversos níveis, assim 

como aumenta da necessidade de assistência social e médica. Por outro lado, outros estudos 

como o de Karkashadze e colaboradores (2016) concluem que indivíduos mais velhos 

apresentavam melhores níveis de qualidade de vida.  



7 

 

Outros fatores que contribuem positivamente para a qualidade de vida são a perceção 

de suporte social, a implementação de estratégias de coping adaptativas e estilo de 

vinculação seguro, uma vez que se correlacionam com o nível de felicidade dos indivíduos 

com LVM, contribuindo, consequentemente, para uma melhor qualidade de vida (Wilson et 

al., 2013).  

Em contraste, a inexistência de um sentido de vida forte (Albrecht & Devlieger, 

1999) e a presença de outras doenças psicológicas como a depressão, a ansiedade e o stress 

pós-traumático (Ferreira & Guerra, 2014) têm sido identificadas como variáveis 

comummente associadas a uma menor qualidade de vida nos doentes com LVM. Sabe-se, 

ainda, que as transformações que advém de doenças que modificam o aspeto físico do 

indivíduo, como é o caso da LVM, provocam alterações no que se refere à imagem corporal, 

podendo contribuir para uma pior qualidade de vida quando essa mudança é mal 

percecionada (Pruzinsky, 2004). 

Já no que concerne à VIH, a literatura reporta que os indivíduos com esse diagnóstico 

apresentam, geralmente, níveis de qualidade de vida inferiores aos da população geral 

saudável (Bing et al., 2000), sendo que os doentes sintomáticos tendem a apresentar níveis 

ainda mais baixos do que os assintomáticos. Mesmo quando comparados com outras doenças 

crónicas, os níveis de funcionalidade física e de bem-estar subjetivos dos doentes com VIH 

são significativos mais baixos (Hays et al., 2000). 

Várias variáveis tem sido estudadas neste âmbito, sendo que a depressão é uma das 

que inevitavelmente é associada a uma menor qualidade de vida (Briongos Figuero, 

Bachiller Luque, Palacios Martin, González Sagrado & Eiros Bouza, 2011), assim como a 

adoção de estratégias de evitamento, uma vez que limitam o apoio percecionado, fazendo 

com que o indivíduo não procure ajuda no seu ciclo social próximo (Vyavaharkar et al., 

2011).  

O impacto da dificuldade de regulação emocional e da severidade dos sintomas da 

doença na qualidade de vida foi estudado por Brandt, Jardin, Sharp, Lemaire e Zvolensky 

(2017), numa amostra de 74 participantes com diagnóstico de VIH. Os autores concluíram 

que ambas têm um impacto significativamente negativo em todos os domínios da QV.  

Fumaz e colaboradores (2019) realizaram um estudo comparativo com 744 

indivíduos diagnosticados com VIH, com o objetivo de identificar diferenças de género. Os 
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resultados demonstram que as mulheres apresentam menor qualidade de vida física e 

psicológica do que os homens, sendo que a perceção da imagem corporal é mais negativa, 

sofrem de maior estigma e rejeição social e apresentam estratégias de coping menos eficazes 

No entanto, e tal como no caso da LVM, também existem estudos que concluem que 

indivíduos seropositivos conseguem alcançar níveis bons ou ótimos de qualidade de vida. 

No estudo de da Silva, Bunn, Bertoni, Neves e Traebert (2013), os autores observaram que 

a maioria dos participantes reportava níveis bons de qualidade de vida. Os autores 

consideram que o facto de os indivíduos não se identificarem com a condição de doente, um 

estilo de vida saudável e a ausência de sintomas são possíveis justificações para estes 

resultados.    

Algumas das variáveis associadas a uma melhor qualidade de vida de indivíduos com 

diagnóstico de VIH são o nível de funcionalidade em contexto social, a funcionalidade física 

(Eller & Mahat, 2007), o suporte social (Vyavaharkar, Moneyham, Murdaugh & Tavakoli, 

2012), o nível de saúde mental (Eller & Mahat, 2007) e a presença de um estilo de vida 

saudável (Vyavaharkar, Moneyham, Murdaugh & Tavakoli, 2012). 

Conclui-se que, apesar de a lesão ser permanente e acarretar uma panóplia de 

constrangimentos irreversíveis, impactando a vida do indivíduo a nível pessoal, social, 

profissional e físico, existem vários fatores que podem melhorar a qualidade de vida dos 

doentes. Assim, compreende-se que é exequível a vivência numa condição crónica de saúde 

com elevada satisfação e qualidade de vida geral e nos seus diversos domínios (Migliorini 

& Tongue, 2009). 

3.2 Imagem corporal positiva 

A imagem corporal é um construto multidimensional que pode ser definido como a 

forma como os indivíduos veem, pensam, sentem e agem em relação ao seu corpo 

(Thompson et al., 1999). Remete-se à porção do autoconceito que define a representação 

psicológica que o indivíduo tem do seu corpo e as interpretações que faz das suas 

experiências físicas positivas e negativas (Vamos, 1993). 

Com o aumento progressivo de interesse pela Psicologia Positiva, e pela promoção 

de competências positivas que lhe está associada, surge o interesse por estudar a imagem 

corporal positiva (Tylka & Wood-Barcalow, 2015). O conceito é complexo e abrange 



9 

 

diversas dimensões que a complementam, como são exemplos a aceitação e a apreciação 

corporal, a concetualização ampla de beleza (Tylka & Wood-Barcalow, 2015) e a perceção 

de aceitação do corpo pelos outros (Avalos & Tylka, 2006).  

No que concerne à lesão vertebro medular, um estudo de Fuentes (2013) demonstrou 

que, independentemente da gravidade da lesão, da perda sensorial e motora e das mudanças 

a nível corporal que os indivíduos com LVM vivenciam, é possível que estes preservem uma 

imagem corporal positiva. O passar do tempo após o surgimento da lesão é considerado um 

dos fatores que contribui para o progressivo melhoramento da imagem corporal do doente 

(Bassett & Ginis, 2009), o que, consequentemente, contribui para o aumento da qualidade 

de vida (Nayir, Uskun & Yürekli, 2016).  

Bailey, Gammage, van Ingen e Ditor (2015) realizaram um estudo qualitativo com 9 

indivíduos com lesão vertebro medular, com o objetivo de explorar a imagem corporal 

positiva. A maioria dos participantes reportaram diferenças após a lesão na forma como 

sentem, vivem, pensam e reagem relativamente ao seu corpo, reportando experiências 

positivas e negativas relativas à sua imagem corporal. Alguns dos fatores que foram 

nomeados como estando relacionados com uma IC positiva são a aceitação da imagem 

corporal, a valorização do corpo, os ganhos funcionais, ser independente, a influência de 

outros que apresentam uma imagem corporal positiva e a aceitação incondicional por partes 

dos outros.  

Na infeção por VIH, a avaliação da imagem corporal dos doentes tem vindo a ser 

alvo de pesquisas, sendo que os principais objetivos são referentes à representação social do 

indivíduo seropositivo, a perceção que o indivíduo tem do seu próprio corpo e de que forma 

essa perceção afeta as suas interações sociais (Tate & George, 2001).  

Chapman (1998) realizou um estudo com o objetivo de compreender de que forma 

os doentes com VIH percecionam o seu corpo, tendo em conto 3 componentes da imagem 

corporal: física, psicológica e social. Concluiu que os fatores da componente física são que 

mais potenciam a diminuição da imagem corporal, nomeadamente o medo de contaminar os 

outros, proveniente do estigma associado à doença e das representações que a sociedade e 

os media fazem da doença, e a perda de energia. No entanto fatores psicossociais, como a 

perceção de falta de contacto físico com terceiros, foram também significativamente 

associados a um decréscimo da imagem corporal.  
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O surgimento da TARV acarretou diversos efeitos secundários, sendo que alguns 

afetam o aspeto físico dos doentes, como é o caso da lipoatrofia e da lipodistrofia1. Trata-se 

de um problema predominante, que afeta cerca de metade dos indivíduos em tratamento 

(Milinkovic & Martinez, 2005) e que, segundo estudos como o de Alexias, Savvakis e 

Stratopoulou (2016), contribui negativamente para a imagem corporal.   

Outro estudo demonstrou que a perda de peso resultante da doença e dos respetivos 

tratamentos afeta igualmente a imagem corporal dos doentes. A perceção torna-se mais 

negativa, consequentemente piorando a confiança dos indivíduos em contexto social, em 

termos de mobilidade e ao nível do conforto corporal. O estudo foi realizado com indivíduos 

do sexo masculino e homossexuais, que representam o grupo que é maioritariamente 

infetado pela doença (Health Protection Agency, 2005 citado em Kelly, Langdon & Sperpell, 

2009) e que é particularmente suscetível a ter uma imagem corporal negativa (Williamson 

& Hartley, 1998).  

3.3 Regulação Emocional  

A desregulação emocional refere-se ao uso de processos de controlo emocional que 

resultam em respostas mal adaptativas, nomeadamente a realização de ações impulsivas para 

evitar pensamentos desagradáveis, distorção de memórias ou evitamento de pessoas ou 

lugares (Znoj & Lude, 2002). 

A regulação emocional é o conjunto de processos psicológicos que permitem que o 

indivíduo controle que emoções tem, quando as tem, de que forma as experiência 

internamente e as expressa. Podem ser processos automatizados ou controlados, conscientes 

ou inconscientes (Gross, 1998). Implica modificação das emoções positivas ou negativas, 

aumentando, diminuindo ou mantendo a intensidade das mesmas, resultando em mudanças 

na resposta emocional produzida (Tiwari, 2015). A regulação emocional é considerada uma 

dimensão de elevada relevância, uma vez que influencia diretamente quer o nível de 

ajustamento psicológico à doença quer o nível de saúde física dos indivíduos (DeSteno, 

Gross & Kubzansky, 2013). 

