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ANEXO 1 

Questionário Sócio-demográfico e Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   PARTE I                                                          Nº 
 
 
QUESTIONÁRIO 
 
 
1. IDADE: __  anos 
 
2. ESTADO CIVIL: 

Solteira □     Casada □     Divorciada □      Viúva □      União Facto □     

Separada de facto □ 

 

 

3. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS:
  

 
1. Ensino Primário □ 
2. Ensino Preparatório □ 
3. Ensino Secundário □ 
4. Profissionalizante □ 
5. Ensino Superior □ 
6. Outro □ ______ 

 
 
 
 
4. Data de Diagnóstico (Mês e Ano): ________ 

 

5. Data de Operação (Mês): _________ 

 

 
6. O que sente ter sido mais difícil para si desde que recebeu a notícia de estar 
doente? 
 
 
7. Quem, ou o que, considera ter ajudado mais a superar as maiores 
dificuldades?  
 
 
 
8. PROFISSÃO ________ 
 

9. SITUAÇÃO LABORAL:                                                                                                   

Activa □   Baixa □  Desempregada □   Estudante □  Doméstica □   Reformada □ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sabe qual é a sua doença?     

      Não □   

      Sim □   Diagnóstico da doença ____________ 

  

 

12. Como ocupava os seus tempos livres antes de lhe ter sido diagnosticada a 

doença? 

 
 
 
 
13. Antes de ter conhecimento da sua doença, alguma vez tomou 
medicamentos para o sistema nervoso ou para o esgotamento? 
Não □           Sim □         
 
 
 
14. Local de Residência 
 
      Cidade □        Vila □        Aldeia □    
 
  

 

 

 

10. AGREGADO FAMILIAR 

(INDIQUE COM QUEM VIVE): 

Grau de Parentesco Idade 

  
  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Escala de Ajustamento Psicossocial à Doença – Auto Avaliação 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                           PARTE II 
 
 
                ESCALA DE AJUSTAMENTO PSICOSSOCIAL À DOENÇA 

Auto-avaliação 
Copyright 1978, 1983 by Leonard Derogatis, Ph. D. 

Adaptação: Schildberger & Teixeira (I.S.P.A.) 1994 

 

 

Instruções 

 

O presente questionário contém uma série de perguntas acerca dos efeitos que a sua 

doença causou em si. Estamos interessados em saber que efeitos tem tido nos seus 

relacionamentos e desempenhos, tanto em casa como no seu trabalho, bem como na 

família e nas amizades. Outras perguntas têm a ver com os seus efeitos nas suas 

actividades sociais e de lazer e as suas repercussões a nível emocional. 

Ao responder a cada pergunta, por favor, assinale (x) no lugar reservado à resposta 

que melhor descreve a sua experiência. Por favor, responda a todas as perguntas e 

tente não saltar nenhuma. Se nenhuma das respostas à pergunta feita se ajustar 

exactamente à sua experiência pessoal, por favor, escolha a que mais se assemelha. 

O período de tempo a que gostaríamos que se referisse são os últimos 30 dias, 

incluindo o de hoje. Responda a cada pergunta, baseando-se na sua experiência 

durante este período de tempo. No caso de estar presentemente hospitalizado, 

descreva a sua experiência dos 30 dias antes de dar entrada no hospital. 

Algumas das perguntas deste questionário partem do princípio de que é casado ou 

que tem um companheiro fixo a quem está muito ligado. Outras perguntas são acerca 

do seu relacionamento com familiares. Se estas questões não se aplicam ao seu caso 

por ser solteiro, ou não ter família, ou não ter companheiro, por favor, deixe esses 

espaços em branco. No entanto, tente responder a todas as perguntas que lhe dizem 

respeito. 

Na Parte II, colocam-se perguntas acerca do seu desempenho no trabalho. Se tiver 

um emprego, quer a tempo inteiro quer em part-time, por favor, responda em termos 

do seu trabalho. No caso de ser estudante, responda em termos do seu trabalho 

académico. Se for dona de casa, responda como se as tarefas caseiras, vizinhos, etc., 

fossem o seu ambiente profissional. 

Agradecemos, antecipadamente, o tempo disponibilizado a preencher este 

questionário. Por favor verifique, no final, se preencheu todas as alíneas. Se tiver 

algumas perguntas a fazer sobre este questionário, por favor, peça esclarecimentos. 



 
 
 
                                                 PARTE I 
 
1) Qual das seguintes afirmações descreve melhor a sua atitude habitual sobre a 
forma como cuida da sua saúde? 

� a) Preocupo-me muito com a minha própria saúde e presto-lhe uma atenção 
muito especial. 

� b) Quase sempre tenho em atenção os cuidados com a minha própria saúde. 
� c) Normalmente, tento tratar dos assuntos relacionados com a minha saúde, 

mas nem sempre consigo fazê-lo. 
� d) A saúde é algo com que não me preocupo demasiado. 

 
2) A doença de que sofre presentemente requer alguma atenção e cuidados especiais 
da sua parte. Por favor, seleccione a declaração abaixo mencionada que melhor 
descreve a sua reacção. 

� a) Continuo a fazer a mesma vida que fazia e não me preocupo nem tomo 
quaisquer cuidados especiais em relação à minha doença. 

� b) Tento fazer tudo o que é suposto que faça, mas muitas vezes esqueço-me 
ou estou demasiadamente cansado ou ocupado. 

� c) Cuido bastante bem da doença que tenho presentemente. 
� d) Dou muita atenção ao tratamento da minha actual doença e faço tudo ao 

meu alcance para cuidar de mim. 
 
3) Na generalidade, que opinião tem sobre a qualidade dos cuidados médicos 
disponíveis hoje em dia e dos médicos que providenciam tais cuidados? 

� a) Os cuidados médicos nunca foram tão bons como agora e os médicos 
fazem um excelente trabalho. 

� b) A qualidade dos cuidados de saúde é bastante boa, mas nalgumas áreas 
poderia ser aperfeiçoada. 

