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  Resumo  Numa perspectiva integradora do Ser Humano, verifica-se a preocupa-
ção dos investigadores e estudiosos de várias áreas do saber, em esta-
belecer e explicar uma relação estreita e intrínseca entre a génese das 
emoções e os seus efeitos na saúde/doença e no desenvolvimento afec-
tivo-cognitivo do, aspectos que vão ter implicações na Qualidade de Vi-
da e Bem-estar dos Indivíduos. Sendo assim, o presente estudo empíri-
co foi realizado em doentes crónicos, Insuficientes Renais Crónicos 
Terminais, uma vez que saúde/doença não são processos estáticos, 
podendo haver períodos confortáveis de Bem-estar e uma satisfatória 
Qualidade de Vida. 

Por isso, foi objectivo da presente investigação estudar, numa perspec-
tiva sistémica e humanista, relações entre os efeitos da acção das emo-
ções no desenvolvimento afectivo-cognitivo e na saúde, bem-estar e 
Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisados e algumas variáveis 
atributo, do contexto sóciodemográfico, clínico, psicológico e emocional. 

A nossa Amostra ficou constituída por 160 doentes e a recolha de dados 
foi efectuada através de um questionário, constituído por uma bateria de 
escalas, incluindo o questionário de saúde geral SF-36 para avaliação 
da Qualidade de Vida. Para o tratamento estatístico e análise de dados 
recorremos à estatística descritiva e analítica/inferencial e o tratamento 
estatístico dos dados foi efectuado através do programa de estatística 
SPSS, versão 10.0 (2001) for Windows. Salientam-se, como resultados 
mais significativos, os seguintes: 

- A idade, ansiedade total e extroversão são preditores da função física; 
O nível sócio-económico, idade ansiedade cognitiva e extroversão são 
preditores do desempenho físico; A ansiedade cognitiva, o tempo de 
hemodiálise, a idade e o sentido de responsabilidade/exigência são pre-
ditores da dor; A ansiedade somática, o tempo de hemodiálise, a extro-
versão e o suporte financeiro são preditores da saúde geral; A extrover-
são, ansiedade cognitiva, idade e suporte social total são preditores da 
vitalidade; O suporte social total, o Apgar familiar, a idade e a ansiedade 
somática são preditores da função social; O nível sócio-económico, a 
idade e a maturidade psicológica são preditores do desempenho emoci-
onal; O neuroticismo/estabilidade é o único preditor da saúde mental; A 
idade e a ansiedade total são preditores da mudança em saúde; O nível 
sócio-económico, a ansiedade cognitiva, a idade e a extroversão consti-
tuíram-se preditores da Qualidade de Vida geral. 

 Com estes resultados mais significativos, pensamos ser possível e 
necessário incluir nos curricula escolares, do Curso de licenciatura em 
Enfermagem, uma disciplina de educação emocional e de educação pa-
ra a saúde, tendo em vista uma formação mais eficaz dos nossos estu-
dantes e visando a educação para a saúde dos doentes, no sentido de 
orientar as suas emoções e prepará-los para uma Qualidade de Vida sa-
tisfatória.   

    



Abstract In an interrogative perspective of the Human being, we verified the 
concern of the studious investigators with some knowledge, in 
establishing and explaining a narrow and intrinsic relation enters 
geneses of the emotions and its effect in the health / illness and in 
the affective co genitive development of, aspects that have 
implications in the Quality of Life and Well-being of the Individuals. 
Being thus, the present empirical study was carried out on 
chronicle patients, suffering from terminal insufficiencies of renal 
diseases, seeing that their health is not a stationary process, and 
being able to have comfortable periods of Well-being and a 
satisfactory Quality of Life. 

 
Therefore, the objective of the present investigation was to study, 
in perspective a systematic and human relation between the effect 
of sharing emotions in an affective –co genitive development and 
its health, and well-being in the Quality of Life in Haemodialysis 
patients and its variable attributes, in the context of social-
demographics, clinical, psychological and emotional aspects. 