A pertinência dos estudos relativamente à LVM depreende-se essencialmente da 

importância que a regulação emocional tem após a ocorrência de eventos stressantes 

 
1 Redistribuição da gordura corporal, por ganho ou por perda, que pode resultar em dislipidemia ou 

resistência à insulina (Barbaro, 2007). 
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(Horowitz, Znoj & Stinson, 1996), como é o caso da grande maioria dos eventos traumáticos 

que resultam numa lesão vertebro medular.  

Os autores Znoj e Lude (2002) observaram que indivíduos com LVM tendem a adotar 

estratégias de regulação emocional mal adaptativas, sendo que estas contribuem 

significativamente para o aumento de sintomatologia depressiva, para o aumento de 

sintomatologia relativa ao stress pós-traumático e para o surgimento de sintomas somáticos.  

Relativamente ao VIH, estudos têm demonstrado que indivíduos com esse 

diagnóstico, quando comparados com indivíduos saudáveis, apresentam maior desregulação 

das suas emoções e das suas funcionalidades e apresentam maior supressão emocional. A 

supressão de emoções é indicadora de ausência de um funcionamento psicológico saudável 

e de saúde mental, estando igualmente associado a sintomatologia ansiosa, depressiva e 

outros problemas emocionais (Tiwari, 2015).  

Brandt, Bakhshaie, Zvolensky, Grover e Gonzalez (2015) estudaram o efeito 

moderador da desregulação emocional no impacto que a depressão têm nos resultados 

considerados relevantes que advêm do VIH. Esse efeito moderador foi observado, sendo que 

os indivíduos que apresentavam menor capacidade de regular as suas emoções eram os que 

apresentavam mais sintomas depressivos, mais sintomas relacionados com a doença VIH, 

menor adesão ao tratamento por medicação, mais estratégias de coping de evitamento e 

menos tolerância a situações causadores de stress.  

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Estudo empírico 

1. Objetivos 

Coloca-se como questão de investigação se haverá diferenças entre a perceção da 

qualidade de vida e demais variáveis entre VIH e LVM, considerando que se trata de duas 

doenças crónicas com diversas características semelhantes descritas na literatura. Em termos 

gerais, o objetivo principal do presente estudo é comparar as amostras de VIH e de LVM, 

para compreender se existem diferenças significativas entre estas. Pretende-se também 

estudar variáveis associadas a uma adaptação psicológica positiva à doença, nomeadamente 

com o intuito de compreender de que forma a imagem corporal positiva e a regulação 

emocional interferem com a qualidade de vida dos indivíduos.  

Em termos específicos, propõem-se os seguintes objetivos de investigação: 

caracterizar as variáveis psicológicas em estudo (imagem corporal positiva e dificuldade de 

regulação emocional); estudar as diferenças na qualidade de vida relativamente às variáveis 

sociodemográficas e clínicas; analisar a relação entre as variáveis psicológicas em estudo e 

a qualidade de vida e desenvolver modelos preditores da qualidade de vida.  

2. Método 

2.1. Participantes 

A amostra é constituída 83 participantes, sendo que destes, 60 são portadores da 

infeção por VIH e utentes do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar 

Universitário de São João e 23 são doentes com Lesão Vertebro Medular, utentes de um 

serviço de Medicina Física e Reabilitação de um hospital central da cidade do Porto.  

Para a amostra do VIH, no que concerne aos critérios de inclusão, determinou-se que 

a idade mínima de participação seria de 18 anos, o diagnóstico teria sido feito há pelo menos 

6 meses, o doente teria acuidade visual e aprovação do médico. Relativamente aos critérios 

de exclusão, os participantes não poderiam apresentar nenhum défice cognitivo, 

comorbilidade psiquiátrica, disforia de género, gravidez ou comportamentos de 

automutilação. 
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Para a amostra de LVM, determinou-se que os critérios de inclusão seriam idade 

mínima de participação de 18 anos, o doente ter conhecimento do diagnóstico e a lesão ser 

de etiologia traumática. 

2.1.1. Caracterização dos participantes – variáveis sociodemográficas 

Analisando a Tabela 1, é possível realizar uma caracterização sociodemográfica dos 

participantes portadores de VIH. Observa-se que a amostra é maioritariamente composta por 

indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos e 

solteiros. Observa-se ainda que maioria apresenta níveis de escolaridade igualmente 

compreendidos entre o 7º e o 9º ano ou entre o 10º e o 12º ano.  

Tabela 1. Caracterização dos participantes com o vírus do VIH: variáveis sociodemográficas 

  N % 

Género Masculino 

Feminino 

36 

24 

60,00 

40,00 

Idade <20 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

>60 

1 

10 

14 

21 

10 

3 

1,70 

16,70 

23,30 

35,00 

16,70 

5,10 

Estado Civil Solteiro 

Casado/União de Facto 

Divorciado/Separado 

Viúvo 

29 

16 

11 

4 

48,30 

26,70 

18,30 

6,70 

Escolaridade 1º-4º ano 

5º-6º ano 

7º-9º ano 

10º-12º ano 

Ensino Superior 

8 

8 

15 

15 

14 

13,30 

13,40 

25,00 

25,00 

23,40 

Analisando a Tabela 2, é possível realizar uma caracterização sociodemográfica dos 

doentes com Lesão Vertebro Medular, nomeadamente, observa-se que a amostra é 

maioritariamente constituída por indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 30 e os 39 anos, solteiros e com grau de escolaridade equivalente ao ensino superior.  
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Tabela 2. Caracterização dos participantes com LVM: variáveis sociodemográficas 

  N % 

Género Masculino 

Feminino 

13 

10 

56,50 

43,50 

Idade 20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

>60 

6 

7 

4 

1 

5 

25,90 

30,20 

17,30 

4,30 

21,50 

Estado Civil Solteiro 

Casado/União de Facto 

13 

10 

56,50 

43,50 

Escolaridade 1º-4º ano 

7º-9º ano 

10º-12º ano 

Ensino Superior 

2 

2 

7 

8 

8,70 

8,70 

30,40 

39,00 

2.1.2. Caracterização dos participantes – variáveis clínicas 

No que concerne à caracterização clínica dos participantes portadores do vírus de 

VIH, observa-se que a média de duração da doença é de 134 meses (DP=89,97) e a média 

de tempo de tratamento é de 129 meses (DP=89,04), ambos aproximadamente equivalentes 

a 11 anos. Observa-se ainda que maioria dos participantes do estudo não apresentam outras 

doenças crónicas (86,70%). 

Na caracterização clínica dos doentes com LVM, observa-se que a média de tempo 

decorrido após a lesão é de 126 meses (DP=115,18), que equivale a aproximadamente 11 

anos, e que a média de tempo de tratamento é de 54 meses (DP=80,72), que equivale a 

aproximadamente 5 anos. A maioria dos participantes do estudo reporta ter outras doenças 

crónicas associadas à LVM (56,50%). No que concerne à lesão, os doentes são 

maioritariamente paraplégicos (65,20%) com extensão da lesão incompleta (56,50%).  

3.Material  

3.1 Instrumentos de avaliação  

Foram selecionados alguns instrumentos de avaliação, com o objetivo de cumprir os 

objetivos de investigação definidos, nomeadamente, um questionário sociodemográfico e 

clínico, a escala de Apreciação Corporal (BAS-2), a escala da Aceitação do Corpo pelos 
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Outros (BAOS), a escala da Dificuldade de Regulação Emocional (DERS) e a World Health 

Organization Quality of Life-Bref (WHOQOL-Bref). 

3.1.1. Questionário Sociodemográfico e Clínico 

O questionário é composto por um total de 19 questões relativas a dados 

sociodemográficos e clínicos do doente. Relativamente às questões sociodemográficas, são 

pedidas informações sobre a idade, o sexo, o grau de escolaridade e o estado civil dos 

participantes. Em relação à VIH, são feitas questões clínicas com o intuito de caracterizar o 

perfil dos doentes, como o diagnóstico, o tratamento, efeitos secundários, acompanhamentos 

médicos complementares e eventuais doenças associadas ou comorbidades. Em relação à 

LVM, aplicam-se questões para compreender o estado clínico dos pacientes ao nível, 

extensão, causa e duração da lesão. 

3.1.2 Apreciação Corporal (BAS-2) 

A Escala de Apreciação Corporal (BAS-2) foi criada por Avalos et al. (2005) com o 

objetivo de medir o nível de apreciação que o indivíduo apresenta relativamente ao seu 

corpo. A escala foi adaptada para a população portuguesa por Lemoine e colaboradores 

(2018) com uma amostra de 513 jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos. 

O instrumento é composto por 10 itens que são pontuados numa escala de Linkert 

que varia entre 1 (nunca) e 5 (sempre). Foi também aplicado em conjunto com uma avaliação 

da autoestima, do bem-estar psicológico e da alimentação intuitiva. 

Relativamente às qualidades psicométricas, observou-se que, tal como em outros 

países, a escala é composta por um fator único e apresenta um alfa de Cronbach de ,93. A 

validade interna apresentou valores de alfa de Cronbach que variam de ,92 a ,94 para o sexo 

feminino e de 0,93 a 0,94 para o sexo masculino. Ainda se observa um nível elevado de 

validade convergente, sendo que se observaram correlações positivas fortes com autoestima, 

do bem-estar psicológico e da alimentação intuitiva (Lemoine et al., 2018). Para este estudo, 

o valor do alfa de Cronbach é ,94. 