� c) Os cuidados de saúde e os médicos não têm a mesma qualidade de outrora. 
� d) Não tenho muita fé nos médicos e nos cuidados de saúde de hoje em dia. 

 
4) Durante a doença de que sofre presentemente recebeu tratamento de médicos e 
outros profissionais de saúde. Qual é a sua opinião a respeito deles? 

� a) Estou muito aborrecido com o tratamento a que fui submetido e penso que 
os profissionais de saúde não fizeram o melhor que estava ao seu alcance. 

� b) Não fiquei bem impressionado com o tratamento que recebi mas penso que 
é provavelmente o melhor que podem fazer. 

� c) De um modo geral o tratamento foi bastante bom, apesar de ter havido 
alguns problemas. 

� d) O tratamento e os profissionais de saúde foram excelentes. 
 

5) Quando se está doente, cada pessoa sente a doença à sua maneira e tem atitudes 
diferentes em relação ao facto de estar doente. Indique qual das alíneas melhor 
descreve os seus sentimentos. 

� a) Tenho a certeza de que vou rapidamente ultrapassar a doença e os 
problemas inerentes e voltar a ser como antigamente.  

� b) A minha doença causou-me alguns problemas, mas sinto que brevemente 
os vou ultrapassar e voltar a ser como era. 



� c) A minha doença causou-me um grande cansaço tanto físico como mental, 
mas estou a esforçar-me o mais possível para o ultrapassar e conto que em 
breve voltarei a ser como era. 

� d) Sinto-me esgotado e muito fragilizado devido à minha doença e há 
momentos em que não sei se alguma vez conseguirei ultrapassá-la. 

6) O estar doente pode ser uma experiência confusa e alguns doentes acham que não 
recebem informação e esclarecimentos suficientes dos seus médicos bem como dos 
outros profissionais de saúde acerca da sua doença. Assinale, por favor, a alínea que 
melhor descreve a maneira como sente esta problemática. 

� a) O meu médico e os profissionais de saúde deram-me poucas informações 
acerca da minha doença, apesar de ter pedido esclarecimentos mais de uma 
vez. 

� b) Tenho alguma informação sobre a minha doença, contudo gostaria de saber 
mais acerca dela.  

� c) Estou bastante bem informado sobre a minha doença e acho que se quiser 
mais esclarecimentos poderei sempre obtê-los. 

� d) Fizeram uma descrição completa da minha doença e o meu médico e os 
profissionais de saúde esclareceram todos os detalhes que eu pretendia saber. 

 
7) Numa doença como a sua, as pessoas têm ideias diferentes sobre o seu tratamento 
e o que esperar dele. Seleccione, por favor, a alínea que melhor descreve o que 
espera do seu tratamento. 

� a) Acredito na capacidade do meu médico e dos profissionais de saúde para 
administrarem devidamente o meu tratamento e sinto que é o melhor 
tratamento que poderia receber. 

� b) Tenho confiança no modo como o meu médico administra o meu tratamento; 
contudo, por vezes tenho dúvidas sobre o tratamento em si. 

� c) Não gosto de certas partes do meu tratamento que são bastante 
desagradáveis, mas os meus médicos dizem-me que, de qualquer forma, devo 
passar por elas.  

� d) Em muitos aspectos penso que o meu tratamento é pior que a doença e não 
tenho a certeza se valerá a pena passar por isto. 

 
8) Numa doença como a sua são dadas aos doentes quantidades de informação 
diferentes acerca do seu tratamento. Seleccione, por favor, a alínea que melhor 
descreve a informação dada sobre o tratamento. 

� a) Não me disseram quase nada sobre o meu tratamento e sinto-me posto de 
fora. 

� b) Tenho alguma informação sobre o meu tratamento mas não tanta quanto 
gostaria de ter. 

� c) A informação acerca do tratamento é bastante completa mas há ainda um ou 
dois aspectos que gostaria de saber. 

� d) Acho que a informação acerca do meu tratamento é bastante completa e 
actualizada.  

 
                                              
 
                                              PARTE II 
 
 
 
1) A sua doença interferiu na capacidade de desempenho de funções no seu trabalho 
(ou trabalhos escolares)?  



� a) Sem problemas no trabalho. 
� b) Com problemas, mas insignificantes. 
� c) Alguns problemas graves. 
� d) A doença impede-me totalmente de exercer a minha actividade. 

 
2) Neste momento, fisicamente, até que ponto consegue desempenhar bem as 
funções inerentes ao seu trabalho (estudos)? 

� a) Mal. 
� b) Não muito bem. 
� c) Adequadamente. 
� d) Muito bem. 

 
3) Durante os últimos 30 dias, teve absentismo do trabalho (escola) devido à sua 
doença? 

� a) 3 dias ou menos. 
� b) 1 semana. 
� c) 2 semanas. 
� d) Mais de 2 semanas. 

 
4) Considera neste momento o seu trabalho (escola) tão importante como era antes da 
sua doença? 

� a) Presentemente com pouca ou nenhuma importância. 
� b) Muito menos importante. 
� c) Sensivelmente menos importante. 
� d) Igual ou de maior importância que outrora. 

 
5) Teve que mudar os seus objectivos no trabalho (educação) em resultado da sua 
doença?  

� a) Os meus objectivos são os mesmos. 
� b) Houve uma ligeira alteração nos meus objectivos. 
� c) Os meus objectivos sofreram uma grande alteração. 
� d) Alterei por completo os meus objectivos. 

 
6) Notou algum aumento de problemas com os seus colegas (estudantes, vizinhos) 
desde que está doente? 

� a) Os problemas aumentaram muito. 
� b) Os problemas aumentaram moderadamente. 
� c) Os problemas aumentaram ligeiramente. 
� d) Nenhum aumento. 

         
                                                         PARTE III 
 
1) Como descreve o seu relacionamento com o seu marido/mulher (companheiro se 
não for casado) desde que está doente? 

