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RESUMO 

Partindo do pressuposto de que a qualidade de vida dos casais 

inférteis é afectada ao longo da sua experiência de vida, tal como já o têm 

demonstrado vários estudos, esse facto poderá ser passível de aplicação 

médico-legal, segundo defende a investigadora que, nesse sentido, tentou 

aliar a sua experiência clínica com estes casais e os ensinamentos 

recolhidos ao longo dos temas curriculares, no âmbito do Mestrado em 

Medicina Legal. 

MMééttooddoo: para o efeito foram estudados 244 casais, que frequentam a 

consulta de Psicologia da Unidade de Medicina de Reprodução do Centro 

Hospitalar de V. N. de Gaia/Espinho, sendo que, desses, 124 tinham já 

iniciado tratamento e os restantes ainda não. 

Foi utilizada a escala FertiQol (Boivin et al.) que tenta avaliar a 

qualidade de vida dos casais inférteis sujeitos a tratamentos de Procriação 

Medicamente Assistida, tentando, ainda, fazer um estudo comparativo 

entre o grupo que já tinha iniciado os tratamentos e o que ainda não o 

tinha feito. 

Os questionários foram aplicados entre Dezembro de 2009 e Maio 

de 2010. 

RReessuullttaaddooss: Embora não se pudesse concluir pela grande maioria 

dos casais sujeitos ou propostos a técnicas de Procriação Medicamente 

Assistida, que a sua qualidade de vida é afectada, o certo é que, nos casos 

afirmativos e, sob o ponto de vista médico-legal, poderemos encontrar a 

sua aplicação, fazendo corresponder isso a graus de incapacidade, 

atribuíveis à luz da Tabela Nacional das Incapacidades. Aqui reside, em 

nosso entender, a contribuição inovadora deste estudo, para o estado-da-

arte. 

Estamos em crer que, futuramente, estará aberta a possibilidade, a 

todos os casais, de verem ressarcidas as suas incapacidades de procriação, 

pela sua condição de inférteis. 

Contudo, novas propostas de investigação, nomeadamente no que 

diz respeito a estudos comparativos entre estes casais e aqueles cujo 

diagnóstico ainda não se encontre definido, constituem um desafio 

aliciante, no prolongamento do presente trabalho. 
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ABSTRACT 

Having into account that the quality of life of infertile couples 

throughout their life experience, as it has already been demonstrated by 

several studies, that fact can be liable to medical legal application, as the 

investigator defends; in that sense she has tried to gather her clinical 

experience with these couples and the know-how collected along the 

curricular themes involved in her Master in Forensic Medicine. 

MMeetthhoodd: To this purpose 244 couples have been studied. They 

attend the Psychology Department Consultation of the Reproduction 

Medicine Unit from the V. N. Gaia/Espinho Hospital Centre. From these, 

124 have already started their treatment whereas the other did not. 

The FertiQol (Boivin and al.) Scale has been used which tries to 

evaluate the quality of life of infertile couples that are following the 

Medically Assisted reproduction treatments. A comparative study between 

the group which had already started these treatments and the one which 

had not started yet has also been made. 

The questionnaires were applied between December 2009 and May 

2010. 

RReessuullttss: Although we could not conclude, by the majority of the 

respondent couples involved or proposed to the medical assisted 

reproductive techniques, that their quality life is affected, the fact is, that 

in affirmative cases, and on the forensic point of view, we may find its 

application by making correspondences with incapacity levels, according to 

the established incapacities National Chart. 

Here lies, in our opinion, the innovative contribution of this study to 

the state of the art. 

We do believe that in the future all infertile couples will have the 

opportunity to see their rights recognized due to their incapacity to 

procreate. 

However, new investigation proposals, namely comparative studies 

between these couples and those whose diagnosis has not been defined 

yet are a seductive challenge in the extension of the present work. 
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CAPÍTULO I 

 

Perspectiva Histórica da Infertilidade, Definição e 

Revisão Bibliográfica 
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1. – PERSPECTIVA HISTÓRICA  

 

Desde tempos imemoriais a fertilidade foi uma preocupação das 

sociedades humanas.  

Da Vénus de Willendorf, a deusa da fertilidade da Europa pré-

histórica, através da injunção bíblica “dai frutos e multiplicai-vos”, a 

fecundidade foi altamente apreciada, assegurando a sobrevivência das 

espécies e das tribos ou nações. 

A mulher foi sempre símbolo de fertilidade, como podemos apreciar 

pelas pinturas rupestres da era pré-histórica, em que elas eram 

desenhadas com formas arredondadas, representando prosperidade e 

fertilidade.  

As crianças dão o sentido existencial, a identidade, o estatuto; elas 

garantem aos pais o sentido tradicional de participar na continuidade da 

família, da cultura e da raça humana.  

A Infertilidade, por seu turno, tem sido uma preocupação desde o 

despertar da humanidade. A incapacidade de ter filhos foi temida e 

chorada. A linguagem da infertilidade – infrutífera, impotente, estéril – traz 

associações poderosas e muitas actividades religiosas primitivas se 

focalizavam na sua prevenção.  

Os inférteis foram desprezados e marginalizados e a infertilidade 

teve frequentemente consequências negativas.  

Na sociedade Egípcia, por exemplo, a mulher ocupava uma posição 

fundamental e o seu estatuto legal era igual ao do homem (Morice, 1992). 

Esta posição era única nas sociedades ancestrais. Os casais eram prolíficos 

e a infertilidade uma verdadeira preocupação. Ao contrário de outras 

civilizações, a infertilidade não era considerada um castigo divino, mas 

uma doença que merecia um diagnóstico atento e um tratamento. 

Os deuses desempenhavam um papel fundamental no tratamento e 

profilaxia do nascimento (Morice e col., 1995). 

Os Egípcios, por exemplo, não atribuíam todas as causas da 

infertilidade à mulher. Contudo, era importante dizer se ela era fértil ou 

não e, para isso, desenvolveram métodos de diagnóstico para as mulheres 

inférteis. 
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O exemplo das “concubinas” era outra prova de que aquele povo se 

preocupava com a infertilidade feminina, já que as mulheres eram 

frequentemente representadas no seu leito de morte junto de outras 

mulheres nuas com um bebé ao lado na posição fetal. Para Baines (cit. in 

History of Infertility,1995), estas figuras, quando encontradas nos túmulos 

das mulheres, estavam destinadas a assegurar a sua fertilidade no outro 

mundo ou simbolizavam oferendas pedindo uma criança, enquanto que as 

figuras encontradas nos túmulos dos homens serviam para garantir a sua 

potência sexual para além da morte. 

Já no que concerne à cultura hebraica, podemos reportar-nos, no 

que diz respeito à medicina Judaica, à Bíblia Sagrada, uma das principais 

fontes de conhecimento nesta matéria. A mulher não ocupava uma posição 

muito invejável na sociedade antiga Hebraica, tendo poucos direitos e 

liberdades, já que predominava a noção do pecado original.  

No contexto bíblico, a infertilidade era considerada como uma 

maldição divina, não sendo reconhecida a infertilidade masculina. A 

gravidez era considerada uma bênção de Deus, chegando algumas 

passagens do Antigo Testamento a fazer referência à história de mulheres 

inférteis que conceberam graças à Sua intervenção, como é o caso das 

duas irmãs, Raquel e Lia (Dumont, 1990).  

Raquel era muito bonita e desejada. Lia era feia e sem ninguém que 

a amasse. Deus fez com que Lia conseguisse ter um filho, enquanto Raquel 

permanecia estéril. Apesar dos seus muitos esforços, Raquel não 

conseguiu engravidar durante muitos e muitos anos. Quando, finalmente, 

deu à luz, Raquel chorou, dizendo “Deus conseguiu livrar-me da desgraça 

dando-me um filho” (A Bíblia Sagrada-Gn 29). 

O sentimento de “desgraça” que Raquel possuía pelo facto de ser 

infértil persistiu entre as mulheres inférteis ao longo da história e durante 

séculos a fio.  

Foi com a Sociedade Grega que se encontraram as primeiras fontes 

da medicina Ocidental. 

Juno em Argos e Athena em Atenas protegiam as mulheres em 

trabalho de parto (Morice e col., 1995), mas foi com Hipócrates e a sua 

escola que se operou uma grande mudança.  
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A ele são atribuídos 60 tratados de medicina, embora se pense que 

alguns terão sido escritos por alunos seus. É certo que Hipócrates 

demonstrou conhecer bem o problema da infertilidade, tendo-se inspirado 

nos egípcios para a diagnosticar e inventar uma série de receitas para o 

seu tratamento. Por outro lado, também os homens eram aconselhados 

sobre a forma mais eficaz de conceber (Morice e col., 1995).  

Ao contrário do que acontecia nos povos semitas, em que as 

mulheres inférteis eram excluídas da sociedade, o mesmo não se passava 

na sociedade Grega, apesar do seu estatuto social. 

O papel dos deuses era igualmente importante na Roma Bizantina. 

No templo de Juno, as mulheres que desejavam engravidar eram 

recebidas pelos padres do Deus Pan ou Luperques, nuas e prostradas, e aí 

eram flageladas com chicotes de pele de bode, animal conhecido pelos 

seus poderes sexuais. 

Como terapêutica para a infertilidade, os padres corriam pela 

cidade, chicoteando as barrigas das mulheres inférteis, durante as festas 

de Março (Edelstein, 1935, cit in Morice e col., 1995). 

Sorano de Ephesus, um médico de origem grega, treinado na Escola 

de Alexandria e que praticava medicina em Roma, na época de Trajano e 

Adriano, foi um dos grandes ginecologistas e obstetras da antiguidade, 

tendo o mérito de distanciar o seu trabalho dos métodos mágicos e 

religiosos que tão enraizados estavam na prática médica da época.  

No que diz respeito à medicina árabe, esta foi inspirar-se, 

essencialmente, na escola grega, em particular em Hipócrates e Galeno. 

A Escola Médica de Baghdad nasceu entre 750 e 850 DC. 

Rhazes, (850-923), um dos médicos da época, atribuía à obesidade 

uma das causas da infertilidade.  

Dominando a prática médica medieval, foi Avicenna que, nos seus 

30 tratados de medicina, entre os quais o famoso “Canons”, distinguiu a 

infertilidade masculina da feminina, associando-a a anormalidades dos 

“espermas”, produzidos pelos homens ou pelas mulheres; poderia, ainda, 

ser devida a alguma anomalia do tracto genital ou a problemas 

psicológicos (melancolia, apreensão).  

Também Avicenna se inspirou nos Egípcios para as suas receitas.  
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Embora a Idade Média fosse profícua em termos artísticos e 

intelectuais, só no Renascimento, com as descobertas da anatomia, 

surgiram os conceitos sobre procriação.  

A procriação era tida como uma necessidade e São Tomás de 

Aquino, considerado o maior teólogo do Cristianismo do séc. XIII, 

entendia-a como um dos benefícios do casamento, sendo, porém, 

necessária a união matrimonial (São Tomás de Aquino, cit. in Morice e col., 

1995). 

Ainda segundo ele, a infertilidade não constituía razão para a 

anulação do casamento, o que, para a época, representava uma atitude 

progressista, embora fosse tomada como um castigo divino e um desafio a 

ultrapassar.  

A infertilidade seria consequência dos pecados cometidos, podendo 

ser originada, também, pela infidelidade e a blasfémia. A infertilidade seria 

recuperada, nesta perspectiva, com jejum e orações (Laurent, 1989).  

Na Idade Média, na noite de núpcias, o padre abençoava o leito 

nupcial no sentido de encorajar a fertilidade.  

Nas famílias aristocráticas, o medo da infertilidade significava o fim 

da linhagem. 

Arnaud de Villeneuve (1512, cit. in Morice 1995), com o intuito de 

diagnosticar a infertilidade, adoptou uma receita directamente dos 

Egípcios usando um dente de alho inserido na vagina: se o odor fosse 

transmitido à boca era sinal de que a mulher era fértil. Uma vez 

estabelecido o diagnóstico, tinha de descobrir-se, então, a razão: a 

obesidade poderia ser uma explicação, já que a “gordura sufocava a 

semente do homem”.  

A humidade ou o calor excessivo era outra causa, para Trotula, já 

que “a grande humidade que está na mãe sufoca o esperma que ela 

recebe…quando está muito calor, quando a mãe recebe a semente, ela 

queima-a e, portanto, não consegue conceber” (Trotula, séc. XIII, cit. in 

Morice e col., 1995); a desproporção dos órgãos genitais poderia ser outra 

razão: o orifício do útero pode ser muito estreito, demasiado aberto ou 

demasiado grande. 

Outra receita adoptada para combater a infertilidade era o sangue 

animal e alguns remédios baseados em material vegetal.  
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Certas plantas eram usadas para aumentar a quantidade de 

espermatozóides, bem como amêndoas, sal e algodão. 

A acrescentar a todos estes conselhos médicos, os santos também 

eram chamados. Santa Ana, por exemplo, era a santa padroeira dos casais 

inférteis. Em certas regiões devia beber-se água oriunda de determinada 

fonte e bebidos os ovos que as mulheres inférteis enterravam perto de 

uma capela e que desenterravam 8 dias depois. 

A medicina Medieval sofreu uma parcial estagnação do 

conhecimento e, também, do estatuto social da mulher. Os tratamentos de 

infertilidade eram muito próximos dos rituais ou costumes e só com o 

Renascimento e o progresso da anatomia e das ciências médicas essas 

ideias sofreram um verdadeiro progresso científico, progresso esse 

marcado no Renascimento Italiano (Morice, 1995).  

Vesale e Leonardo da Vinci trouxeram grandes novidades, mas foi 

um outro cientista, Eustáquio, aluno de Vesale,  quem desenhou o útero e 

recomendou que os maridos deveriam colocar os dedos na vagina depois 

das relações sexuais para encorajar a concepção. 

Por volta de 1600, Amboise Paré recomendava a dilatação do cervix 

para o tratamento da infertilidade, tendo sido o primeiro a fazer incisão do 

septo vaginal numa mulher infértil. 

No séc. XVII foram publicados mais trabalhos sobre a infertilidade: 

De Sterilitate Utriusque Sexus foi publicado por J. Hucher em 1609 e, no 

mesmo ano, Louise Bourgeois publicou Observations Diverses sur la 

Sterilité (Bourgeois, 1609, cit. in Morice e col., 1995). François Blondel (cit 

in. Morice e col., 1995) sustinha que as mulheres magras eram mais férteis 

do que as obesas. Van Horne declarava que a infertilidade era devida à 

existência de um humor no útero e, por isso, recomendava a irrigação 

uterina. 

Em 1677, o holandês von Leeuwenhoek inventou o microscópio e 

descobriu o espermatozóide, desenhado posteriormente por Niklaass 

Hartsoecker em 1694, conforme Fig.1. 

Martin Naboth, em 1707, publicou o tratado de infertilidade, De 

Sterilitate e, em 1752, Smellie foi o primeiro a realizar experiências e 

descrever o processo de fertilização. 
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Mas, apesar dos progressos na investigação, a infertilidade era 

quase sempre sinónimo de infertilidade feminina: era raro o marido ser 

considerado como implicado num caso de infertilidade, mesmo com a 

evidência de exemplos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 1 – Espermatozóide (Hartsoecker, 1694) 

 

Na Era da Luz existia uma ambiguidade: foram feitos progressos no 

sentido de compreender a infertilidade, mas a aparente fragilidade 

constitucional da mulher significava que ela era, automaticamente, a 

“culpada” da infertilidade do casal. 

No séc. XIX e início do séc. XX verificou-se um enorme progresso 

científico, o que permitiu uma abordagem mais racional do diagnóstico e 

da fisiopatologia da infertilidade.  

Numa época mais recente, as mulheres foram vítimas de 

“queimaduras na cozinha”. Esta prática indiana era administrada pelo 

marido insatisfeito, que atava a mulher a uma cadeira e lhe ateava fogo na 

cozinha. A única explicação que ele necessitava de dar era não estar 

satisfeito com ela - podendo alegar um sem número de razões, como ser 

uma péssima cozinheira, uma fraca amante ou uma esposa infértil. 
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Nos tempos modernos, as atitudes mudaram no que respeita à 

sobrepopulação, ao controlo da natalidade e à educação das populações 

(particularmente das mulheres). Contudo, a fertilidade continua a ser 

altamente valorizada. 

E, apesar dos avanços da medicina, dos níveis elevados do 

conhecimento e de um mais profundo alerta social, muitas mulheres (e 

casais) ainda se sentem humilhadas (os) quando assumem os seus 

problemas de fertilidade. 

Nas últimas quatro décadas assistiu-se a um enorme 

desenvolvimento no que ao diagnóstico e tratamento da infertilidade 

concerne. 

Passo a passo, a mulher infértil tornou-se numa paciente com os 

seus direitos próprios, em vez de ser uma curiosidade vivendo num mundo 

de silêncio e de incompreensão. Gradualmente, ela tornou-se o centro das 

atenções das comunidades científicas e sociais. Passou da ignorância à 

integração e compreensão, pela sociedade que durante tanto tempo a 

rejeitou (Morice, 1995). 

A ideia da Reprodução Assistida foi descrita, inicialmente, na Idade 

Média, por volta de 1300, através dos relatos de Chevalier, onde Le Bon fez 

tentativas de reprodução artificial em animais, uma técnica imperfeita e 

primitiva. 

Por seu turno, Ivannof, veterinário, teria sido o propulsor da 

moderna técnica de fecundação artificial. Esta, por sua vez, consistia em 

retirar o sémen do macho e introduzi-lo, de imediato, na fêmea e 

empregue quando estes animais possuíssem dificuldades de reprodução e 

não conseguissem procriar. Foi utilizado num grande número de animais, 

com esse propósito. 

Uma operação semelhante foi possível em humanos em 1790, 

através do médico inglês John Hunter, tendo-a realizado, com êxito, numa 

mulher. O método era idêntico ao adoptado pelos veterinários no caso de 

animais. No início do século XX, Pincus publica os primeiros resultados 

acerca da fertilização in vitro, utilizando gâmetas de coelhos. Porém, o 

grande salto ocorreu em 1944, com a primeira fertilização com êxito do 

óvulo humano, realizada por Rock e Menki. 

Em 1978, houve uma reviravolta científica no campo da fertilidade 

humana sem quaisquer precedentes.  
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O mundo ficou maravilhado com a novidade: a possibilidade de gerar 

filhos, através de métodos não convencionais. 

Nesse ano, Edwards, Banista e Steptoe viram os seus trabalhos 

glorificados com o nascimento de Louise Brown, o primeiro bebé proveta, 

através de uma moderna técnica de fecundação in vitro utilizando esperma 

congelado (Edwards and Steptoe, 1979). 

No ano seguinte, esta técnica passou a ser amplamente divulgada e 

a ser considerada um método de tratamento para casais impossibilitados 

de gerar filhos naturalmente. Após isso, várias técnicas mais modernas 

começam a surgir na Europa, EUA e Austrália, com uma maior dedicação e 

pesquisa, realizadas por cientistas destes países. 

Em Portugal, o recurso às técnicas de Reprodução Medicamente 

Assistida só foi possível a partir de 1985, quando se obteve a primeira 

gravidez resultante de uma Inseminação Artificial Intraconjugal. 

Um ano depois, pela mão do obstetra Pereira Coelho, foi utilizada 

pela primeira vez a técnica da Fertilização in Vitro, da qual resultou o 

nascimento de um bebé do sexo masculino, actualmente com 24 anos 

(Moutinho, 2004). 

 

2. - DEFINIÇÃO E TÉCNICAS 

 

A OMS define infertilidade como “a incapacidade de conseguir uma 

gravidez depois de, pelo menos, um ano de actividade sexual regular sem 

protecção” (uso de qualquer método de anti-concepção) ou “a 

impossibilidade de conseguir levar a cabo a gravidez até ao parto”. 

Podemos caracterizar, essencialmente, dois tipos de infertilidade: a 

infertilidade primária e a infertilidade secundária. 

A infertilidade primária ocorre em casais heterossexuais que nunca 

tiveram filhos e a infertilidade secundária refere-se a todos aqueles que 

não chegaram a conceber uma criança, ou não conseguiram dar à luz, 

depois de terem tido um ou mais filhos (Berek & Novak, 2006). 

São inúmeras as causas de infertilidade que atinge, em Portugal, 

segundo um estudo recente de Carvalho, J. L., cerca de 9 a 10% dos casais, 

ao longo da vida, não se verificando diferenças regionais de prevalência.  
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Estima-se que entre 266.088 e 292.996 mulheres tenham infertilidade ao 

longo da vida e que entre 116.630 e 121.059 se encontrem em idade 

reprodutora (Carvalho, 2009). 

Essas causas podem, de forma genérica, dividir-se em quatro 

categorias: factores de origem feminina (40%), factores de origem 

masculina (40%), factores mistos (10%) e factores idiopáticos ou 

inexplicáveis (10%). 

As percentagens da infertilidade feminina aumentam com a idade: 

aproximadamente 10% de mulheres entre os 15 e os 30 anos, 14% entre os 

30 e os 34, 25% das mulheres com mais de 35 anos. O declínio é rápido a 

partir dos 35 anos, com a infertilidade aumentando para 30% aos 37 anos, 

45% aos 40 anos, 70% aos 43 (Mosher & Pratt, 1990). 

Esta inevitabilidade é associada a outros factores que explicam a 

infertilidade num casal. São eles factores de ordem física, social, 

profissional e pessoal. 

Na mulher, entre as causas mais frequentes da infertilidade, 

encontram-se as doenças sexualmente transmissíveis como é o caso da 

Clamydia, a endometriose, o sindroma do ovário poliquístico, a obstrução 

tubar, alterações hormonais, ou incompetência do muco cervical, entre 

outras (Berek & Novak, 2006).  

No caso dos factores masculinos, eles podem ser devidos a um 

varicocelo, alterações no espermograma, criptorquídia, anomalias 

endócrinas ou do cariótipo, exposição a produtos químicos tóxicos, tabaco 

ou abuso de álcool ou, até, certas profissões como camionista ou 

cabeleireiro. 

Em ambos os casos, tratamentos de quimioterapia ou radioterapia, 

no tratamento do cancro, ou o uso de antirretrovirais para o tratamento de 

indivíduos infectados com o VIH, têm influência negativa na fertilidade. 

Outros aspectos que poderão explicar o aumento de infertilidade 

nos casais têm a ver com as forças sociobiológicas que os levam a adiar a 

decisão de ter filhos.  

Os homens querem ser pais mais activos e poder assegurar-se de 

que as suas carreiras são sólidas e que têm recursos financeiros que lhes 

permitam passar tempo com os filhos.  
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O dilema é, também, o de que muitas mulheres possam jogar com o 

facto de investir o mais possível na carreira, sem pôr em causa a sua 

fertilidade. Elas preocupam-se com a possibilidade de desistir das carreiras 

demasiado cedo e, com isso, comprometer a segurança económica da 

família e o bem-estar das crianças. 

Por outro lado, alguns casais atrasam a decisão de ter filhos devido 

à sua ambivalência acerca de os ter ou sobre a própria relação, enquanto 

outros podem adiar a decisão de ter filhos até terem atingido um certo 

nível de maturidade emocional e relacional. Embora esta escolha possa 

estar relacionada com o facto de quererem desenvolver as suas carreiras, a 

motivação também reside no desenvolvimento individual, apreciar os 

prazeres da vida sem filhos e consolidar a relação entre ambos. Como 

resultado, pode existir um hiato entre o sentido psicológico do casal de 

que está pronto para ter filhos e a sua possibilidade física de reprodução 

(Bryan & Higginns, 2001) 

A OMS (1992) definiu as técnicas de reprodução assistida como “o 

esforço… em ultrapassar as barreiras que permitam aos espermatozóides 

encontrar os ovócitos, nos casais inférteis”. 

Dependendo dos factores presentes que expliquem a natureza do 

problema, existem várias técnicas de reprodução assistida a que o casal 

pode recorrer no sentido de tentar obter uma gravidez. São elas a indução 

da ovulação, a inseminação intrauterina (IIU), a fertilização in vitro (FIV), a 

microinjecção intracitoplasmática (ICSI), a transferência intrafalopiana de 

gâmetas (GIFT) e a transferência intrafalopiana de zigotos (ZIFT). 

Nos casos mais simples de distúrbios de ovulação, é administrada à 

mulher uma medicação (terapêutica indutora de ovulação), para que ocorra 

uma maior produção de ovócitos (dois a três). Se os folículos ováricos 

responderem favoravelmente, recomenda-se a actividade sexual na altura 

da ovulação. Esta técnica está indicada em mulheres com distúrbios 

hormonais ou síndroma do ovário poliquístico.  

A indução da ovulação também é utilizada na Inseminação Intra-

uterina. A diferença é que, após a estimulação, é introduzido, na cavidade 

uterina, um cateter que transporta o esperma, após ejaculação e preparado 

em laboratório. 
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Na Fertilização In Vitro (FIV), o objectivo é a obtenção de óvulos, 

antecedida de estimulação ovárica e monitorização.  

As injecções, administradas ao longo de vários dias (pode chegar 

aos 28 dias) preferencialmente à mesma hora, diariamente e, por vezes, 

mais do que uma por dia, visam a obtenção de vários óvulos em número (à 

volta de 10) e dimensões suficientes (por volta dos 18 mm), para aumentar 

a probabilidade de fecundação. 

Algumas horas antes da data prevista para a recolha dos ovócitos, é 

administrada a hormona gonadotrofina que vai desencadear a ovulação e, 

assim, favorecer a completa maturação dos ovócitos. 

A recolha dos ovócitos é feita sob anestesia geral, através de uma 

sonda vaginal e sob controlo ecográfico. 

Algumas horas após a recolha dos ovócitos e do esperma (por 

masturbação, no momento da punção ovárica), colocados em meio de 

cultura laboratorial, aguarda-se a fecundação, ou seja, os embriões daí 

resultantes e que serão transferidos entre o 2º e o 5º dia após a punção.  

A Microinjecção Intracitoplasmática (ICSI) apenas difere da FIV pela 

forma como é fecundado o ovócito que, no caso, é através de um único 

espermatozóide (que é transportado numa agulha cuja dimensão é seis 

vezes mais pequena do que um fio de cabelo), injectado num óvulo. 

Tal como na FIV, a ICSI exige uma pré-estimulação e recolha de 

ovócitos, bem como a transferência de embriões viáveis para o útero. 

Na Transferência Intrafalopiana de Gâmetas (GIFT), a fertilização 

ocorre no interior da Trompa de Falópio. 

O óvulo “regressa” ao corpo da mulher após ter sido retirado, 

previamente seleccionado assim como o esperma. Esta intervenção é feita 

por laparoscopia, o que obriga a uma anestesia geral. 

No caso da Transferência Intrafalopiana de Zigotos (ZIFT), o que é 

introduzido nas trompas são os zigotos, ou seja, os óvulos fertilizados, 

antes da divisão celular que origina o embrião. 

Estas duas últimas técnicas são menos utilizadas, uma vez que 

obrigam ao recurso a anestesia geral (Balen, 2003).  

Todos estes procedimentos pelos quais têm de passar os casais com 

problemas de infertilidade geram ansiedade, stress, frustração, angústia, 

ou seja, alteração na sua qualidade de vida. 
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Alguns autores dedicaram-se a estudar até que ponto a infertilidade 

contribui para uma diminuição da qualidade de vida nestes casais. 

 

 

3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. – Infertilidade e Qualidade de Vida 

 

É do conhecimento geral que, na maioria dos casos, a infertilidade 

tem um forte impacto na situação emocional do casal (Mening, 1980). 

Stress e qualidade de vida são geralmente associados como factores 

antagónicos. 

O primeiro é definido como um estímulo que produz tensão mental 

ou uma reacção fisiológica (Domar, 2008). 

Do ponto de vista clínico, o stress pode ser observado através do 

comportamento dos pacientes ou inquirindo estes acerca do seu estado 

emocional. Vários estudos demonstraram que as principais fontes de 

stress para os casais inférteis são o impacto da infertilidade na sua vida 

social, sexual e nas suas relações afectivas (Domar, 2008). 

Os níveis de stress imputáveis à infertilidade são geralmente 

atribuídos ao tempo indeterminado e, por vezes, muito longo, do processo 

de infertilidade, bem como às incertezas e ambiguidades no que diz 

respeito ao diagnóstico e ao processo de tratamento (Domar and Seibel, 

1997). 

Quando o casal inicia o tratamento de infertilidade, poderão já ter 

decorrido seis ou mais anos desde o início da sua infertilidade e quatro 

desde o início dos tratamentos (Boivin, 2003). As consequências do 

tratamento de infertilidade têm as suas repercussões no funcionamento da 

saúde, qualidade de vida e bem-estar psicológico durante a gravidez 

(Shapiro, 1982). 

Embora seja difícil definir qualidade de vida, existe um consenso 

científico em como ela deve incluir aspectos do estado de saúde, o bem-

estar psicológico e o funcionamento social e físico (Aaronson, 1988; Price, 

1996, cit. in Schanz et al. 2005). 
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Boivin e Takefman, em 1995, referem o stress emocional que pode 

envolver o tratamento médico reprodutivo e que, por vezes, é tão grave 

que envolve a necessidade de aconselhamento psicológico (Boivin e col., 

1999). 

 Alguns estudos consideram que as mulheres sofrem mais do que os 

parceiros e que estão mais receptivas do que eles ao apoio psicológico. 

(Baram e col., 1988; Daniluk, 1988; Wischman e col., 2001), porque estão 

mais predispostas do que os homens a adaptar estratégias de coping 

baseadas no suporte social (Abbey et al., 1992, Stanton, 1992, cit. in 

Wischman et al., 2009). 

Estes autores referem que, para os homens, as variáveis culpa, 

frustração, problemas conjugais e falta de confiança foram estabelecidas 

como potenciais razões para procurar sessões de 

psicoterapia/aconselhamento. Para as mulheres, a variável isolamento 

substituía a variável frustração, sentida pelos homens. 

Por seu turno, Schanz e col. (2005) definem uma quantidade de 

reacções psicológicas como sejam a inveja, o isolamento social e, 

nomeadamente nos homens, sentimentos de inadequação e disfunção 

sexual (Irvine, 1996, cit. in Schanz et al. 2005), bem como outros aspectos 

que dependem da idade, género, estado do tratamento de infertilidade ou 

diagnóstico médico. 

Apesar de haver poucos estudos que incluam homens (Daniluk, 

1997, cit. in Schanz et al. 2005), aqueles que incluem ambos os sexos 

indicam que a resposta psíquica de ambos os parceiros é diferente (Wright 

et al., 1991, Beutel et al. 1999, Hjelmstedt et al. 1999, cit. in Schanz et al. 

2005). 

Aparentemente, os homens parecem ter menos perturbações do 

foro psicológico do que as mulheres. Contudo, outros estudos revelam que 

o factor masculino é mais perturbador para o casal do que o factor 

feminino (Mikulincer et al. 1998, cit. in Schanz et al. 2005) e que o 

diagnóstico do factor masculino provoca um considerável impacto negativo 

na qualidade de vida masculina. 
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Num estudo realizado pela Universidade de Ciências Médicas de 

Teerão, em que se pretendia examinar a qualidade de vida em casais 

submetidos a técnicas de Fertilização in Vitro (FIV) e Microinjecção 

Intracitoplasmática (ICSI), foram comparados os resultados entre homens e 

mulheres e indicadas as variáveis que prediziam a qualidade de vida nos 

casais (Rashidi, Montazeri, Ramenzanzadeh, Shariat e col., 2008). Os 

resultados apontavam para a existência de diferenças significativas entre 

homens e mulheres, indicando que os homens possuíam uma melhor 

qualidade de vida, mesmo nas situações em que a infertilidade era devida 

a factores masculinos. Este estudo sugere que, tanto a duração da 

infertilidade como as suas causas, não apresentam efeitos significativos na 

qualidade de vida dos casais. Contudo, nas mulheres com baixo nível 

educacional, encontra-se maior risco de uma baixa na qualidade de vida, 

sendo aconselhável o apoio psicológico, nestes casos.  