3.1.3 Aceitação do Corpo pelos Outros (BAOS) 

A BAOS é um instrumento que avalia a perceção de aceitação corporal pelos outros 

da parte do indivíduo avaliado, tendo sido adaptada à população portuguesa por Barbosa e 
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colaboradores (2018). É uma escala uni fatorial com 10 itens que são avaliados por uma 

escala de Likert que varia entre 1 e 5, sendo que o 1 equivale a “nunca” e 5 equivale a 

“sempre”. Os indivíduos deverão responder às questões tendo em consideração a sua 

perceção da opinião de familiares, amigos, parceiros, sociedade em geral e media. Quanto 

maior for o valor da soma das pontuações, maior a perceção de aceitação do peso e da forma 

física. Relativamente a qualidades psicométricas, a escala apresenta uma boa consistência 

interna, tendo valor de alfa de ,93 e valores de alfa de Cronbach compreendidos entre ,93 

para adolescentes e ,94 para adultos. Para este estudo, o valor do alfa de Cronbach é ,95. 

 3.1.4 Dificuldade de Regulação Emocional (DERS)  

A Escala DERS é utilizada na medição das dificuldades de regulação emocional que 

são consideradas clinicamente significativas, avaliando, mais concretamente, seis domínios: 

a falta de clareza e de consistência emocional, a não aceitação de emoções negativas, a 

dificuldade em controlar comportamentos impulsivos quando o indivíduo experiencia 

emoções negativas, a incapacidade de estar envolvido em comportamentos que estão 

orientados para um objetivo quando o indivíduo experiencia emoções negativas e o acesso a 

estratégias de regulação emocional que são entendidas como efetivas. A versão adaptada 

para a população portuguesa por Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha e Dias (2010) é constituída 

por 36 itens que são avaliados numa escala de Likert que varia entre 1 (“quase nunca se 

aplica a mim”) e 5 (“aplica-se quase sempre a mim”). No que concerne às características 

psicométricas, a escala apresenta um valor de alfa de Cronbach de ,92. Para este estudo, o 

valor do alfa de Cronbach total é ,98. 

3.1.5 Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF) 

O instrumento foi construído com o propósito de medir o nível de qualidade de vida 

relativa à saúde de forma breve. É constituído por 26 itens na totalidade. sendo que os 2 

primeiros itens avaliam o domínio geral, nomeadamente a perceção geral da qualidade de 

vida e a perceção geral de saúde e os restantes 24 itens analisam as 24 facetas específicas 

que são igualmente consideradas na versão alargada, mais concretamente avaliando os 

domínios físico, psicológico, relações sociais e ambiente. Desta forma, cada uma das facetas 

é avaliada com uma pergunta, preservando desta forma a subjetividade e 

multidimensionalidade da qualidade de vida. A avaliação de cada um dos itens é feita através 

de uma escala de Likert que varia entre 1 e 5. 
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O instrumento foi aplicado na população portuguesa a uma amostra de 604 

indivíduos (315 indivíduos saudáveis e 289 doentes) por Vaz Serra e colaboradores (2006). 

No que concerne às qualidades psicométricas, o teste apresenta resultados positivos ao nível 

da consistência interna e dos três tipos de validade. Os resultados obtidos nos quatro 

domínios apresentam bons valores de consistência interna sendo que o valor mais baixo de 

Alfa de Cronbach foi de ,64 para o domínio social e o mais alto foi de ,87 para o domínio 

físico. 

Ambos os grupos (clínico e saudável) apresentaram uma boa consistência interna, 

com valores de alfa de Cronbach de ,77 e ,69 respetivamente. No domínio psicológico, 

observam-se valores de alfa de ,83 para o grupo clínico e ,76 para o grupo saudável. No 

domínio ambiental, o grupo clínico obteve um valor de alfa de Cronbach de ,75 e o saudável 

de ,62. No domínio social, observam-se valores baixos de consistência interna para o grupo 

clínico ,52 e valores altos para o grupo saudável ,75. Relativamente à totalidade dos itens, 

ambos os grupos clínico e saudável apresentam valores de alfa de Cronbach de ,92 e ,83 

respetivamente (Vaz Serra et al., 2006). Para este estudo, o valor do alfa de Cronbach geral 

é de ,97. 

4. Procedimento 

Foi solicitado o parecer ético sobre a investigação à Comissão de Ética, ao Conselho 

de Administração do Centro Hospitalar de São João, à Comissão de Ética da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto, assim como à Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, tendo sido todos os pareceres positivos.  

A recolha da amostra do VIH decorreu entre fevereiro de 2019 e junho de 2019 e a 

recolha da amostra da Lesão Vertebro Medular decorreu entre março de 2019 e maio de 

2019, sendo ambas amostras não probabilísticas por conveniência.  

No caso do VIH, os questionários foram aplicados no final das consultas presenciais 

da especialidade, tendo sido preenchidos pelo próprio doente, na presença do investigador, 

após apresentado e preenchido o consentimento informado. 

No caso da LVM, os dados foram recolhidos presencialmente, num hospital da 

cidade do Porto, através de um questionário de autopreenchimento, e por via online, através 

de um questionário criado numa plataforma digital, dirigido a associações que lidam com a 
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doença e partilhado através de redes sociais. Em ambos os formatos foram preenchidos 

consentimentos informados. 

É de notar que a recolha foi realizada no âmbito do projeto de investigação “A 

aceitação do corpo na doença: Estudo da imagem corporal positiva em diferentes condições 

clínicas”, prévio ao início deste específico estudo, sendo que os dados foram igualmente 

recolhidos previamente por outros colaboradores, estando disponíveis e sendo partilhados 

numa base de dados comum. 

5. Análise dos dados 

A análise estatística foi realizada recorrendo ao programa informático IBM SPSS 

Statistics (Statistical Package for Social Sciences – versão 25) com nível de significância de 

5% (p ≤0,05). 

Primeiramente procedeu-se à caracterização dos participantes, realizando-se uma 

análise descritiva das variáveis sociodemográficas e clínicas. Nas variáveis qualitativas 

foram apesentadas as frequências e percentagens nas quantitativas foram apresentados os 

valores mínimos e máximos, as médias e os desvios-padrão.  

Verificou-se, através do α-Cronbach, que a consistência interna dos instrumentos 

utilizados se verificou. Observou-se também, através da utilização do teste de Kolmogorov-

Smirnov, que os dados da amostra cumprem uma distribuição normal, indicado para 

amostras >30, recorrendo-se assim à estatística. 

As variáveis psicológicas em estudo foram caracterizadas com recurso à estatística 

descritiva.  

Para o cálculo das diferenças em função das variáveis sociodemográficas e clínicas, 

recorreu-se ao coeficiente de correlação de Pearson quando se tratou de variáveis métricas 

e a testes t-student e qui-quadrado para as restantes variáveis.  

As associações entre as variáveis imagem corporal positiva, regulação emocional e 

qualidade de vida foram realizadas com recurso ao coeficiente de correlação de Pearson. 

Por último, para o estudo das variáveis preditoras da qualidade de vida foi utilizada 

a análise de regressão linear múltipla através do método Enter. 
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Apresentação dos resultados 

1. Caracterização das Variáveis  

Na tabela 3 são apresentados os dados da análise descritiva efetuada das variáveis 

em estudo (imagem corporal, regulação emocional e qualidade de vida), nomeadamente os 

valores de média e desvio-padrão, para as amostras de LVM e de VIH.  

2. Estudo das diferenças entre a Lesão Vertebro Medular e o VIH 

Foi aplicado um teste t-Student com o objetivo de comparar os resultados obtidos nas 

amostras de LVM e VIH nas variáveis psicológicas em estudo. Verificou-se que apenas 

existem diferenças significativas entre a amostra de indivíduos com LVM e a amostra de 

indivíduos com o vírus do VIH no domínio fisico da qualidade de vida, como pode ser 

observado na tabela 3. 

Tabela 3- Análises diferenciais das variáveis em estudo entre as amostras de LVM e VIH  

 

 

Domínios 

Grupo LVM (N=19) Grupo VIH (N=60) Comparação entre Grupos 

Média Desvio Padrão Média  Desvio Padrão T Df P 

Geral 57,89 22,52 61,04 19,94 ,581 77 ,563 

Físico 52,82 7,77 70,12 16,00 6,341 63,743 <,001 

Psicológico 62,94 13,39 69,24 18,38 1,379 77 ,172 

Relações Sociais 61,84 18,90 66,11 18,97 ,856 77 ,395 

Ambiente 60,86 18,44 67,92 16,16 1,604 77 ,113 

Apreciação Corporal 3,94 ,70 3,80 ,88 -,723 77 ,472 

Aceitação do Corpo 3,76 ,78 3,72 ,87 -,181 77 ,856 

Regulação Emocional 86,26 13,78 87,20 23,31 ,215 52,281 ,831 



20 

 

Foi calculada a magnitude do efeito para a qualidade de vida física que se revelou 

significativa, tendo a magnitude do efeito sido grande, com um eta quadrado = 0,341.  

Foram também aplicados testes Qui-quadrados e t-Student nas variáveis 

sociodemográficas com o objetivo de compreender se existem diferenças significativas entre 

as amostras de LVM e VIH nestas variáveis. Verificou-se que não existem diferenças 

significativas entre os indivíduos com LVM e com VIH relativamente ao género e ao estado 

civil (tabela 4). 