� a) Bom. 
� b) Razoável. 
� c) Mau. 
� d) Muito mau. 

 
2) Como descreve o seu relacionamento com outras pessoas com quem vive (tais 
como filhos, pais, tios, etc.)? 

� a) Muito mau. 
� b) Mau. 



� c) Razoável. 
� d) Bom. 

 
3) Até que ponto é que a sua doença interferiu nas suas tarefas e deveres caseiros? 

� a) De modo nenhum. 
� b) Pequenos problemas, facilmente ultrapassáveis. 
� c) Problemas moderados, nem todos ultrapassáveis. 
� d) Graves dificuldades na execução das tarefas caseiras. 

 
4) Nas áreas onde a sua doença causou problemas com as suas tarefas domésticas, a 
família mudou para outras pessoas a sua execução a fim de a ajudarem?  

� a) A família não teve possibilidade de ajudar. 
� b) A família tentou ajudar mas muitas coisas ficaram por fazer. 
� c) A família tem tratado de tudo, com excepção de uns pequenos detalhes. 
� d) Sem problemas. 

 
5) A sua doença provocou uma diminuição de comunicação entre si e os membros da 
sua família? 

� a) Não houve diminuição na comunicação. 
� b) Houve uma ligeira diminuição na comunicação. 
� c) A comunicação decresceu e sinto-me de certa forma afastado deles. 
� d) A comunicação decresceu muito e sinto-me muito só. 

 
6) Algumas pessoas que sofrem da mesma doença sentem a necessidade de ajuda de 
outras pessoas (amigos, vizinhos, família, etc.) para lhes resolverem os assuntos do 
dia-a-dia. Sente a necessidade de tal ajuda e há alguém que lha dê? 

� a) Eu necessito mesmo de ajuda mas muito raramente há alguém por perto 
que ma dê. 

� b) Recebo alguma ajuda, mas nem sempre posso contar com isso. 
� c) Não recebo toda a ajuda de que necessito, mas na maioria das vezes sou 

ajudado quando preciso. 
� d) Não sinto que necessito de ajuda ou a ajuda que necessito é dada pela 

minha família ou amigos.  
 
7) Sofreu alguma incapacidade física com a sua doença? 

� a) Nenhuma incapacidade física. 
� b) Uma ligeira incapacidade física. 
� c) Uma moderada incapacidade física.  
� d) Uma grave incapacidade física. 

 
8) Uma doença como a sua pode, por vezes, causar uma rotura nas finanças 
familiares; tem tido dificuldades em resolver os gastos financeiros com a sua doença? 

� a) Graves dificuldades financeiras. 
� b) Problemas financeiros moderados. 
� c) Problemas financeiros ligeiros. 
� d) Sem problemas monetários. 

 
 
                                       PARTE IV  
 
1) Por vezes, ter uma doença pode causar problemas num relacionamento. A sua 
doença causou quaisquer problemas com o seu marido/mulher (companheiro, se não 
for casado)? 



� a) Não houve alteração no nosso relacionamento. 
� b) Estamos um pouco menos unidos desde que adoeci. 
� c) Estamos definitivamente menos unidos desde que adoeci. 
� d)Tivemos graves problemas ou um corte no nosso relacionamento desde que 

adoeci. 
 
 
2) Por vezes, quando as pessoas estão doentes mostram desinteresse pela actividade 
sexual. Desde que adoeceu sente menos interesse pela sua vida sexual? 

� a) Sem interesse pela vida sexual depois de ter adoecido. 
� b) Uma diferença marcante no desejo de vida sexual. 
� c) Uma ligeira perda de interesse pela vida sexual. 
� d) Não houve perda de interesse pela vida sexual. 

 
3) A doença, por vezes, causa uma redução da actividade sexual. Sentiu alguma 
redução na frequência das suas actividades sexuais? 

� a) Não houve redução da actividade sexual. 
� b) Ligeiro decréscimo da actividade sexual. 
� c) Considerável decréscimo da prática sexual. 
� d) Paragem das actividades sexuais. 

 
4) Houve alguma mudança no prazer ou na satisfação sexual que costuma sentir 
normalmente?  

� a) Prazer e satisfação sexual cessaram. 
� b) Perda considerável de prazer e satisfação sexual. 
� c) Ligeira perda de prazer e satisfação sexual. 
� d) Não houve alterações na satisfação sexual. 

 
5) Por vezes, uma doença pode interferir na capacidade de executar actividades 
sexuais, embora a pessoa ainda sinta apetência sexual. Isto aconteceu consigo? Se 
assim for, até que ponto?  

�  a) Sem alteração na minha capacidade sexual. 
�  b) Ligeiros problemas com a minha actividade sexual. 
�  c) Problemas constantes na minha actividade sexual. 
�  d) Total incapacidade de fazer sexo. 

 
6) Por vezes, uma doença interfere no relacionamento sexual normal do casal 
provocando discussões ou problemas entre eles. Já teve alguma discussão deste 
género com o seu parceiro? Em caso afirmativo até que ponto? 

�  a) Discussões constantes. 
�  b) Discussões frequentes. 
�  c) Algumas discussões. 
�  d) Nenhumas discussões. 

   
                                          
 
                                              PARTE V 
 
  
1) Continuou a manter os mesmos contactos (quer pessoais quer telefónicos) com os 
membros da sua família fora do seu lar, desde a sua doença? 

� a) O mesmo contacto ou até mais frequente. 
� b) Contacto um pouco mais frequente. 



� c) Significativamente menos contacto. 
� d) Nenhum contacto desde a doença. 

 
2) Desde que adoeceu continuou interessado em conviver com estes membros da 
família?  

� a) Pouco ou nenhum interesse em conviver com eles. 
� b) O interesse é muito menor do que antes. 
� c) O interesse é ligeiramente menor. 
� d) O interesse é o mesmo ou maior desde que adoeci. 

 
3) Por vezes quando as pessoas estão doentes são forçadas a depender dos 
familiares fora do seu lar para assistência física. Necessita da ajuda física deles e por 
sua vez eles dão-lhe a assistência de que necessita? 