Numa revisão da literatura no que diz respeito ao impacto que a 

infertilidade tem sobre o casal, nomeadamente nos aspectos da relação 

conjugal e sexual, e no que se refere à experiência masculina, os temas 

dominantes são os seguintes:  

- a ameaça sobre a identidade sexual masculina (Brighenti e col., 

1980; Bianchi-Demicheli e col.,2003) compreendendo a desvalorização de 

si aliada à apreciação médica dos exames (Czyba, 1989; Chevret-Measson, 

1998; Keye, 1984) 

-  os problemas sexuais associados apenas à infertilidade ou de uma 

maneira geral (Chevret-Measson, 1998; Elliot, 1998; Glover, 1996) 

- os problemas sexuais associados às investigações e exames 

médicos (Mimoun, 1999) 

No que ao primeiro tópico concerne, os artigos provenientes da 

experiência clínica dão conta de um homem abalado pela infertilidade que 

é levado a duvidar de toda a sua virilidade (Czyba, 1989; Czyba-Gaultier, 

1991). A infertilidade marginaliza (Webb & Daniluk, 1999, ), ameaça a 

masculinidade e/ou a auto-estima e afecta a sexualidade masculina 

(Brighenti et al. 1980; Mason, 1993). O homem tenta ajustar a sua 

sexualidade ao projecto da procriação a fim de restaurar a sua identidade 

masculina (Czyba, 1989), a sua virilidade ferida (Chevret-Measson, 1998).  
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No seio dos procedimentos médicos, o vocabulário, por vezes alusivo, que 

o andrologista utiliza ao referir os resultados dos espermogramas é 

descrito por vários autores como desvalorizantes (Czyba, 1989; Keye, 

1984), “desvirilizantes” (Chevret-Measson, 1998).  

Tal como o diagnóstico de infertilidade, também os exames e o 

vocabulário participam largamente na angústia de perda da identidade 

sexual masculina, na desvalorização de si próprio, no homem infértil em 

que, por conseguinte, o casal é infértil. Glover e col. (Glover, 1996) 

encontram no homem infértil a tendência para se reprovar, referindo que 

um homem em quatro se percepciona como sendo “menos que um 

homem”.  

No que diz respeito aos problemas sexuais ligados à infertilidade, o 

diagnóstico pode ter uma acção directa sobre a sexualidade masculina. A 

resposta psicológica dos homens concretiza-se por sentimentos de 

culpabilidade, vergonha, inadequação sexual e pessoal (Webb, 1999; 

Sandlow, 2000), os quais podem dar origem a um disfuncionamento 

sexual, a problemas sexuais mal vividos e frequentemente transitórios 

(Chevret-Measson, 1998; Kedem, 1990). Com o anúncio de uma 

azoospermia 10 dos 16 homens estudados por Berger (1980) 

apresentaram uma disfunção eréctil transitória, quando não apresentavam 

nenhum tipo de alteração prévia. As observações de Chevret-Méasson 

(1998) vão neste sentido: a erecção nem sempre é atingida no momento 

ad hoc. Neste estado, os problemas sexuais não são raros, nomeadamente 

a impotência psicogénica. Andrews, Abbey et Halman (Andrews et al, 1992) 

sugerem que os homens estariam mais inclinados em designar a baixa 

frequência das relações sexuais como efeito principal da experiência da 

infertilidade. No artigo de Chevret-Méasson (1998) é a diminuição global 

da líbido que é designada, de forma que os homens são descritos como 

procurando “salvar o seu desejo”. No estudo de Glover e col., (1996) uma 

mudança de sentimento face à sexualidade é posta em evidência no início 

do tratamento sem ser, contudo, preciso. 

Newton, Sherrard et Glavac (Newton et al. 1999) colocam em 

evidência o facto de o homem se sentir ameaçado por aquilo que ele vive 

como sendo uma perda de poder, o que ira ter como efeito o surgimento 

da disfunção eréctil.  
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Um aspecto que parece ter sido descurado é o facto de não se 

distinguir a infertilidade antes ou depois de tratamento. Um estudo 

longitudinal de Slade e col.. (Slade et al. 1992) dá conta das mudanças 

relativamente permanentes no ajuste sexual, qualquer que seja o futuro da 

infertilidade (quer haja gravidez, quer o casal permaneça infértil). Este 

estudo confirma, ainda, que a infertilidade masculina tem efeitos 

deletérios sobre o funcionamento sexual, conjugal e emocional.  

O terceiro aspecto, que diz respeito aos problemas sexuais 

associados às investigações e exames médicos, refere os procedimentos 

médicos como podendo ter um particular impacto no homem. A maioria 

dos cuidados diz respeito à mulher e isso pode levar o marido a 

desinvestir pouco a pouco no protocolo do tratamento. Os tempos de 

espera podem suscitar uma “ansiedade de desempenho reprodutor”, que 

conduzem a “panes sexuais” que entravam o tratamento ou, pelo contrário, 

uma procura de actividade sexual acrescida, para tentar frustrar a ameaça 

que pesa sobre a virilidade (Tremblay e Gariepy, 1997). O teste pós-coital 

pode ser negativo ou duvidoso; nos homens com esperma “normal”, pode 

originar problemas anejaculatórios ou erécteis, provisórios (Keye, 1984; 

Mimoun, 1999) ou ainda provocar uma impotência iatrogénica. O que é 

exigido ao homem em tratamento de infertilidade - manter-se em 

abstinência, recolher o esperma por masturbação para um recipiente por 

vezes exíguo, com uma excitação a “todo o custo”, através de “literatura 

apropriada”, com a possibilidade de fantasiar com uma “cover girl” em vez 

da esposa, para que encha o recipiente, tudo isto leva àquilo a que 

poderíamos chamar de uma “antissexualidade”. Por outro lado, estes 

exames, na medida em que são planeados, avaliados, quantificados e 

comparados aos de outros homens, podem ser considerados como uma 

verdadeira experiência traumática (Keye, 1984). Por fim, a relação a “todo 

o custo” em período ovulatório, programado, não deixando lugar à 

espontaneidade, relação sugerida ou não pelo médico, mas 

frequentemente com iniciativa da parceira, teria tendência a colocar a 

virilidade a “duras provas”, a inibir o homem (Mimoun, 1999).  
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Contudo, torna-se difícil, a partir do momento em que a infertilidade é 

reconhecida pela equipa médica, ou seja, diagnosticada, distinguir a 

repercussão específica da infertilidade em relação ao impacto que é 

suscitado pelo seu tratamento. A reacção masculina parece resultar de 

todo este conjunto de factores. 

No que diz respeito à sexualidade feminina e as consequências 

sobre a vida sexual e conjugal, a literatura é escassa e pouco desenvolvida, 

explorando três pistas: 

 

- a desorganização,  deterioração da vida sexual das mulheres em 

situação de infertilidade  

- a sensibilidade diferencial da mulher comparada à do homem  

- os efeitos secundários dos tratamentos na imagem corporal, na 

sexualidade feminina e o impacto da infertilidade na identidade feminina  

No que respeita à desorganização da vida sexual das mulheres 

inférteis, a mulher tende a subordinar a sua sexualidade ao seu desejo de 

“gravidez” e ao seu projecto de procriação. As relações sexuais, menos 

frequentes (Slade, 1992), devem visar a procriação, desenrolar-se em 

período ovulatório (Czyba, 1989). Mesmo se o seu funcionamento sexual 

for deteriorado pelo teste pós-coital (Boivin et al. 1992) ou pela 

intervenção cirúrgica ou ainda pela incapacidade em conceber, a mulher 

continua a privilegiar as relações sexuais em período ovulatório. Bianchi-

Demicheli e col. (2003) observaram que a sexualidade feminina perde o 

seu erotismo (aspectos hedonistas). Estes aspectos são corroborados por 

Norten e col. (Norten et al. 2001), cujo estudo mostra que as mulheres, em 

diferentes estados dos procedimentos médicos, dizem ter relações sexuais 

menos frequentes, com menos preliminares, sentem menos desejo sexual, 

experienciam menos sinais físicos de aumento de excitação, ser muito 

frequentemente impossibilitadas de ter uma relação sexual pelas 

dificuldades de excitação e experimentar menos orgasmos, por um lado 

pelas relações sexuais e, por outro, através das carícias genitais. Também 

as mulheres em ciclo FIV (Fertilização in Vitro) têm menos prazer e desejo 

sexual, uma menor espontaneidade do que o grupo de controlo. 
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Assim, progressivamente, a sexualidade feminina está subordinada 

à procriação: ela torna-se um meio e não um fim em si mesmo. 

Paradoxalmente, a mulher procura cada vez mais a relação sexual 

enquanto cada vez menos sente vontade disso. A este propósito Slade e 

col. (1992) referem que as mulheres, com o tempo, evocam uma perda de 

sensualidade na relação enquanto o ajustamento sexual global não é 

afectado significativamente. 

Keye e Deneris (cit. in Berg & Wilson, 1995) analisam as 

componentes comportamentais da sexualidade feminina. Eles sugerem que 

a frequência do coito na mulher infértil é semelhante à da mulher fértil, 

mesmo quando a mulher infértil afirma que essa frequência é mais 

importante no meio do ciclo do que durante a fase luteínica. Alguns casais 

declararam que desde o diagnóstico de infertilidade a mulher tomou, mais 

do que anteriormente, a iniciativa das relações sexuais. Os mesmos 

autores não encontram diferenças entre as mulheres inférteis e as férteis 

no que diz respeito a uma eventual disfunção sexual. A capacidade de 

atingir um orgasmo, por exemplo, não seria afectada na maioria das 

mulheres inférteis, embora algumas admitem procurar menos o prazer, o 

orgasmo, do que a gravidez. 

No que se refere à sensibilidade diferencial das mulheres comparada 

com a dos homens, alguns autores sugerem que a mulher é mais sensível 

ao conflito conjugal, à baixa de auto-estima no funcionamento sexual e na 

satisfação sexual (Andrews et al. 1992), mais preocupadas pela 

sexualidade, a culpabilidade do que o seu parceiro. As relações sexuais da 

mulher são mais degradadas pela infertilidade do que as dos maridos 

(Katz, 2002). 

No que diz respeito aos efeitos secundários dos tratamentos sobre a 

imagem corporal, a sexualidade, e o impacto da infertilidade sobre a 

identidade sexual da mulher, Bianchi-Demicheli e col. (Bianchi-Demicheli et 

al., 2003) notam, por exemplo, a provável contribuição do aumento do 

peso, devido ao tratamento hormonal, na diminuição do desejo sexual 

feminino: a perturbação da imagem corporal pode levar a mulher a sentir-

se menos atractiva, a “diminuir o seu desejo sexual” (p.601).  
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Por outro lado, a infertilidade, frequentemente associada, na mulher, a 

uma certa culpabilidade por não poder conceber, gera questões relativas à 

identidade sexual feminina, ao papel social maternal. 

 

3.2. - Infertilidade e sexualidade do casal 

 

A literatura avança com vários grupos de resultados que se 

articulam à volta da problemática do funcionamento - disfuncionamento 

sexual do casal sem que o contexto que influencia a vida sexual do casal 

seja forçosamente explicado, sobretudo porque os autores falam de 

infertilidade e não referem o estado de início dos procedimentos médicos. 

Estudos longitudinais como os de Slade e col. (1997) indicam que os 

tratamentos têm impactos psicológicos distintos nos dois parceiros, com 

uma evolução no decurso do tratamento. 

 

Os resultados encontrados dividem-se como se segue: 

         - o impacto da infertilidade por si só ou duma maneira geral 

sobre o funcionamento sexual do casal  

 - os efeitos cumulativos da infertilidade e os procedimentos 

médicos, sobre o funcionamento sexual do casal. 

 

3.2.1. - O impacto da infertilidade sobre o funcionamento sexual do 

casal 

 

A maior parte dos autores constataram que os casais inférteis, antes 

mesmo do primeiro diagnóstico de infertilidade, vivenciaram um período 

difícil de dúvidas e investigações, acompanhado de uma diminuição e 

empobrecimento da sexualidade – perda de qualidade, um atenuar do 

prazer, do desejo, diminuição da frequência das relações sexuais. 

Berger (1980), por exemplo, constata que, depois do diagnóstico de 

azoospermia, a maioria dos homens apresenta uma alteração da função 

eréctil e que é frequente que a companheira experimente uma importante 

sensação de cólera no seu encontro. 
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Por outro lado, Keye (1984) sublinha que, uma vez que a 

sexualidade se torna um meio, e unicamente um meio, de conseguir uma 

gravidez, as preocupações do casal podem levar um dos elementos a uma 

procura excessiva de relacionamento sexual cujos efeitos poderão ser 

deletérios, se o companheiro arrisca a responder pela cólera ou 

ressentimento ou, pior, pela indisponibilidade ou mesmo pela recusa. 

 

3.2.2. - Os efeitos acumulados da infertilidade e dos procedimentos 

médicos sobre o funcionamento sexual do casal 

 

Os vários autores que abordam o impacto da infertilidade 

(diagnosticada) e do impacto desta sobre a sexualidade do casal colocam 

em evidência o carácter deletério da infertilidade e/ou das investigações 

médicas (Freeman, 1985) sobre a sexualidade do casal; a existência de 

dificuldades sexuais ou alterações da esfera sexual associadas 

(impotência, anorgasmia, vaginismo, dispareunia); ou uma mudança no 

comportamento sexual. Em qualquer caso, referem a baixa frequência das 

relações sexuais e o embotamento do desejo sexual ou do prazer sexual, a 

perda da espontaneidade sexual, a baixa estima sob o plano sexual 

(Andrews, 1991). 

A esse propósito, Chevrét-Méasson (1998), que acredita, tal como 

Bianchi –Demicheli e col. (2003), que a  sexualidade não passa de um 

mecanismo procriativo, mecânico, refere, por outro lado, a situação 

paradoxal para os parceiros: “quanto mais desejam um bebé menos têm 

relações sexuais”. 

Newton, Sherrard e Glavac (1999) descobriram que as mulheres e os 

homens estão mais preocupados pela relação sexual se a infertilidade é 

masculina ou se se trata duma infertilidade primária, do que se se tratar 

duma infertilidade ideopática ou feminina. 

A indicação médica que visa privilegiar as relações sexuais em 

período ovulatório, sempre com a iniciativa da mulher e pelos seus 

cuidados, tem efeitos desastrosos na sexualidade do casal, na medida em 

que ela “desencadeia o processo duplo da degradação do desejo 

masculino, cujo objecto já não é o prazer, e da mutação do desejo 

feminino cada vez mais orientado para a obtenção da gravidez”.  
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Do lado feminino impõe-se um paradoxo: a mulher procura cada vez mais 

a relação sexual, embora cada vez tenha menos desejo (Mimoun, 1999). 

Do lado masculino, a necessidade imperiosa da relação sexual “a todo o 

custo”, frequentemente formulada pela mulher, ou com a iniciativa dela, 

tem tendência a inibir o homem (Mimoun, 1999). 

As relações sexuais do casal infértil, na perspectiva de Keye (1984), 

Czyba (1989) procedem cada vez menos do desejo erótico, para estar 

sujeitas ao desejo de gravidez. Assim, na perspectiva destas investigações, 

as relações sexuais são declaradas “inúteis”, invalidadas pela procura de 

gravidez que toma todo o protagonismo de cena. Este fenómeno é 

ampliado pelas prescrições médicas – teste pós-coital ou de penetração de 

muco cervical in vitro em período ovulatório, induções de ovulação e 

prescrição da data e da hora da relação sexual. Numa perspectiva 

economicista, os casais calculam o espaçamento entre relações com vista a 

enriquecer a qualidade do esperma. 

O médico pode, por si só, contribuir para as perturbações do casal, 

evocando, por exemplo, a competência de um ou de outro em “fazer ou 

não fazer um bebé; quando refere a “má qualidade do esperma”, a “má 

ovulação” ou “muco e esperma incompatíveis”, entendidos como se o 

conjunto tivesse sido “mal escolhido”. 

Neste contexto, no meio daquilo a que alguns autores chamam uma 

“crise de identidade” do casal infértil, acontece que um ou outro dos 

parceiros recorre ao adultério como “solução sexual”. 

Keye (1984) afirma que alguns casais tendem a evitar as relações 

sexuais no meio do ciclo a fim de se protegerem dos sentimentos de 

decepção, de frustração, de cólera ou de depressão que surgem na altura 

da menstruação, pelo menos, pelo facto de este acontecimento recordar ao 

casal a sua infertilidade. Na realidade, a culpabilidade, a ambivalência ou a 

indignidade podem, deste modo, entravar a função sexual e gerar uma 

insatisfação sexual. 

Ainda que Mimoun (1999) recorde que, em teoria, as técnicas de 

PMA possam permitir “manter ou mesmo reencontrar o desejo sexual”, fora 

do período de programação médica, pelo facto de esta ter a virtude de 

“livrar” o casal da organização da procriação, parece, contudo, que o casal 

não pode afastar-se das dificuldades inerentes à sua infertilidade. 
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3.3. - INFERTILIDADE E RELAÇÕES NO CASAL: RELAÇÕES DE CASAL, 

AJUSTE CONJUGAL, SATISFAÇÃO SEXUAL E CONJUGAL 

 

3.3.1. - As relações do casal 

As tensões conjugais existem previamente a qualquer diagnóstico 

(Katz, 2002). Por outro lado, é frequente que um dos parceiros culpabilize 

o outro ou o acuse de não estar no mesmo pé de igualdade no que 

respeita à contribuição nos exames, nos procedimentos médicos e no 

tratamento. 

Athéa (1987) cita uma lista de ressentimentos femininos que ela 

escuta na sua prática: “tu não queres isto tanto quanto eu, não te 

submetes tão docilmente quanto eu às exigências médicas, não 

compreendes quanto é importante para mim uma gravidez, quanto uma 

criança, um filho, é importante para mim”. Depois, a lista das queixas 

masculinas: “não compreendes que eu o desejo tanto quanto tu, mas que 

não o posso exprimir ou mostrar tanto como tu; ficas irritável, nervosa, 

triste; não compreendes que o desejo nem sempre está presente nas 

relações sexuais programadas; a nossa vida sexual perdeu toda a 

espontaneidade”… Estes ressentimentos estão presentes quando um dos 

parceiros está mais implicado do que o outro (Keye, 1984). Keye refere 

então que um ou outro dos parceiros poderá solicitar a relação sexual ou 

recusar-se a tê-la com o objectivo de encontrar uma forma de, pelo menos, 

punir o outro. Observamos, frequentemente, como o não dito pode 

instalar-se entre os dois parceiros, acreditando, um deles, que protege o 

outro, não dizendo nada. Slade e col., (1992) notam uma pobreza na 

comunicação que vai aumentando, ao longo do tempo, nas mulheres. 

Mas a capacidade dos casais para comunicar poderá ser associada à 

forma como o companheiro se apercebe da infertilidade e à forma como a 

sua companheira se apercebe do impacto da infertilidade no seu 

casamento (Pasch, 2001).   
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Quando a infertilidade é de causa masculina, a mulher pode 

superproteger o seu parceiro, chegar até a acusar-se como “responsável” 

pela infertilidade – sabendo de antemão que, nesse caso, o homem irá 

fazer a mesma censura – ou, por outro lado, desvalorizá-lo, recusar a sua 

masculinidade (Czyba-Gaultier, 1991) ou, ainda, ser a porta-voz do casal 

com um discurso de tonalidade reivindicativa do conjunto e para com o 

corpo médico. 

Todos os trabalhos de investigação e observação dentro desta 

temática mostram que o diagnóstico de infertilidade e o seu tratamento 

podem conduzir um ou outro parceiro, e por vezes os dois, a sentir-se 

“defeituoso”, ou culpado, pouco conformado com a norma social e 

indesejável, o que pode gerar mudanças e tensões na relação do casal. 

 

3.3.2. - A satisfação sexual e conjugal 

Os resultados dos estudos, sobretudo norte-americanos, sobre a 

satisfação sexual e conjugal, são largamente contraditórios e os viés 

metodológicos frequentes. 

Metade dos autores que abordaram o tema da satisfação sexual 

encontrou poucas diferenças entre a população infértil e a outra, ou 

nenhuma mudança no homem, aquando do anúncio do diagnóstico de 

infertilidade (Muller, 1999). A outra metade dá conta de resultados mais 

“nuanciados” ou demonstra os efeitos deletérios da infertilidade sobre o 

casal, ou sobre os parceiros, de maneira diferenciada (Keye, 

1984,Andrews,1992,Andrews,1991). 

A este propósito Daniluk (1988) sugere que a infertilidade 

inexplicada ou idiopática estará correlacionada a uma maior insatisfação 

sexual do casal. Pepe e Byrne (1991) tomam em consideração as diferentes 

etapas do processo da PMA. Estes autores concluem que existe uma 

satisfação conjugal que não se modifica antes e depois do tratamento e 

uma satisfação menor durante e depois do tratamento, comparada com a 

medida antes do tratamento.  
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Andrews, Abey e Halman encontram uma menor satisfação sexual 

particularmente na mulher comparada à do grupo fértil (Andrews, 1992, 

Andrews, 1991) ou comparada àquela antes do tratamento (Norten et al. 

2001). Wischmann e col. (2001) descobrem que as mulheres estão mais 

satisfeitas com a sua sexualidade e conjugalidade do que as outras 

mulheres, o mesmo se passando com os homens confrontados com a 

infertilidade, relativamente aos homens do grupo de controlo. 

Alguns estudos sugerem que as mulheres estão menos satisfeitas 

do que os homens ou, por outro lado, revelam uma diminuição da 

satisfação do casal depois do diagnóstico. Outros estudos (Wright et al., 

1991) concluem não haver diferença entre os homens e as mulheres. Um 

estudo retrospectivo de Hammarberg e col. (2001) suscita, dois ou três 

anos depois da FIV, uma apreciação feminina das relações conjugais e 

sexuais deste período e conclui que a maioria da sua amostra, qualquer 

que tenha sido o resultado da Procriação Medicamente Assistida (PMA), 

declara que o impacto das FIV foi muito a pouco significativo.  

Por outro lado, a satisfação conjugal por si só foi objecto de estudo 

através de medidas estandardizadas. Os autores sugerem que a satisfação 

conjugal entre os sujeitos inférteis é tão elevada (Slade et al. 1992,Wright 

et al., 1991), mais elevada (Slade et al. 1997) ou menos elevada (Andrews 

et al., 1991, Mason, 1993) do que as pessoas presumivelmente férteis. A 

infertilidade e os procedimentos médicos poderiam estar na origem da 

baixa da satisfação que diz respeito à vida do casal. Mas, por outro lado, a 

experiência da infertilidade poderia ter a virtude de aproximar o casal, 

tanto ou mais do que um casal fértil. A satisfação conjugal poderia ser 

associada a uma série de estratégias de coping estando, contudo, muito 

dependente do bem-estar do parceiro ou da reacção feminina à 

infertilidade no plano pessoal, nomeadamente, no que diz respeito à auto-

estima. Pelo contrário, outros autores mostram que as mulheres estão 

mais satisfeitas (Slade et al. 1997) ou tão satisfeitas como o seu parceiro, 

no que se refere à qualidade da relação conjugal. 
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3.3.3.  - O ajuste conjugal 

A literatura dedicada ao ajuste conjugal está longe de ser unificada 

entre si. Se, por um lado, existe toda uma panóplia de estudos que 

demonstram que a infertilidade e o stress, daí decorrente, poderiam gerar 

um ajuste conjugal estável e satisfatório ou mais importante nos casais 

inférteis do que nos outros, sustendo e protegendo o casal (Berger, 1980, 

Andrews et al. 1992) ou reforçando a coesão, a relação de casal, outros 

estudos não vão neste sentido. 

Slade e col. (1992) referem uma tendência à deterioração do ajuste 

conjugal nos casais inférteis, mas consideram que será inespecífica e 

paralela à que se constata nos casais férteis. Toda uma certa literatura está 

de acordo em demonstrar o efeito deletério da infertilidade sobre o casal, 

podendo ir até à hostilidade, à separação ou ao divórcio (Andrews et al., 

1991). Se, por um lado, poderíamos levantar a hipótese de ser o stress, 

associado à infertilidade que, a pouco e pouco, diminui o ajuste do casal, 

tanto para os parceiros como para as parceiras, por outro, poderíamos 

pensar que, quanto mais as investigações avançam, mais o funcionamento 

conjugal se deteriora, ou ainda, pensar que não há correlação possível com 

a duração do tratamento. 

Contudo, aí também, outras investigações vieram trazer nuances e 

relativizar resultados anteriores. Os estudos de Peterson e col. (Cit. in 

Slade et al., 1997) contrariam o de Newton e col. (1999), demonstrando 

que os casais que tinham scores congruentes de stress ligados à 

infertilidade tinham igualmente scores mais elevados de ajuste conjugal na 

Escala DAS (Dyadic Adjustment Scale), particularmente quando as 

diferenças eram avaliadas no plano sexual, social e relacional. Slade e col. 

(1997) sugerem que, comparados com os casais férteis, os casais inférteis 

têm um ajuste conjugal carenciado em consenso e mais elevado em 

coesão: mesmo quando os parceiros não estão de acordo têm, pelo menos, 

um forte compromisso mútuo. 

Os factores susceptíveis de influenciar o ajuste conjugal foram 

igualmente estudados por Raval e col. (1987), chegando à conclusão de 

que o evitamento das crianças está associado a um ajustamento conjugal e 

emocional mais pobre.  
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Slade e col., (1992), Wright e col., (1991) e Daniluk (1988) fazem 

também uma distinção entre os sexos, dizendo que as mulheres têm um 

ajuste sexual, conjugal e psicológico mais pobre do que os seus parceiros 

inférteis, bem como apresentam maior ansiedade, stress, depressão e 

perda de auto-estima. 

O diagnóstico está, igualmente, correlacionado: a infertilidade 

masculina diminui o ajuste sexual, a infertilidade feminina diminui o ajuste 

conjugal. 

 

3.4.  - CONCLUSOES 

A literatura sobre o impacto psicológico da infertilidade, 

nomeadamente sobre a vida sexual conjugal e as suas relações de casal 

compreende duas correntes, correspondendo a duas metodologias 

diferentes: por um lado, temos as investigações descritivas e as 

observações clínicas qualitativas, que se interessam pela experiência da 

infertilidade e os fenómenos associados; por outro lado, temos as 

investigações quantitativas, maioritariamente norte-americanas, que visam 

testar a hipótese segundo a qual a infertilidade teria uma acção deletéria 

sobre a relação do casal e a vida sexual. 

As primeiras têm o mérito de analisar a experiência da infertilidade 

no seio do contexto social, familiar, conjugal. Considerando a infertilidade 

como uma verdadeira “crise” para o casal, os resultados convergem, salvo 

algumas excepções, para a evidência da influência negativa da infertilidade 

na vida do casal. 

As investigações quantitativas comparam as características 

psicológicas da população “infértil” com as da população geral, incluindo 

variáveis psicossociais. 

As investigações relativas à satisfação sexual e conjugal e ao ajuste 

conjugal são bastante confusas e inconclusivas e sofrem de algumas 

lacunas em termos metodológicos. 
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CAPÍTULO II 

 

A Noção de Dano no Âmbito Médico-Legal 
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Na segunda metade do séc. XX começaram a ganhar relevo as 

consequências sociais das doenças e traumatismos. A noção clássica de 

doença, respondendo a uma sequência que vai da etiologia à patologia e 

às suas manifestações clínicas, foi sendo gradualmente alterada, em 

virtude dos progressos da medicina e do número crescente dos 

sobreviventes de doenças e acidentes, que ficaram com sequelas graves. 

Perante esta realidade surgiu a necessidade de desenvolver os 

conhecimentos e a qualidade das intervenções sobre as consequências 

funcionais e sociais. 

A partir dos anos 60 o termo handicap passou a ser largamente 

utilizado, sobretudo em França, ora dominado pela noção de positividade 

que lhe era inerente (igualização das hipóteses), ora carregado da 

conotação negativa de desvantagem. 

Na mesma altura começou a desenvolver-se uma corrente, a 

“Handicapologia”, com o objectivo de restaurar a noção de pessoa doente, 

ferida ou idosa, tendo em conta a noção antropológica da saúde e definir o 

conjunto de acções médicas e sociais capazes de reduzir o número e a 

gravidade das situações de handicap. (Bégué-Simon AM, Hamonet Cl, 

(1988). Les mots clés en handicapologie, J. Réaadapt. Méd., 8 (1):13-20). 

O termo handicap acabou por se vulgarizar no sentido de designar 

pessoas em dificuldade. Frequentemente remetendo-nos para as pessoas 

deficientes no sentido físico do termo, o certo é não ser necessário sofrer 

desse tipo específico de deficiência para se considerar ter um handicap, 

como é o caso, por exemplo, das deficiências mentais ou, ainda, a 

conjugação de vários aspectos como sejam, por exemplo, factores de 

ordem física e psíquica associados. 

Com a introdução posterior da noção de situação pela 

Handicapologia, o debate veio centrar-se na importância do meio na 

produção do handicap, permitindo abordar a problemática de forma 

global, sem referência às tipologias de inspiração médica que separam o 

físico, o mental e o sensorial.  

Segundo Wood (1980) a consequência das doenças dá-se como se 

segue: 

Doença ou perturbação → deficiência → incapacidade → desvantagem    
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A deficiência representa aqui qualquer perda ou anomalia da 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica (CIF, 2004) 

contemplando alterações orgânicas e funcionais; a incapacidade 

corresponde a qualquer redução ou falta de capacidade para exercer uma 

actividade dentro dos limites considerados “normais” para o ser humano, 

em resultado de uma deficiência (CIF, 2004); a desvantagem representa um 

impedimento sofrido por determinada pessoa, resultante de uma 

incapacidade ou de uma deficiência que o limita, ou impede o desempenho 

de uma actividade “normal” para esse indivíduo, tendo em atenção a idade, 

sexo e os factores sócio-culturais (CIF, 2004) reflectindo a adaptação do 

indivíduo e a interacção com o seu meio (Thuriaux, 1988, cit. in 

Magalhães, 1998). 

As situações de handicap, segundo a literatura, traduzem-se pela 

dificuldade de uma pessoa realizar os gestos habituais da vida quotidiana, 

tendo em conta idade e sexo e identidade sócio-cultural em consequência, 

por um lado, de deficiências ou incapacidades e, por outro, de obstáculos 

devidos a factores do meio (St-Michel & Fougeyrollas, 1991, cit. in 

Magalhães, 1998), sendo este o conjunto das dimensões sociais, culturais 

e ecológicas que determinam a organização e o contexto de uma 

sociedade. 

No que diz respeito a situações de dano, nomeadamente a sua 

avaliação e reparação, importa, antes de mais, defini-lo e tipificá-lo. 

O "Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das 

Ciências  de Lisboa", (2001), define “Dano” como: 

   

1º - Prejuízo material causado a alguém, através da destruição, 

deterioração, inutilização de alguma coisa, embargo de algum 

direito ou de qualquer outra forma. 

2º - Mal ou ofensa feitos a alguém; prejuízo moral. 

3º - Estrago causado em alguma coisa. 

 

No sentido mais lato do termo, quando falamos de dano este 

reporta-nos, de imediato, à noção de “diferença”, ou seja, quando alguém 

sofre ou é vítima de um dano, este, supostamente, terá consequências 

visíveis, objectivas, mensuráveis e susceptíveis de serem ressarcidas.  
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De uma maneira geral, as pessoas consideradas possuidoras dessas 

diferenças têm sido, ao longo dos séculos, discriminadas e, muitas vezes 

mesmo, excluídas. 

Acontece, porém, que nem sempre os danos são provocados por 

outrem e também nem sempre são passíveis de ser ressarcidos. A 

jurisprudência distinguiu, para esse fim, danos patrimoniais de danos não 

patrimoniais, no sentido de abranger, de forma exaustiva, todo o tipo de 

danos, dando assim lugar à possibilidade de ressarcimento em qualquer 

das situações, tendo em conta a atribuição da responsabilidade e as 

modalidades de indemnização. 

Os diversos sistemas jurídicos têm concepções muito divergentes 

sobre a noção de dano reparável e para a sua avaliação os princípios 

acabam por resultar, na maior parte dos casos, da jurisprudência. 

A tendência generalizada na maioria dos países é, pois, reparar a 

totalidade dos danos sob a forma de duas rubricas: os danos patrimoniais 

e os não patrimoniais (Barrot, 1990, cit. in Magalhães, 1998). 

No que se refere aos danos patrimoniais estes compreendem, de 

uma maneira geral, todas as despesas e perdas de ganho, temporárias ou 

permanentes, que estejam em relação certa e directa com um qualquer 

acidente (Rousseau e col., 1986). Podem ser classificados em danos de 

quantificação certa e de quantificação equitativa. Os primeiros 

correspondem aos danos temporários e a sua reparação não coloca 

grandes dificuldades nem divergências, o mesmo já não acontecendo com 

a indemnização dos danos permanentes, ou de quantificação equitativa. 

Os danos não patrimoniais correspondem àqueles que não são 

susceptíveis de avaliação pecuniária, devido à sua subjectividade, isto é, às 

consequências de um acidente de natureza física, psíquica e estética, 

analisadas num sentido genérico e independente do prejuízo económico 

(Rousseau, 1990, cit. in Magalhães, 1998). Os danos aceites nos países 

europeus são o quantum doloris, o dano estético e o prejuízo de afirmação 

pessoal. 