 
   Our analyse was constructed of 160 patients and the collecting of 

the data was done through various questionnaires, constructed in 
a number of scales, including a questionnaire on general health 
SF-36 referent to the evaluation on the Quality of Life. For the 
statistical treatment and analysis of data we went for the 
descriptive, analytical statistics/inferential, and for the statistical 
treatment of the data we used statistics programme SPSS, 
version 10.0 (2001) - Windows. The most significant results that 
outstood the most were as follows:  

 
- Age, total anxiety and extroversion are predictors of the 

physical function; The economic level, age cognitive anxiety 
and extroversion are predictors of the physical performance; 
The cognitive anxiety, the time of haemodialysis, age and the 
sense of responsibility / demand are predictors of pain; The 
somatic anxiety, of the time of haemodialysis, the extroversion 
and financial support are predictors of the general health; The 
extroversion, cognitive anxiety, age and total social support are 
predictors of vitality; The total social support, the familiar 
Apgar, age and the somatic anxiety are predictors of the social 
functions; The Social-economical levels, age and 
psychological maturity are predictors of the emotional 
performance; Neuroticism/stability are the only predictor of the 
mental health; Age and total anxiety are predictors of change 
in health; The Social-economical level, cognitive anxiety, age 
and extroversion converted themselves into predictors of the 
Quality of general Life. 
With this most significant results, we thought be possible and 
necessary including in the school curricula of the nursing superior 
curse, a matter about emotional and health education, for a best 
formation of our students and for make an health education for the 
patients and the other persons, to teaching the orientation their 
emotions and to do them a satisfactory Quality of Life.     

 



Résumée  Dans une perspective intégrative de l'Être Humain, se vérifie la                          
préoccupation des investigateurs et studieux de plusieurs secteurs 
du savoir,  d’établir et expliquer une relation étroite et intrinsèque 
entre la genèse des émotions et leurs effets dans la santé/maladie et 
dans le développement affectif-cognitif des aspects qui puissent avoir 
des implications dans la Capacité de Vie et du Bien-être des Per-
sonnes. Ceci dit, la présente étude empirique a été réalisée sur des 
malades chroniques, Insuffisantes Rénaux Chroniques Terminaux, 
vu que santé/maladie n’est pas un processus statiques, pouvant y                              
avoir des périodes confortables de Bien-être et une satisfaisante 
Qualité de Vie. 

Donc, l’objectif de la  présente recherche est d'étudier, dans une     
perspective systémique et humaniste, des relations entre les effets 
de    l'action des émotions dans le développement affectif-cognitif et 
dans la santé, le bien-être et la Qualité de Vie des malades Hemo-
dyalisés et quelques variables attribut, du contexte sociodémogra-
fique, clinique, psychologique et émotionnel. 

Notre Échantillon a été constitué par 160 malades et la collecte de 
données a été effectuée à travers un questionnaire, constitué par une 
batterie d'échelles, y compris le questionnaire de santé générale SF-
36 pour l’évaluation de la Qualité de Vie. Pour le traitement statis-
tique et l'analyse de données nous avons fait appel à la statistique 
descriptive et analytique/inferentiel et le traitement statistique des 
données a été effectué à travers le programme de statistique SPSS, 
version 10.0 (2001) pour Windows. De ressortir, comme  résultats 
plus significatifs, les suivants : 

- L'âge, l'anxiété totale et extroversion sont indicateurs de la fonction 
physique ; Le niveau sócio-économique, âge anxiété cognitive et 
extroversion sont indicateurs de la performance physique ; l'anxiété 
cognitive, le temps d'hémodialyse, l'âge et le sens de responsabili-
té/exigence sont indicateurs de la douleur; L'anxiété somatique, le 
temps d'hémodialyse, l’ extroversion et le support financier sont in-
dicateurs de la santé générale ; L’ extroversion l’anxiété cognitive, 
l’âge et le support social total sont indicateurs de la vitalité ; Le 
support social total, l'Apgar familier, l'âge et l'anxiété somatique 
sont déterminants de la fonction sociale ; Le niveau socio - écono-
mique, l'âge et la maturité psychologique sont indicateurs détermi-
nants de la performance émotionnelle; Le neuroticisme/stabilité est 
le seul indicateur de la santé mentale ; L'âge et l'anxiété totale sont 
indicateurs du changement de santé; Le niveau socio-économique, 
l'anxiété cognitive, l'âge et l’ extroversion se sont constitué indica-
teurs de la Qualité de Vie générale. 
Avec cette résultats plus significatifs, nous pensons qui c´est pos-
sible et nécessaire insert en les curricula scolaires, en le course 
supérieur of enfermer,  une discipline de éducation émotionnel et 
de éducation de santé pour les patientes et pour les outres non 
malades, pour la orientation de leurs emotions e pour le donné une 
bonne Qualité de Vie générale.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