� a) Não necessito de ajuda, ou dão-me a assistência de que necessito. 
� b) A ajuda deles é suficiente, exceptuando algumas pequenas coisas. 
� c) Dão-me alguma ajuda, mas não a suficiente. 
� d) Dão-me pouca ou nenhuma assistência, apesar de eu precisar muito dela. 

 
4) Algumas pessoas convivem muito com os membros da sua família com quem não 
coabitam. Convivia muito com esses membros da família e a sua doença limitou tal 
convívio? 

� a) O convívio com eles foi quase eliminado. 
� b) O convívio foi reduzido significativamente. 
� c) O convívio foi um pouco reduzido. 
� d) Pouco ou nenhum convívio, ou ligeiro ou nenhum efeito causado pela 

doença. 
 
5) De modo geral, como se tem dado com esses membros da sua família 
recentemente? 

� a) Bem. 
� b) Razoavelmente. 
� c) Mal. 
� d) Muito mal. 

 
 
 
 
                                                   PARTE VI 
 
 
 
1) Continua igualmente interessado nas suas actividades de lazer e passatempos 
como era seu costume antes de adoecer? 

� a) O mesmo nível de interesse como anteriormente. 
� b) Ligeiramente menos interesse do que anteriormente. 
� c) Significativamente menos interesse do que anteriormente. 
� d) Perdura pouco ou nenhum interesse. 

 
2) Quanto à sua participação actual? Ainda continua activamente envolvido nessas 
actividades? 

� a) Pouca ou nenhuma participação presentemente. 
� b) A participação diminuiu significativamente. 
� c) A participação diminuiu ligeiramente. 



� d) A participação continua igual. 
 
3) Continua igualmente interessado em participar em actividades de lazer com a sua 
família (tais como jogar às cartas e outros jogos, passeios, viagens, natação, etc.) 
como antes de adoecer? 

� a) O mesmo nível de interesse que anteriormente. 
� b) Ligeiramente menos interesse do que antes. 
� c) Significativamente menos interesse do que antes. 
� d) Pouco ou nenhum interesse. 

 
4) Continua a participar nessas actividades da mesma forma do que antes? 

� a) Pouca ou nenhuma participação presentemente. 
� b) Participação significativamente reduzida. 
� c) Participação diminuiu ligeiramente. 
� d) Participação continua igual. 

 
5) Tem mantido interesse em actividades de carácter social desde que adoeceu (tais 
como clubes, grupos de igreja, idas ao cinema, etc.)? 

� a) O mesmo nível de interesse que anteriormente. 
� b) Ligeiramente menos interesse do que antes. 
� c) Significativamente menos interesse do que antes. 
� d) Pouco ou nenhum interesse. 
 

6) E sobre participação? Ainda sai com os seus amigos e participa nessas 
actividades? 

� a) Pouca ou nenhuma participação presentemente 
� b) Participação significativamente reduzida. 
� c) A participação diminuiu ligeiramente. 
� d) A participação mantém-se inalterada. 

  
                                                        
 
                                                     PARTE VII 
 
 
1) Recentemente, tem-se sentido receoso, tenso, nervoso ou ansioso? 

� a) Não, de forma alguma. 
� b) Um pouco. 
� c) Bastante. 
� d) Extremamente. 
 

2) Recentemente, tem-se sentido triste, deprimido, com falta de interesse pelas coisas 
ou desesperado? 

� a) Extremamente. 
� b) Bastante.       
� c) Um pouco. 
� d) Não, de forma alguma. 

 
3) Recentemente, tem-se sentido zangado, irritado ou com dificuldade em controlar o 
seu temperamento?  

� a) Não, de forma alguma. 
� b) Um pouco. 
� c) Bastante. 



� d) Extremamente. 
 
4) Recentemente, tem-se culpado por coisas, sente-se culpabilizado ou sente que 
deixou ficar mal as pessoas? 

� a) Extremamente. 
� b) Bastante. 
� c) Um pouco. 
� d) Não, de forma alguma. 

 
5) Recentemente tem-se preocupado muito com a sua doença ou com outros 
assuntos?  

� a) Não, de forma alguma. 
� b) Um pouco. 
� c) Bastante. 
� d) Extremamente. 

 
6) Recentemente, tem-se sentido em baixo ou menos válido como pessoa? 

� a) Extremamente. 
� b) Bastante. 
� c) Um pouco. 
� d) Não, de forma alguma. 

 
7) Recentemente, tem-se preocupado com o facto da sua doença ter modificado a sua 
aparência de forma a torná-lo menos atraente?  

� a) Não, de forma alguma. 
� b) Um pouco. 
� c) Bastante. 
� d) Extremamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Norma utilizada para transformar os scores “puros” obtidos em T-Scores 

(norma publicada e adequada à nossa população “cancro múltiplo”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Pré-teste do Questionário Sócio-demográfico e Clínico 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                PRÉ-TESTE 
 
 
                                                   PARTE I                                                          Nº 
 
 
QUESTIONÁRIO 
 
 
1. IDADE: __  anos 
 
2. ESTADO CIVIL: 

Solteira □     Casada □     Divorciada □      Viúva □      União Facto □     

Separada de facto □ 

 

 

3. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS:
  

 
1. Ensino Primário □ 
2. Ensino Preparatório □ 
3. Ensino Secundário □ 
4. Profissionalizante □ 
5. Ensino Superior □ 
6. Outro □ ______ 

 
 
 
 
4. Data de Diagnóstico (Mês e Ano): ________ 

 

5. Data da Operação (Mês): _________ 

 

 
6. O que sente ter sido mais difícil para si desde que recebeu a notícia de estar 
doente? 
 
 
7. Quem, ou o que, considera ter ajudado mais a superar as maiores 
dificuldades?  
 
 
 
8. PROFISSÃO ________ 
 



9. SITUAÇÃO LABORAL:                                                                                                   

Activa □   Baixa □  Desempregada □   Estudante □  Doméstica □   Reformada □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sabe qual é a sua doença?     