Quando falamos de dano, não podemos deixar de falar noutro 

aspecto associado a este que diz respeito à taxa de incapacidade que este 

dano pode provocar, quer seja temporária, quer permanente. 
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A incapacidade permanente pode encerrar duas vertentes: uma 

relacionada com o incómodo funcional na vida diária, devendo ser 

considerado como dano não patrimonial; a outra, correspondendo a perda 

da capacidade permanente de ganho, constituindo um dano patrimonial 

(Piganiol et al., 1992, cit. in Magalhães, 1998). 

 No que se refere ao conceito de dano, e recorrendo ao exemplo do 

dano corporal, devem convencionar-se, em primeiro lugar, as dimensões 

humanas que caracterizam cada indivíduo, potencial sofredor desse dano. 

Considera-se, genericamente, que o Homem reúne quatro 

dimensões fundamentais: o organismo, as funções ou capacidades, o 

plano intra-psíquico e o meio ambiente no qual se insere e interage. 

O dano corporal corresponde ao prejuízo sofrido por alguém no 

conjunto destas dimensões, podendo ser o resultado de múltiplas causas: 

doenças, estados fisiológicos (gravidez, senilidade ou infância) ou 

traumatismos (que podem resultar da acção voluntária ou involuntária do 

próprio ou de terceiros). 

Por seu lado, o dano intra-psíquico corresponderá aos danos morais, 

o dano no organismo corresponderá às sequelas lesionais, o dano das 

funções às sequelas funcionais e o dano no meio ou quadro de vida do 

lesado traduzir-se-á nas sequelas situacionais ou handicaps. 

Considera-se lesão o resultado de um traumatismo que se manifesta 

por alterações objectivas sofridas por um ou mais órgãos na sua estrutura 

ou funcionamento, podendo ir até à sua perda total. As lesões surgem de 

forma imediata, como uma fractura, por exemplo, ou de forma tardia, 

como o caso de complicações pós-traumáticas, correspondendo sempre a 

um estado temporário que evolui até ao estabelecimento das sequelas. 

As sequelas lesionais são alterações orgânicas permanentes na 

estrutura anatómica ou funcional do órgão e correspondem a um estado 

relativamente estabilizado das lesões. 

As sequelas funcionais compreendem as alterações das capacidades 

físicas ou mentais, voluntarias ou involuntárias, características do ser 

humano, tendo em conta a idade, sexo e raça.  
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Surgem em sequência das sequelas lesionais e são influenciadas, positiva 

ou negativamente, por factores de ordem pessoal como a idade, o estado 

físico e psíquico anterior, a motivação e o esforço pessoal de adaptação e 

do meio, como, por exemplo, as barreiras arquitectónicas, as ajudas 

técnicas ou as ajudas humanas. 

As sequelas situacionais representam a dificuldade ou 

impossibilidade de uma pessoa efectuar certos gestos necessários à sua 

participação na vida social, quer a nível social, quer profissional, afectivo 

ou profissional, em consequência das sequelas lesionais e funcionais e de 

factores pessoais e do meio. 

Os danos morais correspondem aos sentimentos vividos pelo 

próprio, devido a este conjunto de sequelas, reflectindo-se sobre elas num 

mecanismo de feed-back. 

Quando nos reportamos ao dano corporal, e desde sempre na 

história da Humanidade isso aconteceu, constatamos que as pessoas 

portadoras deste handicap sempre foram marginalizadas, excepção feita 

no que se refere às vítimas de traumatismos de guerra, essas, muito 

frequentemente, associadas a factores de honorabilidade.  

Acontece, porém, que, no caso de danos morais ou psíquicos, cuja 

causa é de origem fisiológica ou idiopática, como acontece com os casais 

inférteis, estes, muito frequentemente, se referem como sentindo-se “à 

margem”, “incapacitados”, “diferentes” ou, mesmo, “defeituosos”, “alvos de 

exclusão social” pelo facto de não terem filhos, o que nos remete para a 

noção de dano e, apesar de algumas manifestações de solidariedade 

provenientes do meio social e familiar em que se inserem, a noção de 

“injustiça” é permanente, comparativamente com casais que, muitas vezes 

não desejando e até mesmo maltratando os seus filhos, conseguem atingir 

o objectivo por aqueles tão desejado. A noção de ressarcimento existe, 

claramente, apenas quando o filho tão desejado é, finalmente, alcançado, 

o que leva a um sentimento de dano irreparável a todos aqueles que o não 

consigam. 

Qual é, então, o impacto da experiência da infertilidade para os 

casais que a vivenciam? 

Será que poderemos dizer que a infertilidade é um dano que 

provoca sequelas funcionais e, como tal, passíveis de ser ressarcidas? 
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Até que ponto é afectada a qualidade de vida destes casais, nos 

vários aspectos do seu quotidiano, e até que ponto, depois de avaliado o 

dano, ele poderá ser quantificável e aplicável à luz da tabela de 

incapacidades, tendo em conta tratar-se de um dano não patrimonial? 

Será possível, em termos médico-legais, atribuir compensação, 

ressarcimento, indemnização? 

Partindo do pressuposto de que a Medicina Legal é uma ciência 

eminentemente social, a ela compete, não só fazer o diagnóstico da 

situação, como também contribuir, através da actividade pericial, para a 

“terapêutica” das situações e, sobretudo, para a sua prevenção e 

reabilitação, se for o caso (Pinto da Costa, 1994, cit. in Magalhães, 1998). 

O presente trabalho propõe-se, através da escala (FERTIQol) (Prof. 

Jacky Boivin (Univ. Cardiff), avaliar, por um lado, o impacto da infertilidade 

na vida dos casais inférteis e, por outro, até que ponto esse impacto 

poderá ser susceptível de uma avaliação no âmbito médico-legal. 
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CAPÍTULO III 

 

Estudo Empírico 
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PARTE I 

 

1 - OBJECTIVO DO ESTUDO 

 

 O presente estudo tem como objectivo avaliar o constructo sobre a 

Qualidade de Vida associada à Saúde bio-psico-social de casais que 

apresentam problemas de infertilidade, bem como o impacto directo 

dos fenómenos clínicos associados aos respectivos tratamentos e sua 

possível aplicação Médico-Legal, considerando uma amostra que 

engloba dois grupos de casais da Unidade de Medicina de Reprodução 

do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho: 

 

 Casais já submetidos a tratamento de fertilização In Vitro 

 Casais que ainda não iniciaram qualquer tratamento 

 

2 - PROBLEMÁTICA 

 

Numa primeira etapa, a escolha do objecto deste estudo teve por 

base o trabalho de campo que tem vindo a ser realizado pela investigadora 

no âmbito do atendimento a este tipo de utentes na consulta de Psicologia 

deste Centro Hospitalar. 

Para além disso, ao longo do tempo de duração do Mestrado, e no 

âmbito das várias disciplinas curriculares, foram feitas leituras, entrevistas 

e trabalhos, que nos alertaram para uma realidade cada vez mais premente 

e necessitada de respostas concretas de intervenção. 

Assim, foi nossa intenção dar continuidade ao trabalho já iniciado, 

procurando complementar e enriquecer, de forma coerente e sustentada, 

todo o conhecimento, quer teórico, quer prático já adquirido, dentro da 

linha de orientação implícita no currículo do curso. 

Da mesma forma, se procedeu a uma pesquisa aprofundada sobre os 

estudos já existentes no terreno acerca da temática da infertilidade e 

qualidade de vida, a fim de melhor decidir sobre o teor da nossa 

investigação, tendo como referência diferentes bases de dados 

bibliográficas de renome on-line disponibilizadas na Internet, das quais 

salientamos: 
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PSYCLINE – htt://www.psycline.org/journals/psycline.html 

O melhor ponto de partida na pesquisa bibliográfica de publicações 

periódicas no domínio da psicologia é a PSYCLINE (Guide to Psychology 

and Social Science Journals on the Web). 

 

PsycINFO/PsycARTICLES – http://www.apa.org/psycinfo/ 

http://www.apa.org/psycarticles/ 

A Base PsycINFO da APA comporta os sumários de 1830, revistas de 

psicologia e disciplinas afins (Fevereiro de 2003), desde 1887. A Base 

PsycARTICLES comporta, também (Fevereiro de 2003), os artigos integrais 

desde 1988 de 49 revistas editadas e/ou associadas à APA. 

 

ProQuest – http://www.il.proquest.com 

A ProQuest Information and Learning, entre as diversas bases de 

dados, fornece a ProQuest Psycology Journals, que comportava, em Julho 

de 2001, textos integrais de 297 revistas de psicologia. 

 

Assim, e com base nos dados a recolher da realidade observável, a 

definição da problemática a investigar parte de uma pergunta central, que 

é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAIS AS CAUSAS SÓCIO- DEMOGRÁFICAS, PSICOSSOCIAIS E 

CLÍNICAS QUE PODEM SER IDENTIFICADAS COMO PREDICTORAS 

DE UMA MELHOR OU PIOR QUALIDADE DE VIDA EM CASAIS 

INFÉRTEIS? 

 

http://www.apa.org/psycarticles/
http://www.il.proquest.com/
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3 - HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

No intuito de abranger os diversos aspectos do problema, foram 

formuladas, desde logo, as hipóteses que se seguem, a ser verificadas, 

tendo por base o método indutivo:  

 

Quadro nº 1 – Hipóteses de Investigação 

1 – Quanto mais o (a) afectarem os seus problemas de fertilidade menor 

atitude proactiva tem na sua vida 

2 - Quanto mais apoio receber da família e dos amigos melhor 

compreendido (a) se sente 

3 – Se tem problemas de fertilidade, então interferem com o seu trabalho e 

as suas obrigações do dia-a-dia 

4 – Quanto mais o (a) afectarem os seus problemas de fertilidade maior o 

impacto negativo na sua relação e na sua vida sexual 

5 – Se tem problemas de fertilidade, então está socialmente isolado (a) e 

sente-se desconfortável ao participar de eventos sociais  

6 – Se tem problemas de fertilidade, então estes fazem-no (a) sentir 

inferior às pessoas com filhos 

7 – Se tem problemas de fertilidade, então sente dor e desconforto físico 

frequentemente 

8 – Quanto mais sentir que o pessoal dos serviços de fertilidade 

compreende aquilo por que está a passar maior é a sua satisfação com o 

pessoal e os serviços médicos disponíveis 

9 – Se está satisfeito (a) com a qualidade dos serviços disponíveis para a 

abordagem das suas necessidades emocionais, então é capaz de lidar 

melhor com os seus problemas de fertilidade 
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4 -VARIÁVEIS/DIMENSÕES DA ANÁLISE 

 

As variáveis a considerar apresentam-se, na sua generalidade, 

sistematizadas da seguinte forma: 

 

Quadro nº 2 – Variáveis/Dimensões de Análise 

  

FFiicchhaa  SSóócciioo--DDeemmooggrrááffiiccaa  ddoo  CCaassaall  ((AAnneexxoo  33))  

 

1 – DADOS PESSOAIS 

Idade, Sexo, Naturalidade, Concelho de Residência, Escolaridade, Profissão 

Actual. 

 

2 – SITUAÇÃO FAMILIAR 

 

Há quantos anos vivem juntos, se é o primeiro casamento/relação estável 

de ambos; se não, se existem filhos de anteriores relações, quantos e qual 

o sexo; no caso de existirem filhos do casal, se a gravidez foi espontânea 

ou com recurso à medicina de reprodução. 

 

3 – DADOS DE AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS DE FERTILIDADE 

 

Há quantos anos estão a tentar engravidar sem sucesso; quando foi 

diagnosticada a infertilidade; se houve investigação simultânea ao casal ou 

se esta foi iniciada por um dos membros. 

 

IInnqquuéérriittoo  ppoorr  QQuueessttiioonnáárriioo  ((FFeerrttiiQQooll  IInntteerrnnaattiioonnaall))  ::  FFeerrttiilliiddaaddee  ee  QQuuaalliiddaaddee  

ddee  VViiddaa  22000088 (Anexo 4) 

 

A - Como avalia a sua saúde 

B - Está satisfeito(a) com a sua qualidade de vida? 

Q1-A sua atenção e concentração são prejudicadas por pensamentos de 

infertilidade? 
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Q2-Acha que não consegue avançar com outros objectivos e planos de vida 

por causa dos problemas de infertilidade? 

Q3-Sente-se esgotado(a) ou exausto(a) por causa dos problemas de 

fertilidade? 

Q4-Sente que é capaz de lidar com os seus problemas de fertilidade? 

Q5-Está satisfeito(a) com o apoio que recebe de amigos relativamente aos 

seus problemas de fertilidade? 

Q6-Está satisfeito(a) com a sua vida sexual, apesar de ter problemas de 

fertilidade? 

Q7-Os seus problemas de fertilidade dão origem a sentimentos de ciúme e 

rancor? 

Q8-Costuma ter sentimentos de angústia e/ou perda por não conseguir ter 

um filho (ou mais filhos)? 

Q9-Sente que oscila entre a esperança e o desespero por causa dos 

problemas de fertilidade? 

Q10-Encontra-se socialmente isolado(a) por causa dos problemas de 

fertilidade? 

Q11-É afectuoso(a) com o seu companheiro(a) e ele(ela) consigo apesar dos 

seus problemas de fertilidade? 

Q12-Os seus problemas de fertilidade interferem com o seu trabalho ou as 

suas obrigações do dia-a-dia? 

Q13-Sente-se desconfortável ao participar em situações sociais, tais como 

férias e festas, por causa dos seus problemas de fertilidade? 

Q14-Sente que a sua família consegue compreender aquilo por que está a 

passar? 

Q15-O facto de ter problemas de fertilidade fortaleceu a sua dedicação ao 

seu companheiro? 

Q16-Sente-se triste e deprimido(a) em relação aos seus problemas de 

fertilidade? 

Q17-Os seus problemas de fertilidade tornam-no(na) inferior às pessoas 

com filhos? 

Q18-Sente-se fatigado(a) devido a problemas de fertilidade? 

Q19-Os problemas de fertilidade tiveram um impacto negativo na sua 

relação?  

Q20-Sente dificuldade em falar com o(a) seu(sua) companheiro(a) sobre o 

que sente relativamente à infertilidade? 
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Q21-Está satisfeito(a) com a sua relação, apesar de ter problemas de 

fertilidade? 

Q22-Sente pressão social para ter (ou ter mais) filhos? 

Q23-Os seus problemas de fertilidade deixam-no(na) irritado(a)? 

Q24-Sente dor e desconforto físico por causa dos seus problemas de 

fertilidade? 

 

IInnqquuéérriittoo  ppoorr  QQuueessttiioonnáárriioo  ((FFeerrttiiQQooll  IInntteerrnnaattiioonnaall))  ::  FFeerrttiilliiddaaddee  ee  QQuuaalliiddaaddee  

ddee  VViiddaa  22000088  ––  MMóódduulloo  OOppcciioonnaall  ssoobbrree  oo  TTrraattaammeennttoo  (Anexo 4) 

 

T1-O tratamento de infertilidade afecta negativamente o seu humor? 

T2-Dispõe dos serviços médicos de fertilidade que deseja? 

T3-Até que ponto é complicado lidar com os procedimentos e/ou 

administração de medicação para o(s) seu(s) tratamento(s) de infertilidade? 

T4-O efeito do tratamento incomoda-o(a) nas suas actividades do dia-a-dia 

ou de trabalho? 

T5-Sente que o pessoal dos serviços de fertilidade compreende aquilo por 

que está a passar? 

T6-Os efeitos secundários físicos da medicação e do tratamento para a 

infertilidade incomodam-no(a)? 

T7-Está satisfeito(a) com a qualidade dos serviços disponíveis para a 

abordagem das suas necessidades emocionais? 

T8-Como avaliaria a cirurgia e/ou o(s) tratamento(s) médico(s) a que foi 

submetido? 

T9-Como avaliaria a qualidade da informação que recebeu sobre a 

medicação, a cirurgia e/ou o tratamento médico? 

T10-Está satisfeito(a) com as suas relações com o pessoal médico dos 

serviços de fertilidade? 
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PARTE II 

 

1 - METODOLOGIA 

 

Neste capítulo descreve-se a forma como esta investigação foi 

desenvolvida no que concerne aos processos utilizados para se alcançarem 

os objectivos apresentados em (1). 

No âmbito da apresentação da estrutura geral deste capítulo, faz-se 

a descrição do estudo efectuado com os utentes (1.1.), bem como da 

população e amostra utilizadas (1.2.). Segue-se a referência à selecção da 

técnica de investigação (1.3.), o inquérito por questionário. De seguida, 

passa-se ao instrumento de recolha de dados: elaboração e validação, 

descrevendo-se a estrutura do questionário (1.4.). Refere-se, por fim, a 

recolha dos dados (1.5.) e o tratamento dos mesmos (1.6). 

 

1.1 - Descrição do Estudo efectuado com os Utentes Inquiridos 

 

Esta investigação tem como base um estudo sobre os utentes da 

consulta de Psicologia da Unidade de Medicina de Reprodução do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, visando um melhor conhecimento 

sobre as suas ideias e sentimentos acerca da “FFeerrttiilliiddaaddee  ee  QQuuaalliiddaaddee  ddee  

VViiddaa” e avaliar, mais precisamente, o impacto que esta problemática tem, 

actualmente, nas suas vidas.  

A pertinência do estudo deve-se, em nosso entender, ao facto de 

considerar dois tipos de amostras, que englobam, nomeadamente, um 

grupo de casais que já foi submetido a tratamento de fertilização In Vitro, 

aqui identificados por (1), e um outro, que ainda não procedeu a qualquer 

tratamento, identificado por (2).  

O estudo visa, ainda, comparar essas mesmas opiniões em função 

do género, situação familiar, nível sócio-cultural, meio onde vivem 

(rural/urbano) e respectivos antecedentes da sua história clínica no que diz 

respeito aos seus problemas de fertilidade. 
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1.2. - População e Amostra 

 

Tabela nº 1 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Casais tratados ou em 

tratamento 

124 50,8 50,8 50,8 

 

Casais que ainda não 

iniciaram tratamento 

120 49,2 49,2 100,0 

Total 244 100,0 100,0   

 

A população - alvo foi constituída por uma amostra de utentes da 

Unidade de Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho, representando 224444 participantes activos para a recolha de 

dados. De acordo com a Tabela nº 1, e no que concerne ao grupo de casais 

1, a amostra engloba 124 sujeitos; quanto aos casais do grupo 2, 

obtivemos 120, perfazendo os 244, sendo, em ambos os casos, 122 

indivíduos do sexo feminino e masculino, respectivamente, conforme a 

Tabela nº 2. 

 

Tabela nº 2 

Sexo 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Feminino 122 50,0 50,0 50,0 

Masculino 122 50,0 50,0 100,0 

Total 244 100,0 100,0   
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1.3. - Selecção da Técnica de Investigação 

 

Neste estudo utilizou-se a técnica de Inquérito por questionário. A 

escolha recaiu sobre este instrumento de análise, uma vez que, 

basicamente, ele tem como principais vantagens o facto de ser susceptível 

de ser administrado a uma amostra lata da população, com redução de 

custos e de forma facilitadora, dado se tratar de um questionário de auto-

preenchimento, o que permite recolher dados num curto intervalo de 

tempo e de forma a garantir o anonimato (condição necessária para a 

autenticidade da resposta), não sendo as respostas influenciadas pelo 

investigador no momento de recolha de dados. 

Deste modo, conseguiu-se, em tempo útil, recolher os dados 

necessários, trabalhando com uma amostra significativa de 244 utentes.  

 

1.4. - Instrumentos de Recolha de Dados: Elaboração e Validação 

 

Para além da informação aos pacientes sobre o estudo a realizar 

(Anexo 1) e do consentimento informado de acordo com o estipulado pela 

Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial (Anexo 2), foi 

construída uma ficha Sócio-Demográfica especificamente para a 

investigação em questão, contendo os dados necessários à obtenção do 

universo da população inquirida: neste caso, casais com problemas de 

infertilidade (Anexo 3). 

A ficha, completamente anónima, pretendia inquirir sobre as 

respectivas idades do casal, as naturalidades, o conselho de residência, o 

nível de escolaridade, as profissões no momento da recolha dos dados, os 

anos de duração da relação, há quanto tempo estava o casal a tentar 

engravidar sem sucesso e se e quando já tinha sido diagnosticada a 

infertilidade, se tinha havido investigação simultânea, ou se, pelo 

contrário, a investigação tinha sido iniciada por um ou por outro membro 

do casal, se se tratava da primeira relação estável de ambos, e, se não 

fosse o caso, se existiam filhos de relações anteriores, quantos e de que 

sexo e, finalmente, se se tinha tratado de uma gravidez espontânea ou 

com recurso à Medicina de Reprodução. 
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Imediatamente após foi administrado ao casal um instrumento de 

avaliação de qualidade de vida FeritQol Internacional ®, desenvolvido por 

Boivin, J., Taketman, J. Braveman, A. em 2008 na Universidade de Cardiff, 

com o patrocínio da European Society of Human Reproduction ( ESHRE) , a 

American Society for Reproductive Medicine ( ASRM) e a Merck-Serono SA. 

(Anexo. 4). Uma síntese da estrutura do mesmo é apresentada na Tabela 

nº 3. 

A construção desta escala foi iniciada em 2002 e posteriormente 

validada. 

35 juízes de 8 países diferentes constituídos por investigadores, 

psicólogos, ginecologistas, enfermeiros, criaram um questionário com 300 

itens que identificavam os domínios que mais afectavam a vida dos casais 

inférteis. Estes itens foram depois reduzidos a 116 e, posteriormente, 

validados.  

Foram criados “focus groups” para validar os itens gerados pelos 

especialistas e confrontá-los com a perspectiva do paciente. Estes grupos 

foram constituídos em diversos Países, o que resultou na eliminação de 

50% dos itens, por serem redundantes e outros, que se julgaram 

pertinentes, foram incorporados no questionário. A primeira versão da 

FertiQol® consistia num questionário com 102 itens divididos por 4 

domínios e 9 dimensões. 

Passou-se, em seguida, à fase de validação em diversos Países e 

respectivas traduções em 10 línguas. A FertiQol® inicial foi distribuída a 

1400 pessoas com problemas de fertilidade. Uma análise estatística foi 

levada a cabo, no sentido de perceber se a estrutura do Instrumento 

avaliava realmente o pretendido e qual a sua sensibilidade. 

Chegou-se, finalmente, à versão actual e validada do instrumento 

FertiQol ®, que consiste num total de 36 itens, ou melhor, 34 mais 2 itens 

adicionais, que pretendem medir a satisfação global da saúde em geral e 

qualidade de vida. Este instrumento está disponível em Holandês, Inglês, 

Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Sueco, Português e Russo e 

em curso tradução para Dinamarquês, Grego, Japonês, Árabe, Mandarim, 

Vietnamita e Coreano. 
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O instrumento está dividido em 6 sub-escalas que avaliam a 

percepção generalizada da qualidade de saúde e satisfação de vida, a 

qualidade pessoal de vida, a qualidade interpessoal de vida e o domínio da 

opção do porquê do tratamento. 

O presente estudo quis ir mais longe e comparar uma população de 

casais antes e depois do tratamento. Para os casais após o tratamento foi 

utilizado igualmente no âmbito da FertiQol® Internacional ® mais um 

conjunto de 3 sub-escalas criadas para avaliar os domínios do tratamento 

em si, da forma de coping com o tratamento e da satisfação final, o que 

resultou em mais 10 itens para a população em fase final do tratamento. 

Este questionário está sob a forma de uma escala de Likert em que 

se pontua a percepção dos diversos domínios de 1 a 5. 

Foram igualmente realizados os cálculos do ∂ de Kronbarch para 

avaliar valores de consistência interna. 
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Tabela nº 3 

MATRIZ DO QUESTIONÁRIO 

 

 

1.5. - Recolha dos Dados 

 

O questionário foi entregue pela investigadora aos utentes, para 

auto-preenchimento, no dia da consulta, bem como a Declaração de 

Consentimento, o Questionário Sócio-Demográfico e uma breve explicação 

sobre a investigação, identificando a responsável e o fim a que se 

destinava. 

DIMENSÕES    OBJECTIVOS ESPECÍFICOS             QUESTÕES 

 

Satisfação global com a Saúde  - avaliar por meio de 2 itens o que            A e B 

E Qualidade de Vida   o paciente pensa da sua Saúde e 

     Qualidade de Vida  

Qualidade Individual   - 12 itens que avaliam o impacto 

da Saúde do paciente   dos problemas de fertilidade na 

     área emocional (6 itens: ciúme, rancor,       Q1-Q12 

tristeza, depressão, etc) e Mente-Corpo 

(6 itens: fadiga, dor, falta de concentração, 

interrupção das actividades diárias, adia- 

mento de projectos de vida, etc) 

Qualidade de Vida 

Interpessoal    - 12 itens que avaliam o impacto dos 

     problemas de fertilidade nas áreas das  

     relações (6 itens: sexualidade, comunicação     Q13-Q24 

e compromisso, etc) e da interacção social  

(6 itens: inclusão social, expectativas, com- 

plexos, apoios, etc) 

 

Módulo Opcional 

Sobre Tratamento   - 10 itens que avaliam a qualidade de vida 

     durante o tratamento (6 itens sobre alguma  

     cirurgia ou consulta no âmbito do tratamento;  

acessibilidade e qualidade do tratamento,         T1-T10 

interacção com o pessoal médico e (4 itens sobre a  

tolerância ao tratamento; experiência de sintomas  

mentais e físicos; interrupção das actividades diárias  

devido ao tratamento) 
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Esta sondagem e a recolha dos dados decorreram entre Dezembro 

de 2009 e Maio de 2010. Foi dada informação esclarecendo o anonimato 

de forma a evitar eventuais receios quanto ao uso indevido das respostas, 

sensibilizando, contudo, os utentes para a necessidade de responderem 

com sinceridade e de forma completa, pois só assim poderiam contribuir 

para a melhoria da prestação dos serviços a que têm tido acesso no âmbito 

da consulta de reprodução assistida.  

Os questionários foram dados individualmente, tendo apenas sido 

prestados esclarecimentos sobre o procedimento a seguir. 

Assim, foram obtidos 244 questionários, constituindo uma amostra 

representativa do universo em estudo. O erro de amostragem foi 

considerado o mais usual em Ciências Sociais, ou seja, de 0,05, sendo o 

intervalo de confiança de 95%. 

 

1.6. - Tratamento dos Dados  

 

Os dados do questionário foram introduzidos e tratados numa folha do 

programa SPSS (Statistical Package for Social Sciencies). Foram utilizados 

testes paramétricos: Teste-t e One-Way Anova; e não paramétricos: Teste 

de Mann-Whitney e Wilcoxon. 
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PARTE III 

 

1 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No que se refere à caracterização da população, segundo os dados 

recolhidos na FFiicchhaa  SSóócciioo--DDeemmooggrrááffiiccaa e conforme a Tabela nº 4, 

salientamos alguns aspectos para identificar os dois grupos de casais 

estudados. Neste sentido, quanto ao «Género», prevalece a maioria de 

casais 1 com igual percentagem, ou seja, 50% do género feminino e 50% 

do género masculino, verificando-se, no grupo de casais 1, um número de 

62 (50,8%) e, no grupo de casais 2, de 60 (49,2%), perfazendo um sub-total 

de 124 e 122, respectivamente, totalizando a amostra dos 244 inquiridos.  

 

 

Tabela nº 4 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Sexo 

Crosstabulation 

  
Sexo 

 

Total 
Feminino Masculino 

Casais Em 
Estudo sobre 
Fertilização in 
Vitro  

 

Casais tratados ou  

em tratamento 

 
 

 

62 

 

 

62 

 

 

124 

 
%  dos Casais em 

estudo sobre 

Fertilização in 

Vitro 

 

 

 

50,0% 

 

 

 

50,0% 

 

 

 

100,0% 

% por Sexo 50,8% 50,8% 50,8% 

% do Total 25,4% 25,4% 50,8% 

Casais que ainda não 

iniciaram tratamento 
 

 

60 

 

60 

 

120 

 % dos Casais em 

estudo sobre 

Fertilização in 

Vitro 

 

 

 

50,0% 

 

 

 

50,0% 

 

 

 

100,0% 

% por Sexo 49,2% 49,2% 49,2% 

% do Total 24,6% 24,6% 49,2% 

 
Total 

 
 

 

122 

 

122 

 

244 

 
 % dos Casais em 

estudo sobre 

Fertilização in 

Vitro 

 

 

 

50,0% 

 

 

 

50,0% 

 

 

 

100,0% 

% por Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 50,0% 50,0% 100,0% 
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Quanto à «Faixa Etária», de acordo com o Gráfico Nº 1 (conforme a Tabela 

nº 5, Anexo 5), predomina a dos 30 – 34 anos, pois temos os casais 1, com 49,6% 

(58) e os casais 2, com 50,4% (59), num total de 117 respostas.  

 

 

Gráfico nº 1 
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No que toca à sua «Naturalidade», como demonstra a Tabela nº 6, no 

Anexo 6, de entre vários países Europeus (Alemanha, Espanha, França, 

Luxemburgo e Portugal) é a portuguesa que lidera, verificando-se essa tendência 

com um resultado de aproximadamente 90%, seguida da francesa, bem mais 

inexpressiva, com 3,7%. Mais detalhadamente: Portugal, nos casais 1, com uma 

percentagem de 49,3% (105), nos casais 2, com 50,7% (108), para um total de 

213 respostas; ao passo que, para a França, a uma escala bem menor, obtêm-se, 

relativamente aos casais 1, 77,8% (7) e aos casais 2, 22,2% (2), com um total de 9 

respostas. No entanto, existem utentes de outras proveniências, tais como África 

do Sul, Angola, Canadá, Congo, Moçambique e Venezuela. Como pode ser 

comprovado pela tabela correspondente, os valores estão repartidos de forma 

muito menos significativa. 

Relativamente à «Escolaridade» dos inquiridos, segundo a Tabela nº 7, 

pode constatar-se que a prevalência do grau de ensino da maioria recai no ensino 

secundário, representando uma média global de 51,6%; sendo, nos casais 1, de 

50% (62) e, nos casais 2, de 53,3% (64), para um total de 126 respondentes. O 

ensino superior também revela menção de destaque, uma vez que representa 

33,2% do total dos resultados: 37,9% (47) nos casais 1 e 28,3% (34) nos casais 2. 

No intuito de facultar uma visualização ainda mais elucidativa, apresentamos o 

Gráfico nº 2 sobre esta variável. 
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Gráfico nº 2 
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Tabela Nº 7 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Escolaridade Crosstabulation 

 

    

Escolaridade 

Total 

Ensino 

Básico 

Ensino 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Casais em Estudo 

sobre Fertilização 

in Vitro 

Casais tratados 

ou em 

tratamento 

  

 

15 

 

 

62 

 

 

47 

 

 

124 

  %  dos Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

12,1% 

 

 

50,0% 

 

 

37,9% 

 

 

100,0% 

% em função da 

Escolaridade 

 

40,5% 

 

49,2% 

 

58,0% 

 

50,8% 

% do Total 6,1% 25,4% 19,3% 50,8% 

Casais que ainda 

não iniciaram 

tratamento 

 

 

 

 

22 

 

 

64 

 

 

34 

 

 

120 

  % dos Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

18,3% 

 

 

53,3% 

 

 

28,3% 

 

 

100,0% 

% em função da 

Escolaridade 

 

59,5% 

 

50,8% 

 

42,0% 

 

49,2% 

% do Total 9,0% 26,2% 13,9% 49,2% 

 

Total 

 

 

 

37 

 

126 

 

81 

 

244 

  % dos Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

15,2% 

 

 

51,6% 

 

 

33,2% 

 

 

100,0% 

% em função da 

Escolaridade 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

% do Total 

 

15,2% 

 

51,6% 

 

33,2% 

 

100,0% 
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Para termos, ainda, uma ideia da Distribuição por Concelho da residência 

da população estudada, como denota a Tabela nº 8, no Anexo 7, verificamos que 

existe uma enorme diversidade de proveniências, que abrange as regiões do 

Douro Litoral, Minho, Trás-os-Montes e Ilhas. Por inerência, o concelho que 

predomina é o de Vila Nova de Gaia, com 84 participantes, representando 34,4% 

do total. Para os casais 1, registam-se 47,6% (40) e, para os casais 2, 52,4% (44). 