 “ACÇÃO DAS EMOÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO E 

NA SAÚDE” – Implicações para a Qualidade de Vida e Bem-estar – título por nós 

escolhido para tratar a problemática que procurámos estudar e que se prende, 

essencialmente, com as emoções, o desenvolvimento afectivo-cognitivo do indiví-

duo e suas interrelações com a Qualidade de Vida, com a saúde e o bem-estar, 

com as necessidades humanas e com a auto-realização da pessoa em toda a sua 

totalidade.  

Ao optarmos pelo referido tema, tivemos em conta a literatura existente na 

qual, numa perspectiva sistémica e integradora do ser humano, desde a neurobio-

logia e psicologia à antroposociologia, desde a genética à medicina em geral, veri-

fica-se, nos seus novos desenvolvimentos, a preocupação por parte dos estudio-

sos e investigadores dessas áreas do saber, em estabelecer e explicar uma rela-

ção estreita e intrínseca entre a génese das emoções e os efeitos das mesmas na 

saúde/doença e na homeostasia do organismo do homem, como ser indivisível e 

indissociável, aspectos que, de acordo com os estudos envolvidos e os vários 

autores, vão ter implicações na Qualidade de Vida e Bem-estar dos Indivíduos.  

Com efeito, verificámos através da referida revisão, que as emoções são, 

em sua essência, constituídas por mudanças que emergem de estados do corpo, 

sendo induzidas nos seus numerosos órgãos pelas terminações nervosas e que 

estados de tristeza ou de alegria, são fundamentalmente constituídos pela per-

cepção de certos estados corporais justapostos a certos pensamentos e, também, 

por uma modificação da tonalidade e da eficácia dos processos de pensamento 

(Damásio, 1997). Por outro lado, constatámos, ainda, que a saúde ou a doença 

são o resultado de factores originados do corpo, da mente (cérebro racional e cé-

rebro emocional) e da interacção de ambos entre si, com o ambiente e o meio 

social em que os indivíduos estão inseridos.  
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 Como estudo empírico, realizámos uma investigação em doentes crónicos, 

mais particularmente Insuficientes Renais Crónicos Terminais, exactamente por-

que sabemos que saúde/doença não são processos estáticos, existindo sim um 

continuum dinâmico que vai da satisfação à insatisfação, podendo haver períodos 

confortáveis de bem-estar e uma satisfatória Qualidade de Vida, de acordo com a 

definição de Qualidade de Vida que adoptámos para o presente estudo empírico a 

qual passamos a referir como:    

…”A percepção individual de bem-estar, variando da satisfação à insatisfa-

ção, em relação aos domínios da vida que são importantes para o indivíduo” (Fer-

rans e Powers, 1992). 

Verifica-se, de facto que, com a preocupação em relação à promoção da 

saúde, identificando e estabelecendo estilos de vida saudáveis e metas de saúde, 

a definição de saúde da OMS se aproxima cada vez mais do ideal, ou seja, da 

possibilidade de cada um sentir um certo bem-estar, independentemente do seu 

estado de saúde. Podemos inferir, assim, que há doentes e não doenças e, tam-

bém, que não há saúde perfeita.  