      Não □   

      Sim □   Diagnóstico da doença ____________ 

 

 

12. Tem familiares ou pessoas próximas com doenças semelhantes à sua? 

Não □           Sim □        Quem? _________________  

 

13. Como ocupava os seus tempos livres antes de lhe ter sido diagnosticada a 

doença? 

 
 
 
 
14. Antes de ter conhecimento da sua doença, alguma vez tomou 
medicamentos para o sistema nervoso ou para o esgotamento? 
Não □           Sim □         
 
 
 
15. Local onde habita: _________ 
 
 

 

10. AGREGADO FAMILIAR 

(INDIQUE COM QUEM VIVE): 

Grau de Parentesco Idade 

  
  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Autorização para aplicação do Instrumento da Colheita de dados 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Consentimento Informado 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exmª Senhora 

 

 

Tendo como objectivo a execução de um trabalho de investigação para a 

realização de uma Tese de Mestrado em Oncologia, relacionada com o 

ajustamento psicossocial das mulheres submetidas a mastectomia, a 

efectuarem quimioterapia, solicito a sua colaboração no preenchimento desta 

escala e na possibilidade de responder a algumas questões.  

É de salientar que as informações por si fornecidas são confidenciais e tratadas 

globalmente, para que a senhora não seja identificada. As respostas são 

facultativas.  

De esclarecer ainda que a senhora é livre de recusar. 

  

Grata pela atenção e colaboração que vier a ser dispensada. 

 

Com os meus respeitosos cumprimentos. 

 

                                                                          Anabela Maria Leitão Nunes 

 

 
 
 
 
 
 
 
Declaro que colaboro: 
 
Assinatura  ___________________________________________________ 
 
 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Índices de Consistência Interna da Escala de Ajustamento Psicossocial 

à Doença, por itens constituintes 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índices de consistência interna da EAPD por itens constituintes 

  Item Alfa 

I 1.Orientação geral para os cuidados de saúde .832 

I 2. Cuidados de saúde: doença actual .833 

I 3. Atitude geral em relação à medicina e aos médicos .823 

I 4. Atitudes em relação ao tratamento actual e aos médicos .832 

I 5. Expectativas da doente acerca da doença actual .815 

I 6. Informação da doente sobre a doença actual .822 

I 7. Expectativas da doente sobre o tratamento .821 

I 8. Informação que a doente tem acerca do tratamento .823 

II 1.Dificuldades no desempenho vocacional .810 

II 2.Avaliação pessoal do desempenho .812 

II 3.Absentismo do Trabalho .809 

II 4.Investimento vocacional .823 

II 5.Objectivos vocacionais .808 

II 6.Conflitos Interpessoais .822 

III 1.Qualidade do relacionamento conjugal .827 

III 2.Qualidade do relacionamento com os outros co-habitantes .823 

III 3.Dificuldades na execução das tarefas domésticas .812 

III 4.Adaptação familiar .821 

III 5.Comunicação com os membros do domicilio .824 

III 6.Dependência .824 

III 7.Incapacidade física .821 

III 8.Recursos financeiros .822 

IV 1.Qualidade do relacionamento sexual interpessoal .822 

IV 2.Interesse sexual .822 

IV 3.Frequência da actividade sexual .822 



IV 4.Satisfação Sexual .816 

IV 5.Disfunção Sexual .816 

IV 6.Conflitos interpessoais relacionados com o Sexo .824 

V 1.Comunicação .826 

V 2.Interesse em Interagir .822 

V 3.Dependência física da família alargada .820 

V 4.Dependência social da família alargada .826 

V 5.Qualidade do Relacionamento .821 

VI 1.Interesse em actividades de lazer individual .817 

VI 2. Actividades de lazer individual .816 

VI 3.Interesse por essas actividades com a família .813 

VI 4.Participação nessas actividades .811 

VI 5.Interesse por actividades de carácter social .819 

VI 6.Participação em Actividades Sociais .820 

VII 1.Ansiedade .814 

VII 2.Depressão .811 

VII 3.Hostilidade .812 

VII 4.Culpa .819 

VII 5.Preocupação .816 

VII 6.Auto - desvalorização .807 

VII 7.Distorção da imagem corporal .817 

Total 46 itens  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Análise Descritiva das pontuações obtidas (scores “puros”) em todos os 

itens da Escala de Ajustamento Psicossocial à Doença 

  

 

 

 

 

 

 

    



Análise descritiva das pontuações obtidas (scores “puros”) em todos os itens da escala 

da EAPD 

 