Seguem-se outros concelhos significativos de entre a totalidade, tais como: o 

Porto com 7,4% (18), Lousada 4,1% (10), Paredes, Maia, Funchal/Madeira, estes 

três últimos com 2,5% (6).  

Na vertente de análise das «Profissões» envolvidas, pôde observar-se, a 

partir dos questionários, uma variedade bastante alargada de actividades 

profissionais (mais de 100). Contudo, tentou-se aglomerar, o mais possível, as 

diversas terminologias de classificação das profissões, numa designação mais 

sistematizada e facilitadora. Assim, de acordo com a Tabela nº 9 (Anexo 8), 

temos como dominante a classificação referente aos «Agricultores, Operários, 

Artífices e outros Trabalhadores Qualificados» com 23,4% (57) do total e uma 

divisão entre os casais 1, de 47,4% (27), e os casais 2, de 52,6% (30). Depois 

observamos, por ordem decrescente, os inquiridos ligados às actividades de 

«Pessoal Administrativo, Serviços e Similares», com 20,9% (51), os «Técnicos e 

Profissionais de nível intermédio» com 20,5% (50), os «Especialistas das 

Profissões Intelectuais e Científicas» com 18,9% (46). Mesmo assim, os «Quadros 

Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de 

Empresa» representam 7% (17) da totalidade da amostra. 

De seguida, passaremos a analisar os dados relativos a alguns aspectos da 

«Situação Familiar» dos casais inquiridos. 

No que diz respeito ao número de anos que vivem juntos, mediante a 

Tabela nº10, (no Anexo 9), constata-se que a maioria das respostas centra-se 

entre os 5 - 9 anos perfazendo 58,2% (142) do total, pelo que, nos casais 1, se 

registam 50,7% (72) e nos casais 2, 49,3% (70). A resposta imediatamente mais 

significativa focaliza-se nos 1 - 4 anos, com 24,6% do total (60); nos casais 1 e 2 

nota-se, precisamente, a mesma percentagem de 50% (30) para cada um. 
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No que diz respeito há quanto tempo estão a tentar engravidar sem 

sucesso, em função dos resultados evidenciados e considerando seis tipos de 

escalas na Tabela nº 11, (no Anexo 10), a maioria das respostas incide entre os 2 

- 4 anos, com 62,3% (152) do total de dados recolhidos; precisamente em ambos 

os grupos de casais 1 e 2, verifica-se uma repartição de 50% (76) em cada um 

deles. Segue-se a faixa dos 5 - 8 anos, 19,7% (48) da totalidade, em que nos 

casais 1 se observam 54,2% (26) e, nos casais 2, 45,8% (22). 

Na questão que se prende com a altura em que foi diagnosticada a 

infertilidade e, de acordo com a Tabela nº 12, (no Anexo 11), de entre um 

número de 6 escalas gradativas, podemos observar que é a faixa dos 1 – 3 anos 

que obtém maior percentagem, com 70,4% (152), para 59,2% (90) nos casais 1 e 

40,8% (62) nos casais 2. De resto, os outros resultados são muito menos 

expressivos.  

De seguida, passamos à variável que se refere ao facto se houve 

investigação simultânea ao casal ou se iniciaram por um dos membros, e os 

resultados dão-nos uma perspectiva de que a maioria dos casais foi submetida a 

investigação simultânea, na ordem dos 73,8% (180); assim, temos, para os casais 

1, 51,1% (92) e, para os casais 2, 48,9% (88). Como resposta ao segundo aspecto 

da pergunta, verificamos que, em termos individuais, os resultados sugerem que 

a pesquisa se centraliza na mulher em 22,1% (54); no tocante aos casais 1, 

registam-se 48,1% (26) e, aos casais 2, 51,9% (28). Quanto ao homem, a 

quantificação é bem menos elevada, com um total de 4,1% (10).  

No Gráfico nº 3 da página seguinte visualizam-se os resultados constantes 

da Tabela nº 13. 
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Gráfico nº 3 
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Tabela nº 13 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Houve investigação simultânea ao 

casal ou foi iniciada por um dos membros - Crosstabulation 

 

   

Houve investigação simultânea ao 

casal ou foi iniciada por um dos 

membros 

Total     Simultânea Mulher Homem 

Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in 

Vitro 

Casais tratados 

ou em 

tratamento 

 

 

92 

 

26 

 

6 

 

124 

    % dos Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

74,2% 

 

 

21,0% 

 

 

4,8% 

 

 

100,0% 

    % onde houve 

investigação 

simultânea ao casal ou 

foi iniciada por um dos 

membros 

 

 

 

 

51,1% 

 

 

 

 

48,1% 

 

 

 

 

60,0% 

 

 

 

 

50,8% 

    % do Total 37,7% 10,7% 2,5% 50,8% 

  Casais que 

ainda não 

iniciaram 

tratamento 

  

 

 

88 

 

 

 

28 

 

 

 

4 

 

 

 

120 

    %  dos Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

73,3% 

 

 

23,3% 

 

 

3,3% 

 

 

100,0% 

    % onde houve 

investigação 

simultânea ao casal ou 

foi iniciada por um dos 

membros 

 

 

 

 

48,9% 

 

 

 

 

51,9% 

 

 

 

 

40,0% 

 

 

 

 

49,2% 

    % do Total 36,1% 11,5% 1,6% 49,2% 

Total  180 54 10 244 

  % dos Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

73,8% 

 

 

22,1% 

 

 

4,1% 

 

 

100,0% 

  % onde houve 

investigação 

simultânea ao casal ou 

foi iniciada por um dos 

membros 

 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

 

100,0% 

  % do Total 73,8% 22,1% 4,1% 100,0% 
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No que diz respeito a conhecer se se trata do primeiro casamento ou 

relação estável entre ambos os membros do casal, a maioria respondeu 

afirmativamente, num total de 89,3% (218); temos, nos casais 1, 51,4% (112) e, 

nos casais 2, 48,6% (106). Quanto aos que responderam negativamente, ficaram-

se pelos 10,7% (26), tendo, nos casais 1, 46,2% (12) e, nos casais 2, 53,8% (14). 

 

Tabela nº 14 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * É o primeiro casamento/relação 

estável de ambos? Crosstabulation 

 

    

É o primeiro 

casamento/relação 

estável de ambos? 

Total     Sim Não 

Casais em Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

Casais tratados 

ou em tratamento 

 

112 12 124 

    % entre Casais em Estudo 

sobre Fertilização in Vitro 90,3% 9,7% 100,0% 

    % entre: É o primeiro 

casamento/relação 

estável de ambos? 

 

 

51,4% 

 

 

46,2% 

 

 

50,8% 

    % do Total 45,9% 4,9% 50,8% 

  Casais que ainda 

não iniciaram 

tratamento 

  

 

106 

 

 

14 

 

 

120 

    % entre; Casais em Estudo 

sobre Fertilização in Vitro 88,3% 11,7% 100,0% 

    % entre; É o primeiro 

casamento/relação 

estável de ambos? 

 

 

48,6% 

 

 

53,8% 

 

 

49,2% 

    % do Total 43,4% 5,7% 49,2% 

Total  218 26 244 

  % entre Casais em Estudo 

sobre Fertilização in Vitro 89,3% 10,7% 100,0% 

  % entre; É o primeiro 

casamento/relação 

estável de ambos? 

 

 

100,0% 

 

 

100,0% 

 

 

100,0% 

  % do Total 89,3% 10,7% 100,0% 
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Ainda em correlação com a questão anterior tenta-se aferir, de seguida, se 

existem ou não filhos de relações anteriores de algum dos membros do casal , 

sendo as respostas maioritariamente negativas, com 97,5% (232), por oposição a 

2,5% (6); pelo que, nos casais 1, cuja resposta foi negativa, observa-se 50,9% 

(118) e, nos casais 2, 49,1% (114). Nos casais que responderam afirmativamente 

temos, individualmente, em ambos os casais 1 e 2, 50% (3), um total de 6 filhos 

de anteriores relações. 

 

Tabela nº 15 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Se não, existem filhos de anteriores 

relações? Crosstabulation 

 

    

Se não, existem filhos 

de anteriores relações? Total 

    Sim Não   

Casais em Estudo sobre  

Fertilização in Vitro 

Casais tratados 

ou em tratamento 

  

3 

 

118 

 

121 

    % entre Casais em Estudo 

sobre Fertilização in Vitro 2,5% 97,5% 100,0% 

    % entre; Se não, existem 

filhos de anteriores 

relações? 

 

 

50,0% 

 

 

50,9% 

 

 

50,8% 

    % do Total 1,3% 49,6% 50,8% 

  Casais que ainda 

não iniciaram 

tratamento 

  

 

3 

 

 

114 

 

 

117 

    %entre Casais em Estudo 

sobre Fertilização in Vitro 2,6% 97,4% 100,0% 

    % entre; Se não, existem 

filhos de anteriores 

relações? 

 

 

50,0% 

 

 

49,1% 

 

 

49,2% 

    % do Total 1,3% 47,9% 49,2% 

Total  6 232 238 

  % entre; Casais em Estudo 

sobre Fertilização in Vitro 2,5% 97,5% 100,0% 

  % entre; Se não, existem 

filhos de anteriores 

relações? 

 

 

100,0% 

 

 

100,0% 

 

 

100,0% 

  % do Total 2,5% 97,5% 100,0% 
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Convém salientar que, no que se refere à questão anterior, como indica a 

Tabela nº 15, verifica-se que os resultados apresentam, virtualmente, 6 registos 

em falta, mas que acaba simplesmente por ser a forma de não ver duplicado o 

número de filhos em casais que tiveram relações anteriores, pois aqueles devem 

ser registados por casal e não individualmente, a fim de não enviesarem a 

produção dos resultados. Para melhor orientação, segue-se a Tabela nº 16 que 

comprova esta informação. 

 

Tabela nº 16 

Se não, existem filhos de anteriores relações? 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sim 6 2,5 2,5 2,5 

Não 232 95,1 97,5 100,0 

Total 238 97,5 100,0   

Missing System 6 2,5     

Total 244 100,0     

 

 

Ao questionar-se, no caso de existirem filhos do casal, se foi através de 

gravidez espontânea ou com recurso à medicina de reprodução, mediante a 

Tabela nº 17, as respostas foram categóricas e recaíram todas pela afirmativa em 

100% (4), ou seja, de que se tratou de uma gravidez espontânea. 

Consequentemente, observa-se nos casais 1 e 2 uma margem de 50% (2) 

respectivamente. 
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Tabela nº 17 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * No caso de existirem filhos do casal 

foi: gravidez espontânea Crosstabulation 

   

No caso de existirem filhos 

do casal foi: gravidez 

espontânea Total 

    Sim   

 

Casais em Estudo 

sobre Fertilização in 

Vitro 

 

Casais tratados ou em 

tratamento 

 

  

2 

 

2 

    % entre; Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

100,0% 

 

 

100,0% 

    % entre; No caso de 

existirem filhos do 

casal foi: gravidez 

espontânea 

 

 

 

50,0% 

 

 

 

50,0% 

    % do Total 50,0% 50,0% 

  Casais que ainda não 

iniciaram tratamento 

  

2 

 

2 

    % entre; Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

100,0% 

 

 

100,0% 

    % entre; No caso de 

existirem filhos do 

casal foi: gravidez 

espontânea 

 

 

 

50,0% 

 

 

 

50,0% 

    % do Total 50,0% 50,0% 

Total  4 4 

  % entre; Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 

 

 

100,0% 

 

 

100,0% 

  %entre; No caso de 

existirem filhos do 

casal foi: gravidez 

espontânea 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

100,0% 

  % doTotal 100,0% 100,0% 

 

 

No entanto, na sequência da explanação anterior, e como se poderá inferir 

pela Tabela nº 18 abaixo apresentada, nas respostas, quanto ao segundo aspecto 

da pergunta, se houve recurso à medicina de reprodução, nenhum casal recorreu 

a este método, não tendo havido, assim, respostas registadas. 
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Tabela nº 18 

Warnings 

 

The crosstabulation of Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * No caso 

de existirem filhos do casal foi: com recurso à medicina de reprodução is 

empty. 

 

De seguida, passaremos a apresentar a análise das variáveis mais 

relevantes para o nosso estudo, relativamente ao IInnqquuéérriittoo  ppoorr  QQuueessttiioonnáárriioo  

FFeerrttiiQQooll  22000088,, utilizado na recolha de dados, focalizando a nossa atenção nas 

hipóteses formuladas. 

Sobre a primeira questão A, em que se procurou conhecer como os 

inquiridos avaliam a sua Saúde, conforme a Tabela nº 19, (Anexo 12), a maioria, 

74,6% (182), respondeu que a consideram «Boa», com uma distribuição pelos 

grupos de casais 1 de 55,5% (101) e de casais 2 de 44,5% (81). Acresce o facto de 

ter havido respostas na ordem dos 17,2% (42) em que a saúde é considerada 

«Muito Boa», tendo, nos casais 1, 35,7% (15) e, nos casais 2, 64,3% (27).  

A razão pela qual na Tabela nº19 apenas estão mencionadas as respostas 

referentes às categorias «Nem Boa nem Má», «Boa» e «Muito Boa» deve-se ao 

facto de não se terem registado respostas nas restantes categorias. 

No que se refere à pergunta B, imediatamente a seguir, relativa ao grau de 

satisfação sobre a Qualidade de Vida dos casais pesquisados, segundo a Tabela 

nº 20, (no Anexo 13), pode observar-se a mesma tendência registada na questão 

anterior. Assim, temos um total de casais, 75,8% (185), que se encontram 

«Satisfeitos» com a sua Qualidade de Vida: ou seja, nos casais 1 com 51,4% (95) e 

nos casais 2 com 48,6% (90). Contudo, 12,3% (30) da população investigada 

considera-se, também, «Muito Satisfeita» com a sua Qualidade de Vida, 

verificando-se, nos casais 1, 53,3% (16) e, nos casais 2, 46,7% (14). 
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Relativamente à Q2 sobre a influência que os problemas de fertilidade têm 

no casal em termos da definição de objectivos e planos de vida, segundo a Tabela 

nº 21, (Anexo 14), 45,1% (110) responderam que não se acham «Nada» afectados 

por isso», com 56,4% (62), para o grupo de casais 1, e para o grupo de casais 2 

com 43,6% (48). Imediatamente a seguir, é de salientar os 27% (66) da amostra, 

relativamente aos quais se subentende que, de alguma forma, sentem que os 

seus problemas de fertilidade interferem nos seus projectos de vida ao 

responderem «Mais ou Menos». Assim, regista-se, para os casais 1, 51,5% (34) e, 

para os casais 2, 48,5% (32). 

A corroborar as respostas anteriores, em relação à questão Q4, que 

procura inquirir se os casais se sentem capazes de lidar com os seus problemas 

de fertilidade, conforme nos evidencia a Tabela nº 22, (Anexo 15), os resultados 

indicam que os casais situam as suas respostas no item «Completamente» e, no 

total, temos 32,9% (80), apresentando os casais 1, 57,5%, (46) e os casais 2, 

42,5% (34). Mas são também significativas as respostas em que os mesmos 

respondem à questão «Muito», na globalidade, com 25,9% (63), verificando-se 

nos casais 1, 42,9% (27) e nos casais 2, 57,1% (36). 

No que se refere à Q14, que deseja inquirir sobre se a família destes casais 

em estudo consegue compreender aquilo por que aqueles estão a passar, 

conforme se observa na Tabela nº23, (Anexo 16), a maioria respondeu «Sempre», 

com 51,4% (125) distribuídos pelos casais 1 em 46,4% (58) e pelos casais 2 em 

53,6% (67). De assinalar que nos casais 2 só 1 indivíduo não respondeu, o que 

perfaz 119 respondentes e não 120. 

Relativamente à Q5, que procura saber o grau de satisfação dos casais 

sobre o apoio que recebem dos amigos (as) em relação aos seus problemas de 

fertilidade, e de acordo com a Tabela nº24, (Anexo 17), podemos constatar que, 

na sua grande maioria, responderam que estão «Satisfeitos», ou seja, 44,7% 

(109). Na repartição por grupos de casais, verifica-se 56% (61) nos casais 1 e, nos 

casais 2, 44% (48). No entanto, mesmo assim, regista-se uma parcela 

significativa, com 23,4% (57) do total, que consideraram estar «Nem satisfeitos 

nem insatisfeitos», sendo que os casais 1 e 2 se dividem em 40,4% (23) e 59,6% 

(34) respectivamente, o que denota que, nem sempre se revelará fácil esta 

relação entre ambas as partes. 
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No tocante à Q6, a fim de se apurar o grau de satisfação com a sua vida 

sexual, referente à Tabela nº 25, (Anexo 18), podemos verificar que, da totalidade 

dos inquiridos, 44,3% (108) se encontram «Satisfeitos». Para os casais 1, 

representa 54,6% (59) e, para os casais 2, 45,4% (49). Segue-se uma 

representatividade de 34% (83) para as respostas assinaladas no item «Muito 

Satisfeitos», pelo que temos, para os casais 1, 57,8% (48) e, para os casais 2, que 

ainda não iniciaram tratamento, 42,2% (35).  

No que diz respeito à Q19, que procura pesquisar se os problemas de 

fertilidade no casal tiveram um impacto negativo na sua relação, conforme a 

Tabela nº 26, (Anexo 19), esta demonstra que a grande maioria considera que em 

«Nada» afectaram a relação, com 69,7% (170), apresentando os casais 1 um 

registo de dados com 54,7% (93) e os casais 2 de 45,3% (77).Ainda opinaram 

24,6% (80) do total fazendo incidir as suas respostas no item «Pouco», pelo que, 

igualmente, registaram que os seus problemas de infertilidade tiveram um 

impacto quase insignificante na relação.  

No que concerne à Q12, para apurarmos se os problemas de fertilidade 

interferem com o trabalho e as obrigações do dia-a-dia dos casais observados, 

segundo a Tabela nº 27, (Anexo 20), a mesma revela-nos que a maioria 

respondeu «Nunca», com 57,4% (140), tendo, para os casais 1, 51,4% (72) e, para 

os casais 2, 48,6% (68). O escalão imediatamente mais expressivo foi aquele 

cujas respostas incidiram em «Raramente», com 27,9% (68) do total, sendo a 

divisão entre os casais 1 de 39,7% (27) e entre os casais 2 de 60,3% (41). 

Quanto à Q10, no intuito de conhecermos se se encontra socialmente 

isolado (a) por causa dos problemas de fertilidade, como demonstra a Tabela nº 

28, (Anexo 21), a grande maioria revelou que «Nunca» esse facto acontece, com 

73,4% (179), e entre os casais 1 observou-se 48,6% (87) e os casais 2, 51,4% (92).  

Neste âmbito, e sobre a Q13, quando se pergunta se se sente 

desconfortável ao participar em situações sociais, tais como férias e festas, por 

causa dos seus problemas de fertilidade, a Tabela nº 29, (Anexo 22), mostra-nos 

claramente que, para a grande maioria, isso «Nunca» acontece, com 74,6% (182), 

pelo que os casais 1 denotam 50,5% (92) e os casais 2 49,5% (90). 

Na Q17, deseja-se avaliar se os problemas de infertilidade o (a) tornam 

inferior às pessoas com filhos, e conforme a Tabela nº 30, (Anexo 23), a grande 

maioria, 64,3% (157) foi unânime em responder que em «Nada» se sentem 

inferiorizados, apresentando os casais 1, 54,1% (85) e, os casais 2, 45,9% (72).  
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Mas, ainda sobre esta avaliação, a questão Q22 está bastante relacionada com o 

assunto.  

Ao tentar apurar-se se sente pressão social para ter (ou ter mais) filhos, a 

Tabela nº 31, (Anexo 24), indica-nos que, do total, 34% (83) em «Nada» sentem 

pressão social para o efeito, apresentando os casais 1, 51,8% (43) e os casais 2, 

48,2% (40). Curiosamente, logo a seguir, encontramos 24,2% (59) que expressam 

alguma dubiedade ao responderem «Mais ou menos», registando os casais 1, 

49,2% (29) e, os casais 2, 50,8% (30). Acresce que 16,8% (41) demonstram sentir 

«Muito» essa pressão social para terem filhos, pelo que obtivemos para os casais 

1, 58,5% (24) e para os casais 2, 41,5% (17). 

Relativamente à Q24, no sentido de saber se sente dor e desconforto físico 

por causa dos seus problemas de fertilidade, de acordo com a Tabela nº 32, 

(Anexo 25), a maioria dos inquiridos, 68% (166), focalizaram as suas respostas no 

item «Nada» e, para os casais 1 e 2, a distribuição foi de 50% (83) 

respectivamente.  

Ainda dentro do questionário FertiQol, procedemos a uma análise no que 

se refere a questões que fazem parte do MMóódduulloo  OOppcciioonnaall  ssoobbrree  oo  TTrraattaammeennttoo. 

Desta forma, a abordagem apenas está direccionada para os casais 1.  

Assim, no que diz respeito à questão T6, que pretende verificar se os 

casais sentem que o pessoal dos serviços de fertilidade compreendem aquilo por 

que estão a passar, a Tabela nº33, (Anexo 26), diz-nos que dos 116 respondentes 

[seriam 124 (  8) se todos tivessem respondido à pergunta], o grau de 

satisfação é elevado. Pelo que temos 30,2% (35) que responderam «Bastante»; 

29,3% (34) que opinaram «Muitíssimo» e 27,6% (32) que consideraram «Muito».  

Na Tabela Nº 34, (Anexo 27) de frequências, encontram-se assinaladas as 

(128) respostas em falta, que dizem respeito aos 8 indivíduos que não foram 

contabilizados nesta pergunta e aos 120 que são os casais (2) que não iniciaram 

qualquer tratamento. 
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Relativamente à pergunta T7, em que se avalia se se encontra satisfeito (a) 

com a qualidade dos serviços disponíveis para a abordagem das suas 

necessidades emocionais, segundo nos mostra a Tabela nº 35, (Anexo 28), 

apenas se obtiveram 119 respostas, das 124 que seriam previsíveis (− 5 casais 

que não responderam). Mesmo assim, obtiveram-se 48,7% (116) do total, que 

afirmaram estar «Satisfeitos», ficando-se por uma distribuição equitativa entre os 

casais 1 e 2, com 48,7% (58), respectivamente. Ainda surgiram respostas que 

revelaram que havia inquiridos «Muito Satisfeitos», na ordem dos 30,3% (72), 

verificando-se a mesma tendência de distribuição equitativa entre os casais 1 e 2, 

com 30,3% (36), respectivamente. 

A Tabela nº36 de frequências evidencia esta realidade que foi observada ao 

identificar o número de (125) respostas em falta, que correspondem às cinco 

acima mencionadas mais as dos 120 casais a quem não foi entregue o formulário 

do MMóódduulloo  OOppcciioonnaall  ppaarraa  TTrraattaammeennttoo, uma vez que ainda não tinham sido 

submetidos a qualquer tratamento. 

 

Tabela nº 36 

Está satisfeito (a) com a qualidade dos serviços disponíveis para a abordagem das 
suas necessidades emocionais? 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muito insatisfeito (a) 5 2,0 4,2 4,2 

  Insatisfeito (a) 3 1,2 2,5 6,7 

  Nem satisfeito(a) nem 

insatisfeito(a) 
17 7,0 14,3 21,0 

  Satisfeito (a) 58 23,8 48,7 69,7 

  Muito Satisfeito 36 14,8 30,3 100,0 

  Total 119 48,8 100,0   

Missing System 125 51,2     

Total 244 100,0     
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No que se refere à pergunta T10, que procura medir o grau de satisfação 

com as relações estabelecidas com o pessoal médico dos serviços de fertilidade, 

dos 118 respondentes [deveriam ter respondido 124 ( − 6)], como evidencia a 

Tabela nº 37, (Anexo 29), 55,1% (65) encontra-se «Muito Satisfeito». De seguida, 

há uma “fatia” expressiva com 38,1% (45) que diz estar «Satisfeito».  

Na Tabela nº 38 de frequências faz-se essa demonstração que foi 

observada ao identificar o número (126) de respostas em falta, que 

correspondem às 6 acima mencionadas acrescidas dos 120 casais a quem não foi 

aplicado o formulário do MMóódduulloo  OOppcciioonnaall  ppaarraa  TTrraattaammeennttoo, uma vez que ainda 

não tinham, na ocasião, sido submetidos a qualquer tratamento. 

 

Tabela nº 38 

Está satisfeito (a) com as suas relações com o pessoal médico dos serviços de 
fertilidade? 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid Muito insatisfeito (a) 3 1,2 2,5 2,5 

  Insatisfeito (a) 1 ,4 ,8 3,4 

  Nem satisfeito(a) nem 

insatisfeito(a) 
4 1,6 3,4 6,8 

  Satisfeito (a) 45 18,4 38,1 44,9 

  Muito satisfeito (a) 65 26,6 55,1 100,0 

  Total 118 48,4 100,0   

Missing System 126 51,6     

Total 244 100,0     
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1.1. - Correlações 

 

De seguida, propomo-nos apresentar resultados mais detalhados a partir 

das ferramentas estatísticas disponíveis para o efeito, ao nível das correlações 

entre variáveis, testes paramétricos e não paramétricos. 

A correlação entre variáveis (característica da população) quantifica a 

relação entre pares de variáveis, dando-nos uma perspectiva da sua significância 

para o nosso estudo. Neste caso, foi utilizada a Correlação de Pearson. 

Começamos pela análise das correlações referentes à FFiicchhaa  SSoocciioo--

DDeemmooggrrááffiiccaa, segundo a Tabela nº 39, (Anexo 30), apresentando as associações 

positivas entre as variáveis emparelhadas, sendo a interpretação a seguinte 

 

 Existe uma associação significativa entre Sexo e Idade, na ordem de 1% 

(0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre Sexo e Profissão actual, na 

ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre Idade e o Número de anos em 

que vivem juntos, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre Idade e o Número de anos que 

estão a tentar engravidar com sucesso, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre Idade e Quando foi 

diagnosticada a infertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre Idade e o Facto de ser ou não 

o primeiro casamento entre ambos os membros do casal, na ordem de 

1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre o Número de filhos existentes 

de outras relações e o facto de ser ou não o primeiro casamento entre 

ambos os membros do casal, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre o Número de filhos existentes 

de outras relações do sexo feminino e o facto de ser ou não o primeiro 

casamento de ambos os membros do casal, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre o Número de filhos existentes 

de outras relações do sexo masculino e o facto de ser ou não o 

primeiro casamento de ambos os membros do casal, na ordem de 1% 

(0,01)** 
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De seguida, passaremos à observação das Correlações relativas ao 

IInnqquuéérriittoo  ppoorr  QQuueessttiioonnáárriioo  FFeerrttiiQQooll e ao MMóódduulloo  OOppcciioonnaall  ssoobbrree  TTrraattaammeennttoo, 

segundo a Tabela nº40 (Anexo 31), dentro dos moldes da anterior análise: 

 

 

 Existe uma associação significativa entre A, Como avalia a sua Saúde, e 

B, Se está satisfeito (a) com a sua Qualidade de Vida, na ordem de 1% 

(0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre B, Se está satisfeito (a) com a 

sua Qualidade de Vida, e Q2, Se acha que não consegue avançar com 

outros objectivos e planos de vida por causa dos seus problemas de 

fertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre B, Se está satisfeito (a) com a 

sua Qualidade de Vida, e Q5, Se está satisfeito (a) com o apoio que 

recebe dos amigos relativamente aos seus problemas de fertilidade, na 

ordem dos 5% (0,05)* 

 Existe uma associação significativa entre B, Se está satisfeito (a) com a 

sua Qualidade de Vida, e Q6, Se está satisfeito (a) com a sua vida 

sexual apesar de ter problemas de fertilidade, na ordem dos 5% (0,05)* 

 Existe uma associação significativa entre B, Se está satisfeito (a) com a 

sua Qualidade de Vida, e Q10, Se se encontra socialmente isolado (a) 

por causa dos problemas de fertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q2, Se acha que não consegue avançar com outros objectivos e planos 

de vida por causa dos seus problemas de fertilidade, na ordem de 1% 

(0,01)** 
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 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q3, Se se sente esgotado (a) ou exausto (a) por causa dos seus 

problemas de fertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q7, Os seus problemas de fertilidade dão origem a sentimentos de 

ciúme e rancor, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q8, Se costuma ter sentimentos de angústia e/ou de perda por não 

conseguir ter um filho (ou mais filhos), na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q9, Se sente que oscila entre a esperança e o desespero por causa dos 

problemas de fertilidade na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q10, Se se encontra socialmente isolado (a) por causa dos problemas 

de fertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q12, Se os seus problemas de fertilidade interferem com o seu trabalho 

ou as suas obrigações do dia-a-dia, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q13, Se se sente desconfortável ao participar em situações sociais, tais 

como férias e festas, por causa dos seus problemas de fertilidade, na 

ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q16, Se se sente triste e deprimido (a) em relação aos seus problemas 

de fertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 
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 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q17, Se os seus problemas de fertilidade tornam-no inferior às pessoas 

com filhos, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q18, Se se sente fatigado (a) devido a problemas de fertilidade, na 

ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q19, Se os problemas de fertilidade tiveram um impacto negativo na 

sua relação, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q20, Se sente dificuldade em falar com o (a) seu (sua) companheiro (a) 

sobre o que sente relativamente à fertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q22, Se sente pressão social para ter (ou ter mais) filhos, na ordem de 

1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q23, Se os seus problemas de fertilidade o deixam irritado, na ordem 

de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

Q24, Se sente dor ou desconforto físico por causa dos seus problemas 

de fertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

T1, Se o tratamento de infertilidade afecta negativamente o seu humor, 

na ordem de 1% (0,01)** 
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 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

T3, Até que ponto é complicado lidar com os procedimentos e/ou 

administração de medicação para o(s) seu(s) tratamentos de 

infertilidade, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

T4, Se o efeito do tratamento o incomoda nas suas actividades do dia-

a-dia ou de trabalho, na ordem de 1% (0,01)** 

 Existe uma associação significativa entre a Q1, Se a sua atenção e 

concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade, e a 

T6, Se os efeitos secundários físicos da medicação e do tratamento 

para a infertilidade o (a) incomodam, na ordem de 5% (0,05)* 

 

A fim de não tornar a descrição demasiado exaustiva e, uma vez que as 

variáveis, ao ser emparelhadas, se vão repetindo, sugere-se a consulta da Tabela 

nº40 (Anexo 31) e respectiva legenda, para se poder ter uma visão global mais 

abrangente das correlações produzidas e que seguem a linha de raciocínio acima 

exposta. 

 

 

1.2. – Testes Paramétricos 

 

As estatísticas paramétricas assumem que os dados provêm de uma 

população que segue uma distribuição normal. 

Assim, utilizamos o Teste T (para duas amostras independentes), um teste 

estatístico que nos permite comparar duas médias, com o intuito de determinar 

se a probabilidade da diferença entre as médias é uma diferença efectiva e não 

ocasional. 

Deste modo, pretendeu-se aferir se, em relação à Qualidade de Vida, há ou 

não diferenças entre os casais 1, que já foram tratados ou estão ainda em 

tratamento, e os casais 2, que ainda não iniciaram qualquer tratamento. 

Importa assinalar que se considerou o valor de p =0,05 equivalente a um 

intervalo de confiança de 95% para a investigação. 
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1.2.1. - Teste T 

Tabela nº 41  
 Group Statistics 

 

  

Casais em Estudo sobre 

Fertilização in Vitro N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Fertilidade e Qualidade de 

Vida 2008: 

 B-Está satisfeito (a) com a 

sua qualidade de vida? 

Casais tratados ou em 

tratamento 
124 3,98 ,631 ,057 

Casais que ainda não 

iniciaram tratamento 
120 3,95 ,606 ,055 

 
Tabela nº 42  

Independent Samples Test 
 

    

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Fertilidade e 

Qualidade 

de Vida 

2008:  

B-Está 

satisfeito (a) 

com a sua 

qualidade 

de vida? 

Equal 

variances 

assumed 

,074 ,786 ,326 242 ,745 ,026 ,079 -,130 ,182 

 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    ,326 241,988 ,745 ,026 ,079 -,130 ,182 

 

Na Tabela nº 41, são apresentados alguns parâmetros estatísticos de cada 

uma das amostras. Na Tabela nº 42, apresentam-se os testes de homogeneidade 

de variâncias (Levene) e o Teste T de comparação das médias das duas amostras. 

Assim, começa por analisar-se a homogeneidade das variâncias, isto é, 

verificar se se devem considerar homogéneas ou diferentes as variâncias dos dois 

sub-grupos: 

  Concluindo-se que se devem considerar as variâncias homogéneas, pois 

o valor de «p» do Teste de Levene (0.786) é superior a um valor =5% - 0,05 - ou 

mesmo =1% - 0,01 - isto é, assumir esta decisão até 99% de probabilidade de 

acertar. 