Com efeito, a Saúde depende de uma variedade de factores que, a serem 

estudados, em nossa opinião, iriam, decerto, de encontro às ideias mais recentes, 

das quais comungamos e que incluem, na definição de saúde, os seguintes as-

pectos: As dimensões relativas ao bem-estar subjectivo; o desenvolvimento har-

monioso e as circunstâncias. Assim sendo, podemos compreender que saúde e 

doença não são elementos estáticos nem independentes. Trata-se, sim, de um 

processo global em que os factores estão em interacção e influenciam um equilí-

brio instável, ou seja, a doença não é um fenómeno acidental mas um sinal de um 

desequilíbrio. É, desta forma, que uma diminuição da Qualidade de Vida, por mo-

tivos psicológicos ou sociais, pode determinar um desequilíbrio emocional, o qual 

pode vir a gerar, como consequência, o enfraquecimento  do sistema imunitário.  

Posto isto, pareceu-nos que o nosso estudo teria de ser objecto de uma re-

visão e fundamentação teórica que permitisse explicar como é que as emoções 

podem influenciar o desenvolvimento afectivo-cognitivo, a saúde e o Bem-estar 
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subjectivo do indivíduo, termo pelo qual alguns investigadores preferem, actual-

mente, designar a Qualidade de Vida.  

A este propósito, sabe-se que existem emoções naturais e fisiológicas que 

aparecem em todas as pessoas com um importante substrato biológico, desig-

nadamente a alegria, o medo, a ansiedade ou a raiva, entre outras. Tais emo-

ções podem ser agradáveis ou desagradáveis, mobilizando-nos para a activi-

dade e tomando parte na comunicação interpessoal, actuando tais emoções 

como poderosos motivadores do comportamento humano, factores de funda-

mental importância para o desenvolvimento afectivo-cognitivo do indivíduo.   

Para além disso, as emoções parecem ter um papel de especial relevo, 

quer no bem-estar psicológico, quer na Qualidade de Vida e nos estados de 

saúde e de doença. Portanto, as emoções influem sobre a saúde e sobre a do-

ença através de suas propriedades motivacionais, pela capacidade de modificar 

os comportamentos saudáveis, tais como os exercícios físicos, a dieta equili-

brada, o descanso, entre outros aspectos, conduzindo, muitas vezes, para 

comportamentos mais ou menos saudáveis.  

Quanto à conceptualização das emoções, de acordo com vários autores, 

existem emoções negativas e emoções positivas, sendo que o termo emoções 

negativas refere-se às emoções que produzem uma experiência emocional de-

sagradável como a ansiedade, a raiva e a tristeza, estas consideradas as três 

emoções negativas mais importantes, e as emoções positivas aquelas que ge-

ram uma experiência agradável como a alegria, a felicidade ou o amor (Silva, 

2000). 

Relativamente à nossa preocupação, ou problema em estudo, na investi-

gação empírica – A Qualidade de Vida do Insuficiente Renal Terminal – e consi-

derando a própria definição de Qualidade de Vida avançada pela OMS em 1974, 

segundo a qual Qualidade de Vida...” trata-se da percepção, por parte de indiví-

duos ou grupos, das suas necessidades e daquilo que não lhes é recusado nas 

ocasiões propícias à sua realização e à sua felicidade”, pensamos ser importante 

a relação entre a definição referenciada e a pirâmide das necessidades, segundo 
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vários autores, tendo em conta que vamos realizar um estudo numa Amostra po-

pulacional (doentes crónicos) extremamente carenciada e afectada nas suas ne-

cessidades humanas.  

De referir que a Insuficiência Renal Crónica, pela redução dos nefrónios 

funcionantes, conduz a uma doença sistémica resultante da perda de controlo da 

homeostase, o que leva a uma redução progressiva das flexibilidades metabólicas 

oferecidas ao organismo pelo rim normal. Frequentemente, a semiologia clínica é, 

durante muito tempo, discreta e latente, podendo o ritmo de evolução da Insufici-

ência Renal Crónica ser de alguns meses a algumas décadas (Legrain, 1982).  

 Sabe-se, na prática, que actualmente há uma grande preocupação, por 

parte dos nefrologistas e de outros técnicos de saúde, com o diagnóstico precoce 

e tratamento adequado dos doentes com IRC, sendo o tratamento de substituição 

proposto, tanto quanto possível, quando o doente ainda mantém um bom estado 

geral e ainda não se desenvolveram complicações. Isto porque, para além de evi-

tar maior sofrimento ao doente e família, a preservação do seu estado geral con-

tribui para o sucesso do tratamento. Contudo, sabe-se, também, que o tratamento 

destes doentes, não é um tratamento para promover a cura, essa já inviável, mas 

sim para manter a vida. E, das várias modalidades existentes, a Hemodiálise, em 

alternativa ao transplante renal, é ainda o tratamento de substituição renal mais 

utilizado.  