  N=26; 46 Itens 

  EAPD por Domínio/ Item 
Média DP Moda Máx Mín 

I 1.Orientação geral para os cuidados de saúde 0,85 0,008 0 0 3 

I 2. Cuidados de saúde: doença actual 0,58 0,987 0 0 3 

I 3. Atitude geral em relação à medicina e aos médicos 0,35 0,485 0 0 1 

I 4. Atitudes em relação ao tratamento actual e aos médicos 0,54 0,761 0 0 2 

I 5. Expectativas da doente acerca da doença actual 0,88 0,864 0 0 2 

I 6. Informação da doente sobre a doença actual 0,69 0,618 1 0 2 

I 7. Expectativas da doente sobre o tratamento 0,85 0,967 0 0 2 

I 8. Informação que a doente tem acerca do tratamento 0,31 0,736 0 0 3 

II 1.Dificuldades no desempenho vocacional 0,92 0,197 3 0 3 

II 2.Avaliação pessoal do desempenho 0,54 0,104 1 0 3 

II 3.Absentismo do Trabalho 0,69 0,490 3 0 3 

II 4.Investimento vocacional 0,62 0,134 0 0 3 

II 5.Objectivos vocacionais 0,92 0,324 0 0 3 

II 6.Conflitos Interpessoais 0,04 0,196 0 0 1 

III 1.Qualidade do relacionamento conjugal 0,42 0,703 0 0 3 

III 2.Qualidade do relacionamento c/ os outros co-habitantes 0,08 0,272 0 0 1 

III 3.Dificuldades na execução das tarefas domésticas 0,58 0,987 2 0 3 

III 4.Adaptação familiar 0,35 0,485 0 0 1 

III 5.Comunicação com os membros do domicilio 0,23 0,710 0 0 3 

III 6.Dependência 0,42 0,809 0 0 3 

III 7.Incapacidade física 0,42 0,857 1 0 3 

III 8.Recursos financeiros 0,81 0,981 2 0 3 

IV 1.Qualidade do relacionamento sexual interpessoal 0,08 0,272 0 0 1 

IV 2.Interesse sexual 0,27 0,874 1 0 3 

IV 3.Frequência da actividade sexual 0,19 0,981 1 0 3 



IV 4.Satisfação Sexual 0,15 0,008 1 0 3 

IV 5.Disfunção Sexual 0,73 0,778 1 0 3 

IV 6.Conflitos interpessoais relacionados com o Sexo 0,19 0,402 0 0 1 

V 1.Comunicação 0,15 0,368 0 0 1 

V 2.Interesse em Interagir 0,04 0,196 0 0 1 

V 3.Dependência física da família alargada 0,58 0,703 0 0 3 

V 4.Dependência social da família alargada 0,31 0,618 0 0 2 

V 5.Qualidade do Relacionamento 0,08 0,272 0 0 1 

VI 1.Interesse em actividades de lazer individual 0,15 0,464 0 0 2 

VI 2. Actividades de lazer individual 0,96 0,248 0 0 3 

VI 3.Interesse por essas actividades com a família 0,31 0,679 0 0 3 

VI 4.Participação nessas actividades 0,65 0,977 0 0 3 

VI 5.Interesse por actividades de carácter social 0,42 0,809 0 0 3 

VI 6.Participação em Actividades Sociais 0,54 0,989 0 0 3 

VII 1.Ansiedade 0,04 0,916 0 0 3 

VII 2.Depressão 0,69 0,788 0 0 3 

VII 3.Hostilidade 0,77 0,815 0a 0 3 

VII 4.Culpa 0,38 0,804 0 0 3 

VII 5.Preocupação 0,38 0,898 1 0 3 

VII 6.Auto - desvalorização 0,77 0,815 0a 0 3 

VII 7.Distorção da imagem corporal 0,65 0,797 0 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Dados das frequências e percentagens obtidos para cada item da 

Escala de Ajustamento Psicossocial à Doença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missing 999 – significa os sujeitos que não responderam à questão apresentada.  
 
 
 
Orientação geral para os cuidados de saúde 
 

  Frequency Percent 
Valid preocupo-me muito e presto atenção muito especial 

13 50,0 

  quase sempre tenho em atenção os cuidados c a 
minha saude 6 23,1 

  normalmente trato da saude mas nem sempre 
consigo 5 19,2 

  a saude não me preocupa demasiado 2 7,7 
  Total 26 100,0 

 
  
Cuidados de saúde:doença actual 
 

  Frequency Percent 
Valid não tem cuidados especiais em relação a minha doença 

2 7,7 

  tento fazer tudo o q é suposto fazer 3 11,5 
  cuido bem da doença q tenho 3 11,5 
  dou mta atenção ao tratamento e faço tudo para tratar de 

mim 18 69,2 

  Total 26 100,0 

 
  
Atitude geral em relação à medicina e aos médicos 
 

  Frequency Percent 
Valid cuidados médicos bons e médicos excelente trabalho 16 61,5 
  cuidados de saude bons mas com areas a necessitar de 

aperfeiçoamento 9 34,6 

  Total 25 96,2 
Missing 999 1 3,8 
Total 26 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atitudes em relação ao tratamento actual e aos médicos 
 

  Frequency Percent 
Valid não fiquem bem impressionado com o tratamento 

mas acredito q é o melhor 
4 15,4 

  o tratamento foi bom apesar de alguns problemas 

6 23,1 

  tratamento e profissionais de saude excelentes 

16 61,5 

  Total 26 100,0 

  
Expectativas da doente acerca da doença actual 
 

  Frequency Percent 
Valid vou ultrapassar a doença e voltar a ser como 

antigamente 11 42,3 

  brevemente ultrapassarei 7 26,9 
  esforço para ultrapassar 8 30,8 
  Total 26 100,0 

 
 
  
Informação do doente sobre a doença actual 
 

  Frequency Percent 
Valid algumas informações 2 7,7 
  estou bem informado 14 53,8 
  estou muito bem informado 

10 38,5 

  Total 26 100,0 

 
  
 
 
 
 
Expectativas do doente sobre o tratamento 
 

  Frequency Percent 
Valid acredito nos profissiopnais e no tratamento 

14 53,8 

  confiança nos profissionais duvidas no tratamento 

2 7,7 

  não gosta do tratamento mas tem de ser 
10 38,5 

  Total 26 100,0 



 
  
Informação que o doente tem acerca do tratamento 
 

  Frequency Percent 
Valid não me disseram quase nada do tratamento 

1 3,8 

  alguma informação não tanta como gostaria 
1 3,8 

  a informação é bastante completa 
3 11,5 

  a informação é bastante completa e actualizada 
20 76,9 

  Total 25 96,2 
Missing 999 1 3,8 
Total 26 100,0 

  
Dificuldades no ambiente vocacional 
 

  Frequency Percent 
Valid sem problemas no trabalho 

3 11,5 

  com problemas, mas insignificantes 
7 26,9 

  alguns problemas graves 2 7,7 
  a doença impede-me totalmente de exercer a minha 

actividade 13 50,0 

  Total 25 96,2 
Missing 999 1 3,8 
Total 26 100,0 

 
 
  
 
 
 