 

O valor da estatística de Teste é T = valor de p = 0.745 > α=5%, 

concluindo-se, assim, que a Qualidade de Vida, destas duas amostras, é 

estatisticamente igual, para um nível de significância de 5%. 
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1.2.2. - Teste One-Way ANOVA 

 

Trata-se de uma técnica estatística cujo objectivo é testar a igualdade entre 

três ou mais médias. O instrumento permite, ainda, testar se a variabilidade, 

dentro dos grupos, é maior do que a existente entre os grupos. A técnica supõe 

independência e normalidade das observações e igualdade entre as variâncias 

dos grupos. 

Com este teste serão avaliadas as médias da variável que diz respeito ao 

grau de satisfação com a Qualidade de Vida que contém os dados a analisar e os 

diferentes graus de esgotamento/exaustão observados, pelos problemas de 

fertilidade. 

 

 Correlations 

Tabela nº 43 

 

Descriptives 
 

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: B - Está satisfeito (a) com a sua qualidade de 
vida? 

 

  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Muito 
8 3,63 ,744 ,263 3,00 4,25 2 4 

Mais ou 

menos 
69 3,93 ,577 ,069 3,79 4,07 2 5 

Pouco 84 3,87 ,617 ,067 3,74 4,00 1 5 

Nada 
83 4,12 ,613 ,067 3,99 4,25 1 5 

Total 244 3,96 ,618 ,040 3,89 4,04 1 5 

 

Nesta primeira Tabela de resultados estão contidas as médias, o desvio 

padrão e erro padrão da média, bem como o intervalo de confiança da média, 

mínimo e máximo, para cada grau de esgotamento/exaustão devido a problemas 

de fertilidade. 
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Tabela nº 44 

 

Test of Homogeneity of Variances 
 

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: B - Está satisfeito (a) com a sua qualidade 
de vida? 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,644 3 240 ,587 

 

A tabela Nº 44, diz respeito ao teste de homogeneidade de variâncias de 

Levene e, sendo p = 0,587 > 0,05, conclui-se que as variâncias são homogéneas, 

isto é, dentro de cada um dos graus de esgotamento/exaustão por problemas de 

fertilidade, a variabilidade, afinal, é devida a causas aleatórias/probabilísticas. 

 

Tabela nº 45 

 

ANOVA 
 

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: B - Está satisfeito (a) com a sua qualidade  
de vida? 

 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,801 3 1,267 3,421 ,018 

 

Within Groups 
88,867 240 ,370     

 

Total 
92,668 243       

 

A Tabela nº 45 diz respeito à análise de variância, apresentando a 

variabilidade particionada entre grupos (betwen groups) e residual (within 

groups).  

Como o valor de p < =0.05, conclui-se que existem diferenças 

significativas entre as médias dos diferentes graus de satisfação com a Qualidade 

de Vida dos 4 graus de esgotamento/exaustão devido aos problemas de 

fertilidade, com um nível de significância de 5%. 

Contudo, este resultado não nos permite concluir qual ou quais são os 

graus de esgotamento/exaustão que conduzem a médias de graus de satisfação 

com a Qualidade de Vida significativamente diferentes de outras.  
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Para se poder chegar a essa conclusão, há que proceder à comparação da média 

de cada um daqueles, com todas as restantes. Esta comparação é feita em termos 

do valor absoluto das diferenças entre médias: se esta diferença entre duas 

médias é pequena, então as médias não diferem; se a diferença é grande, então 

as duas médias são estatisticamente distintas. Este é o princípio de qualquer 

teste de comparações múltiplas. 

Porém, há que fixar um critério que defina a fronteira entre o que é uma 

diferença grande e uma diferença pequena. Este critério é estabelecido por cada 

um dos testes (LSD, Scheffé, Tukey, etc), com base em expressões que 

relacionam a média residual das somas dos quadrados (calculada na tabela 

ANOVA) e com base em funções de distribuição de probabilidades. 

De seguida, surge uma tabela complementar do teste Tukey 

(Homogeneous Subsets), a Tabela nº 46, (Anexo 32), que agrupa os diferentes 

graus de exaustão/esgotamento em grupos homogéneos, sendo o critério de 

agrupamento o facto de não existirem diferenças significativas entre as médias 

dos graus de exaustão/esgotamento incluídos no mesmo grupo. O mesmo grau 

de exaustão/esgotamento pode pertencer a mais do que um grupo, desde que 

não seja diferente dos restantes graus de esgotamento desse grupo. Assim, os 

diferentes graus de exaustão/esgotamento «Muito», «Pouco», «Mais ou Menos», 

«Nada» dão origem a um grupo (1) cujas médias são as mais baixas e um grupo 

(2) cujas médias são as mais altas. É claro que algumas médias pertencem aos 

dois grupos. 

Em termos absolutos, o valor mais alto do menor grau de 

esgotamento/exaustão que conduz a um maior grau de satisfação com a 

Qualidade de Vida é a probabilidade apontada pelo teste LSD de 0,495* 

assinalada na Tabela nº 46. Contudo, a probabilidade observada pelo Teste Tukey 

HSD de 0,251* não difere significativamente da anterior.  
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Tabela nº 47 
 

Homogeneous Subsets 

 

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: B - Está satisfeito (a) com a sua qualidade  
de vida? 

 

  

Sente-se 

esgotado(a) ou 

exausto(a) por 

causa dos 

problemas de 

fertilidade? N 

Subset for alpha = .05 

1 2 

Tukey HSD(a,b) 

Muito 8 3,63   

Pouco 84 3,87 3,87 

Mais ou menos 69 3,93 3,93 

Nada 83   4,12 

Sig.   ,306 ,472 

Scheffe(a,b) 

Muito 8 3,63   

Pouco 84 3,87 3,87 

Mais ou menos 69 3,93 3,93 

Nada 83   4,12 

Sig.   ,390 ,555 

 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 24,473. 

b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 

error levels are not guaranteed. 
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Means Plots 

 

 

 

 Gráfico nº 4 

 

O gráfico em causa representa as médias testadas e oferece uma leitura 

mais linear dos resultados, em função do que foi anteriormente exposto e 

interpretado. 

 

 

 

 



 

89 

 

1.3. – Testes Não-Paramétricos 

 

1.3.1. - Teste Mann-Whitney 

 

O Teste de Mann-Whitney compara duas amostras para determinar 

possíveis diferenças significativas (exige que a variável independente seja 

nominal e a dependente ordinal). 

 

Deste modo, optamos por realizar o teste, na tentativa de avaliar o nível de 

significância para as duas variáveis: 

 

  SSeennttee--ssee  ttrriissttee  ee  ddeepprriimmiiddoo  ((aa))  eemm  rreellaaççããoo  aaooss  sseeuuss  pprroobblleemmaass  ddee  

ffeerrttiilliiddaaddee??  

  SSeennttee  pprreessssããoo  ssoocciiaall  ppaarraa  tteerr  ((oouu  tteerr  mmaaiiss))  ffiillhhooss??  

 

A razão da nossa escolha baseou-se no facto de, nas Tabelas Cruzamento 

de variáveis, termos já observado valores que nos indiciavam, à priori, algum tipo 

de significância em cada uma das amostras e das variáveis, tais como: 

 

Tabela nº 48 
  

Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização 

In Vitro 

SSeennttee--ssee  ttrriissttee  ee  ddeepprriimmiiddoo  ((aa))  eemm  rreellaaççããoo  aaooss  sseeuuss  pprroobblleemmaass  ddee  

ffeerrttiilliiddaaddee?? 

Muitíssimo Muito Mais 

ou 

Menos 

Sub-

Total 

Pouco Nada SSuubb--

TToottaall  

Total  

Casais 1 4 13 43 60 34 29 6633  112233**  

Casais 2 1 16 37 54 40 26 6666  112200  

Sub-Total 

Obs: 1 casal 1 não respondente* 

114  112299  224433  
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Tabela nº 49 

 

  

Casais em 

Estudo sobre 

Fertilização 

In Vitro 

SSeennttee  pprreessssããoo  ssoocciiaall  ppaarraa  tteerr  ((oouu  tteerr  mmaaiiss))  ffiillhhooss??  

Muitíssimo Muito Mais 

ou 

Menos 

Sub-

Total 

Pouco Nada SSuubb--

TToottaall  

Total  

Casais 1 5 24 29 58 23 43 6666  112244  

Casais 2 8 17 30 55 25 40 6655  112200  

Sub-Total 113  113311  224444  

  

Os resultados do Teste de Mann-Whitney, associado ao teste 

Wilcoxons (ordena e classifica as diferenças, separando-as em diferenças 

positivas e negativas), são os seguintes:  

  

Tabela nº 50 
 

Descriptive Statistics 
 

 

  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Sente-se triste e 

deprimido (a) em relação 

aos seus problemas de 

fertilidade? 

243 3,60 1,029 1 5 

Casais em Estudo sobre 

Fertilização in Vitro 
244 1,49 ,501 1 2 

 

 

Tabela nº 51 
 

Ranks 
 

  

Casais em Estudo sobre 

Fertilização in Vitro N Mean Rank Sum of Ranks 

Sente-se triste e 

deprimido (a) em relação 

aos seus problemas de 

fertilidade? 

Casais tratados ou em 

tratamento 
123 121,06 14890,50 

Casais que ainda não 

iniciaram tratamento 
120 122,96 14755,50 

Total 243     
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Tabela nº 52 
 

Test Statistics(a) 
 

 

 

Sente-se triste e 

deprimido (a) em 

relação aos seus 

problemas de 

fertilidade? 

Mann-Whitney U 7264,500 

Wilcoxon W 14890,500 

Z -,219 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,826 

 

a  Grouping Variable: 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro 

 

 

Pelos níveis de significância observados concluímos que, sendo o valor de 

p = .826 > 0,05, as diferenças das médias das classificações, para os casais 1 e 2, 

quanto à variável em análise, não são suficientemente elevadas para um intervalo 

de confiança de 95%. 

 

Tabela nº 53 
 

Descriptive Statistics 
 

  N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

Sente pressão social para ter (ou ter mais) 

filhos? 
244 3,60 1,258 1 5 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro 

244 1,49 ,501 1 2 

 

Tabela nº 54 
 

Ranks 
 

  

Casais em Estudo sobre 

Fertilização in Vitro N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Sente pressão social para ter (ou 

ter mais) filhos? 

Casais tratados ou em 

tratamento 
124 122,41 15178,50 

Casais que ainda não iniciaram 

tratamento 
120 122,60 14711,50 

Total 244     
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Tabela nº 55 
 

Test Statistics(a) 
 

  Sente pressão social para ter (ou ter mais) filhos? 

Mann-Whitney U 7428,500 

Wilcoxon W 15178,500 

Z -,022 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,983 

 

a Grouping Variable: 

 Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro 

 

Pela significância observada verificamos que, sendo o valor de p = .983 > 

0,05, as diferenças das médias das classificações, para os casais 1 e 2, quanto à 

variável em análise, não são suficientemente elevadas para um intervalo de 

confiança de 95%. 

 

 

2 - Validação de Hipóteses 

 

As nossas considerações, no que diz respeito à validação das hipóteses 

inicialmente formuladas, são as seguintes: 

 

1 – Quanto mais o (a) afectarem os seus problemas de fertilidade menor 

atitude proactiva tem na sua vida 

 

 Sobre a influência que os problemas de fertilidade têm no casal, em 

termos da definição de objectivos e planos de vida, os inquiridos responderam 

em 45,1% (110) que não se acham «Nada» afectados por isso. Ainda sobre se os 

casais se sentem capazes de lidar com os seus problemas de fertilidade, fizeram-

nos saber que 32,9% (80) se acham completamente capazes de o fazer. Assim, 

esta hipótese não se confirma. 
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2 - Quanto mais apoio receber da família e dos amigos melhor 

compreendido (a) se sente 

 

Quando questionados sobre se a família destes casais em estudo consegue 

compreender por aquilo que eles estão a passar, a maioria respondeu «Sempre» 

com 51,4% (125). Ao procurarmos saber o grau de satisfação dos casais objecto 

desta investigação sobre o apoio que recebem dos amigos (as) em relação aos 

seus problemas de fertilidade, podemos constatar que, maioritariamente, 44,7% 

(109) responderam que estão «Satisfeitos». Em vista das suas respostas, esta 

hipótese está validada. 

 

3 – Se tem problemas de fertilidade, então eles interferem com o seu 

trabalho e as suas obrigações do dia-a-dia 

 

Ao questionar os inquiridos sobre se os problemas de fertilidade 

interferem com o seu trabalho e as obrigações do dia-a-dia, a maioria respondeu 

«Nunca» com 57,4% (140). Daqui se infere que esta hipótese não está confirmada. 

 

4 – Quanto mais o (a) afectarem os seus problemas de fertilidade maior o 

impacto negativo na sua relação e na sua vida sexual 

 

 Quando procuramos conhecer se os problemas de fertilidade tiveram um 

impacto negativo na sua relação, a grande maioria considera que em «Nada» 

afectaram a relação, com 69,7% (170).  

Sobre o segundo aspecto da formulação da hipótese, a fim de se apurar o 

grau de satisfação com a sua vida sexual, podemos verificar que, da totalidade 

dos inquiridos, 44,3% (108) se encontram «Satisfeitos». Consequentemente, pelo 

exposto, a hipótese não se confirma. 
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5 – Se tem problemas de fertilidade, então está socialmente isolado (a) e 

sente-se desconfortável ao participar de eventos sociais  

 

No intuito de sabermos se os casais se encontram socialmente isolados 

por causa dos problemas de fertilidade, a grande maioria revelou que «Nunca» 

esse facto acontece, em 73,4% (179). E quando se pergunta se se sentem 

desconfortáveis ao participar em situações sociais, tais como férias e festas, por 

causa dos seus problemas de fertilidade, clara e maioritariamente, dão a 

conhecer que isso «Nunca» ocorre, em 74,6% (182). Deste modo, temos esta 

hipótese não confirmada.  

 

6 – Se tem problemas de fertilidade, então estes fazem-no (a) sentir 

inferior às pessoas com filhos 

 

Ao desejar-se avaliar se os problemas de infertilidade o (a) tornam inferior 

às pessoas com filhos, a grande maioria, 64,3% (157), foi unânime em responder 

que em «Nada» se sentem inferiorizados. Acresce que, ao tentarmos apurar se 

sente pressão social para ter (ou ter mais) filhos, as respostas indicam-nos que, 

do total, 34% (83) em «Nada» sentem pressão social para o efeito. Por estes 

motivos esta hipótese não se confirma. 

 

7 – Se tem problemas de fertilidade, então sente dor e desconforto físico 

frequentemente 

 

Quando a questão foi formulada, no sentido de saber se o utente sente dor 

e desconforto físico por causa dos seus problemas de fertilidade, grande parte 

dos inquiridos focalizou as suas respostas no item «Nada» em 68% (166). Neste 

caso a hipótese não está validada. 
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8 – Quanto mais sentir que o pessoal dos serviços de fertilidade 

compreende aquilo por que está a passar maior é a sua satisfação com o pessoal 

e os serviços médicos disponíveis 

 

A hipótese pretende verificar se os casais sentem que o pessoal dos 

serviços de fertilidade compreendem aquilo por que estão a passar e a conclusão 

é a de que, dos 116 respondentes [seriam 124 (  8) se todos tivessem 

respondido à pergunta], o grau de satisfação é elevado. Pelo que 30,2% (35) 

responderam «Bastante»; 29,3% (34) opinaram «Muitíssimo» e 27,6% (32) 

consideraram «Muito». Por estas razões, a hipótese está confirmada. 

 

9 – Se está satisfeito (a) com a qualidade dos serviços disponíveis para a 

abordagem das suas necessidades emocionais, então é capaz de lidar com os 

seus problemas de fertilidade 

 

Com esta hipótese procura medir-se o grau de satisfação dos sujeitos 

pesquisados em termos de verem abordadas as suas necessidades emocionais. 

Assim, dos 119 respondentes [deveriam ter respondido 124 ( −  5)], 48,7% (58) 

encontra-se « Satisfeito». Ainda surgiram respostas na ordem dos 30,3% (36) que 

recaem no item «Muito Satisfeito». Em função dos resultados apurados, esta 

hipótese está confirmada. 
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CAPÍTULO IV 

Discussão 
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DISCUSSÃO 

 

Da análise dos resultados da ficha sócio-demográfica, podemos concluir 

que a maioria dos nossos casais é caracterizada por: 

 

1. Ter uma escolaridade predominantemente do ensino secundário 

2. Pertence, maioritariamente, à classe profissional do “pessoal 

administrativo, serviços e similares” 

3. Vivem juntos há entre 5 e 9 anos 

4. Estão a tentar engravidar há entre 2 e 4 anos 

5. O diagnóstico foi feito, na sua maioria, há entre 1 e 3 anos 

6. A investigação foi maioritariamente simultânea e, no caso singular, sobre a 

mulher 

7. De um modo geral é a primeira relação estável para ambos 

8. Não há, em regra, filhos de anteriores relações e, no caso afirmativo, eles 

foram gerados de forma espontânea. 

No que respeita a esta caracterização, podemos comentar que: 

 

 nota-se uma maior literacia dos nossos utentes,  

 procuram-nos depois de vários anos de relação estável (o que justifica, em 

muitos casos, a infertilidade),  

 já não esperam tanto tempo depois das primeiras tentativas para 

engravidar para recorrer a ajuda especializada (o que poderá ter a ver com o facto 

de estarem hoje em dia mais informados e haver maior acessibilidade aos 

serviços de saúde),  

 os técnicos têm tendência para solicitar a investigação simultânea, ao invés 

de começar pela mulher (o que acontecia, muito frequentemente, no passado),  

 são menos os casais com infertilidade secundária que nos procuram. 
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No que diz respeito à FertiQol propriamente dita, a maioria dos casais, 

considera: 

 

1. A sua saúde “Boa” 

2. Estar “Satisfeitos” com a sua Qualidade de Vida 

3. Não estar “Nada afectados” pelos problemas de infertilidade no que toca à 

definição de planos e objectivos de vida 

4.  Serem “Capazes” de lidar com os seus problemas de fertilidade 

5. Que a família sempre compreende aquilo por que estão a passar 

6. Estar “Satisfeitos” com o apoio dos amigos 

7. Estar “Satisfeitos” e, mesmo, “Muito satisfeitos” com a sua vida sexual 

8. Que não houve impacto negativo na relação devido aos problemas de 

fertilidade 

 

9. Que os seus problemas de fertilidade não interferem com o trabalho 

10. Não se sentem socialmente isolados, nem desconfortáveis ao participar em 

reuniões sociais 

11. Não se sentir em “nada” inferior às pessoas com filhos 

12. Não sentir dor ou desconforto físico devido aos problemas de infertilidade 

13. O” grau de satisfação elevado” no que concerne à compreensão dos 

profissionais envolvidos pelo processo pelo qual estão a passar   

14. “Satisfeitos” no que diz respeito à qualidade dos serviços disponíveis 

 

No que se refere à confirmação das nossas hipóteses, resumidamente 

poderemos dizer que: 

 

 os casais não se sentem afectados pelos seus problemas de fertilidade; 

logo, isso não interfere na sua atitude proactiva. 

 sentem-se apoiados pelas famílias e, consequentemente, melhor 

compreendidos, pelo que se valida a nossa segunda hipótese. 

 não sentem interferência no trabalho dos problemas de infertilidade, pelo 

que não se confirma a hipótese. 

 também não se confirma o impacto negativo que julgámos existir quer na 

relação conjugal, quer sexual. 
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 não se sentem isolados socialmente, contrariamente ao esperado, nem se 

sentem inferiores por isso.  

 não sentem dor ou desconforto físico devido aos problemas de 

infertilidade. 

 sentem disponibilidade do pessoal técnico e compreensão pelo seu 

problema. 

 possuem um grau de satisfação pelos serviços prestados, o que lhes 

permite lidar melhor com os problemas de fertilidade. 

 

A razão pela qual as nossas hipóteses não se confirmaram, na sua maioria, 

poderá ficar a dever-se, em nosso entender, em primeiro lugar, ao facto de os 

questionários terem sido entregues pessoalmente pela investigadora, o que pode 

ter originado um sentimento de desejabilidade social. Queremos dizer com isto 

que os nossos utentes desejam ser os “bons utentes”no sentido de não 

macularem a sua imagem, o que poderia, na sua “fantasia”, ser alvo de 

“represálias” por parte da equipa técnica e, consequentemente, não levar a “bom 

porto” os procedimentos dos tratamentos. 

Em segundo lugar, a circunstância de não existirem relatos de impacto 

negativo poderá ficar a dever-se ao facto de todos estes casais se encontrarem já 

em fase de tratamento ou prestes a iniciá-lo. Seria importante comparar estes 

resultados com casais em fase inicial de todo o percurso de infertilidade, ou seja, 

no momento em que se apercebem haver dificuldades em engravidar, antes de 

qualquer tipo de investigação ou, quando muito, numa fase inicial dos 

procedimentos de diagnóstico. Parece-nos que, nessa fase, a maioria referiria 

maior impacto, uma vez que é, sobretudo, a incerteza do diagnóstico e o não 

encontrar saída para alcançar o filho desejado que poderá provocar, não só o 

impacto negativo, como uma diminuição da qualidade de vida. 

Quando, face a um diagnóstico, o casal transfere para a equipa técnica 

toda a “responsabilidade” em conseguir ter o filho tão desejado, poderá “relaxar”, 

pois passou o testemunho para alguém que lhe irá, finalmente, proporcionar a 

realização do tão desejado objectivo. 
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Quanto ao relacionamento sexual e conjugal, o nosso entendimento é de 

que se prende com a altura do diagnóstico ou, antes disso, nas tentativas 

sucessivas de engravidar a “todo o custo”, que surgem os problemas de 

afastamento de um dos membros ou disfunções sexuais, como é o caso, por 

exemplo, da disfunção eréctil. 

Assim sendo, no âmbito de uma avaliação médico-legal, à luz da Tabela 

Nacional de Incapacidades, poderemos admitir, de forma pontual e individual, o 

impacto da infertilidade como uma consequência do traumatismo causado pelo 

diagnóstico de infertilidade, considerada como acontecimento traumático, na 

secção dedicada à Psiquiatria. 

Se entendermos a perturbação de stress pós-traumático como, e citamos, 

“manifestações psíquicas, mediadas pela ansiedade e provocadas pela ocorrência 

súbita e imprevisível de um evento traumático (diagnóstico de infertilidade), que 

excede os mecanismos de defesa do indivíduo. O factor de stress deve ser 

intenso e/ou prolongado”, fim de citação (Tabela Nacional de Incapacidades por 

Acidentes de Trabalho e Doenças profissionais), então, em nosso entender, 

poderemos estar na presença de uma situação passível de valorização pericial. 

Poderão ser, ainda, objecto de valorização pericial “estados obsessivos”, 

desde que se estabeleça um nexo de causalidade com o acontecimento 

traumático. 

Sabemos bem como, em certos casais, se torna obsessivo conseguir o 

objectivo de ter um filho, “a todo o custo”, o que faz com que, muitas vezes, se 

transforme em mecânica a sua relação íntima, numa procura “desesperada” de 

alcançar a gravidez. 

No que diz respeito à mulher, no capítulo referente ao Direito do Trabalho, 

podemos encontrar correspondência entre a infertilidade, alvo de estudo no 

presente trabalho, com um determinado índice de incapacidade, no caso da 

mulher, e, no que concerne o seu aparelho genital, se considerarmos como causa 

a obstrução tubar (uni ou bilateral) ou, ainda, se se tratar de uma falência ovárica. 

No que respeita ao aparelho genital masculino, nomeadamente em relação 

ao pénis, são várias as possibilidades de atribuição de incapacidade, bem como 

relativamente aos testículos. 

 

 



 

101 

 

Quando se trata do Direito Civil, no caso feminino, poderemos atribuir 

incapacidade em situação de histerectomia (sem consequências a nível de 

reprodução) e ooforectomia, uni ou bilateral. Finalmente, em relação ao aparelho 

reprodutor masculino, poderá ser alvo de atribuição de incapacidade caso se trate 

de perda de órgão ou disfunção eréctil.  

A portaria nº 349/96 de 8 de Agosto da referida Tabela refere-se às 

doenças crónicas. Poder-se-ia considerar a hipótese de ser a infertilidade uma 

doença crónica, mas ela não faz parte da lista das doenças identificadas como tal, 

pelo Ministério da Saúde, embora a infertilidade obrigue, de acordo com os 

critérios definidos, a “consultas, exames e tratamentos frequentes”, como 

referido na Tabela de Incapacidades.  

Julgamos, com o presente estudo, poder contribuir para nova perspectiva 

da infertilidade, a explorar futuramente.  

Tentaremos, em trabalhos posteriores, aumentar a nossa amostra, e fazer 

estudos comparativos, quer com casais com dificuldade em engravidar, mas 

ainda sem diagnóstico, quer com casais pós-inférteis, ou seja, cujo processo se 

tenha dado como concluído sem, contudo, terem obtido gravidez.  
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ANEXOS 



Anexo 1 

INFORMAÇÃO AOS PARTICIPANTES 

 

Exmºs Senhores: 

 

O Estudo para o qual pedimos a vossa colaboração tem como objectivo avaliar a 

Qualidade de Vida dos casais inférteis e de que forma a infertilidade pode afectar a vida do casal. 

A investigadora principal deste estudo é a Dra. Isabel Martins, psicóloga clínica, a 

desempenhar funções no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Gaia, onde integra a 

equipa multidisciplinar da Unidade de Medicina da Reprodução. O referido estudo destina-se à 

sua tese de Mestrado, sob orientação da Prof. Doutora Maria José Carneiro de Sousa. 

A Dra. Isabel Martins poderá ser contactada no serviço, através do nr. 227 865 100 ou por 

email para:  imartins@chvng.min-saude.pt 

Para a realização deste estudo, após informação e consentimento dos casais participantes, 

efectuar-se-á o preenchimento de uma ficha com alguns dados sobre o casal, que servirá para 

caracterização da  população sob o ponto de vista sócio-demográfico e, ainda, o preenchimento de 

um questionário que tem por objectivo avaliar a qualidade de vida dos casais. 

Este preenchimento demorará cerca de 20 minutos. 

O estudo não envolve quaisquer riscos para os participantes, excepto algum possível 

desconforto resultante de se abordar o problema que afecta o casal; por outro lado, os benefícios 

esperados prendem-se com a possibilidade de identificar áreas de intervenção, que possam apoiar 

casais nas mesmas circunstâncias e contribuir para que estes consigam lidar melhor com a 

situação. 

A participação neste estudo é voluntária e não tem qualquer influência no tratamento.  

Os dados recolhidos neste estudo destinam-se exclusivamente para fins de investigação, 

serão tratados de forma global e não individual, estando sempre garantidos o anonimato e 

confidencialidade.  

A realização deste estudo foi aprovada pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia. 

Em qualquer momento da sua participação pode colocar qualquer questão ou dúvida que 

surja. 

 

Obrigada pela sua colaboração. 



Anexo 2 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial 

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e                          

Edinburgo 2000) 

 

Designação do Estudo: 

 

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS CASAIS INFERTEIS NUM HOSPITAL 

PÚBLICO. 

 

Nós,  abaixo-assinados _____________________________________________________e 

______________________________________________________________________, 

compreendemos a explicação que nos foi fornecida acerca da investigação que se tenciona 

realizar, bem como do estudo em que seremos incluídos. Foi-nos dada a oportunidade de fazer as 

perguntas que julgamos necessárias e a todas obtivemos resposta satisfatória. 

 

Tomámos conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, 

a informação ou explicação que nos foi prestada versou os objectivos, os métodos, os benefícios 

previstos e o eventual desconforto psíquico. Além disso, foi-nos afirmado que temos o direito de 

recusar a nossa participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer prejuízo na 

assistência que nos é prestada. 

Por isso, consentimos que nos seja passado o inquérito proposto pela investigadora. 

 

 

Data : _________/___________________/_____ 

 

Assinaturas : ______________________________________________________ 

                     ______________________________________________________ 

 

A investigadora principal : _____________________________________________ 



 1 

Anexo 3 

Ficha sócio - demográfica do casal 
 

Por favor coloque uma cruz (X) no quadrado que estiver mais de acordo com a situação, 

ou responda em breves palavras, nos locais identificados. Obrigada.        

 

 

 

1. Idade:       Mulher ♀                        Homem ♂    

 

2. Naturalidade:     

     

  ♀   : _____________________________ 

   ♂  : ____________________________  

 

3. Concelho de residência: _______________________ 

 

4. Escolaridade: 

 

♀       Básico             Secundário           Superior 

 

 

♂     Básico             Secundário           Superior  

 

 

 

5. Profissão actual : 

 

♂ : _____________________________ 

 

♀ : _____________________________ 
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6. Há quantos anos vivem juntos  ?  

 

7 . Há quantos anos estão a  tentar engravidar sem sucesso?  

 

8. Quando foi diagnosticada a infertilidade? 

 

9. Houve investigação simultânea ao casal ou iniciaram por um dos membros? 

Simultânea  

Mulher 

Homem 

 

10 . É o primeiro casamento/ relação estável de ambos?   Sim           Não  

 

11. Se não, existem filhos de anteriores relações?   Sim            Não  

 

12 . Quantos?              

 

13 . sexo :     ♀              ♂ 

 

 

14 . No caso de existirem filhos do casal foi: 

 

 gravidez espontânea  

  

com recurso à  medicina da reprodução 

 

 

Obrigada pela vossa colaboração. 
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FertiQoL International
Questionário sobre Fertilidade e Qualidade de Vida (2008)

Para cada pergunta, assinale por favor (com um ) a resposta que melhor refl ecte a forma como pensa e se sente. Responda com base no que pensa 
e no que sente actualmente.

Algumas perguntas podem dizer respeito à sua vida privada, mas são necessárias para avaliar adequadamente todos os aspectos da sua vida.

Preencha por favor os itens assinalados com um asterisco (*) apenas se tiver um(a) companheiro(a).

Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima 
dos seus pensamentos e sentimentos actuais Muito má Má Nem boa 

nem má Boa Muito boa 

A Como avaliaria a sua saúde?      

Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima 
dos seus pensamentos e sentimentos actuais 

Muito in-
satisfeito(a) 

Insatisfeito
(a) 

Nem satisf. 
nem in-

satisfeito(a) 

Satis-
feito(a) 

Muito 
satisfeito(a) 

B Está satisfeito(a) com a sua qualidade de vida?      

Assinale com um visto (√) a resposta que melhor defi ne o que 
pensa e sente actualmente 

Completa-
mente Muito Mais ou 

menos Pouco Nada 

Q1 A sua atenção e concentração são prejudicadas por 
pensamentos de infertilidade?      

Q2 Acha que não consegue avançar com outros objectivos e 
planos de vida por causa dos problemas de fertilidade?      

Q3 Sente-se esgotado(a) ou exausto(a) por causa dos problemas 
de fertilidade?      

Q4 Sente que é capaz de lidar com os seus problemas de 
fertilidade?      

Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima 
dos seus pensamentos e sentimentos actuais 

Muito in-
satisfeito(a) 

Insatis-
feito(a) 

Nem satis. 
nem in-

satisfeito(a) 

Satis-
feito(a) 

Muito 
satisfeito(a) 

Q5 Está satisfeito(a) com o apoio que recebe de amigos 
relativamente aos seus problemas de fertilidade?      

*Q6 Está satisfeito(a) com a sua vida sexual, apesar de ter 
problemas de fertilidade?      

Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima 
dos seus pensamentos e sentimentos actuais Sempre Muitas 

vezes Ás vezes Raramente Nunca 

Q7 Os seus problemas de fertilidade dão origem a sentimentos de 
ciúme e rancor?      

Q8 Costuma ter sentimentos de angústia e/ou de perda por não 
conseguir ter um fi lho (ou mais fi lhos)?      

Q9 Sente que oscila entre a esperança e o desespero por causa 
dos problemas de fertilidade?      

Q10 Encontra-se socialmente isolado(a) por causa dos problemas 
de fertilidade?      

*Q11 É afectuoso(a) com o(a) seu(sua) companheiro(a) e ele(ela) 
consigo apesar dos seus problemas de fertilidade?      

Q12 Os seus problemas de fertilidade interferem com o seu trabalho 
ou as suas obrigações do dia-a-dia?      

Q13 
Sente-se desconfortável ao participar em situações sociais, 
tais como férias e festas, por causa dos seus problemas de 
fertilidade? 