 Porém, como programa de tratamento de manutenção, a hemodiálise não 

implica, necessariamente, uma vida de qualidade para os doentes que dela de-

pendem para viver. Pode, de facto, acrescentar anos à vida, mas, e de acordo 

com a OMS, nas suas metas de Saúde para todos no Ano 2000, é preci-

so...”Acrescentar vida aos anos, e não anos à vida”.  

Nesta perspectiva, a Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisados, vem 

sendo já uma preocupação, não só por parte das suas associações, como tam-

bém por parte do poder político e da própria União Europeia.       

 De salientar que, desde o Curso Licenciatura em Enfermagem Médico-

cirúrgica, com a opção de Nefrologia, Diálise e transplantes Renais, também nós 

temos vindo a realizar trabalhos de investigação e a preocupar-nos com estes 
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doentes que, em nosso entender, têm sido, de certo modo, “o parente pobre dos 

cuidados de saúde”, procurando transmitir os resultados dos nossos estudos, a 

todos os que connosco colaboram e, em particular,  aos estudantes de Enferma-

gem, a fim de os sensibilizar para esta problemática, tendo em vista uma melhoria 

da qualidade dos cuidados de saúde, e a educação para a própria saúde, numa 

perspectiva auto-responsabilizante do doente. Tudo isto para a melhoria da sua 

Qualidade de Vida.  

Em nossa opinião, a prevenção da Insuficiência Renal Crónica devia ser 

considerada, antes e mais do que o próprio tratamento. Contudo, tal não se tem 

verificado e dados apontados pelas estatísticas das várias associações existen-

tes, não só a nível mundial como a nível Nacional, são de facto assustadores. De 

salientar que dados avançados pela APIR, em 2002, referiam existirem em Portu-

gal cerca de 12.000 doentes insuficientes renais crónicos, 9.000 dos quais em 

programa de Hemodiálise.  

É um facto que a introdução de novas tecnologias, a reestruturação de sec-

tor, a renovação dos equipamentos e a melhoria das infra-estruturas, tem sido 

uma preocupação tanto dos doentes como dos profissionais que com eles traba-

lham. No entanto, como se pode ouvir dos próprios doentes, muito há ainda a fa-

zer, pois a melhoria da Qualidade de Vida dos IRC não pode ser avaliada só em 

função de aspectos parciais e materiais, mas sim em função do seu todo enquan-

to ser humano, com uma individualidade, particularmente na sua situação de saú-

de, social e económica, psicológica, emocional, familiar e ambiental.  

Lembremos, a este propósito, a Monitoring Quality of Life In Europe, em 

Maio de 2003, que diz...” A expressão “condições de vida” refere-se geralmente 

às circunstâncias de vida das pessoas...reflectidas nos padrões de rendimento e 

de consumo. Contudo, “Qualidade de Vida” é um conceito mais vasto, que faz 

referência ao bem-estar geral das pessoas em sociedade. Não parecem, então 

retarem dúvidas quanto à atenção que deve ser prestada aos indivíduos, na pro-

moção da saúde, incutindo-lhe estilos de vida saudáveis através da educação 

para a saúde e, também, prestando informação/formação quanto à maneira como 

podem viver com a sua doença, sem desenvolver complicações a curto ou a lon-
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go prazo, perspectivando, assim, não só a longevidade mas, e sobretudo, uma 

boa Qualidade de Vida, apesar das condicionantes da sua doença.  