Avaliação pessoal do desempenho 
 

  Frequency Percent 
Valid mal 7 26,9 
  não muito bem 5 19,2 
  adequadamente 9 34,6 
  muito bem 2 7,7 
  Total 23 88,5 
Missing 999 3 11,5 
Total 26 100,0 

 
 
 
 
 
 
  



Absentismo do Trabalho 
 

  Frequency Percent 
Valid 3 dias ou menos 5 19,2 
  duas semanas 1 3,8 
  mais de duas semanas 14 53,8 
  Total 20 76,9 
Missing 999 6 23,1 
Total 26 100,0 

 
  
Investimento vocacional 
 

  Frequency Percent 
Valid presentemente com pouca ou nenhuma importância 

4 15,4 

  muito menos importante 1 3,8 
  sensivelmente menos importante 

2 7,7 

  igual ou de maior importância q outrora 
16 61,5 

  Total 23 88,5 
Missing 999 3 11,5 
Total 26 100,0 

 
 
Objectivos vocacionais 
 

  Frequency Percent 
Valid os meus objectivos são os mesmos 

13 50,0 

  houve ligeira alteração nos meus objectivos 
3 11,5 

  alterei por completo os meus objectivos 
7 26,9 

  Total 23 88,5 
Missing 999 3 11,5 
Total 26 100,0 

 
  
Conflitos Interpessoais 
 

  Frequency Percent 
Valid os problemas aumentaram 

ligeiramente 1 3,8 

  nenhum aumento 23 88,5 
  Total 24 92,3 
Missing 999 2 7,7 
Total 26 100,0 



 
  
Qualidade do relacionamento conjugal 
 

  Frequency Percent 
Valid bom 14 53,8 
  razoavel 8 30,8 
  muito mau 1 3,8 
  Total 23 88,5 
Missing 999 3 11,5 
Total 26 100,0 

 
  
Qualidade do relacionamento com os outros co-habitantes 
 

  Frequency Percent 
Valid razoavel 2 7,7 
  bom 23 88,5 
  Total 25 96,2 
Missing 999 1 3,8 
Total 26 100,0 

 
  
 
Dificuldades na execução das tarefas domésticas 
 

  Frequency Percent 
Valid de modo nenhum 4 15,4 
  pequenos problemas, facilmente 

ultrapassáveis 8 30,8 

  problemas moderados, nem todos 
ultrapassáveis 9 34,6 

  graves dificuldades na execução de tarefas 
caseiras 5 19,2 

  Total 26 100,0 

 
  
Adaptação familiar 
 

  Frequency Percent 
Valid a familia tem tratado de tudo, com 

excepção de pequenos detalhes 9 34,6 

  sem problemas 17 65,4 
  Total 26 100,0 

 
 
 
 
 
  



Comunicação com os membros do domicilio 
 

  Frequency Percent 
Valid não houve diminuição na comunicação 

23 88,5 

  houve uma ligeira diminuição na comunicação 

1 3,8 

  a comunicação decresceu e sinto-me de certa 
forma afastada deles 

1 3,8 

  a comunicação decresceu muito e sinto-me 
muito só 1 3,8 

  Total 26 100,0 

 
  
 
 
 
Dependência 
 
 

  Frequency Percent 
Valid eu necessito muito de ajuda mas mto 

raramente há alguem por perto q ma dê 
1 3,8 

  recebo alguma ajuda mas nem sempre 
posso contar com isso 2 7,7 

  não recebo toda a ajuda de q necessito, 
mas na maioria das vezes sou ajudado qd 
preciso 4 15,4 

  não sinto q necessito de ajuda ou a ajuda 
q necessito é dada pela minha família ou 
amigos 19 73,1 

  Total 26 100,0 

 
  
Incapacidade física 
 

  Frequency Percent 
Valid nenhuma incapacidade física 

3 11,5 

  uma ligeira incapacidade física 
12 46,2 

  uma moderada incapacidade física 
8 30,8 

  uma grave incapacidade física 
3 11,5 

  Total 26 100,0 



 
  
Recursos financeiros 
 

  Frequency Percent 
Valid graves dificuldades financeiras 

7 26,9 

  problemas financeiros moderados 
10 38,5 

  problemas financeiros ligeiros 
6 23,1 

  sem problemas monetários 
3 11,5 

  Total 26 100,0 

 
  
 
Qualidade do relacionamento sexual interpessoal 
 

  Frequency Percent 
Valid não houve alteração no nosso 

relacionamento 21 80,8 

  estamos um pouco menos 
unidos desde que adoeci 2 7,7 

  Total 23 88,5 
Missing 999 3 11,5 
Total 26 100,0 

 
  
Interesse sexual 
 

  Frequency Percent 
Valid sem interesse pela vida sexual depois 

de ter adoecido 2 7,7 

  uma diferença marcante no desejo de 
vida sexual 8 30,8 

  uma ligeira perda de interesse pela vida 
sexual 11 42,3 

  não houve perda de interesse pela vida 
sexual 1 3,8 

  Total 22 84,6 
Missing 999 4 15,4 
Total 26 100,0 

 
  
 
 
 
 
 
 



Frequência da actividade sexual 
 

  Frequency Percent 
Valid Não houve redução da actividade 

sexual 1 3,8 

  ligeiro decréscimo da actividade 
sexual 10 38,5 

  considerável decréscimo da prática 
sexual 6 23,1 

  paragem das actividades sexuais 
3 11,5 

  Total 20 76,9 
Missing 999 6 23,1 
Total 26 100,0 

 
  
 
 
 
Satisfação Sexual 
 

  Frequency Percent 
Valid prazer e satisfação sexual cessaram 

3 11,5 

  perda consideravel de prazer e satisfação 
sexual 6 23,1 

  ligeira perda de prazer e satisfação sexual 
9 34,6 

  não huve alterações na satisfação sexual 
1 3,8 

  Total 19 73,1 
Missing 999 7 26,9 
Total 26 100,0 

 
  