     

Q14 Sente que a sua família consegue compreender aquilo por que 
está a passar?      

Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima 
dos seus pensamentos e sentimentos actuais Muitíssimo Muito Mais ou 

menos Pouco Nada 

*Q15 O facto de ter problemas de fertilidade fortaleceu a sua 
dedicação ao seu companheiro(a)?      

Q16 Sente-se triste e deprimido(a) em relação aos seus problemas 
de fertilidade?      

Q17 Os seus problemas de fertilidade tornam-no inferior às pessoas 
com fi lhos?      

Q18 Sente-se fatigado(a) devido a problemas de fertilidade?      

*Q19 Os problemas de fertilidade tiveram um impacto negativo na 
sua relação?      

*Q20 Sente difi culdade em falar com o(a) seu(sua) companheiro(a) 
sobre o que sente relativamente à infertilidade?      

*Q21 Está satisfeito(a) com a sua relação, apesar de ter problemas 
de fertilidade?      

Q22 Sente pressão social para ter (ou ter mais) fi lhos?      

Q23 Os seus problemas de fertilidade deixam-no irritado?      

Q24 Sente dor e desconforto físico por causa dos seus problemas 
de fertilidade?      
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Iniciou algum tratamento de fertilidade (incluindo qualquer consulta ou intervenção médicas)? Se sim, responda por favor 
às seguintes perguntas. Para cada pergunta, assinale (com um √) a resposta que melhor refl ecte a forma como pensa e 
se sente. Responda com base no que pensa e sente actualmente. Algumas perguntas podem dizer respeito à sua vida 

privada, mas são necessárias para avaliar adequadamente todos os aspectos da sua vida

Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima 
dos seus pensamentos e sentimentos actuais Sempre Muitas 

vezes Ás vezes Raramente Nunca 

T1 O tratamento de infertilidade afecta negativamente o seu 
humor?      

T2 Dispõe dos serviços médicos de fertilidade que deseja?      

Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima 
dos seus pensamentos e sentimentos actuais Muitíssimo Muito Bastante Um 

pouco Nada 

T3 
Até que ponto é complicado lidar com os procedimentos e/ou 
administração de medicação para o(s) seu(s) tratamento(s) de 
infertilidade? 

     

T4 O efeito do tratamento incomoda-o(a) nas suas actividades do 
dia-a-dia ou de trabalho?       

T5 Sente que o pessoal dos serviços de fertilidade compreende 
aquilo porque está a passar?      

T6 Os efeitos secundários físicos da medicação e do tratamento 
para a infertilidade incomodam-no(a)?      

Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima 
dos seus pensamentos e sentimentos actuais 

Muito 
insatisfei-

to(a) 

Insatisfei-
to(a) 

Nem 
satisfeito(a) nem 

insatisfeito(a) 

Satisfei-
to(a) 

Muito 
satisfei-

to(a) 

T7 Está satisfeito(a) com a qualidade dos serviços disponíveis para 
a abordagem das suas necessidades emocionais?      

T8 Como avaliaria a cirurgia e/ou o(s) tratamento(s) médico(s) a 
que foi submetido?      

T9 Como avaliaria a qualidade da informação que recebeu sobre a 
medicação, a cirurgia e/ou o tratamento médico?      

T10 Está satisfeito(a) com as suas relações com o pessoal médico 
dos serviços de fertilidade?      



 

Anexo 5 

Tabela nº 5 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Idade Crosstabulation 

 
 

   

Idade 

Total até 24 anos 
dos 25 aos 

29 anos 
dos 30 aos 

34 anos 
dos 35 aos 

39 anos 
dos 40 aos 

44 anos 
dos 45 aos 

49 anos 

Casais em Estudo 
sobre Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou 
em tratamento 

Count 0 14 58 42 8 2 124 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 11,3% 46,8% 33,9% 6,5% 1,6% 100,0% 

% within Idade ,0% 37,8% 49,6% 59,2% 61,5% 66,7% 51,2% 

% of Total ,0% 5,8% 24,0% 17,4% 3,3% ,8% 51,2% 

Casais que ainda 
não iniciaram 
tratamento 

Count 1 23 59 29 5 1 118 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% 19,5% 50,0% 24,6% 4,2% ,8% 100,0% 

% within Idade 100,0% 62,2% 50,4% 40,8% 38,5% 33,3% 48,8% 

% of Total ,4% 9,5% 24,4% 12,0% 2,1% ,4% 48,8% 

Total Count 1 37 117 71 13 3 242 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,4% 15,3% 48,3% 29,3% 5,4% 1,2% 100,0% 

% within Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total ,4% 15,3% 48,3% 29,3% 5,4% 1,2% 100,0% 

 

 

 



 

Anexo 6 

Tabela nº 6 

 

 Naturalidade * Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro Crosstabulation 

 

    

Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Total 

Casais 
tratados ou 

em 
tratamento 

Casais que 
ainda não 
iniciaram 

tratamento 

Naturalidade  Alemanha Count 1 5 6 

% within 
Naturalidade 

16,7% 83,3% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% 4,2% 2,5% 

% of Total ,4% 2,0% 2,5% 

Canadá Count 1 0 1 

% within 
Naturalidade 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,0% ,4% 

% of Total ,4% ,0% ,4% 

Espanha Count 1 0 1 

% within 
Naturalidade 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,0% ,4% 

% of Total ,4% ,0% ,4% 

França Count 7 2 9 

% within 
Naturalidade 

77,8% 22,2% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

5,6% 1,7% 3,7% 

% of Total 2,9% ,8% 3,7% 

Luxemburgo Count 0 1 1 

% within 
Naturalidade 

,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% ,8% ,4% 

% of Total ,0% ,4% ,4% 

Portuguesa Count 105 108 213 

% within 
Naturalidade 

49,3% 50,7% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

84,7% 90,0% 87,3% 

% of Total 43,0% 44,3% 87,3% 

República Popular 
da África do Sul 

Count 1 0 1 

% within 
Naturalidade 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,0% ,4% 

% of Total ,4% ,0% ,4% 



 
 
República Popular 
de Angola 

 
 
Count 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

2 
% within 
Naturalidade 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

República Popular 
do Congo 

Count 1 0 1 

% within 
Naturalidade 

100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,0% ,4% 

% of Total ,4% ,0% ,4% 

República Popular 
de Moçambique 

Count 0 2 2 

% within 
Naturalidade 

,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

República 
Bolivariana da 
Venezuela 

Count 5 2 7 

% within 
Naturalidade 

71,4% 28,6% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

4,0% 1,7% 2,9% 

% of Total 2,0% ,8% 2,9% 

Total Count 124 120 244 

% within 
Naturalidade 

50,8% 49,2% 100,0% 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,8% 49,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Tabela nº 8 

Concelho de Residência * Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro Crosstabulation 
 

    

Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Total 

Casais 
tratados ou 

em 
tratamento 

Casais que 
ainda não 
iniciaram 

tratamento 

Concelho de 
Residência 

Albergaria-a-Velha Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Amarante Count 2 0 2 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Angra do 
Heroísmo/Açores 

Count 2 0 2 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Aveiro Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Bragança Count 0 4 4 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 3,3% 1,6% 

% of Total ,0% 1,6% 1,6% 

Câmara de 
Lobos/Madeira 

Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Cinfães Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 



% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Espinho Count 2 2 4 

% within Concelho 
de Residência 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 1,7% 1,6% 

% of Total ,8% ,8% 1,6% 

Estarreja Count 2 0 2 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Felgueiras Count 2 2 4 

% within Concelho 
de Residência 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 1,7% 1,6% 

% of Total ,8% ,8% 1,6% 

Funchal/Madeira Count 4 2 6 

% within Concelho 
de Residência 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

3,2% 1,7% 2,5% 

% of Total 1,6% ,8% 2,5% 

Gondomar Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Ílhavo Count 2 0 2 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Lamego Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Lousada Count 4 6 10 

% within Concelho 
de Residência 40,0% 60,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

3,2% 5,0% 4,1% 

% of Total 1,6% 2,5% 4,1% 

Macedo de Count 2 0 2 



Cavaleiros % within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Maia Count 6 0 6 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

4,8% ,0% 2,5% 

% of Total 2,5% ,0% 2,5% 

Marco de 
Canavezes 

Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Miranda do Douro Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Mirandela Count 2 0 2 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Matosinhos Count 4 0 4 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

3,2% ,0% 1,6% 

% of Total 1,6% ,0% 1,6% 

Oliveira de 
Azeméis 

Count 2 4 6 

% within Concelho 
de Residência 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 3,3% 2,5% 

% of Total ,8% 1,6% 2,5% 

Ovar Count 2 2 4 

% within Concelho 
de Residência 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 1,7% 1,6% 

% of Total ,8% ,8% 1,6% 

Paredes Count 2 4 6 

% within Concelho 
de Residência 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 3,3% 2,5% 



% of Total ,8% 1,6% 2,5% 

Penafiel Count 2 4 6 

% within Concelho 
de Residência 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 3,3% 2,5% 

% of Total ,8% 1,6% 2,5% 

Ponta 
Delgada/Açores 

Count 2 2 4 

% within Concelho 
de Residência 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 1,7% 1,6% 

% of Total ,8% ,8% 1,6% 

Ponte de Lima Count 2 0 2 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Porto Count 12 6 18 

% within Concelho 
de Residência 66,7% 33,3% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

9,7% 5,0% 7,4% 

% of Total 4,9% 2,5% 7,4% 

Póvoa do Varzim Count 4 0 4 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

3,2% ,0% 1,6% 

% of Total 1,6% ,0% 1,6% 

Ribeira 
Brava/Madeira 

Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Rio Tinto Count 2 2 4 

% within Concelho 
de Residência 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 1,7% 1,6% 

% of Total ,8% ,8% 1,6% 

Santa 
Cruz/Madeira 

Count 4 0 4 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

3,2% ,0% 1,6% 

% of Total 1,6% ,0% 1,6% 

Santa Maria da 
Feira 

Count 6 4 10 

% within Concelho 
de Residência 60,0% 40,0% 100,0% 



% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

4,8% 3,3% 4,1% 

% of Total 2,5% 1,6% 4,1% 

São João da 
Madeira 

Count 2 2 4 

% within Concelho 
de Residência 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 1,7% 1,6% 

% of Total ,8% ,8% 1,6% 

São Pedro do Sul Count 2 0 2 

% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Trofa Count 2 2 4 

% within Concelho 
de Residência 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 1,7% 1,6% 

% of Total ,8% ,8% 1,6% 

Vale de Cambra Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Valongo Count 2 4 6 

% within Concelho 
de Residência 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 3,3% 2,5% 

% of Total ,8% 1,6% 2,5% 

Viana do Castelo Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Vila do Conde Count 0 2 2 

% within Concelho 
de Residência ,0% 100,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,0% 1,7% ,8% 

% of Total ,0% ,8% ,8% 

Vila Nova de Gaia Count 40 44 84 

% within Concelho 
de Residência 47,6% 52,4% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

32,3% 36,7% 34,4% 

% of Total 16,4% 18,0% 34,4% 

Vila Verde Count 2 0 2 



% within Concelho 
de Residência 100,0% ,0% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% ,0% ,8% 

% of Total ,8% ,0% ,8% 

Total Count 124 120 244 

% within Concelho 
de Residência 50,8% 49,2% 100,0% 

% within Casais 
em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,8% 49,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 

Tabela nº 9 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Profissão Actual Crosstabulation 

 

    

Profissão Actual 

Total 

Quadros 
Superiores da 
Adm. Pública, 
de Empresa e 

Dirigentes 

Especialistas 
das Profissões 
Intelectuais e 

Científicas 

Técnicos e 
Profissionais 

de Nível 
Intermédio 

Pessoal 
Administrativo, 

Serviços e 
similares 

Agricultores, 
Operários, 
Artífices, e 

outros Trab. 
Qualif. 

Forças 
Militares e 

Militarizadas 

Trabalho 
doméstico 

não 
remunerado Estudante 

Desempregado 
(a) 

Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in 
Vitro 

Casais 
tratados ou 
em 
tratamento 

Count 10 28 25 23 27 2 1 2 6 124 

% within 
Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in 
Vitro 

8,1% 22,6% 20,2% 18,5% 21,8% 1,6% ,8% 1,6% 4,8% 100,0% 

% within 
Profissão 
Actual 

58,8% 60,9% 50,0% 45,1% 47,4% 40,0% 25,0% 100,0% 50,0% 50,8% 

% of Total 4,1% 11,5% 10,2% 9,4% 11,1% ,8% ,4% ,8% 2,5% 50,8% 

Casais que 
ainda não 
iniciaram 
tratamento 

Count 7 18 25 28 30 3 3 0 6 120 

% within 
Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in 
Vitro 

5,8% 15,0% 20,8% 23,3% 25,0% 2,5% 2,5% ,0% 5,0% 100,0% 

% within 
Profissão 
Actual 

41,2% 39,1% 50,0% 54,9% 52,6% 60,0% 75,0% ,0% 50,0% 49,2% 

% of Total 2,9% 7,4% 10,2% 11,5% 12,3% 1,2% 1,2% ,0% 2,5% 49,2% 

Total Count 17 46 50 51 57 5 4 2 12 244 

% within 
Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in 
Vitro 

7,0% 18,9% 20,5% 20,9% 23,4% 2,0% 1,6% ,8% 4,9% 100,0% 

% within 
Profissão 
Actual 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,0% 18,9% 20,5% 20,9% 23,4% 2,0% 1,6% ,8% 4,9% 100,0% 

 



 

Anexo 9 

Tabela nº 10 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Há quantos anos vivem juntos? Crosstabulation 

 

   

Há quantos anos vivem juntos? 

Total De 1 a 4 anos De 5 a 9 anos 
De 10 a 14 

anos 
De 15 a 19 

anos 
De 20 a 24 

anos 

Casais em Estudo 
sobre Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou 
em tratamento 

Count 30 72 16 4 2 124 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

24,2% 58,1% 12,9% 3,2% 1,6% 100,0% 

% within Há quantos 
anos vivem juntos? 50,0% 50,7% 50,0% 50,0% 100,0% 50,8% 

% of Total 12,3% 29,5% 6,6% 1,6% ,8% 50,8% 

Casais que ainda 
não iniciaram 
tratamento 

Count 30 70 16 4 0 120 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

25,0% 58,3% 13,3% 3,3% ,0% 100,0% 

% within Há quantos 
anos vivem juntos? 50,0% 49,3% 50,0% 50,0% ,0% 49,2% 

% of Total 12,3% 28,7% 6,6% 1,6% ,0% 49,2% 

Total Count 60 142 32 8 2 244 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

24,6% 58,2% 13,1% 3,3% ,8% 100,0% 

% within Há quantos 
anos vivem juntos? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 24,6% 58,2% 13,1% 3,3% ,8% 100,0% 

 

 

 



 

Anexo 10 

Tabela nº 11 

 

 Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Há quantos anos estão a tentar engravidar sem sucesso? Crosstabulation 

 

   

Há quantos anos estão a tentar engravidar sem sucesso? 

Total 
Até 1 ano 

e meio De 2 a 4 anos De 5 a 8 anos De 6 a 9 anos 
De 10 a 13 

anos 
De 14 a 17 

anos 

Casais em Estudo 
sobre Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou 
em tratamento 

Count 8 76 26 10 2 2 124 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

6,5% 61,3% 21,0% 8,1% 1,6% 1,6% 100,0% 

% within Há quantos 
anos estão a tentar 
engravidar sem 
sucesso? 

36,4% 50,0% 54,2% 71,4% 33,3% 100,0% 50,8% 

% of Total 3,3% 31,1% 10,7% 4,1% ,8% ,8% 50,8% 

Casais que ainda 
não iniciaram 
tratamento 

Count 14 76 22 4 4 0 120 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

11,7% 63,3% 18,3% 3,3% 3,3% ,0% 100,0% 

% within Há quantos 
anos estão a tentar 
engravidar sem 
sucesso? 

63,6% 50,0% 45,8% 28,6% 66,7% ,0% 49,2% 

% of Total 5,7% 31,1% 9,0% 1,6% 1,6% ,0% 49,2% 

Total Count 22 152 48 14 6 2 244 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

9,0% 62,3% 19,7% 5,7% 2,5% ,8% 100,0% 

% within Há quantos 
anos estão a tentar 
engravidar sem 
sucesso? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 62,3% 19,7% 5,7% 2,5% ,8% 100,0% 

 



 

Anexo 11 

Tabela nº 12 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Quando foi Diagnosticada a Infertilidade? Crosstabulation 

 

   

Quando foi Diagnosticada a Infertilidade? 

Total 
De 0 a 6 
meses 

De 7 a 11 
meses De 1 a 3 anos De 4 a 7 anos 

De 8 a 11 
anos 

De 16 a 20 
anos 

Casais em Estudo 
sobre Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou 
em tratamento 

Count 2 12 90 14 4 2 124 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 9,7% 72,6% 11,3% 3,2% 1,6% 100,0% 

% within Quando foi 
Diagnosticada a 
Infertilidade? 

11,1% 60,0% 59,2% 87,5% 50,0% 100,0% 57,4% 

% of Total ,9% 5,6% 41,7% 6,5% 1,9% ,9% 57,4% 

Casais que ainda 
não iniciaram 
tratamento 

Count 16 8 62 2 4 0 92 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

17,4% 8,7% 67,4% 2,2% 4,3% ,0% 100,0% 

% within Quando foi 
Diagnosticada a 
Infertilidade? 

88,9% 40,0% 40,8% 12,5% 50,0% ,0% 42,6% 

% of Total 7,4% 3,7% 28,7% ,9% 1,9% ,0% 42,6% 

Total Count 18 20 152 16 8 2 216 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

8,3% 9,3% 70,4% 7,4% 3,7% ,9% 100,0% 

% within Quando foi 
Diagnosticada a 
Infertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,3% 9,3% 70,4% 7,4% 3,7% ,9% 100,0% 

 



Anexo 12 

Tabela Nº 19 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: A-Como avalia a sua saúde Crosstabulation 
 

    
Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: A-Como avalia a 

sua saúde Total 

    Nem boa nem má Boa Muito Boa   

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro Casais tratados 
ou em 
tratamento 

Count 
8 101 15 124 

    % within Casais em Estudo 
sobre Fertilização in Vitro 6,5% 81,5% 12,1% 100,0% 

    % within Fertilidade e Qualidade 
de Vida 2008: A-Como avalia a 
sua saúde 40,0% 55,5% 35,7% 50,8% 

    % of Total 3,3% 41,4% 6,1% 50,8% 

  Casais que 
ainda não 
iniciaram 
tratamento 

Count 

12 81 27 120 

    % within Casais em Estudo 
sobre Fertilização in Vitro 10,0% 67,5% 22,5% 100,0% 

    % within Fertilidade e Qualidade 
de Vida 2008: A-Como avalia a 
sua saúde 60,0% 44,5% 64,3% 49,2% 

    % of Total 4,9% 33,2% 11,1% 49,2% 

Total Count 20 182 42 244 

  % within Casais em Estudo 
sobre Fertilização in Vitro 8,2% 74,6% 17,2% 100,0% 

  % within Fertilidade e Qualidade 
de Vida 2008: A-Como avalia a 
sua saúde 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 8,2% 74,6% 17,2% 100,0% 



 

Anexo 13 

Tabela nº 20 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: B-Está satisfeito (a) com a sua qualidade de vida? Crosstabulation 

 

   Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: B-Está satisfeito (a) com a sua qualidade de vida? Total 

    Muito insatisfeito (a) Insatisfeito (a) 
Nem satisfeito(a) nem 
insatisfeito(a) Satisfeito (a) Muito Satisfeito (a)   

Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em tratamento Count 
1 4 8 95 16 124 

    % within Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% 3,2% 6,5% 76,6% 12,9% 100,0% 

    % within Fertilidade e Qualidade de 
Vida 2008: B-Está satisfeito (a) com a 
sua qualidade de vida? 

50,0% 66,7% 38,1% 51,4% 53,3% 50,8% 

    % of Total 
,4% 1,6% 3,3% 38,9% 6,6% 50,8% 

  Casais que ainda não iniciaram 
tratamento 

Count 
1 2 13 90 14 120 

    % within Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% 1,7% 10,8% 75,0% 11,7% 100,0% 

    % within Fertilidade e Qualidade de 
Vida 2008: B-Está satisfeito (a) com a 
sua qualidade de vida? 

50,0% 33,3% 61,9% 48,6% 46,7% 49,2% 

    % of Total 
,4% ,8% 5,3% 36,9% 5,7% 49,2% 

Total Count 
2 6 21 185 30 244 

  % within Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% 2,5% 8,6% 75,8% 12,3% 100,0% 

  % within Fertilidade e Qualidade de 
Vida 2008: B-Está satisfeito (a) com a 
sua qualidade de vida? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 
,8% 2,5% 8,6% 75,8% 12,3% 100,0% 

 



Anexo 14   Tabela nº 21 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Acha que não consegue avançar com outros objectivos e planos de vida por causa dos problemas de infertilidade? Crosstabulation 

 

    

Acha que não consegue avançar com outros objectivos e planos de vida por causa dos problemas de infertilidade? 

Total Completamente Muito Mais ou menos Pouco Nada 

Casais em  Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

Casais tratados ou em tratamento Count 
2 2 34 24 62 124 

% within Casais em  Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

1,6% 1,6% 27,4% 19,4% 50,0% 100,0% 

% within Acha que não consegue 
avançar com outros objectivos e planos 
de vida por causa dos problemas de 
infertilidade? 

40,0% 50,0% 51,5% 40,7% 56,4% 50,8% 

% of Total 
,8% ,8% 13,9% 9,8% 25,4% 50,8% 

Casais que ainda não iniciaram 
tratamento 

Count 
3 2 32 35 48 120 

% within Casais em  Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

2,5% 1,7% 26,7% 29,2% 40,0% 100,0% 

% within Acha que não consegue 
avançar com outros objectivos e planos 
de vida por causa dos problemas de 
infertilidade? 

60,0% 50,0% 48,5% 59,3% 43,6% 49,2% 

% of Total 
1,2% ,8% 13,1% 14,3% 19,7% 49,2% 

Total Count 
5 4 66 59 110 244 

% within Casais em  Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

2,0% 1,6% 27,0% 24,2% 45,1% 100,0% 

% within Acha que não consegue 
avançar com outros objectivos e planos 
de vida por causa dos problemas de 
infertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 
2,0% 1,6% 27,0% 24,2% 45,1% 100,0% 



 

Anexo 15 

Tabela nº 22 

 

Casais em  Estudo sobre Fertilização in Vitro * Sente que é capaz de lidar com os seus problemas de fertilidade? Crosstabulation 

 

   Sente que é capaz de lidar com os seus problemas de fertilidade? Total 

  Completamente Muito 
Mais ou 
menos Pouco Nada  

Casais em  Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 
46 27 38 9 3 123 

    % within Casais em  
Estudo sobre Fertilização in 
Vitro 

37,4% 22,0% 30,9% 7,3% 2,4% 100,0% 

    % within Sente que é capaz 
de lidar com os seus 
problemas de fertilidade? 57,5% 42,9% 50,0% 47,4% 60,0% 50,6% 

    % of Total 18,9% 11,1% 15,6% 3,7% 1,2% 50,6% 

  Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 
34 36 38 10 2 120 

    % within Casais em  
Estudo sobre Fertilização in 
Vitro 

28,3% 30,0% 31,7% 8,3% 1,7% 100,0% 

    % within Sente que é capaz 
de lidar com os seus 
problemas de fertilidade? 42,5% 57,1% 50,0% 52,6% 40,0% 49,4% 

    % of Total 14,0% 14,8% 15,6% 4,1% ,8% 49,4% 

Total Count 80 63 76 19 5 243 

  % within Casais em Estudo 
sobre Fertilização in Vitro 32,9% 25,9% 31,3% 7,8% 2,1% 100,0% 

  % within Sente que é capaz 
de lidar com os seus 
problemas de fertilidade? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 32,9% 25,9% 31,3% 7,8% 2,1% 100,0% 

 



 

Anexo 16 

Tabela nº 23 

 

Casais em  Estudo sobre Fertilização in Vitro * Sente-se que a sua família consegue compreender aquilo por que está a passar? Crosstabulation 

 

   

Sente-se que a sua família consegue compreender aquilo por que está a 
passar? 

Total Sempre Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca 

Casais em  Estudo 
sobre Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 58 23 31 10 2 124 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

46,8% 18,5% 25,0% 8,1% 1,6% 100,0% 

% within Sente-se que a 
sua família consegue 
compreender aquilo por 
que está a passar? 

46,4% 54,8% 59,6% 71,4% 20,0% 51,0% 

% of Total 23,9% 9,5% 12,8% 4,1% ,8% 51,0% 

Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 67 19 21 4 8 119 

% within Casais  em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

56,3% 16,0% 17,6% 3,4% 6,7% 100,0% 

% within Sente-se que a 
sua família consegue 
compreender aquilo por 
que está a passar? 

53,6% 45,2% 40,4% 28,6% 80,0% 49,0% 

% of Total 27,6% 7,8% 8,6% 1,6% 3,3% 49,0% 

Total Count 125 42 52 14 10 243 

% within Casais  em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

51,4% 17,3% 21,4% 5,8% 4,1% 100,0% 

% within Sente-se que a 
sua família consegue 
compreender aquilo por 
que está a passar? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,4% 17,3% 21,4% 5,8% 4,1% 100,0% 

 



 

Anexo 17 

Tabela nº 24 
 

Casais em  Estudo sobre Fertilização in Vitro * Está satisfeito (a) com o apoio que recebe de amigos relativamente aos seus problemas de fertilidade? Crosstabulation 

 

   

Está satisfeito (a) com o apoio que recebe de amigos relativamente aos seus problemas de fertilidade? 

Total Muito Insatisfeito (a) Insatisfeito (a) 
Nem satisfeito(a) nem 

insatisfeito(a) Satisfeito (a) Muito satisfeito (a) 

Casais  em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em tratamento Count 
8 4 23 61 28 124 

% within Casais eem Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

6,5% 3,2% 18,5% 49,2% 22,6% 100,0% 

% within Está satisfeito (a) com o 
apoio que recebe de amigos 
relativamente aos seus problemas 
de fertilidade? 

40,0% 40,0% 40,4% 56,0% 58,3% 50,8% 

% of Total 
3,3% 1,6% 9,4% 25,0% 11,5% 50,8% 

Casais que ainda não iniciaram 
tratamento 

Count 
12 6 34 48 20 120 

% within Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

10,0% 5,0% 28,3% 40,0% 16,7% 100,0% 

% within Está satisfeito (a) com o 
apoio que recebe de amigos 
relativamente aos seus problemas 
de fertilidade? 

60,0% 60,0% 59,6% 44,0% 41,7% 49,2% 

% of Total 
4,9% 2,5% 13,9% 19,7% 8,2% 49,2% 

Total Count 
20 10 57 109 48 244 

% within Casais em  Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

8,2% 4,1% 23,4% 44,7% 19,7% 100,0% 

% within Está satisfeito (a) com o 
apoio que recebe de amigos 
relativamente aos seus problemas 
de fertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 
8,2% 4,1% 23,4% 44,7% 19,7% 100,0% 



 

Anexo 18 

Tabela nº 25 
 

 Casais em  Estudo sobre Fertilização in Vitro * Está satisfeito com a sua vida sexual, apesar de ter problemas de fertilidade? Crosstabulation 

 

    

Está satisfeito com a sua vida sexual, apesar de ter problemas de fertilidade? 

Total 
Muito 

insatisfeito (a) Insatisfeito (a) 

Nem 
satisfeito(a) 

nem 
insatisfeito(a) Satisfeito (a) 

Muito 
satisfeito (a) 6 

Casais em  Estudo 
sobre Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou 
em tratamento 

Count 7 5 5 59 48 0 124 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

5,6% 4,0% 4,0% 47,6% 38,7% ,0% 100,0% 

% within Está 
satisfeito com a sua 
vida sexual, apesar 
de ter problemas de 
fertilidade? 

31,8% 38,5% 29,4% 54,6% 57,8% ,0% 50,8% 

% of Total 2,9% 2,0% 2,0% 24,2% 19,7% ,0% 50,8% 

Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 15 8 12 49 35 1 120 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

12,5% 6,7% 10,0% 40,8% 29,2% ,8% 100,0% 

% within Está 
satisfeito com a sua 
vida sexual, apesar 
de ter problemas de 
fertilidade? 

68,2% 61,5% 70,6% 45,4% 42,2% 100,0% 49,2% 

% of Total 6,1% 3,3% 4,9% 20,1% 14,3% ,4% 49,2% 

Total Count 22 13 17 108 83 1 244 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

9,0% 5,3% 7,0% 44,3% 34,0% ,4% 100,0% 

% within Está 
satisfeito com a sua 
vida sexual, apesar 
de ter problemas de 
fertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 9,0% 5,3% 7,0% 44,3% 34,0% ,4% 100,0% 



 

Anexo 19 

Tabela nº 26 
 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Os problemas de fertilidade tiveram um impacto negativo na sua relação? Crosstabulation 

 

   

Os problemas de fertilidade tiveram um impacto negativo 
na sua relação? 

Total Muito 
Mais ou 
menos Pouco Nada 

Casais em  Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 1 5 25 93 124 

% within Casais em  
Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

,8% 4,0% 20,2% 75,0% 100,0% 

% within Os problemas 
de fertilidade tiveram um 
impacto negativo na sua 
relação? 

100,0% 38,5% 41,7% 54,7% 50,8% 

% of Total ,4% 2,0% 10,2% 38,1% 50,8% 

Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 0 8 35 77 120 

% within Casais em 
Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

,0% 6,7% 29,2% 64,2% 100,0% 

% within Os problemas 
de fertilidade tiveram um 
impacto negativo na sua 
relação? 

,0% 61,5% 58,3% 45,3% 49,2% 

% of Total ,0% 3,3% 14,3% 31,6% 49,2% 

Total Count 1 13 60 170 244 

% within Casais em 
Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

,4% 5,3% 24,6% 69,7% 100,0% 

% within Os problemas 
de fertilidade tiveram um 
impacto negativo na sua 
relação? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total ,4% 5,3% 24,6% 69,7% 100,0% 

 



 

Anexo 20 

Tabela nº 27 
 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Os seus problemas de fertilidade interferem com o seu trabalho ou as suas obrigações do dia-a-dia? Crosstabulation 

 

    

Os seus problemas de fertilidade interferem com o seu trabalho ou as suas obrigações do 
dia-a-dia? 

Total Sempre Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca 

Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 1 2 22 27 72 124 

% within Casais em Estudo 
sobre Fertilização in Vitro 

,8% 1,6% 17,7% 21,8% 58,1% 100,0% 

% within Os seus problemas 
de fertilidade interferem com o 
seu trabalho ou as suas 
obrigações do dia-a-dia? 50,0% 66,7% 71,0% 39,7% 51,4% 50,8% 

% of Total ,4% ,8% 9,0% 11,1% 29,5% 50,8% 

Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 1 1 9 41 68 120 

% within Casais em Estudo 
sobre Fertilização in Vitro 

,8% ,8% 7,5% 34,2% 56,7% 100,0% 

% within Os seus problemas 
de fertilidade interferem com o 
seu trabalho ou as suas 
obrigações do dia-a-dia? 50,0% 33,3% 29,0% 60,3% 48,6% 49,2% 

% of Total ,4% ,4% 3,7% 16,8% 27,9% 49,2% 

Total Count 2 3 31 68 140 244 

% within Casais em  Estudo 
sobre Fertilização in Vitro 

,8% 1,2% 12,7% 27,9% 57,4% 100,0% 

% within Os seus problemas 
de fertilidade interferem com o 
seu trabalho ou as suas 
obrigações do dia-a-dia? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total ,8% 1,2% 12,7% 27,9% 57,4% 100,0% 



 

Anexo 21 

Tabela nº 28 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Encontra-se socialmente isolado (a) por causa dos problemas de fertilidade? Crosstabulation 

 

   

Encontra-se socialmente isolado (a) por causa dos problemas de 
fertilidade? 

Total Sempre Muitas Vezes Às vezes Raramente Nunca 

Casais em  Estudo 
sobre Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 1 2 10 24 87 124 

% within Casais em  
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% 1,6% 8,1% 19,4% 70,2% 100,0% 

% within Encontra-se 
socialmente isolado (a) 
por causa dos 
problemas de 
fertilidade? 

50,0% 100,0% 47,6% 60,0% 48,6% 50,8% 

% of Total ,4% ,8% 4,1% 9,8% 35,7% 50,8% 

Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 1 0 11 16 92 120 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,0% 9,2% 13,3% 76,7% 100,0% 

% within Encontra-se 
socialmente isolado (a) 
por causa dos 
problemas de 
fertilidade? 