Tabela 4 - Análises diferenciais das variáveis sociodemográficas género e estado civil.  

  Grupo 

LVM 

Grupo 

VIH 

Pearson 

Qui-quadrado 

 df p 

Género Feminino 

Masculino 

 

10 

13 

24 

36 

,083  1 ,733 

Estado Civil Com parceiro 

Sem parceiro  

10 

13 

16 

44 

2,184  1 ,139 

Verificou-se ainda que não existem diferenças significativas entre indivíduos com 

VIH (M=41,32; DP=12,14) e com LVM (M=41,43; DP=16,30) relativamente à idade 

(t(81)=-,036, p=,971).  

No entanto, observou-se diferenças significativas entre a amostra de VIH (M=10,13 

DP=4,13) e a amostra de LVM (M=24,43, DP=29,87) ao nível da escolaridade (t(22,32)=-

2,288, p=,032). 

Considerando que os únicos dados encontrados no que refere às diferenças entre as 

amostras de LVM e de VIH foram na qualidade de vida física e na escolaridade, e 

considerando que ambas são doenças crónicas (Hickner, 2014; Tackett & Ullrich, 2019) com 

implicações psicossociais semelhantes, decidiu-se agregar as duas numa amostra única. 

Como tal, as análises seguintes foram realizadas com o intuito de caraterizar as variáveis 

imagem corporal e regulação emocional na doença crónica e estudar modelos preditores da 

qualidade de vida nesta. Contudo, considerando as diferenças significativas encontradas ao 

nível da qualidade de vida física entre as duas amostras, e atendendo também à magnitude 

do efeito observado, optou-se por não profundar essa dimensão da qualidade de vida física 

conjuntamente, mas através de uma análise das duas amostras de VIH separadamente. 
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3. Caracterização das Variáveis da amostra única  

A média das respostas obtidas nas variáveis estudadas para a amostra total de doença 

crónica foi: para a Apreciação Corporal 3,84 (DP=,83); para a Aceitação do Corpo pelos 

Outros 3,73 (DP=,84); para a dificuldade de Regulação Emocional 86,97 (DP=21,33); para 

o domínio geral da Qualidade de Vida 60,28 (DP=20,49), para o Psicológico 67,72 

(DP=17,44), para as Relações Sociais 65,08 (DP=18,92) e para o Ambiente 66,22 

(DP=16,89).  

4. Estudo das diferenças na qualidade de vida da amostra única 

4.1 Variáveis sociodemográficas 

Foi realizado um teste t-Student para amostras independentes para comparar os 

resultados da qualidade de vida na doença crónica entre homens e mulheres. Analisando a 

tabela 5, observa-se que não existem diferenças estatisticamente significativas na qualidade 

de vida geral e nas dimensões psicológica, relações sociais e ambiente, entre mulheres e 

homens. 

Tabela 5- Análises diferenciais em função do género 

 

 

Domínios 

Mulheres (N=32) Homens (N=47) Comparação entre Grupos 

Média Desvio Padrão Média  Desvio Padrão T Df P 

Geral 58,98 20,63 61,17 20,56 -,463 77 ,645 

Psicológico 64,58 18,63 69,86 16,44 -1,326 77 ,189 

Relações 

Sociais 

62,50 19,74 66,84 18,35 -1,002 77 ,320 

Ambiente 62,60 16,51 68,68 16,87 -1,588 77 ,116 

Foi igualmente realizado um teste t-Student para amostras independentes para 

comparar os resultados da qualidade de vida na doença crónica tendo em conta o estado civil. 

A variável foi dicotomizada, sendo assim dividida em indivíduos “com parceiro amoroso” 
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(equivalente a casados) e indivíduos “sem parceiro amoroso” (equivalente a solteiros, 

divorciados ou viúvos). Analisando a tabela 6, observa-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas na qualidade de vida geral e nas dimensões psicológica, 

relações sociais e ambiente. 

Tabela 6- Análises diferenciais em função do estado civil 

 

 

Domínios 

Com parceiro (N=24) Sem parceiro (N=55) Comparação entre Grupos 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão T Df P 

Geral 55,73 22,11 62,27 19,62 -1,312 77 ,194 

Psicológico 62,85 15,78 69,85 17,84 -1,659 77 ,101 

Relações 

Sociais 

65,28 17,14 65,00 19,80 ,060 77 ,953 

Ambiente 63,41 13,87 67,44 18,03 -,976 77 ,332 

Em relação à idade, foi realizada uma análise correlacional com coeficiente de 

correlação de Pearson. Verificou-se que não existem correlações estatisticamente 

significativas entre a idade e todas as dimensões da qualidade de vida, como pode ser 

observado na tabela 7.  

Tabela 7- Análises diferenciais em função da idade 

 Geral Psicológico  Relações Sociais Ambiente 

Idade 

r=-,197 

p=,082 

r=-,032 

p=,776 

r=-,106 

p=,354 

r=-,150 

p=,188 

Para a escolaridade, foi igualmente realizada uma análise correlacional. Observou-se 

que existem correlações estatisticamente significativas positivas entre a escolaridade e a 

qualidade de vida das relações sociais, como pode ser observado na tabela 8. 
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Tabela 8- Análises diferenciais em função da escolaridade 

 Geral Psicológico  Relações Sociais Ambiente 

Escolaridade 

r=,221 

p=,051 

r=,148 

p=,192 

r=,276* 

p=,016 

r=,187 

p=,099 

*Diferenças significativas ao nível ,05 

4.2 Variáveis clínicas  

Foram realizados testes t-Student para amostras independentes para comparar os 

resultados da qualidade de vida na doença crónica considerando a presença ou ausência de 

outras doenças crónicas. 

Não existem diferenças significativas em nenhum domínio da qualidade de vida entre 

o grupo que apresenta e o grupo que não apresenta outras doenças crónicas (tabela 9). 

Tabela 9- Análises diferenciais em função da presença de outras doenças crónicas 

 

 

Domínios 

Com Doença Crónica 

(N=17) 

Sem Doença Crónica 

(N=62) 

Comparação entre Grupos 

Média Desvio Padrão Média  Desvio Padrão T Df P 

Geral 54,41 20,22 61,90 20,42 -1,341 77 ,184 

Psicológico 63,48 18,84 68,88 17,02 -1,134 77 ,260 

Relações 

Sociais 

65,69 17,15 64,92 19,51 ,147 77 ,883 

Ambiente 61,40 15,19 67,54 17,20 -1,335 77 ,186 

Por serem variáveis métricas, foram realizadas análises correlacionais com 

coeficiente de correlação de Pearson para o estudo da duração da doença e do tempo de 

tratamento (tabela 10). 
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Verifica-se que existem correlações significativas no domínio geral da qualidade de 

vida relativamente à duração da doença, sendo que quanto mais tempo passa após o 

surgimento da doença, maior o nível de qualidade de vida geral. Não se verificam diferenças 

significativas nos restantes domínios. Não se verificam correlações significativas quanto ao 

tempo de tratamento relativamente à qualidade de vida. 

Tabela 10- Análises diferenciais em função da duração da doença e tempo de tratamento  

 Geral Psicológico Relações 

Sociais 

Ambiente 

Duração da doença r=,261* 

p=,023 

r=-,038 

p=,745 

r=-,051 

p=,664 

r=,047 

p=,689 

Tempo tratamento r=,031 

p=,784 

r=-,146 

p=,200 

r=,039 

p=,734 

r=,024 

p=,836 

*Diferenças significativas ao nível ,05 

5. Estudo das diferenças na qualidade de vida física das amostras de VIH e LVM  

5.1 Variáveis sociodemográficas 

Realizou-se um teste t-Student para amostras independentes para comparar os 

resultados da qualidade de vida física entre homens e mulheres para as amostras de LVM e 

VIH. Analisando a tabela 11, observa-se que existem diferenças de género estatisticamente 

significativas na amostra de VIH e na amostra de LVM. Foram calculadas as magnitudes do 

efeito para o género que se revelou significativo nas duas amostras, apresentando valor de 

eta quadrado moderado na VIH de ,073 e valor de eta quadrado forte na LVM de ,289. 

Tabela 11- Análises diferenciais em função do género na qualidade de vida físico 

Doença  

 

 

 

Domínio 

Mulheres  Homens  Comparação entre Grupos 

 Média Desvio Padrão Média  Desvio Padrão T Df P 

VIH Físico 64,88 17,20 73,61 14,34 -2,132 58 ,037 

LVM Físico 57,59 6,17 49,35 7,11 2,631 17 ,018 
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Foi igualmente realizado um teste t-Student para amostras independentes para 

comparar os resultados entre indivíduos com parceiro amoroso e indivíduos sem parceiro 

amoroso. Analisando a tabela 12, observa-se que não existem diferenças estatisticamente 

significativas na qualidade de vida física relativamente ao estado civil nas amostras de VIH 

e LVM. 

Tabela 12- Análises diferenciais em função do estado civil na qualidade de vida física 

Doença  

 

Domínios 

Com parceiro  Sem parceiro  Comparação entre Grupos 

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão T Df P 

VIH Físico 68,97 14,68 70,54 16,59 -,332 58 ,741 

LVM Físico 53,57 7,14 52,27 8,49 ,351 17 ,730 

Para a idade foi realizada uma análise correlacional com coeficiente de correlação de 

Pearson. Verificou-se que não existem correlações estatisticamente significativas na idade, 

relativamente à qualidade de vida física, quer para a amostra de VIH (r=-,175; p=,180) quer 

para a amostra de LVM (r=-,217; p=,372). 