Disfunção Sexual 
 

  Frequency Percent 
Valid sem alterações na minha capacidade sexual 

5 19,2 

  ligeiros problemas com a minha actividade 
sexual 12 46,2 

  problemas constantes na minha actividade 
sexual 2 7,7 

  total incapacidade para fazer sexo 
1 3,8 

  Total 20 76,9 
Missing 999 6 23,1 
Total 26 100,0 

 
 
  



Conflitos interpessoais relacionados com o Sexo 
 

  Frequency Percent 
Valid algumas discussões 5 19,2 
  nenhumas discussões 16 61,5 
  Total 21 80,8 
Missing 999 5 19,2 
Total 26 100,0 

 
 
 
Comunicação 
 

  Frequency Percent 
Valid o mesmo contacto ou 

até mais frequente 20 76,9 

  contacto um pouco 
mais frequente 5 19,2 

  Total 25 96,2 
Missing 999 1 3,8 
Total 26 100,0 

 
  
Interesse em Interagir 
 

  Frequency Percent 
Valid pouco ou nenhum interesse em conviver 

com eles 1 3,8 

  o interesse é ligeiramente menor 
1 3,8 

  o interesse é o mesmo ou maior desde que 
adoeci 24 92,3 

  Total 26 100,0 

 
  
Dependência física da família alargada 
 

  Frequency Percent 
Valid Não necessito de ajuda, ou dão-me a 

assistência de que necessito 13 50,0 

  a ajuda deles é suficiente, exceptuando 
algumas pequenas coisa 11 42,3 

  dão-me pouca ou nenhuma assistência, 
apesar de eu precisar muito dela 

2 7,7 

  Total 26 100,0 

 



 
 
Dependência social da família alargada 
 

  Frequency Percent 
Valid o convivio com eles foi quase eliminado 

2 7,7 

  o convivio foi reduzido 
significativamente 2 7,7 

  o convivio foi um pouco reduzido 
4 15,4 

  pouco ou nenhum convivio, ou ligeiro 
ou nenhum efeito causado pela doença 

15 57,7 

  Total 23 88,5 
Missing 999 3 11,5 
Total 26 100,0 

 
  
Qualidade do Relacionamento 
 

  Frequency Percent 
Valid bem 22 84,6 
  razoavelmente 2 7,7 
  muito mal 2 7,7 
  Total 26 100,0 

 
  
Interesse em actividades de lazer individual 
 

  Frequency Percent 
Valid o mesmo nível de interesse como 

anteriormente 22 84,6 

  ligeiramente menos interesse que 
anteriormente 2 7,7 

  significativamente menos interesse 
do que anteriormente 1 3,8 

  Total 25 96,2 
Missing 999 1 3,8 
Total 26 100,0 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de lazer individual 
 

  Frequency Percent 
Valid pouca ou nenhuma participação 

presentemente 5 19,2 

  a participação diminuiu significativamente 
4 15,4 

  a participação diminuiu ligeiramente 
2 7,7 

  a participação continua igual 
15 57,7 

  Total 26 100,0 

 
  
Interesse por essas actividades com a família 
 

  Frequency Percent 
Valid o mesmo nível de interesse como 

anteriormente 20 76,9 

  ligeiramente menos interesse que 
anteriormente 5 19,2 

  perdura pouco ou nenhum 
interesse 1 3,8 

  Total 26 100,0 

 
  
Participação nessas actividades 
 

  Frequency Percent 
Valid pouca ou nenhuma participação 

presentemente 2 7,7 

  a participação diminuiu 
significativamente 3 11,5 

  a participação diminuiu ligeiramente 
5 19,2 

  a participação continua igual 
16 61,5 

  Total 26 100,0 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interesse por actividades de caracter social 
 

  Frequency Percent 
Valid o mesmo nível de interesse como 

anteriormente 19 73,1 

  ligeiramente menos interesse que 
anteriormente 4 15,4 

  significativamente menos interesse do 
que anteriormente 2 7,7 

  perdura pouco ou nenhum interesse 
1 3,8 

  Total 26 100,0 

 
  
Participação em Actividades Sociais 
 

  Frequency Percent 
Valid pouca ou nenhuma participação 

presentemente 2 7,7 

  a participação diminuiu significativamente 
3 11,5 

  a participação diminuiu ligeiramente 
2 7,7 

  a participação continua igual 
18 69,2 

  Total 25 96,2 
Missing 999 1 3,8 
Total 26 100,0 

 
  
Ansiedade 
 

  Frequency Percent 
Valid não, de forma nenhuma 9 34,6 
  um pouco 8 30,8 
  bastante 8 30,8 
  extremamente 1 3,8 
  Total 26 100,0 

 
Depressão 
 

  Frequency Percent 
Valid extremamente 1 3,8 
  bastante 2 7,7 
  um pouco 11 42,3 
  não de forma nenhuma 12 46,2 
  Total 26 100,0 



  
Hostilidade 
 

  Frequency Percent 
Valid não, de forma nenhuma 11 42,3 
  um pouco 11 42,3 
  bastante 3 11,5 
  extremamente 1 3,8 
  Total 26 100,0 

 
  
Culpa 
 

  Frequency Percent 
Valid extremamente 1 3,8 
  bastante 2 7,7 
  um pouco 3 11,5 
  não de forma nenhuma 20 76,9 
  Total 26 100,0 

 
  
Preocupação 
 

  Frequency Percent 
Valid não, de forma nenhuma 4 15,4 
  um pouco 11 42,3 
  bastante 8 30,8 
  extremamente 3 11,5 
  Total 26 100,0 

 
  
Auto-desvalorização 
 

  Frequency Percent 
Valid extremamente 1 3,8 
  bastante 3 11,5 
  um pouco 11 42,3 
  não de forma nenhuma 11 42,3 
  Total 26 100,0 

 
  
Distorção da imagem corporal 
 

  Frequency Percent 
Valid não, de forma nenhuma 14 53,8 
  um pouco 7 26,9 
  bastante 5 19,2 
  Total 26 100,0 

 