50,0% ,0% 52,4% 40,0% 51,4% 49,2% 

% of Total ,4% ,0% 4,5% 6,6% 37,7% 49,2% 

Total Count 2 2 21 40 179 244 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,8% 8,6% 16,4% 73,4% 100,0% 

% within Encontra-se 
socialmente isolado (a) 
por causa dos 
problemas de 
fertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total ,8% ,8% 8,6% 16,4% 73,4% 100,0% 

 



 

 

Anexo 22 

Tabela nº 29 

 

Casais em  Estudo sobre Fertilização in Vitro * Sente-se desconfortável ao participar em situações sociais, tais como férias e festas, por causa dos  
seus problemas de fertilidade? Crosstabulation 

 

   
Sente-se desconfortável ao participar em situações sociais, tais como férias e festas, por causa dos seus 

problemas de fertilidade? Total 

    Sempre Muitas vezes Às vezes Raramente Nunca   

Casais em  Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou 
em tratamento 

Count 
1 4 8 19 92 124 

    % within Casais em  Estudo 
sobre Fertilização in Vitro ,8% 3,2% 6,5% 15,3% 74,2% 100,0% 

    % within Sente-se 
desconfortável ao participar 
em situações sociais, tais 
como férias e festas, por 
causa dos seus problemas 
de fertilidade? 

50,0% 80,0% 53,3% 47,5% 50,5% 50,8% 

    % of Total ,4% 1,6% 3,3% 7,8% 37,7% 50,8% 

  Casais que ainda 
não iniciaram 
tratamento 

Count 
1 1 7 21 90 120 

    % within Casais em  Estudo 
sobre Fertilização in Vitro ,8% ,8% 5,8% 17,5% 75,0% 100,0% 

    % within Sente-se 
desconfortável ao participar 
em situações sociais, tais 
como férias e festas, por 
causa dos seus problemas 
de fertilidade? 

50,0% 20,0% 46,7% 52,5% 49,5% 49,2% 

    % of Total ,4% ,4% 2,9% 8,6% 36,9% 49,2% 

Total Count 2 5 15 40 182 244 

  % within Casais em  Estudo 
sobre Fertilização in Vitro ,8% 2,0% 6,1% 16,4% 74,6% 100,0% 

  % within Sente-se 
desconfortável ao participar 
em situações sociais, tais 
como férias e festas, por 
causa dos seus problemas 
de fertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total ,8% 2,0% 6,1% 16,4% 74,6% 100,0% 

 



 

Anexo 23 

Tabela nº 30 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Os seus problemas de fertilidade tornam-no inferior às pessoas com filhos? Crosstabulation 

 

   

Os seus problemas de fertilidade tornam-no inferior às 
pessoas com filhos? 

Total Muito 
Mais ou 
menos Pouco Nada 

Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 2 15 22 85 124 

% within Casais em 
Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

1,6% 12,1% 17,7% 68,5% 100,0% 

% within Os seus 
problemas de fertilidade 
tornam-no inferior às 
pessoas com filhos? 

33,3% 48,4% 44,0% 54,1% 50,8% 

% of Total ,8% 6,1% 9,0% 34,8% 50,8% 

Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 4 16 28 72 120 

% within Casais em  
Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

3,3% 13,3% 23,3% 60,0% 100,0% 

% within Os seus 
problemas de fertilidade 
tornam-no inferior às 
pessoas com filhos? 

66,7% 51,6% 56,0% 45,9% 49,2% 

% of Total 1,6% 6,6% 11,5% 29,5% 49,2% 

Total Count 6 31 50 157 244 

% within Casais em  
Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

2,5% 12,7% 20,5% 64,3% 100,0% 

% within Os seus 
problemas de fertilidade 
tornam-no inferior às 
pessoas com filhos? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,5% 12,7% 20,5% 64,3% 100,0% 



 

Anexo 24 

Tabela nº 31 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Sente pressão social para ter (ou ter mais) filhos? Crosstabulation 

 

   

Sente pressão social para ter (ou ter mais) filhos? 

Total Muitíssimo Muito 
Mais ou 
menos Pouco Nada 

Casais em  Estudo 
sobre Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 5 24 29 23 43 124 

% within Casais  em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

4,0% 19,4% 23,4% 18,5% 34,7% 100,0% 

% within Sente pressão 
social para ter (ou ter 
mais) filhos? 

38,5% 58,5% 49,2% 47,9% 51,8% 50,8% 

% of Total 2,0% 9,8% 11,9% 9,4% 17,6% 50,8% 

Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 8 17 30 25 40 120 

% within Casais  em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

6,7% 14,2% 25,0% 20,8% 33,3% 100,0% 

% within Sente pressão 
social para ter (ou ter 
mais) filhos? 

61,5% 41,5% 50,8% 52,1% 48,2% 49,2% 

% of Total 3,3% 7,0% 12,3% 10,2% 16,4% 49,2% 

Total Count 13 41 59 48 83 244 

% within Casais  em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

5,3% 16,8% 24,2% 19,7% 34,0% 100,0% 

% within Sente pressão 
social para ter (ou ter 
mais) filhos? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,3% 16,8% 24,2% 19,7% 34,0% 100,0% 

 

 



 

Anexo 25 

Tabela nº 32 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Sente dor e desconforto físico por causa dos seus problemas 
de fertilidade? Crosstabulation 

 

   

Sente dor e desconforto físico por causa dos  
seus problemas de fertilidade? Total 

    Muitíssimo Muito 
Mais ou 
menos Pouco Nada   

Casais em 
Estudo sobre  
Fertilização in 
Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 

1 1 19 20 83 124 

    % within Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,8% 15,3% 16,1% 66,9% 100,0% 

    % within Sente dor e desconforto físico por 
causa dos seus problemas de fertilidade? 

50,0% 50,0% 48,7% 57,1% 50,0% 50,8% 

    % of Total ,4% ,4% 7,8% 8,2% 34,0% 50,8% 

  Casais que ainda não 
iniciaram tratamento 

Count 
1 1 20 15 83 120 

    % within Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,8% 16,7% 12,5% 69,2% 100,0% 

    % within Sente dor e desconforto físico por 
causa dos seus problemas de fertilidade? 

50,0% 50,0% 51,3% 42,9% 50,0% 49,2% 

    % of Total ,4% ,4% 8,2% 6,1% 34,0% 49,2% 

Total Count 2 2 39 35 166 244 

  % within Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

,8% ,8% 16,0% 14,3% 68,0% 100,0% 

  % within Sente dor e desconforto físico por 
causa dos seus problemas de fertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total ,8% ,8% 16,0% 14,3% 68,0% 100,0% 

 

 

 

 



 

 

Anexo 26 

Tabela nº 33 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Sente que o pessoal dos serviços de fertilidade compreende aquilo porque está a passar? Crosstabulation 

 

    

Sente que o pessoal dos serviços de fertilidade compreende aquilo 
porque está a passar? 

Total Muitíssimo Muito Bastante Um pouco Nada 

Casais em  Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 34 32 35 12 3 116 

% within Casais em  
Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

29,3% 27,6% 30,2% 10,3% 2,6% 100,0% 

% within Sente que o 
pessoal dos serviços de 
fertilidade compreende 
aquilo porque está a 
passar? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 29,3% 27,6% 30,2% 10,3% 2,6% 100,0% 

Total Count 34 32 35 12 3 116 

% within Casais em  
Estudo sobre Fertilização 
in Vitro 

29,3% 27,6% 30,2% 10,3% 2,6% 100,0% 

% within Sente que o 
pessoal dos serviços de 
fertilidade compreende 
aquilo porque está a 
passar? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 29,3% 27,6% 30,2% 10,3% 2,6% 100,0% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 27 

Tabela nº 34 

Sente que o pessoal dos serviços de fertilidade compreende aquilo porque está a passar? 

 

  
Freque

ncy Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Muitíssimo 34 13,9 29,3 29,3 
  Muito 32 13,1 27,6 56,9 
  Bastante 35 14,3 30,2 87,1 
  Um pouco 12 4,9 10,3 97,4 
  Nada 3 1,2 2,6 100,0 
  Total 116 47,5 100,0   
Missing System 128 52,5     
Total 244 100,0     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 28 

Tabela nº 35 

 

Casais em Estudo sobre Fertilização in Vitro * Está satisfeito (a) com a qualidade dos serviços disponíveis para a abordagem das suas necessidades emocionais? 
Crosstabulation 

 

   

Está satisfeito (a) com a qualidade dos serviços disponíveis para a abordagem 
das suas necessidades emocionais? 

Total 
Muito 

insatisfeito (a) Insatisfeito (a) 

Nem 
satisfeito(a) 

nem 
insatisfeito(a) Satisfeito (a) 

Muito 
Satisfeito 

Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 5 3 17 58 36 119 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

4,2% 2,5% 14,3% 48,7% 30,3% 100,0% 

% within Está satisfeito 
(a) com a qualidade dos 
serviços disponíveis 
para a abordagem das 
suas necessidades 
emocionais? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,2% 2,5% 14,3% 48,7% 30,3% 100,0% 

Total Count 5 3 17 58 36 119 

% within Casais  em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

4,2% 2,5% 14,3% 48,7% 30,3% 100,0% 

% within Está satisfeito 
(a) com a qualidade dos 
serviços disponíveis 
para a abordagem das 
suas necessidades 
emocionais? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 4,2% 2,5% 14,3% 48,7% 30,3% 100,0% 

 

 



 

Anexo 29 

Tabela nº 37 

 

 Casais em  Estudo sobre Fertilização in Vitro * Está satisfeito (a) com as suas relações com o pessoal médico dos serviços de fertilidade? Crosstabulation 

 

   

Está satisfeito (a) com as suas relações com o pessoal médico dos serviços de 
fertilidade? 

Total 
Muito 

insatisfeito (a) Insatisfeito (a) 

Nem 
satisfeito(a) 

nem 
insatisfeito(a) Satisfeito (a) 

Muito 
satisfeito (a) 

Casais em Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

Casais tratados ou em 
tratamento 

Count 3 1 4 45 65 118 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

2,5% ,8% 3,4% 38,1% 55,1% 100,0% 

% within Está satisfeito 
(a) com as suas relações 
com o pessoal médico 
dos serviços de 
fertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,5% ,8% 3,4% 38,1% 55,1% 100,0% 

Total Count 3 1 4 45 65 118 

% within Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in Vitro 

2,5% ,8% 3,4% 38,1% 55,1% 100,0% 

% within Está satisfeito 
(a) com as suas relações 
com o pessoal médico 
dos serviços de 
fertilidade? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,5% ,8% 3,4% 38,1% 55,1% 100,0% 

 

 



 

Anexo 30 

Tabela Nº 39 

Correlations 
 

    

Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização 

in Vitro Sexo Idade 
Naturalida 

de 

Concelho 
de 

Residên 
cia 

Escolari 
dade 

Profis- 
são 
Actual 

Há 
quan 
tos 

anos 
vivem 

juntos? 

Há 
quantos 

anos 
estão a 
tentar 
engra 
vidar 
sem 

sucesso? 

Quando foi 
Diagnosti 

cada a 
Infertili-
dade? 

Houve 
investi~ 
gação 

simultâ- 
nea ao 

casal ou 
iniciaram 
por um 

dos mem 
bros) 

É o 
primeir
o casa-
mento/ 
relação 
estável 

de 
ambos

? 

Se não, 
existem 
filhos 

de 
anteri-
ores 
rela- 

ções? 
Quantos

? 

Filhos de 
Anterio 
res Rela 
ções do 

Sexo 
Feminino 

Filhos de 
Anterio 
res Rela 
ções do 

Sexo 
Mascu 

lino 

No 
caso de 

existi 
rem 

filhos 
do 

casal 
foi: 

gravi 
dez 

espon- 
tânea? 

No 
caso de 
existir~ 

em 
filhos 

do 
casal 

foi: com 
recurso 
à medi 
cina de 
reprodu
-ção? 

Casais em 
Estudo sobre 
Fertilização in 
Vitro 

Pearson 
Correlatio
n 

1 ,000 
-

,153(*) 
-,058 -,008 -,118 ,003 -,033 -,107 -,244(**) -,006 ,032 -,003 ,003 -,040 ,036 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

. 1,000 ,017 ,363 ,899 ,067 ,960 ,610 ,097 ,000 ,926 ,616 ,967 ,967 ,544 ,583 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

Sexo Pearson 
Correlatio
n 

,000 1 
,201(**

) 
-,034 ,000 -,134(*) 

,185(**
) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,157(*) -,157(*) ,110 ,110 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

1,000 . ,002 ,600 1,000 ,036 ,004 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,015 ,015 ,090 ,090 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

Idade Pearson 
Correlatio
n 

-,153(*) 
,201(**

) 
1 ,041 ,002 ,093 -,087 

,285(**
) 

,300(**) ,220(**) -,135(*) 
,171(**

) 
-,044 ,044 -,008 -,053 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,017 ,002 . ,521 ,975 ,149 ,180 ,000 ,000 ,001 ,036 ,008 ,501 ,501 ,898 ,414 . . 

  N 242 242 242 242 242 242 242 242 242 214 242 242 236 236 236 236 4 0 

Naturalidade Pearson 
Correlatio
n 

-,058 -,034 ,041 1 ,027 -,124 ,044 -,045 ,013 ,050 -,076 ,055 -,103 ,103 -,142(*) -,002 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,363 ,600 ,521 . ,675 ,054 ,499 ,487 ,843 ,464 ,235 ,393 ,113 ,113 ,028 ,970 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

Concelho de 
Residência 

Pearson 
Correlatio
n 

-,008 ,000 ,002 ,027 1 ,029 ,007 -,003 -,041 -,061 ,053 -,009 -,001 ,001 ,086 -,087 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,899 1,000 ,975 ,675 . ,647 ,919 ,961 ,528 ,374 ,412 ,894 ,990 ,990 ,186 ,180 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

Escolaridade Pearson 
Correlatio
n 

-,118 
-

,134(*) 
,093 -,124 ,029 1 -,054 -,039 -,192(**) -,074 ,007 ,065 -,115 ,115 -,137(*) -,025 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,067 ,036 ,149 ,054 ,647 . ,398 ,541 ,003 ,277 ,909 ,308 ,076 ,076 ,035 ,696 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 



Profissão 
Actual 

Pearson 
Correlatio
n 

,003 
,185(**

) 
-,087 ,044 ,007 -,054 1 

-
,156(*) 

-,136(*) -,053 ,079 -,068 ,073 -,073 ,110 -,007 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,960 ,004 ,180 ,499 ,919 ,398 . ,015 ,034 ,440 ,220 ,292 ,262 ,262 ,091 ,911 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

Há quantos 
anos vivem 
juntos? 

Pearson 
Correlatio
n 

-,033 ,000 
,285(**

) 
-,045 -,003 -,039 

-
,156(*) 

1 ,542(**) ,302(**) -,141(*) -,059 ,031 -,031 -,003 ,046 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,610 1,000 ,000 ,487 ,961 ,541 ,015 . ,000 ,000 ,028 ,363 ,638 ,638 ,962 ,478 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

Há quantos 
anos estão a 
tentar 
engravidar 
sem 
sucesso? 

Pearson 
Correlatio
n 

-,107 ,000 
,300(**

) 
,013 -,041 -,192(**) 

-
,136(*) 

,542(**
) 

1 ,533(**) -,020 ,022 -,064 ,064 -,045 -,045 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,097 1,000 ,000 ,843 ,528 ,003 ,034 ,000 . ,000 ,760 ,727 ,326 ,326 ,490 ,490 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

Quando foi 
Diagnosticad
a a 
Infertilidade? 

Pearson 
Correlatio
n 

-,244(**) ,000 
,220(**

) 
,050 -,061 -,074 -,053 

,302(**
) 

,533(**) 1 -,005 ,097 -,049 ,049 ,046 -,101 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,000 1,000 ,001 ,464 ,374 ,277 ,440 ,000 ,000 . ,944 ,156 ,476 ,476 ,503 ,143 . . 

  N 216 216 214 216 216 216 216 216 216 216 216 216 211 211 211 211 3 0 

Houve 
investigação 
simultânea ao 
casal ou 
iniciaram por 
um dos 
membros) 

Pearson 
Correlatio
n 

-,006 ,000 
-

,135(*) 
-,076 ,053 ,007 ,079 

-
,141(*) 

-,020 -,005 1 -,095 ,041 -,041 ,064 -,006 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,926 1,000 ,036 ,235 ,412 ,909 ,220 ,028 ,760 ,944 . ,138 ,526 ,526 ,328 ,932 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

É o primeiro 
casamento/rel
ação estável 
de ambos? 

Pearson 
Correlatio
n 

,032 ,000 
,171(**

) 
,055 -,009 ,065 -,068 -,059 ,022 ,097 -,095 1 

-
,531(**) 

,531(**) -,373(**) -,373(**) .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,616 1,000 ,008 ,393 ,894 ,308 ,292 ,363 ,727 ,156 ,138 . ,000 ,000 ,000 ,000 . . 

  N 244 244 242 244 244 244 244 244 244 216 244 244 238 238 238 238 4 0 

Se não, 
existem filhos 
de anteriores 
relações? 

Pearson 
Correlatio
n 

-,003 ,157(*) -,044 -,103 -,001 -,115 ,073 ,031 -,064 -,049 ,041 
-

,531(**
) 

1 
-

1,000(**) 
,703(**) ,703(**) .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,967 ,015 ,501 ,113 ,990 ,076 ,262 ,638 ,326 ,476 ,526 ,000 . . ,000 ,000 . . 

  N 238 238 236 238 238 238 238 238 238 211 238 238 238 238 238 238 4 0 

Quantos? Pearson 
Correlatio
n 

,003 
-

,157(*) 
,044 ,103 ,001 ,115 -,073 -,031 ,064 ,049 -,041 

,531(**
) 

-
1,000(*

*) 
1 -,703(**) -,703(**) .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,967 ,015 ,501 ,113 ,990 ,076 ,262 ,638 ,326 ,476 ,526 ,000 . . ,000 ,000 . . 



  N 238 238 236 238 238 238 238 238 238 211 238 238 238 238 238 238 4 0 

Filhos de 
Anteriores de 
Relações do 
Sexo 
Feminino 

Pearson 
Correlatio
n -,040 ,110 -,008 -,142(*) ,086 -,137(*) ,110 -,003 -,045 ,046 ,064 

-
,373(**

) 
,703(**) -,703(**) 1 -,013 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,544 ,090 ,898 ,028 ,186 ,035 ,091 ,962 ,490 ,503 ,328 ,000 ,000 ,000 . ,845 . . 

  N 238 238 236 238 238 238 238 238 238 211 238 238 238 238 238 238 4 0 

Filhos de 
Anteriores de 
Relações do 
Sexo 
Masculino 

Pearson 
Correlatio
n ,036 ,110 -,053 -,002 -,087 -,025 -,007 ,046 -,045 -,101 -,006 

-
,373(**

) 
,703(**) -,703(**) -,013 1 .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

,583 ,090 ,414 ,970 ,180 ,696 ,911 ,478 ,490 ,143 ,932 ,000 ,000 ,000 ,845 . . . 

  N 238 238 236 238 238 238 238 238 238 211 238 238 238 238 238 238 4 0 

No caso de 
existirem 
filhos do 
casal foi: 
gravidez 
espontânea 

Pearson 
Correlatio
n 

.(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 0 

No caso de 
existirem 
filhos do 
casal foi: com 
recurso à 
medicina de 
reprodução 

Pearson 
Correlatio
n 

.(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) .(a) 

  Sig. (2-
tailed) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a  Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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N
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N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008:
A-Como avalia a sua saúde?

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008:
B-Está satisfeito (a) com a sua
qualidade de vida?

A sua atenção e concentração são
prejudicadas por pensamentos de
infertilidade?

Acha que não consegue avançar com
outros objectivos e planos de vida por
causa dos problemas de infertilidade?

Sente-se esgotado(a) ou exausto(a)
por causa dos problemas de
fertilidade?

Sente que é capaz de lidar com os
seus problemas de fertilidade?

Está satisfeito (a) com o apoio que
recebe de amigos relativamente aos
seus problemas de fertilidade?

Está satisfeito com a sua vida sexual,
apesar de ter problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de fertilidade dão
origem a sentimentos de ciúme e
rancor?

Costuma ter sentimentos de angústia
e/ou perda por não conseguir ter um
filho (ou mais filhos)

Sente que oscila entre a esperança e
o desespero por causa dos
problemas de fertilidade?

Encontra-se socialmente isolado (a)
por causa dos problemas de
fertilidade?

É afectuoso com o seu companheiro
(a) e ele (ela) consigo apesar dos
seus problemas de fertilidade

Os seus problemas de fertilidade
interferem com o seu trabalho ou as
suas obrigações do dia-a-dia?

Sente-se desconfortável ao participar
em situações sociais, tais como férias
e festas, por causa dos seus
problemas de fertilidade?

Fertilidade e
Qualidade de Vida

2008: A-Como avalia
a sua saúde

Fertilidade e
Qualidade de Vida

2008: B-Está
satisfeito (a) com a
sua qualidade de

vida?

A sua atenção e
concentração são
prejudicadas por
pensamentos de

infertilidade?

Acha que não
consegue avançar

com outros objectivos
e planos de vida por
causa dos problemas

de infertilidade?

Sente-se
esgotado(a) ou
exausto(a) por

causa dos
problemas de

fertilidade?

Sente que é capaz de
lidar com os seus

problemas de
fertilidade?

Está satisfeito (a)
com o apoio que
recebe de amigos
relativamente aos
seus problemas de

fertilidade?

Está satisfeito com
a sua vida sexual,

apesar de ter
problemas de

fertilidade?

Os seus problemas de
fertilidade dão origem

a sentimentos de
ciúme e rancor?

Costuma ter
sentimentos de
angústia e/ou
perda por não

conseguir ter um
filho (ou mais

filhos))

Sente que oscila
entre a esperança e

o desespero por
causa dos problemas

de fertilidade?

Encontra-se
socialmente

isolado (a) por
causa dos

problemas de
fertilidade?

É afectuoso com o
seu companheiro (a) e

ele (ela) consigo
apesar dos seus

problemas de
fertilidade
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Correlations

-,143* -,125 -,181** -,123 -,263** ,236** -,099 ,049 -,265** -,195** -,229** -,215** ,097

,026 ,052 ,005 ,056 ,000 ,000 ,123 ,446 ,000 ,002 ,000 ,001 ,130

243 243 243 243 243 242 243 243 243 243 241 243 243

-,015 -,009 -,014 -,010 ,067 -,044 -,037 -,063 -,052 ,103 ,052 ,045 ,188**

,821 ,891 ,829 ,879 ,297 ,500 ,567 ,324 ,416 ,109 ,423 ,483 ,003

244 244 244 244 244 243 244 244 244 244 242 244 244

,010 ,132* ,536** ,351** ,585** -,349** ,008 ,031 ,239** ,583** ,557** ,387** -,006

,872 ,040 ,000 ,000 ,000 ,000 ,905 ,630 ,000 ,000 ,000 ,000 ,928

243 243 243 243 243 242 243 243 243 243 241 243 243

,069 ,200** ,366** ,327** ,479** -,326** ,082 ,056 ,217** ,390** ,369** ,489** ,050

,284 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,204 ,384 ,001 ,000 ,000 ,000 ,435

244 244 244 244 244 243 244 244 244 244 242 244 244

,013 ,091 ,503** ,287** ,676** -,296** -,088 -,035 ,244** ,508** ,532** ,349** ,037

,838 ,156 ,000 ,000 ,000 ,000 ,169 ,592 ,000 ,000 ,000 ,000 ,569

244 244 244 244 244 243 244 244 244 244 242 244 244

,151* ,174** ,309** ,254** ,331** -,241** ,022 ,126* ,167** ,297** ,254** ,328** -,105

,018 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,733 ,049 ,009 ,000 ,000 ,000 ,100

244 244 244 244 244 243 244 244 244 244 242 244 244

,053 ,010 ,202** ,174** ,271** -,277** -,025 ,032 ,164* ,226** ,228** ,235** -,032

,413 ,872 ,002 ,007 ,000 ,000 ,703 ,623 ,010 ,000 ,000 ,000 ,621

243 243 243 243 243 242 243 243 243 243 241 243 243

-,129* -,051 ,053 ,060 ,064 -,054 -,016 -,227** ,005 ,030 -,032 -,039 ,185**

,045 ,432 ,406 ,348 ,320 ,403 ,799 ,000 ,943 ,641 ,620 ,541 ,004

244 244 244 244 244 243 244 244 244 244 242 244 244

,084 ,034 ,274** ,297** ,365** -,228** -,049 -,078 ,340** ,305** ,254** ,301** ,024

,191 ,597 ,000 ,000 ,000 ,000 ,448 ,227 ,000 ,000 ,000 ,000 ,705

244 244 244 244 244 243 244 244 244 244 242 244 244

,027 ,056 ,504** ,345** ,567** -,321** ,070 -,022 ,309** ,497** ,530** ,417** -,016

,677 ,383 ,000 ,000 ,000 ,000 ,274 ,737 ,000 ,000 ,000 ,000 ,805

244 244 244 244 244 243 244 244 244 244 242 244 244

,102 ,120 ,239** ,202** ,412** -,238** -,015 ,022 ,171** ,356** ,312** ,305** -,069

,112 ,061 ,000 ,002 ,000 ,000 ,819 ,730 ,007 ,000 ,000 ,000 ,284

244 244 244 244 244 243 244 244 244 244 242 244 244

,093 ,013 ,418** ,172 ,484** -,378** -,131 -,062 ,311** ,332** ,443** ,248** ,034

,310 ,888 ,000 ,059 ,000 ,000 ,151 ,499 ,001 ,000 ,000 ,006 ,713

121 121 121 121 121 120 121 121 121 121 120 121 121

-,011 -,023 -,082 -,103 -,050 ,081 -,260** ,091 -,068 -,015 -,002 -,193* ,129

,902 ,802 ,372 ,259 ,583 ,378 ,004 ,320 ,462 ,870 ,984 ,034 ,157

121 121 121 121 121 120 121 121 121 121 120 121 121

-,047 ,151 ,270** ,269** ,318** -,104 ,049 ,042 ,295** ,193* ,184* ,215* -,214*

,618 ,106 ,003 ,003 ,001 ,270 ,604 ,652 ,001 ,038 ,049 ,020 ,021

116 116 116 116 116 115 116 116 116 116 115 116 116

-,040 ,096 ,350** ,343** ,503** -,115 -,029 -,093 ,301** ,246** ,369** ,246** ,046

,675 ,311 ,000 ,000 ,000 ,224 ,762 ,324 ,001 ,008 ,000 ,008 ,630

114 114 114 114 114 113 114 114 114 114 113 114 114

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Sente-se que a sua família consegue
compreender aquilo por que está a
passar?

O facto de ter problemas de
fertilidade fortaleceu a sua dedicação
ao seu companheiro?

Sente-se triste e deprimido (a) em
relação aos seus problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de fertilidade
tornam-no inferior às pessoas com
filhos?

Sente-se fatigado (a) devido a
problemas de fertilidade?

Os problemas de fertilidade tiveram
um impacto negativo na sua relação?

Sente dificuldade em falar com o (a)
seu (sua) companheiro (a) sobre o
que sente relativamente à
infertilidade?

Está satisfeito (a) com a sua relação,
apesar de ter problemas de
fertilidade?

Sente pressão social para ter (ou ter
mais) filhos?

Os seus problemas de fertilidade
deixam-no irritado?

Sente dor e desconforto físico por
causa dos seus problemas de
fertilidade?

O tratamento de infertilidade afecta
negativamente o seu humor?

Dispõe dos serviços médicos de
fertilidade que deseja?

Até que ponto é complicado lidar com
os procedimentos e/ou administração
de medicação para o (s) seus (s)
tratamentos de infertilidade?

O efeito do tratamento incomoda-o
(a) nas suas actividades do di-a-dia
ou de trabalho?

Fertilidade e
Qualidade de Vida

2008: A-Como avalia
a sua saúde

Fertilidade e
Qualidade de Vida

2008: B-Está
satisfeito (a) com a
sua qualidade de

vida?

A sua atenção e
concentração são
prejudicadas por
pensamentos de

infertilidade?

Acha que não
consegue avançar

com outros objectivos
e planos de vida por
causa dos problemas

de infertilidade?

Sente-se
esgotado(a) ou
exausto(a) por

causa dos
problemas de

fertilidade?

Sente que é capaz de
lidar com os seus

problemas de
fertilidade?

Está satisfeito (a)
com o apoio que
recebe de amigos
relativamente aos
seus problemas de

fertilidade?

Está satisfeito com
a sua vida sexual,

apesar de ter
problemas de

fertilidade?

Os seus problemas de
fertilidade dão origem

a sentimentos de
ciúme e rancor?

Costuma ter
sentimentos de
angústia e/ou
perda por não

conseguir ter um
filho (ou mais

filhos))

Sente que oscila
entre a esperança e

o desespero por
causa dos problemas

de fertilidade?

Encontra-se
socialmente

isolado (a) por
causa dos

problemas de
fertilidade?

É afectuoso com o
seu companheiro (a) e

ele (ela) consigo
apesar dos seus

problemas de
fertilidade
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Correlations

-,096 -,235* -,211* -,124 -,080 ,133 -,058 -,017 ,127 ,067 -,043 -,089 ,233*

,304 ,011 ,023 ,185 ,393 ,156 ,539 ,859 ,173 ,478 ,645 ,344 ,012

116 116 116 116 116 115 116 116 116 116 115 116 116

-,150 -,021 ,209* ,140 ,309** -,129 ,042 -,053 ,236* ,143 ,269** ,249** -,172

,112 ,827 ,025 ,137 ,001 ,174 ,657 ,574 ,012 ,130 ,004 ,008 ,068

114 114 114 114 114 113 114 114 114 114 113 114 114

-,141 ,083 ,020 ,181* -,086 -,023 ,063 -,091 ,026 -,033 -,058 -,021 ,008

,125 ,371 ,833 ,049 ,350 ,805 ,497 ,326 ,781 ,720 ,532 ,817 ,931

119 119 119 119 119 118 119 119 119 119 118 119 119

,009 ,116 ,126 ,018 ,124 -,064 ,149 ,000 ,039 -,049 -,030 ,149 ,041

,928 ,220 ,182 ,846 ,189 ,503 ,116 ,998 ,685 ,606 ,750 ,115 ,668

113 113 113 113 113 112 113 113 113 113 112 113 113

,066 ,303** ,146 ,184* ,111 -,084 ,093 ,003 ,070 -,030 ,012 ,212* -,046

,481 ,001 ,115 ,046 ,231 ,368 ,316 ,978 ,453 ,743 ,900 ,021 ,622

118 118 118 118 118 117 118 118 118 118 117 118 118

,015 ,235* ,021 ,067 -,023 ,032 ,063 -,056 -,091 -,152 -,161 -,025 ,000

,873 ,011 ,818 ,468 ,807 ,734 ,495 ,544 ,329 ,100 ,083 ,788 ,997

118 118 118 118 118 117 118 118 118 118 117 118 118

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Sente que o pessoal dos serviços de
fertilidade compreende aquilo porque
está a passar?

Os efeitos secundários físicos da
medicação e do tratamento para a
infertilidade incomodam-no (a)?

Está satisfeito (a) com a qualidade
dos serviços disponíveis para a
abordagem das suas necessidades
emocionais?

Como avaliaria a cirurgia e/ou o (s)
tratamentos médico (s) a que foi
submetido?

Como avaliaria a qualidade da
informação que recebeu sobre a
medicação, a cirurgia e/ou o
tratamento médico?

Está satisfeito (a) com as suas
relações com o pessoal médico dos
serviços de fertilidade?

Fertilidade e
Qualidade de Vida

2008: A-Como avalia
a sua saúde

Fertilidade e
Qualidade de Vida

2008: B-Está
satisfeito (a) com a
sua qualidade de

vida?

A sua atenção e
concentração são
prejudicadas por
pensamentos de

infertilidade?

Acha que não
consegue avançar

com outros objectivos
e planos de vida por
causa dos problemas

de infertilidade?

Sente-se
esgotado(a) ou
exausto(a) por

causa dos
problemas de

fertilidade?

Sente que é capaz de
lidar com os seus

problemas de
fertilidade?

Está satisfeito (a)
com o apoio que
recebe de amigos
relativamente aos
seus problemas de

fertilidade?

Está satisfeito com
a sua vida sexual,

apesar de ter
problemas de

fertilidade?

Os seus problemas de
fertilidade dão origem

a sentimentos de
ciúme e rancor?

Costuma ter
sentimentos de
angústia e/ou
perda por não

conseguir ter um
filho (ou mais

filhos))

Sente que oscila
entre a esperança e

o desespero por
causa dos problemas

de fertilidade?