Para a escolaridade, foi igualmente realizada uma análise correlacional. Observou-se 

que não existem correlações estatisticamente significativas com a qualidade de vida física 

quer para a amostra de VIH (r=234; p=,072) que para a de LVM (r=,101; p=,680). 

5.2 Variáveis clínicas  

Foram realizados testes t-Student para amostras independentes para comparar os 

resultados da qualidade de vida física nas amostras de VIH e LVM considerando a presença 

ou ausência de outras doenças crónicas. 

Não se observam diferenças significativas entre o grupo que apresenta e o grupo que 

não apresenta outras doenças crónicas quer para a amostra de VIH quer para a LVM (tabela 

13). 
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Tabela 13- Análises diferenciais em função da presença de outras doenças crónicas 

Doença  

 

Domínios 

Com Doença Crónica Sem Doença Crónica Comparação entre Grupos 

 Média Desvio Padrão Média  Desvio Padrão T Df P 

VIH Físico 67,86 19,09 70,47 15,66 -,427 58 ,671 

LVM Físico 51,98 8,77 53,57 7,14 -,435 17 ,669 

 

Por serem variáveis métricas, foram realizadas análises correlacionais com 

coeficiente de correlação de Pearson para o estudo da duração da doença e do tempo de 

tratamento. 

Verifica-se que não existem diferenças significativas no domínio fisico da qualidade 

de vida relativamente ao duração de doença quer na amostra de VIH (r=-,225; p=,084) e na 

amostra de LVM (r=-,230; p=,391). Em relação ao tempo de tratamento, também não se 

observam diferenças significativas no domínio físico da qualidade de vida, quer na amostra 

de VIH (r=-,167; p=,202) que na de LVM (r=,084; p=,817). 

6. Associações entre as variáveis psicológicas em estudo e a qualidade de vida  

Realizou-se a análise das associações existentes entre as variáveis psicológicas em 

estudo – imagem corporal positiva e regulação emocional - com a qualidade de vida geral e 

os seus diferentes domínios na doença crónica, utilizando-se o coeficiente de correlação de 

Pearson. 

6.1 Imagem corporal positiva e qualidade de vida 

Existem correlações significativas entre a apreciação corporal e todos os domínios 

da qualidade de vida. A apreciação corporal apresenta uma associação significativa positiva 

forte com o domínio psicológico (r=,704; p<,001), apresenta também uma relação 

significativa positiva moderada com os domínios geral (r=,454; p<0,001) e correlações 

positivas fracas com os domínios relações sociais (r=,275; p=,014) e ambiente (r=,243; 

p=,031).  
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Existem também correlações significativas entre a aceitação do corpo pelos outros e 

todos domínios da qualidade de vida. A variável apresenta uma correlação significativa 

positiva forte com o domínio psicológico (r=,536; p<0,001), positiva moderada com os 

domínios geral (r=,356; p<0,001) e ambiente (r=,384; p<0,001) e positiva fraca com o 

domínio das relações sociais (r=,291; p=0,009). 

Verificou-se ainda que a apreciação corporal (r=,525; p<,001) e a aceitação do corpo 

pelos outros (r=,539; p<,001) se correlacionam significativamente e de forma positiva com 

o domínio fisico da qualidade de vida na amostra de VIH.  

6.2 Dificuldade de regulação emocional e qualidade de vida 

Existem correlações significativas entre a dificuldade de regulação emocional e todos 

domínios da qualidade de vida. A dificuldade de regulação emocional geral apresenta uma 

correlação significativa negativa forte com o domínio psicológico (r=-,575; p<0,001), 

negativa moderada com o domínio geral (r=-,323; p<0,001) e negativa fraca com os 

domínios relações sociais (r=-,267; p=0,017) e ambiente (r=-,269; p=0,017). 

Ademais, a dificuldade de regulação emocional correlaciona-se significativamente e 

de forma negativa com o domínio fisico da qualidade de vida (r=-,605; p<,001) na amostra 

de VIH.  

7. Modelos Preditores da Qualidade de Vida  

Foram realizadas Regressões Múltiplas para os domínios geral, psicológico, relações 

sociais e ambiente com a amostra global. Foi ainda realizada uma Regressão Hierárquica 

Múltipla na amostra de VIH, com controlo do efeito do género, para o domínio da qualidade 

de vida físico. Não foi possível a apresentação de um modelo de regressão exclusivo da 

LVM para a qualidade de física devido ao facto de a amostra ser reduzida. As análises foram 

realizadas para predizer modelos da qualidade de vida, tendo por base as correlações 

apresentadas anteriormente e a literatura subjacente.  

Depois de verificados os pressupostos da regressão, foi estudado um modelo preditor 

da qualidade de vida geral com as variáveis apreciação corporal, aceitação do corpo pelos 

outros, dificuldade de regulação emocional e duração da doença. Conclui-se que o modelo é 

significativo (𝑅𝐴𝑗2= ,236, F(4,71)= 6,782, p<,001) e explica 23,6% da variância. Contudo, 
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verifica-se que, isoladamente, apenas a apreciação corporal (β=,332, p=,050) e a duração da 

doença (β=,246, p=,018) são preditores significativos do domínio geral da qualidade de vida, 

uma vez que a aceitação do corpo pelos outros (β=,050, p=,743) e a dificuldade de regulação 

emocional (β=-,134, p=,267) não apresentam valores significativos.  

Também para o domínio psicológico o modelo se revela significativo (𝑅𝐴𝑗2= ,552, 

F(3,75)= 30,820, p<,001), explicando 55,2% da variância. Foram utilizadas as variáveis 

apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e dificuldade de regulação emocional. 

Verifica-se que, isoladamente, as variáveis apreciação corporal (β=,537, p<,001) e a 

dificuldade de regulação emocional (β=-,280, p=,003) são preditores significativos do 

domínio psicológico da qualidade de vida, uma vez que a aceitação do corpo pelos outros 

(β=,025, p=,835) não apresenta valor significativo.  

Também para o domínio das relações sociais o modelo se revela significativo (𝑅𝐴𝑗2= 

.132, F(4,74)= 3,976, p=0,006), explicando 13,2% da variância. Foram utilizadas as 

variáveis apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros, dificuldade de regulação 

emocional e escolaridade. Verifica-se que, isoladamente, apenas a escolaridade (β=,256, 

p=,020) é um preditor do domínio relações sociais, uma vez que a apreciação corporal (β=-

,234, p=,815), a aceitação do corpo pelos outros (β=,218, p=,180) e a dificuldade de 

regulação emocional (β=-,203, p=,110) não apresentam valores significativos. 

Para o domínio ambiente, o modelo é significativo (𝑅𝐴𝑗2= ,184, F(3,75)= 5,637, 

p=,002), explicando 18,4% da variância. Foram utilizadas as variáveis apreciação corporal, 

aceitação do corpo pelos outros e dificuldade de regulação emocional. Verifica-se que, 

isoladamente, apenas a aceitação do corpo pelos outros (β=,478, p=,004) é um preditor 

significativo do domínio ambiente, uma vez que a apreciação corporal (β=-,229, p=,193) e 

a dificuldade de regulação emocional (β=-,209, p=,094) não apresentam valores 

significativos. 

Para o domínio físico da qualidade de vida apenas se apresentam resultados da 

amostra VIH, foi realizado um modelo de regressão hierárquico. Foram utilizadas as 

variáveis apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e dificuldade de regulação 

emocional, depois de se verificar que o género (β=,270, p=,037) também é significativo na 

primeira equação (𝑅𝐴𝑗2=,073, F(1,58)= 4,546, p=,037). 
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 Verifica-se, depois de controlar o género, que o modelo é significativo (𝑅𝐴𝑗2=,382 

F(4,55)= 11,479, p=<,001) e que, isoladamente, a aceitação do corpo pelos outros (β=,321, 

p=,048) e a dificuldade de regulação emocional (β=-,419, p=,002) são preditores 

significativos do domínio físico, na segunda equação, sendo que a apreciação corporal 

(β=,002, p=,992) não apresenta valor significativo.  
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Discussão 

Nesta secção, tenciona-se responder aos objetivos estabelecidos para a realização e 

posterior desenvolvimento do presente trabalho, com base na literatura subjacente. 

O principal objetivo da investigação é o estudo comparativo das doenças VIH e LVM 

no que concerne às variáveis associadas a uma adaptação psicológica positiva à doença e, 

posteriormente, a compreensão da forma como essas variáveis interferem na qualidade de 

vida de indivíduos com doença crónica.  

O primeiro objetivo definido é relativo à caracterização das variáveis psicológicas 

em estudo nas amostras de indivíduos com LVM e com VIH.  

No que concerne à imagem corporal positiva, são consideradas duas variáveis: a 

apreciação corporal e a aceitação do corpo pelos outros. Relativamente aos valores médios 

da apreciação corporal obtidos para a amostra da LVM (3,94) e para a amostra de VIH (3,80), 

ambas apresentam valores aproximadamente iguais aos da média encontrada para a 

população portuguesa saudável (4,01) (Lemoine et al., 2018). No caso da aceitação do corpo 

pelos outros, na LVM (3,76) e no VIH (3,72) os valores de média obtidos são superiores à 

média da população geral (3,48) (Barbosa et al., 2018).  