Encontra-se
socialmente

isolado (a) por
causa dos

problemas de
fertilidade?

É afectuoso com o
seu companheiro (a) e

ele (ela) consigo
apesar dos seus

problemas de
fertilidade
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Correlations

,013 -,039 -,143* -,015 ,010 ,069 ,013 ,151* ,053 -,129* ,084 ,027 ,102

,844 ,542 ,026 ,821 ,872 ,284 ,838 ,018 ,413 ,045 ,191 ,677 ,112

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,111 ,118 -,125 -,009 ,132* ,200** ,091 ,174** ,010 -,051 ,034 ,056 ,120

,085 ,065 ,052 ,891 ,040 ,002 ,156 ,007 ,872 ,432 ,597 ,383 ,061

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,319** ,268** -,181** -,014 ,536** ,366** ,503** ,309** ,202** ,053 ,274** ,504** ,239**

,000 ,000 ,005 ,829 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,406 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,239** ,274** -,123 -,010 ,351** ,327** ,287** ,254** ,174** ,060 ,297** ,345** ,202**

,000 ,000 ,056 ,879 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,348 ,000 ,000 ,002

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,352** ,392** -,263** ,067 ,585** ,479** ,676** ,331** ,271** ,064 ,365** ,567** ,412**

,000 ,000 ,000 ,297 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,320 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

-,115 -,176** ,236** -,044 -,349** -,326** -,296** -,241** -,277** -,054 -,228** -,321** -,238**

,074 ,006 ,000 ,500 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,403 ,000 ,000 ,000

243 243 242 243 242 243 243 243 242 243 243 243 243

-,099 -,122 -,099 -,037 ,008 ,082 -,088 ,022 -,025 -,016 -,049 ,070 -,015

,122 ,056 ,123 ,567 ,905 ,204 ,169 ,733 ,703 ,799 ,448 ,274 ,819

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,040 -,032 ,049 -,063 ,031 ,056 -,035 ,126* ,032 -,227** -,078 -,022 ,022

,535 ,618 ,446 ,324 ,630 ,384 ,592 ,049 ,623 ,000 ,227 ,737 ,730

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,142* ,354** -,265** -,052 ,239** ,217** ,244** ,167** ,164* ,005 ,340** ,309** ,171**

,027 ,000 ,000 ,416 ,000 ,001 ,000 ,009 ,010 ,943 ,000 ,000 ,007

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,313** ,320** -,195** ,103 ,583** ,390** ,508** ,297** ,226** ,030 ,305** ,497** ,356**

,000 ,000 ,002 ,109 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,641 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,318** ,290** -,229** ,052 ,557** ,369** ,532** ,254** ,228** -,032 ,254** ,530** ,312**

,000 ,000 ,000 ,423 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,620 ,000 ,000 ,000

242 242 241 242 241 242 242 242 241 242 242 242 242

,324** ,507** -,215** ,045 ,387** ,489** ,349** ,328** ,235** -,039 ,301** ,417** ,305**

,000 ,000 ,001 ,483 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,541 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

-,135* -,055 ,097 ,188** -,006 ,050 ,037 -,105 -,032 ,185** ,024 -,016 -,069

,036 ,390 ,130 ,003 ,928 ,435 ,569 ,100 ,621 ,004 ,705 ,805 ,284

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

1 ,409** -,267** ,087 ,347** ,253** ,431** ,320** ,148* ,020 ,278** ,327** ,323**

. ,000 ,000 ,175 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,751 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,409** 1 -,303** ,002 ,365** ,437** ,417** ,287** ,238** -,036 ,369** ,362** ,296**

,000 . ,000 ,977 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,577 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008:
A-Como avalia a sua saúde?

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008:
B-Está satisfeito (a) com a sua
qualidade de vida?

A sua atenção e concentração são
prejudicadas por pensamentos de
infertilidade?

Acha que não consegue avançar com
outros objectivos e planos de vida por
causa dos problemas de infertilidade?

Sente-se esgotado(a) ou exausto(a)
por causa dos problemas de
fertilidade?

Sente que é capaz de lidar com os
seus problemas de fertilidade?

Está satisfeito (a) com o apoio que
recebe de amigos relativamente aos
seus problemas de fertilidade?

Está satisfeito com a sua vida sexual,
apesar de ter problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de fertilidade dão
origem a sentimentos de ciúme e
rancor?

Costuma ter sentimentos de angústia
e/ou perda por não conseguir ter um
filho (ou mais filhos)

Sente que oscila entre a esperança e
o desespero por causa dos
problemas de fertilidade?

Encontra-se socialmente isolado (a)
por causa dos problemas de
fertilidade?

É afectuoso com o seu companheiro
(a) e ele (ela) consigo apesar dos
seus problemas de fertilidade

Os seus problemas de fertilidade
interferem com o seu trabalho ou as
suas obrigações do dia-a-dia?

Sente-se desconfortável ao participar
em situações sociais, tais como férias
e festas, por causa dos seus
problemas de fertilidade?

Os seus problemas de
fertilidade interferem

com o seu trabalho ou
as suas obrigações do

dia-a-dia?

Sente-se
desconfortável ao

participar em
situações sociais,
tais como férias e
festas, por causa

dos seus problemas
de fertilidade?

Sente-se que a sua
família consegue

compreender aquilo
por que está a

passar?

O facto de ter
problemas de

fertilidade fortaleceu
a sua dedicação ao
seu companheiro?

Sente-se triste e
deprimido (a) em
relação aos seus

problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de
fertilidade tornam-no
inferior às pessoas

com filhos?

Sente-se fatigado (a)
devido a problemas

de fertilidade?

Os problemas de
fertilidade tiveram um
impacto negativo na

sua relação?

Sente dificuldade em
falar com o (a) seu

(sua) companheiro (a)
sobre o que sente

relativamente à
infertilidade?

Está satisfeito (a)
com a sua relação,

apesar de ter
problemas de

fertilidade?

Sente pressão social
para ter (ou ter mais)

filhos?

Os seus problemas de
fertilidade deixam-no

irritado?

Sente dor e
desconforto físico

por causa dos seus
problemas de

fertilidade?
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Correlations

-,267** -,303** 1 ,114 -,247** -,270** -,263** -,133* -,245** ,022 -,259** -,298** -,210**

,000 ,000 . ,076 ,000 ,000 ,000 ,038 ,000 ,737 ,000 ,000 ,001

243 243 243 243 242 243 243 243 242 243 243 243 243

,087 ,002 ,114 1 ,047 ,040 ,026 -,067 -,064 ,124 -,050 ,010 -,014

,175 ,977 ,076 . ,470 ,533 ,682 ,297 ,323 ,053 ,434 ,873 ,829

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,347** ,365** -,247** ,047 1 ,429** ,657** ,399** ,301** -,026 ,293** ,629** ,391**

,000 ,000 ,000 ,470 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,682 ,000 ,000 ,000

243 243 242 243 243 243 243 243 242 243 243 243 243

,253** ,437** -,270** ,040 ,429** 1 ,479** ,427** ,292** -,029 ,378** ,477** ,434**

,000 ,000 ,000 ,533 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,647 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,431** ,417** -,263** ,026 ,657** ,479** 1 ,341** ,276** ,054 ,353** ,591** ,471**

,000 ,000 ,000 ,682 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,400 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,320** ,287** -,133* -,067 ,399** ,427** ,341** 1 ,304** -,105 ,236** ,432** ,327**

,000 ,000 ,038 ,297 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,102 ,000 ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,148* ,238** -,245** -,064 ,301** ,292** ,276** ,304** 1 -,019 ,260** ,265** ,103

,021 ,000 ,000 ,323 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,767 ,000 ,000 ,108

243 243 242 243 242 243 243 243 243 243 243 243 243

,020 -,036 ,022 ,124 -,026 -,029 ,054 -,105 -,019 1 ,063 ,012 -,002

,751 ,577 ,737 ,053 ,682 ,647 ,400 ,102 ,767 . ,329 ,849 ,975

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,278** ,369** -,259** -,050 ,293** ,378** ,353** ,236** ,260** ,063 1 ,368** ,272**

,000 ,000 ,000 ,434 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,329 . ,000 ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,327** ,362** -,298** ,010 ,629** ,477** ,591** ,432** ,265** ,012 ,368** 1 ,484**

,000 ,000 ,000 ,873 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,849 ,000 . ,000

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,323** ,296** -,210** -,014 ,391** ,434** ,471** ,327** ,103 -,002 ,272** ,484** 1

,000 ,000 ,001 ,829 ,000 ,000 ,000 ,000 ,108 ,975 ,000 ,000 .

244 244 243 244 243 244 244 244 243 244 244 244 244

,363** ,368** -,264** ,106 ,420** ,412** ,626** ,261** ,281** ,194* ,269** ,475** ,491**

,000 ,000 ,003 ,246 ,000 ,000 ,000 ,004 ,002 ,033 ,003 ,000 ,000

121 121 121 121 120 121 121 121 120 121 121 121 121

,042 -,042 ,265** ,155 -,139 ,005 -,013 -,097 -,086 -,075 -,120 -,101 ,021

,648 ,650 ,003 ,090 ,130 ,957 ,888 ,288 ,349 ,414 ,188 ,269 ,819

121 121 121 121 120 121 121 121 120 121 121 121 121

,023 ,150 -,113 ,040 ,355** ,140 ,158 ,316** ,061 -,012 ,242** ,293** ,298**

,810 ,109 ,229 ,667 ,000 ,135 ,089 ,001 ,515 ,895 ,009 ,001 ,001

116 116 116 116 115 116 116 116 115 116 116 116 116

,400** ,178 -,227* ,003 ,347** ,159 ,350** ,224* ,019 ,149 ,309** ,340** ,511**

,000 ,058 ,015 ,972 ,000 ,091 ,000 ,016 ,841 ,114 ,001 ,000 ,000

114 114 114 114 113 114 114 114 113 114 114 114 114

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Sente-se que a sua família consegue
compreender aquilo por que está a
passar?

O facto de ter problemas de
fertilidade fortaleceu a sua dedicação
ao seu companheiro?

Sente-se triste e deprimido (a) em
relação aos seus problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de fertilidade
tornam-no inferior às pessoas com
filhos?

Sente-se fatigado (a) devido a
problemas de fertilidade?

Os problemas de fertilidade tiveram
um impacto negativo na sua relação?

Sente dificuldade em falar com o (a)
seu (sua) companheiro (a) sobre o
que sente relativamente à
infertilidade?

Está satisfeito (a) com a sua relação,
apesar de ter problemas de
fertilidade?

Sente pressão social para ter (ou ter
mais) filhos?

Os seus problemas de fertilidade
deixam-no irritado?

Sente dor e desconforto físico por
causa dos seus problemas de
fertilidade?

O tratamento de infertilidade afecta
negativamente o seu humor?

Dispõe dos serviços médicos de
fertilidade que deseja?

Até que ponto é complicado lidar com
os procedimentos e/ou administração
de medicação para o (s) seus (s)
tratamentos de infertilidade?

O efeito do tratamento incomoda-o
(a) nas suas actividades do di-a-dia
ou de trabalho?

Os seus problemas de
fertilidade interferem

com o seu trabalho ou
as suas obrigações do

dia-a-dia?

Sente-se
desconfortável ao

participar em
situações sociais,
tais como férias e
festas, por causa

dos seus problemas
de fertilidade?

Sente-se que a sua
família consegue

compreender aquilo
por que está a

passar?

O facto de ter
problemas de

fertilidade fortaleceu
a sua dedicação ao
seu companheiro?

Sente-se triste e
deprimido (a) em
relação aos seus

problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de
fertilidade tornam-no
inferior às pessoas

com filhos?

Sente-se fatigado (a)
devido a problemas

de fertilidade?

Os problemas de
fertilidade tiveram um
impacto negativo na

sua relação?

Sente dificuldade em
falar com o (a) seu

(sua) companheiro (a)
sobre o que sente

relativamente à
infertilidade?

Está satisfeito (a)
com a sua relação,

apesar de ter
problemas de

fertilidade?

Sente pressão social
para ter (ou ter mais)

filhos?

Os seus problemas de
fertilidade deixam-no

irritado?

Sente dor e
desconforto físico

por causa dos seus
problemas de

fertilidade?
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Correlations

,055 -,022 ,183* ,148 -,073 -,127 ,026 -,037 -,054 ,155 -,042 ,090 ,156

,558 ,812 ,050 ,113 ,441 ,175 ,786 ,691 ,570 ,096 ,656 ,339 ,094

116 116 116 116 115 116 116 116 115 116 116 116 116

,175 ,150 -,160 ,046 ,318** ,143 ,234* ,228* ,052 ,018 ,147 ,254** ,352**

,063 ,111 ,090 ,626 ,001 ,128 ,012 ,015 ,588 ,847 ,119 ,006 ,000

114 114 114 114 113 114 114 114 113 114 114 114 114

-,064 -,020 -,008 -,100 -,032 -,011 -,092 ,036 ,037 ,041 -,054 -,025 -,188*

,492 ,831 ,930 ,280 ,732 ,909 ,322 ,701 ,687 ,661 ,558 ,791 ,040

119 119 119 119 119 119 119 119 118 119 119 119 119

-,131 ,054 -,052 -,177 ,104 ,142 ,023 ,001 ,205* -,119 -,048 ,089 -,097

,166 ,572 ,586 ,060 ,271 ,134 ,807 ,992 ,030 ,208 ,612 ,347 ,309

113 113 113 113 113 113 113 113 112 113 113 113 113

-,075 ,181 -,168 -,209* ,066 ,138 -,022 ,123 ,247** -,040 -,048 ,093 -,082

,419 ,050 ,069 ,023 ,478 ,135 ,816 ,186 ,007 ,668 ,609 ,317 ,375

118 118 118 118 118 118 118 118 117 118 118 118 118

-,208* ,012 ,000 -,176 -,043 ,018 -,148 -,031 ,091 -,011 -,156 -,060 -,102

,024 ,898 1,000 ,056 ,642 ,850 ,109 ,741 ,328 ,909 ,091 ,518 ,270

118 118 118 118 118 118 118 118 117 118 118 118 118

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Sente que o pessoal dos serviços de
fertilidade compreende aquilo porque
está a passar?

Os efeitos secundários físicos da
medicação e do tratamento para a
infertilidade incomodam-no (a)?

Está satisfeito (a) com a qualidade
dos serviços disponíveis para a
abordagem das suas necessidades
emocionais?

Como avaliaria a cirurgia e/ou o (s)
tratamentos médico (s) a que foi
submetido?

Como avaliaria a qualidade da
informação que recebeu sobre a
medicação, a cirurgia e/ou o
tratamento médico?

Está satisfeito (a) com as suas
relações com o pessoal médico dos
serviços de fertilidade?

Os seus problemas de
fertilidade interferem

com o seu trabalho ou
as suas obrigações do

dia-a-dia?

Sente-se
desconfortável ao

participar em
situações sociais,
tais como férias e
festas, por causa

dos seus problemas
de fertilidade?

Sente-se que a sua
família consegue

compreender aquilo
por que está a

passar?

O facto de ter
problemas de

fertilidade fortaleceu
a sua dedicação ao
seu companheiro?

Sente-se triste e
deprimido (a) em
relação aos seus

problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de
fertilidade tornam-no
inferior às pessoas

com filhos?

Sente-se fatigado (a)
devido a problemas

de fertilidade?

Os problemas de
fertilidade tiveram um
impacto negativo na

sua relação?

Sente dificuldade em
falar com o (a) seu

(sua) companheiro (a)
sobre o que sente

relativamente à
infertilidade?

Está satisfeito (a)
com a sua relação,

apesar de ter
problemas de

fertilidade?

Sente pressão social
para ter (ou ter mais)

filhos?

Os seus problemas de
fertilidade deixam-no

irritado?

Sente dor e
desconforto físico

por causa dos seus
problemas de

fertilidade?

[Anexo 31]6



Correlations

,093 -,011 -,047 -,040 -,096 -,150 -,141 ,009 ,066 ,015

,310 ,902 ,618 ,675 ,304 ,112 ,125 ,928 ,481 ,873

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,013 -,023 ,151 ,096 -,235* -,021 ,083 ,116 ,303** ,235*

,888 ,802 ,106 ,311 ,011 ,827 ,371 ,220 ,001 ,011

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,418** -,082 ,270** ,350** -,211* ,209* ,020 ,126 ,146 ,021

,000 ,372 ,003 ,000 ,023 ,025 ,833 ,182 ,115 ,818

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,172 -,103 ,269** ,343** -,124 ,140 ,181* ,018 ,184* ,067

,059 ,259 ,003 ,000 ,185 ,137 ,049 ,846 ,046 ,468

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,484** -,050 ,318** ,503** -,080 ,309** -,086 ,124 ,111 -,023

,000 ,583 ,001 ,000 ,393 ,001 ,350 ,189 ,231 ,807

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

-,378** ,081 -,104 -,115 ,133 -,129 -,023 -,064 -,084 ,032

,000 ,378 ,270 ,224 ,156 ,174 ,805 ,503 ,368 ,734

120 120 115 113 115 113 118 112 117 117

-,131 -,260** ,049 -,029 -,058 ,042 ,063 ,149 ,093 ,063

,151 ,004 ,604 ,762 ,539 ,657 ,497 ,116 ,316 ,495

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

-,062 ,091 ,042 -,093 -,017 -,053 -,091 ,000 ,003 -,056

,499 ,320 ,652 ,324 ,859 ,574 ,326 ,998 ,978 ,544

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,311** -,068 ,295** ,301** ,127 ,236* ,026 ,039 ,070 -,091

,001 ,462 ,001 ,001 ,173 ,012 ,781 ,685 ,453 ,329

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,332** -,015 ,193* ,246** ,067 ,143 -,033 -,049 -,030 -,152

,000 ,870 ,038 ,008 ,478 ,130 ,720 ,606 ,743 ,100

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,443** -,002 ,184* ,369** -,043 ,269** -,058 -,030 ,012 -,161

,000 ,984 ,049 ,000 ,645 ,004 ,532 ,750 ,900 ,083

120 120 115 113 115 113 118 112 117 117

,248** -,193* ,215* ,246** -,089 ,249** -,021 ,149 ,212* -,025

,006 ,034 ,020 ,008 ,344 ,008 ,817 ,115 ,021 ,788

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,034 ,129 -,214* ,046 ,233* -,172 ,008 ,041 -,046 ,000

,713 ,157 ,021 ,630 ,012 ,068 ,931 ,668 ,622 ,997

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,363** ,042 ,023 ,400** ,055 ,175 -,064 -,131 -,075 -,208*

,000 ,648 ,810 ,000 ,558 ,063 ,492 ,166 ,419 ,024

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,368** -,042 ,150 ,178 -,022 ,150 -,020 ,054 ,181 ,012

,000 ,650 ,109 ,058 ,812 ,111 ,831 ,572 ,050 ,898

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008:
A-Como avalia a sua saúde?

Fertilidade e Qualidade de Vida 2008:
B-Está satisfeito (a) com a sua
qualidade de vida?

A sua atenção e concentração são
prejudicadas por pensamentos de
infertilidade?

Acha que não consegue avançar com
outros objectivos e planos de vida por
causa dos problemas de infertilidade?

Sente-se esgotado(a) ou exausto(a)
por causa dos problemas de
fertilidade?

Sente que é capaz de lidar com os
seus problemas de fertilidade?

Está satisfeito (a) com o apoio que
recebe de amigos relativamente aos
seus problemas de fertilidade?

Está satisfeito com a sua vida sexual,
apesar de ter problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de fertilidade dão
origem a sentimentos de ciúme e
rancor?

Costuma ter sentimentos de angústia
e/ou perda por não conseguir ter um
filho (ou mais filhos)

Sente que oscila entre a esperança e
o desespero por causa dos
problemas de fertilidade?

Encontra-se socialmente isolado (a)
por causa dos problemas de
fertilidade?

É afectuoso com o seu companheiro
(a) e ele (ela) consigo apesar dos
seus problemas de fertilidade

Os seus problemas de fertilidade
interferem com o seu trabalho ou as
suas obrigações do dia-a-dia?

Sente-se desconfortável ao participar
em situações sociais, tais como férias
e festas, por causa dos seus
problemas de fertilidade?

O tratamento de
infertilidade afecta

negativamente o seu
humor?

Dispõe dos serviços
médicos de

fertilidade que
deseja?

Até que ponto é
complicado lidar com

os procedimentos e/ou
administração de

medicação para o (s)
seus (s) tratamentos

de infertilidade?

O efeito do tratamento
incomoda-o (a) nas
suas actividades do

di-a-dia ou de
trabalho?

Sente que o
pessoal dos
serviços de
fertilidade

compreende
aquilo porque
está a passar?

Os efeitos
secundários físicos da

medicação e do
tratamento para a

infertilidade
incomodam-no (a)?

Está satisfeito (a) com
a qualidade dos

serviços disponíveis
para a abordagem das

suas necessidades
emocionais?

Como avaliaria a
cirurgia e/ou o (s)

tratamentos médico
(s) a que foi
submetido?

Como avaliaria a
qualidade da

informação que
recebeu sobre a

medicação, a
cirurgia e/ou o

tratamento médico?

Está satisfeito (a)
com as suas

relações com o
pessoal médico dos

serviços de
fertilidade?
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Correlations

-,264** ,265** -,113 -,227* ,183* -,160 -,008 -,052 -,168 ,000

,003 ,003 ,229 ,015 ,050 ,090 ,930 ,586 ,069 1,000

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,106 ,155 ,040 ,003 ,148 ,046 -,100 -,177 -,209* -,176

,246 ,090 ,667 ,972 ,113 ,626 ,280 ,060 ,023 ,056

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,420** -,139 ,355** ,347** -,073 ,318** -,032 ,104 ,066 -,043

,000 ,130 ,000 ,000 ,441 ,001 ,732 ,271 ,478 ,642

120 120 115 113 115 113 119 113 118 118

,412** ,005 ,140 ,159 -,127 ,143 -,011 ,142 ,138 ,018

,000 ,957 ,135 ,091 ,175 ,128 ,909 ,134 ,135 ,850

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,626** -,013 ,158 ,350** ,026 ,234* -,092 ,023 -,022 -,148

,000 ,888 ,089 ,000 ,786 ,012 ,322 ,807 ,816 ,109

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,261** -,097 ,316** ,224* -,037 ,228* ,036 ,001 ,123 -,031

,004 ,288 ,001 ,016 ,691 ,015 ,701 ,992 ,186 ,741

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,281** -,086 ,061 ,019 -,054 ,052 ,037 ,205* ,247** ,091

,002 ,349 ,515 ,841 ,570 ,588 ,687 ,030 ,007 ,328

120 120 115 113 115 113 118 112 117 117

,194* -,075 -,012 ,149 ,155 ,018 ,041 -,119 -,040 -,011

,033 ,414 ,895 ,114 ,096 ,847 ,661 ,208 ,668 ,909

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,269** -,120 ,242** ,309** -,042 ,147 -,054 -,048 -,048 -,156

,003 ,188 ,009 ,001 ,656 ,119 ,558 ,612 ,609 ,091

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,475** -,101 ,293** ,340** ,090 ,254** -,025 ,089 ,093 -,060

,000 ,269 ,001 ,000 ,339 ,006 ,791 ,347 ,317 ,518

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,491** ,021 ,298** ,511** ,156 ,352** -,188* -,097 -,082 -,102

,000 ,819 ,001 ,000 ,094 ,000 ,040 ,309 ,375 ,270

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

1 -,069 ,160 ,434** ,007 ,413** -,043 ,082 ,051 -,068

. ,454 ,087 ,000 ,942 ,000 ,644 ,388 ,581 ,466

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

-,069 1 -,066 -,034 ,308** -,072 -,318** -,281** -,254** -,127

,454 . ,480 ,721 ,001 ,445 ,000 ,003 ,006 ,169

121 121 116 114 116 114 119 113 118 118

,160 -,066 1 ,212* -,019 ,415** -,039 ,039 -,002 -,006

,087 ,480 . ,024 ,842 ,000 ,680 ,684 ,982 ,950

116 116 116 114 114 114 115 112 114 114

,434** -,034 ,212* 1 ,115 ,556** -,020 -,031 ,000 -,085

,000 ,721 ,024 . ,223 ,000 ,836 ,749 ,998 ,375

114 114 114 114 114 114 113 110 112 112

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Sente-se que a sua família consegue
compreender aquilo por que está a
passar?

O facto de ter problemas de
fertilidade fortaleceu a sua dedicação
ao seu companheiro?

Sente-se triste e deprimido (a) em
relação aos seus problemas de
fertilidade?

Os seus problemas de fertilidade
tornam-no inferior às pessoas com
filhos?

Sente-se fatigado (a) devido a
problemas de fertilidade?

Os problemas de fertilidade tiveram
um impacto negativo na sua relação?

Sente dificuldade em falar com o (a)
seu (sua) companheiro (a) sobre o
que sente relativamente à
infertilidade?

Está satisfeito (a) com a sua relação,
apesar de ter problemas de
fertilidade?

Sente pressão social para ter (ou ter
mais) filhos?

Os seus problemas de fertilidade
deixam-no irritado?

Sente dor e desconforto físico por
causa dos seus problemas de
fertilidade?

O tratamento de infertilidade afecta
negativamente o seu humor?

Dispõe dos serviços médicos de
fertilidade que deseja?

Até que ponto é complicado lidar com
os procedimentos e/ou administração
de medicação para o (s) seus (s)
tratamentos de infertilidade?

O efeito do tratamento incomoda-o
(a) nas suas actividades do di-a-dia
ou de trabalho?

O tratamento de
infertilidade afecta

negativamente o seu
humor?

Dispõe dos serviços
médicos de

fertilidade que
deseja?

Até que ponto é
complicado lidar com

os procedimentos e/ou
administração de

medicação para o (s)
seus (s) tratamentos

de infertilidade?

O efeito do tratamento
incomoda-o (a) nas
suas actividades do

di-a-dia ou de
trabalho?

Sente que o
pessoal dos
serviços de
fertilidade

compreende
aquilo porque
está a passar?

Os efeitos
secundários físicos da

medicação e do
tratamento para a

infertilidade
incomodam-no (a)?

Está satisfeito (a) com
a qualidade dos

serviços disponíveis
para a abordagem das

suas necessidades
emocionais?

Como avaliaria a
cirurgia e/ou o (s)

tratamentos médico
(s) a que foi
submetido?

Como avaliaria a
qualidade da

informação que
recebeu sobre a

medicação, a
cirurgia e/ou o

tratamento médico?

Está satisfeito (a)
com as suas

relações com o
pessoal médico dos

serviços de
fertilidade?
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Correlations

,007 ,308** -,019 ,115 1 -,075 -,368** -,378** -,468** -,471**

,942 ,001 ,842 ,223 . ,428 ,000 ,000 ,000 ,000

116 116 114 114 116 114 115 110 114 114

,413** -,072 ,415** ,556** -,075 1 ,101 ,093 -,015 ,011

,000 ,445 ,000 ,000 ,428 . ,285 ,335 ,879 ,908

114 114 114 114 114 114 113 110 112 112

-,043 -,318** -,039 -,020 -,368** ,101 1 ,530** ,606** ,600**

,644 ,000 ,680 ,836 ,000 ,285 . ,000 ,000 ,000

119 119 115 113 115 113 119 113 118 118

,082 -,281** ,039 -,031 -,378** ,093 ,530** 1 ,683** ,736**

,388 ,003 ,684 ,749 ,000 ,335 ,000 . ,000 ,000

113 113 112 110 110 110 113 113 113 113

,051 -,254** -,002 ,000 -,468** -,015 ,606** ,683** 1 ,797**

,581 ,006 ,982 ,998 ,000 ,879 ,000 ,000 . ,000

118 118 114 112 114 112 118 113 118 118

-,068 -,127 -,006 -,085 -,471** ,011 ,600** ,736** ,797** 1

,466 ,169 ,950 ,375 ,000 ,908 ,000 ,000 ,000 .

118 118 114 112 114 112 118 113 118 118

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Sente que o pessoal dos serviços de
fertilidade compreende aquilo porque
está a passar?

Os efeitos secundários físicos da
medicação e do tratamento para a
infertilidade incomodam-no (a)?

Está satisfeito (a) com a qualidade
dos serviços disponíveis para a
abordagem das suas necessidades
emocionais?

Como avaliaria a cirurgia e/ou o (s)
tratamentos médico (s) a que foi
submetido?

Como avaliaria a qualidade da
informação que recebeu sobre a
medicação, a cirurgia e/ou o
tratamento médico?

Está satisfeito (a) com as suas
relações com o pessoal médico dos
serviços de fertilidade?

O tratamento de
infertilidade afecta

negativamente o seu
humor?

Dispõe dos serviços
médicos de

fertilidade que
deseja?

Até que ponto é
complicado lidar com

os procedimentos e/ou
administração de

medicação para o (s)
seus (s) tratamentos

de infertilidade?

O efeito do tratamento
incomoda-o (a) nas
suas actividades do

di-a-dia ou de
trabalho?

Sente que o
pessoal dos
serviços de
fertilidade

compreende
aquilo porque
está a passar?

Os efeitos
secundários físicos da

medicação e do
tratamento para a

infertilidade
incomodam-no (a)?

Está satisfeito (a) com
a qualidade dos

serviços disponíveis
para a abordagem das

suas necessidades
emocionais?

Como avaliaria a
cirurgia e/ou o (s)

tratamentos médico
(s) a que foi
submetido?

Como avaliaria a
qualidade da

informação que
recebeu sobre a

medicação, a
cirurgia e/ou o

tratamento médico?

Está satisfeito (a)
com as suas

relações com o
pessoal médico dos

serviços de
fertilidade?

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Anexo 32 

Tabela nº 46 

Multiple Comparisons 

 

Dependent Variable: Fertilidade e Qualidade de Vida 2008: B-Está satisfeito (a) com a sua qualidade de vida? 

 

 

(I) Sente-se esgotado(a) ou 
exausto(a) por causa dos 
problemas de fertilidade? 

(J) Sente-se esgotado(a) ou 
exausto(a) por causa dos 
problemas de fertilidade? 

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey 
HSD 

Muito Mais ou menos -,303 ,227 ,544 -,89 ,29 
Pouco -,244 ,225 ,700 -,83 ,34 

Nada -,495 ,225 ,126 -1,08 ,09 

Mais ou menos Muito ,303 ,227 ,544 -,29 ,89 

  Pouco ,058 ,099 ,935 -,20 ,31 

Nada -,193 ,099 ,212 -,45 ,06 
Pouco Muito ,244 ,225 ,700 -,34 ,83 

  Mais ou menos -,058 ,099 ,935 -,31 ,20 

Nada -,251(*) ,094 ,040 -,50 -,01 

Nada Muito ,495 ,225 ,126 -,09 1,08 

  Mais ou menos ,193 ,099 ,212 -,06 ,45 
Pouco ,251(*) ,094 ,040 ,01 ,50 

Scheffe Muito Mais ou menos -,303 ,227 ,622 -,94 ,34 

    Pouco -,244 ,225 ,759 -,88 ,39 

Nada -,495 ,225 ,187 -1,13 ,14 

Mais ou menos Muito ,303 ,227 ,622 -,34 ,94 
  Pouco ,058 ,099 ,950 -,22 ,34 

Nada -,193 ,099 ,288 -,47 ,09 

Pouco Muito ,244 ,225 ,759 -,39 ,88 

  Mais ou menos -,058 ,099 ,950 -,34 ,22 

Nada -,251 ,094 ,071 -,52 ,01 

Nada Muito ,495 ,225 ,187 -,14 1,13 
  Mais ou menos ,193 ,099 ,288 -,09 ,47 

Pouco ,251 ,094 ,071 -,01 ,52 

LSD Muito Mais ou menos -,303 ,227 ,184 -,75 ,15 

    Pouco -,244 ,225 ,279 -,69 ,20 

Nada -,495(*) ,225 ,029 -,94 -,05 
Mais ou menos Muito ,303 ,227 ,184 -,15 ,75 

  Pouco ,058 ,099 ,555 -,14 ,25 

Nada -,193 ,099 ,053 -,39 ,00 

Pouco Muito ,244 ,225 ,279 -,20 ,69 

  Mais ou menos -,058 ,099 ,555 -,25 ,14 
Nada -,251(*) ,094 ,008 -,44 -,07 

Nada Muito ,495(*) ,225 ,029 ,05 ,94 

  Mais ou menos ,193 ,099 ,053 ,00 ,39 

Pouco ,251(*) ,094 ,008 ,07 ,44 

 

 

* The mean difference is significant at the .05 level. 
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