Os valores obtidos vão ao encontro do que é reportado na literatura, uma vez que se 

tem observado que os indivíduos com as referidas condições clínicas conseguem preservar 

uma imagem corporal positiva após o surgimento da doença (Fuentes, 2013). Sabe-se que o 

tempo que decorre após o diagnóstico é um dos fatores que contribui positivamente para que 

os indivíduos mantenham um perceção positiva da sua imagem corporal (Basset & Ginis, 

2009). Considerando que, no caso do presente estudo, a média da amostra é de 

aproximadamente 11 anos, os indivíduos poderão estar a conviver com a doença tempo 

suficiente para reajustar a sua perceção da mesma, preservando uma boa apreciação corporal 

e uma perceção mais positiva da aceitação dos outros do seu corpo.  

Na dificuldade de regulação emocional foram obtidos valores médios de LVM 

(87,20) e de VIH (86,26) superiores aos valores encontrados para a população saudável em 

Portugal (73,00) (Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha & Dias, 2010). Tais resultados demonstram 

que, em ambas as doenças, os doentes apresentam maior dificuldade a regular as suas 

emoções.  
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Os resultados encontrados vão ao encontro dos de outros estudos realizados quer para 

a LVM quer para o VIH, nos quais tem sido observada uma tendência para recorrer a 

estratégias de regulação mal adaptativas, e a apresentar maior desregulação ou maior 

supressão emocional (Znoj & Lude, 2002; Tiwari, 2015). 

Por fim, em relação à qualidade de vida, as médias para a amostra de indivíduos com 

LVM nos domínios geral (57,89), físico (52,82), psicológico (62,94), relações sociais 

(61,84) e ambiente (60,86) são inferiores aos valores da população saudável portuguesa 

(71,50, 77,50, 72,40, 66,11 e 64,90 respetivamente). As médias para a amostra de indivíduos 

com infeção por VIH nos domínios geral (61,04) e físico (70,12), psicológica (69,24) e 

relações sociais (66,11) foram também inferiores aos mesmos valores de referência 

encontrados na população portuguesa. A dimensão ambiente (67,92) é a única dimensão com 

valor superior (64,9) (Vaz Serra et al., 2006).  

A amostra de VIH deste estudo apresenta níveis de qualidade de vida inferiores aos 

da população geral, indo ao encontro da maioria dos estudos que demonstram esta mesma 

tendência para uma qualidade de vida mais baixa (Bing et al., 2000). De igual forma, os 

valores encontrados para a amostra de LVM demonstram que, de uma forma geral, os 

indivíduos têm qualidade de vida inferior à população de indivíduos saudáveis. Estes 

resultados vão ao encontro dos de diversos estudos já realizados, como é indicado na meta 

análise de Ku (2007). No entanto, sabe-se que a literatura não é consensual, uma vez que há 

estudos que demonstram valores excelentes de qualidade de vida em doentes com lesão 

(Albrecht & Devlieger, 1999). 

A respeito da média do domínio da qualidade de vida relativo ao ambiente, os 

resultados demonstram que os indivíduos com VIH têm níveis mais elevados do que a 

população geral saudável no que concerne a fatores como a qualidade dos cuidados de saúde, 

os recursos económicos, o nível de participação em atividade de lazer, perceção de segurança 

física, ambiente, nomeadamente, clima, poluição ou barulho e acesso a transportes (Vaz 

Serra et al., 2006). Tais resultados poderão estar associados a uma maior consciencialização 

que os indivíduos com a infeção têm da qualidade do serviço que lhes é prestado nos 

hospitais, uma vez que recorrem a estes de forma mais recorrente que um indivíduo saudável. 

Ademais, trata-se de hospitais públicos, centralizados (o que facilita a nível de transportes) 

e com serviços gratuitos, que permitem aos doentes um acesso contínuo a todos os 
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tratamentos e serviços que necessitem, independentemente dos seus recursos económicos e 

com a garantia de segurança da integridade física.   

O segundo objetivo definido passa por comparar as amostras da Lesão Vertebro 

Medular e de VIH em relação às variáveis em estudo e às variáveis sociodemográficas.  

Ao nível das variáveis sociodemográficas, apenas se verificaram diferenças 

significativas ao nível da escolaridade, o que se deve, possivelmente, ao facto de o tamanho 

da amostra de VIH (N=60) ser superior à de LVM (N=23) e ao facto dessa amostra ser a que 

apresenta maior nível de escolaridade.   

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no que concerne às 

variáveis psicológicas em estudo, nomeadamente, na imagem corporal positiva e regulação 

emocional e em todos os domínios da qualidade de vida, excecionando o domínio fisico. 

Fazendo uma análise inicial e superficial, poder-se-ia considerar que as duas doenças 

são bastante diferentes, uma vez que diferem na forma como são adquiridas, no tipo de 

implicações físicas que acarretam e no tipo de tratamentos necessários. No entanto, ambas 

acarretam implicações psicossociais semelhantes, sendo que ambas são doenças com 

impacto significativo na vida dos doentes, podendo ambas ser encaradas como uma crise 

(Guerra, 1997), uma vez que são uma ameaça à vida do doente (Tackett & Ullrich, 2019). 

São também as duas classificadas como sendo doenças crónicas (Hickner, 2014; Tackett & 

Ullrich, 2019), não tendo, portanto, uma cura medicinal conhecida, o que implica, 

consequentemente, uma necessidade de reestruturação cognitiva, emocional e social de 

forma a conseguirem-se adaptar à nova realidade (Migliorini & Tongue, 2009).  

A qualidade de vida de ambas é também influenciada de forma semelhante, quer a 

nível psicológico, das relações sociais ou do ambiente. Nomeadamente, para ambas as 

doenças a qualidade de vida é afetada negativamente por fatores como o surgimento de 

sintomatologia depressiva e ansiosa (Briongos Figuero, Bachiller Luque, Palacios Martin, 

González Sagrado & Eiros Bouza, 2011; Ferreira & Guerra, 2014) ou imagem corporal 

negativa (Hays et al., 2000; Pruzinsky, 2004). De igual forma, a qualidade de vida é melhor 

em ambas as doenças quando os doentes percecionam suporte social (Vyavaharkar, 

Moneyham, Murdaugh & Tavakoli, 2012; Wilson et al., 2013) ou a adoção de estratégias de 

coping adaptativas (Wilson et al., 2013; Friedland, Renwick & McColl, 1996). 
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Apesar de todas as semelhanças enumeradas, foram observadas diferenças na 

qualidade de vida física, que se refere a fatores como o nível de fadiga, a dor e desconforto, 

o nível de mobilidade, a qualidade do sono, a capacidade de participar nas atividades do dia 

a dia, a dependência de medicação e capacidade de trabalho (Vaz et al., 2006).  

De facto, é possível identificar diferenças entre as duas doenças em estudo em alguns 

destes fatores enumerados. Se, por um lado, se pode considerar que o cansaço e a qualidade 

de sono poderão ser de alguma forma semelhantes em ambos, no que concerne a dependência 

de medicação ou nível de locomoção, as diferenças são evidentes. Em termos de medicação 

e dependência de tratamentos, sabe-se que a VIH apresenta um nível maior de exigência no 

que concerne ao cumprimento dos tratamentos e à toma da respetiva medicação, uma vez 

que é a melhor forma de prevenir o avanço da doença e consequente morte do doente (Siegel 

& Lekas, 2002). Em contraste, na LVM os tratamentos são efetuados para ajudar os 

indivíduos a preservar as funções físicas que ficaram intactas apos a lesão (Tackett & Ullrich, 

2019), não estando assim em causa a sua sobrevivência. Relativamente ao nível da 

locomoção, os indivíduos com LVM apresentam uma incapacidade maior de se deslocarem 

sozinhos, dependendo do auxílio de uma cadeira de rodas, sendo que, em casos mais graves 

de tetraplegia, o doente encontra-se praticamente incapaz de se mexer, uma vez que uma 

grande parte do corpo é afetada pela lesão. Em contraste, no caso do VIH, os indivíduos não 

tendem a apresentar dificuldades de locomoção.  

No que concerne à imagem corporal, não foram identificadas diferenças entre as duas 

doenças, apesar de, inicialmente, poder ser expectável que elas existissem, uma vez que a 

LVM apresenta mudanças físicas mais drásticas e visíveis do que a VIH.  

No entanto, a IC depreende-se na forma como o próprio e os outros percecionam e 

aceitam a imagem corporal do doente, e não apenas na aparência física per se. Apesar de na 

VIH as mudanças não serem tão evidentes como na LVM, existe um estigma forte associado 

à doença, relativo ao medo do toque e do contágio, que implicam um decréscimo de contacto 

fisico com terceiros (Chapman, 1998), e que consequentemente influencia não só a perceção 

corporal que os outros têm do doente mas também a própria perceção que o doente tem do 

seu corpo. Como tal, conclui-se que, embora sejam aparentemente bastante distintas, a 

perceção da imagem corporal e o impacto da mesma no indivíduo poderá ser igual para 

ambas as doenças. Ainda, observa-se que ambas as amostras têm um tempo de doença 

grande, já enfatizado como importante para uma melhor IC. 
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O surgimento de uma doença crónica como a Lesão Vertebro Medular ou a infeção 

por VIH, como já indicado anteriormente, poderá ser vivido como um evento stressante. 

(Horowitzz, Znoj & Stinson, 1996). Sabe-se que a regulação emocional demonstra ter 

especial importância nestas situações, uma vez que a sintomatologia depressiva ou ansiosa 

tende a surgir com mais regularidade (Znoj & Lude, 2002). Como tal, é observada de igual 

forma uma tendência para indivíduos com estas doenças adotarem estratégias de regulação 

emocional mal adaptativas e maior desregulação emocional (Tiwari, 2015; Znoj & Lude, 

2002).   

O terceiro objetivo definido foi estudar diferenças na qualidade de vida de forma a 

compreender qual a influência dos fatores sociodemográficos e clínicos na qualidade de vida 

dos doentes e apurar quais os fatores mais proeminentes no ajustamento psicológico positivo 

à doença. 

No que concerne às variáveis sociodemográficas, pode-se caracterizar a amostra 

como sendo maioritariamente composta por indivíduos do sexo masculino, com idade 

compreendida entre os 40 e os 49, com bom nível de escolaridade e sem parceiro amoroso.  

No presente estudo não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na 

qualidade de vida relativamente ao género, à idade e ao estado civil, o que significa que 

nenhuma destas variáveis demonstra ter interferência na perceção que os participantes têm 

da sua qualidade de vida, em todos os seus domínios (à exceção da QV física, que foi 

analisada à parte). Resultados iguais aos do presente estudo já terão sido encontrados noutros 

estudos, como é o caso do de Yang, Thai e Choi (2016), no qual não se observaram 

diferenças em variáveis sociodemográficas na qualidade de vida. 

No entanto, estes resultados não são consensuais na literatura. Por exemplo, apesar 

de neste estudo não se observarem diferenças, a literatura sugere que a idade tem um impacto 

significativo na qualidade de vida. No caso do estudo de Westgren e Levi (1998), observa-

se um impacto significativo negativo da idade na qualidade de vida, sendo que os autores 

atribuem estes resultados à degradação física e mental própria do avançar da idade, que se 

torna limitante para o indivíduo e aumenta a necessidade de recorrer a apoio médico. 

Todavia, é de notar que mesmo nos estudos em que se observam diferenças, nem todos os 

resultados vão no sentido de existir uma correlação negativa entre as duas variáveis. Um 

exemplo é o estudo de Karkashadze e colaboradores (2016), no qual se observou que 

indivíduos mais velhos apresentavam melhor qualidade de vida. Algumas das possíveis 
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justificações indicadas pelos autores são a menor tendência para apresentar sentimentos 

negativos, menor perceção de exclusão social e mais acesso a cuidados de saúde.    

No que concerne à escolaridade, observa-se diferenças significativas na qualidade de 

vida das relações sociais, o que significa que indivíduos com maior nível de escolaridade 

apresentam mais qualidade de vida neste domínio. A literatura corrobora os resultados, 

sendo que, vários estudos observam uma relação linear positiva entre a escolaridade e a 

qualidade de vida (Degroote, Vogelaers & Vandijck, 2014). Segundo a meta análise de 

Degroote, Vogelaers e Vandijck (2014), níveis altos de escolaridade são representativos de 

um melhor nível socioeconómico, de uma maior capacidade de compreender as implicações 

da doença e, desta forma, apresentar uma maior adesão terapêutica, assim como um maior 

empoderamento ao nível social e psicológico.  

O género não apresenta, neste estudo, diferenças estatisticamente significativas em 

nenhum dos domínios da qualidade de vida na amostra de doença crónica. No entanto, 

quando feita a análise da qualidade de vida física, observam-se diferenças de médias 

significativas na VIH. Na literatura, existem estudos que vão ao encontro dos resultados 

encontrados na amostra da doença crónica, como é o caso do estudo de Mrus, Williams, 

Tsevat, Cohn e Wu (2005), que não encontraram diferenças de género no que concerne à 

qualidade de vida relativa à saúde. No entanto, a maioria dos casos da literatura reportam 

resultados iguais aos encontrados na amostra de VIH. Segundo a meta análise de Degroote, 

Vogelaers e Vandijck (2014), existem efetivamente diversos estudos que reportam 

diferenças de género, sendo que os homens tendem a apresentar níveis mais altos de 

qualidade de vida do que as mulheres. Uma possível explicação levantada para os resultados 

obtidos é o facto de as mulheres serem mais propensas a reportar desagrado com o seu aspeto 

fisico, comparativamente com os homens, de quem é esperado socialmente um 

comportamento mais estoico (Degroote, Vogelaers & Vandijck, 2014). 

O estado civil, substituído pelas categorias “com parceiro amoroso” e “sem parceiro 

amoroso”, não apresentou diferenças significativas na qualidade de vida, apesar do estado 

civil ser considerado um fator importante na predição da qualidade de vida (Post et al., 1998). 

Os estudos sobre esta variável são pouco precisos, uma vez que, por um lado, alguns apontam 

para uma influência positiva de uma relação saudável nos níveis de qualidade de vida dos 

indivíduos enquanto que, por outro lado, outros estudos evidenciam o facto de se ter um 
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parceiro amoroso como um fator causador de sintomatologia ansiosa e consequente 

decréscimo de qualidade de vida (Protopopescu et al., 2007).  

Em relação às variáveis clínicas, a amostra é maioritariamente constituída por 

indivíduos que não tem outras doenças associadas à que está em estudo.  

Não se observam diferenças significativas no que concerne às doenças associadas, 

ou seja, os indivíduos com diagnóstico de outras doenças crónicas não apresentam valores 

mais baixos de qualidade de vida do que os que não apresentam. O estudo de Karkashadze 

e colaboradores (2016) vai ao encontro dos resultados encontrados, uma vez que não foram 

observadas diferenças na qualidade de vida no que concerne às doenças associadas.  

Também não se identificam diferenças significativas no que se refere ao tempo de 

tratamento, ou seja, independentemente deste ter iniciado há mais ou menos tempo, não se 

observam diferenças na qualidade de vida dos participantes. Considera-se que uma possível 

justificação para a ausência de influência da variável na qualidade de vida é o facto de os 

indivíduos da amostra em questão já se encontrarem a realizar tratamento há bastantes anos 

(M=11 anos), sendo que poderá já ter ocorrido uma adaptação ao procedimento, 

impossibilitando a capacidade de averiguar com clareza que indivíduos a frequentar o 

tratamento adequado à doença há significativamente menos tempo não apresentem 

diferenças. Além disso, parte da amostra é composta por doentes com LVM, doença que não 

acarreta tanta necessidade de tratamentos recorrentes em comparação com a VIH, cujo 

tratamento é estritamente necessário e diário.    

A duração da doença influencia positivamente a qualidade de vida geral, o que 

significa que o tempo de doença é um fator positivo para a qualidade de vida do doente. No 

estudo de Zinkernagel e colaboradores (2001) observa-se esta mesma relação positiva entre 

as duas variáveis, sendo que a criação de estratégias de coping adaptativas é indiciado como 

uma possível justificação para o aumento da qualidade de vida com o aumento da duração 

de doença. 

O quarto objetivo proposto é referente à análise da relação das variáveis em estudo 

com a qualidade de vida.  

No que diz respeito à imagem corporal positiva, mais concretamente à apreciação 

corporal, a associação positiva obtida para os indivíduos com doença crónica demonstra que 

os que têm uma maior aceitação do seu corpo apresentam uma melhor perceção da qualidade 
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de vida nos vários domínios da qualidade de vida (geral, psicológico, relações sociais e 

ambiente), sendo a associação especialmente forte com o domínio psicológico. A aceitação 

do corpo pelos outros também estabelece correlações positivas com todos os domínios da 

qualidade de vida, especialmente com o domínio psicológico, o que demonstra que 

indivíduos com doença crónica que identificam uma boa aceitação do seu corpo por parte de 

terceiros, apresentam uma maior perceção da sua qualidade de vida. Na amostra de VIH, a 

qualidade de vida física é igualmente associada a uma melhor aceitação do corpo pelos 

outros e melhor apreciação corporal. 

De facto, a literatura corrobora os resultados encontrados no presente estudo de que 

a imagem corporal afeta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos em todos os 

seus domínios (Nayir, Uskun e Yürekli, 2016), sendo que o domínio psicológico primordial 

para a construção dessa perceção positiva (Duarte, Ferreira, Trindade & Pinto-Gouveia, 

2015). Ademais, o facto de ambas as doenças em estudo terem consequências físicas visíveis 

poderá aumentar o nível de consciência do doente de que existe um estigma social vinculado 

à sua condição (Guerra, 1998), sendo, desta forma, especialmente importante para a 

qualidade de vida geral e dos domínios físico, psicológico, relações sociais e ambiente a 

aceitação da sua imagem corporal por parte dos familiares, amigos e sociedade em geral.  

Contudo, na literatura observam-se estudos que apresentam resultados diferentes dos 

encontrados neste estudo no que concerne à QV física, uma vez que, em algumas doenças 

crónicas em que as mudanças físicas são drásticas, a adaptação à nova realidade pode não 

ser conseguida de forma correta por parte do doente, impactando de forma significativa e 

negativa a qualidade de vida (Pruzinsky, 2004). Pondera-se, mais uma vez, que o facto de o 

tempo de doença ser longo poderá estar a contribuir para melhores resultados ao nível da IC 

dos doentes. 

Na relação entre a qualidade de vida e a dificuldade de regulação emocional, observa-

se valores de correlação negativos com todos os domínios, sendo especialmente fortes no 

domínio psicológico da doença mental e no domínio fisico na amostra de VIH. Os resultados 

encontrados evidenciam o impacto negativo que o uso de processos de controlo emocional 

que resultam em respostas mal adaptativas tem na qualidade de vida de indivíduos com 

doença crónica, sendo todos os domínios significativamente afetados.     

A supressão e desregulação emocional prejudicam, efetivamente, a qualidade de vida 

psicológica dos indivíduos em particular, uma vez que, associado a estratégias mal 
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adaptativas está uma maior predisposição para desenvolver problemas de saúde mental com 

a depressão e a ansiedade (Znoj & Lude, 2002). De resto, a literatura reporta que os 

indivíduos com maior dificuldade de RE são aqueles que apresentam mais sintomas físicos 

relacionados com a doença VIH (Brandt, Bakhshaie, Zvolensky, Grover & Gonzalez, 2015) 

acabando por consequentemente reduzir a qualidade de vida física.   

De facto, a correlação negativa que a QV estabelece com a dificuldade de regulação 

emocional observada neste estudo, tem sido igualmente encontrada noutros estudos, como é 

o caso de Brandt, Jardin, Sharp, Lemaire e Zvolensky (2017), que descobriram um impacto 

significativo negativo da dificuldade de regulação emocional em todos os domínios da 

qualidade de vida. De igual forma, a meta análise realizada por Wierenga, Lehto e Given 

(2017) ilustra uma realidade relativa à regulação emocional em doentes crónicos que vai ao  

encontro dos resultados encontrados no presente estudo, sendo que os diversos estudos 

analisados correlacionam uma regulação mal adaptativa das emoções a efeitos negativos a 

nível fisico, mental e social, assim como uma menor participação em atividades de lazer, 

contribuindo, desta forma, para o decréscimo dos vários domínios da qualidade de vida.  

Por fim, é igualmente possível encontrar na literatura outros estudos com resultados 

semelhantes ao observados no que concerne à qualidade de vida física na VIH.O estudo de 

DeSteno, Gross e Kubzansky (2013) é exemplo, sendo que os autores evidenciaram uma 

clara influência negativa da dificuldade de regular emoções em fatores físicos da qualidade 

de vida.  

O quinto e último objetivo do estudo passa por estabelecer modelos preditores da 

qualidade de vida. Para isso foram realizados modelos para cada um dos domínios da 

qualidade de vida – geral, psicológico, relações sociais e ambiente, numa amostra conjunta 

de doença crónica. 

 Considerando que a dimensão da qualidade de vida física evidenciou diferenças 

significativas entre os dois tipos de doença, optou-se por considerar a realização de um único 

modelo preditor só para o VIH fundamentado nas associações observadas nessa amostra, 

uma vez que a amostra isolada de LVM era demasiada pequena para se efetuar uma 

regressão. 

Observou-se que a apreciação corporal e a duração da doença são bons preditores do 

domínio da qualidade de vida geral, demonstrando a importância que como a forma como o 

indivíduo perceciona a sua imagem corporal consegue ter um impacto generalizado na 
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qualidade de vida, evidenciando a importância da imagem corporal positiva para um bom 

nível de qualidade de vida. De igual forma, o resultado relativo à duração da doença 

evidencia a importância da passagem do tempo após o surgimento da doença para o 

individuo adquirir estratégias adaptativas (Zinkernagel, et al., 2001) e uma perspetiva mais 

positiva sobre a sua condição, e por consequência, melhor qualidade de vida.   

Quanto à dimensão psicológica, a apreciação corporal é igualmente identificada com 

um bom preditor da qualidade de vida, em conjunto com a dificuldade de regulação 

emocional. Considerando que a dimensão psicológica remete a fatores como a autoestima, a 

imagem corporal e aparência física e a vivencia de sentimentos negativos e positivos (Vaz 

Serra et al., 2006), compreende-se facilmente o modelo preditor encontrado, uma vez que a 

apreciação corporal e a dificuldade de regulação emocional medem estes mesmos fatores 

referidos.   

Na dimensão das relações sociais, modelo com menor percentagem de variância 

explicada pelas variáveis em estudo, são contemplados aspetos como a atividade sexual, as 

relações pessoais e o apoio social percecionado (Vaz Serra et al., 2006). No presente estudo, 

apenas a escolaridade se revelou preditora desta dimensão da qualidade de vida. Considera-

se que este resultado poderá ter surgido uma vez que, tal como já foi indicado anteriormente 

neste estudo, níveis de escolaridade mais altos estão associados a um maior empoderamento, 

que poderá facilitar o indivíduo na sua vida sexual e social, e a uma maior capacidade de 

adaptação ao nível social e psicológico (Degroote, Vogelaers & Vandijck, 2014). Desta 

forma, o indivíduo poderá ser mais capaz de superar as adversidades indicadas, apresentado 

um maior nível de qualidade de vida relativa às relações sociais.    

Na dimensão ambiente, a aceitação do corpo pelos outros foi a única variável 

identificada como preditora desse domínio da qualidade de vida. Considerando que este 

domínio abrange fatores relativos ao meio envolvente do doente, a perceção que o doente 

tem do nível de aceitação do seu corpo por parte de terceiros poderá influenciar a forma com 

o indivíduo perceciona o ambiente e recorre aos meios que lhe são disponibilizados.  

No que respeita a qualidade de vida física, é apenas apresentado um modelo preditor 

para a amostra VIH/SIDA.  

A apreciação corporal e a dificuldade de regulação emocional foram bons preditores da 

qualidade de vida física na amostra de VIH. Os resultados vão então ao encontro das 

evidencias científicas fundamentadas no quarto objetivo, que se referem ao impacto que as 
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duas variáveis em estudo podem ter diretamente na saúde física do indivíduo e 

consequentemente na sua qualidade de vida física.  
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Conclusão 

Nesta secção pretende-se apresentar os pontos chave do presente estudo, resumindo 

as principais ideias discutidas, nomeando algumas das suas limitações e sugerindo aspetos a 

ter e consideração em investigações futuras.  

Recorde-se que os principais objetivos deste trabalho passam por comparar amostras 

de Lesão vertebro medular e infeção por VIH no que concerne a variáveis associadas a uma 

adaptação psicológica positiva e pela compreensão da forma como as variáveis imagem 

corporal positiva e regulação emocional interferem com a qualidade de vida de doentes 

crónicos. Os resultados demonstraram que as duas doenças apresentam diferenças no que 

concerne à qualidade de vida física e à escolaridade, sendo que, para as restantes variáveis, 

não foram observadas diferenças. 

De forma geral, verificam-se bons níveis de imagem corporal, quer na apreciação 

corporal quer na aceitação do corpo pelos outros, sendo que os doentes em estudo com VIH 

ou LVM têm médias semelhantes às observadas em populações saudáveis. Já a regulação 

emocional apresenta valores superiores aos normalmente observados em indivíduos 

saudáveis, enfatizando a dificuldade em regular emoções de indivíduos com doença crónica. 

A qualidade de vida tem valores inferiores na qualidade de vida geral e nos diversos 

domínios, à exceção do domínio do ambiente na amostra de VIH. 

Resumidamente, verifica-se que a imagem corporal positiva se associa positivamente 

à qualidade de vida e a dificuldade de regulação emocional se associa negativamente com a 

mesma. Todas as variáveis de associaram a todos os domínios da qualidade de vida, 

destacando-se o domínio psicológico e o domínio fisico na amostra de VIH que estabelecem 

associações fortes com todas as variáveis em estudo.  

Quando analisadas as diferenças na amostra de doença crónica em relação à 

qualidade de vida, observa-se que a escolaridade – no domínio das relações sociais - e a 

duração da doença – no domínio geral - são dois fatores que se associam a uma melhor 

qualidade de vida. Nas análises para a amostra de VIH, observam-se diferenças de género 

na qualidade de vida física. 

Em termos de preditores da qualidade de vida, estabeleceram-se modelos para todos 

os domínios, sendo todos estes significativos. Evidencia-se o modelo psicológico, sendo o 
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que apresenta maior percentagem de variância explicada pelas variáveis. Observou-se que a 

apreciação corporal prediz significativamente o domínio geral, psicológico e ambiente, a 

aceitação do corpo pelos outros prediz significativamente o domínio fisico (na amostra de 

VIH) e a dificuldade de regulação emocional prediz significativamente os domínios físico, 

psicológico e ambiente. A escolaridade prediz o domínio das relações sociais e a duração da 

doença prediz o domínio geral da qualidade de vida.   

No que respeita a limitações, considera-se que as amostras de LVM e de VIH poderão 

não ser representativas da população portuguesa com as referidas doenças, uma vez que 

foram recolhidas em apenas dois hospitais centrais do mesmo distrito (Porto), limitando as 

informações recolhidas a apenas uma zona do país. É de notar, igualmente, a homogeneidade 

da amostra, como é exemplo o tempo decorrido após o surgimento da doença, e o tamanho 

da amostra, que limita a variabilidade de alguns dos resultados obtidos.   

Para futuras investigações considera-se que seria importância a utilização de um 

grupo de controlo, se forma a ser possível a comparação dos resultados observados com a 

população saudável. Seria também interessante a utilização de outras doenças crónicas, de 

forma a compreender de que forma alterariam os resultados encontrados.  

Em suma, e respondendo à questão central de investigação, salienta-se a principal 

diferença encontrada entre as amostras de LVM e VIH, que evidencia as diferenças físicas 

entre as duas doenças e as implicações que as mesmas têm na qualidade de vida física dos 

doentes. Essas diferenças são especialmente observadas no nível de dependência de 

medicação e no nível de locomoção. Ainda, destaca-se a influência clara da imagem corporal 

positiva e da regulação emocional na qualidade de vida de sujeitos com uma doença crónica 

e de sujeitos infetados pelo VIH. Reforça-se, assim, a contribuição deste estudo para se 

compreender com maior clareza o papel relevante destas variáveis, apelando-se à sua 

consideração aquando da delineação da intervenção psicológica na doença crónica.  
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