De salientar, também, que existe legislação específica relativamente às 

condições das unidades de tratamento destes doentes e, também, em relação 

aos seus direitos, enquanto cidadãos com limitações, aspectos consignados no 

Decreto-Lei N.º 392/93 de 23 de Novembro. Sabe-se, no entanto, que na sua “lu-

ta”, as associações de doentes renais e mesmo a nossa própria experiência di-

zem que, por vezes, as medidas legisladas são esquecidas. Por outro lado, ainda, 

temos verificado, pela revisão crítica da literatura e pelos nossos contactos com 

estes doentes, que mesmo algumas dessas medidas não vão de encontro às su-

as necessidades, o que tem levado a reivindicações por parte das massas asso-

ciativas, devido ao aumento de casos de doença e às complicações por falta de 

condições que deviam ser proporcionadas pelos meios governamentais e que, 

pelo contrário, são esquecidas ou mesmo omitidas.  

Por tudo o que foi referido consideramos perfeitamente legitima a nossa 

preocupação com a “Qualidade de Vida” dos Doentes Hemodialisados. Como do-

cente, procuramos transmitir aos nossos alunos a realidade dos doentes Hemodi-

alisados e estimulá-los para a promoção da sua Qualidade de Vida, esta já tão 

condicionada por factores de vária  ordem, conforme é referido no presente traba-

lho. Pensamos, por isso, que a realização de investigações nesta área é de ex-

trema importância e que nós, na educação, temos uma responsabilidade acresci-

da no seu desenvolvimento. De referir, também, que temos incentivado os nossos 

educandos a realizar investigações nesta área, facto que não tem sido facilitado 

por quem de direito. 

Por tudo o que acabámos de referir, identificar e corrigir factores que interfi-

ram positiva ou negativamente para a Qualidade de Vida dos Doentes Hemodiali-

sados, deve ser, de facto, uma das preocupações de quem lida com eles, desde 

Docentes, técnicos de saúde a família, sociedade e comunidade em geral.  

   Assim, delineámos como objectivo geral para o presente estudo: 

- Procurar relações entre os efeitos da acção das emoções no desenvolvi-

mento afectivo-cognitivo e na saúde, bem-estar e Qualidade de Vida dos 
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doentes Hemodialisados e algumas variáveis atributo, do contexto sócio-

demográfico, clínico, psicológico e emocional. E, como objectivos especí-

ficos do mesmo estudo empírico, os seguintes:  

- Identificar os efeitos da acção das emoções no desenvolvimento afecti 

vo-cognitivo e na saúde dos doentes Hemodialisados; 

- Identificar a influência de factores sóciodemográficos (familiares, profis- 

sionais e comunitários), na Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisa-

dos; 

- Identificar a relação e influência de factores do contexto clínico, na Quali-

dade de Vida dos doentes Hemodialisados; 

- Determinar a relação e influência de factores pessoais, psicológicos e  

  emocionais na Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisados;  

- Reflectir os resultados de forma a perspectivar a transmissão dos mes-

mos aos estudantes de Enfermagem;  

- Analisar os resultados a fim de investir em futuras investigações; 

- Prestar alguns contributos para a Qualidade de Vida dos doentes 

  Hemodialisados; 

- Sensibilizar os alunos (futuros enfermeiros) para a educação para a 

  saúde.  

Pensamos que a consecução de tais objectivos pode contribuir para o de-

senvolvimento e implementação de medidas que levem a políticas de saúde, tanto 

ao nível da prestação de cuidados, como ao nível do poder político, de forma a 

promover a melhoria da Qualidade de Vida destes doentes, tendo em conta a ori-

entação das suas emoções.  

Estruturalmente, o presente trabalho apresenta duas partes fundamentais e 

interligadas. Na primeira parte, estão incluídos seis capítulos, todos eles relacio-

nados com a questão em estudo e apresentados de forma a possibilitar uma me-

lhor compreensão de tão abrangente temática, tratando-se de uma revisão crítica 
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da literatura que consideramos pertinente para a interpretação e discussão dos 

resultados obtidos. A segunda parte, designada de contribuição pessoal, é consti-

tuída pelos restantes capítulos e dedicada ao Estudo Empírico, sua metodologia, 

resultados e tratamento estatístico dos dados, discussão e síntese dos resultados, 

culminando com algumas notas, as principais conclusões e algumas sugestões.  

Assim, no primeiro capítulo, da primeira parte, apresentamos a revisão da 

teoria relacionada com a Anatomia e Fisiologia do Cérebro; O Cérebro Emocional 

(onde incluímos aspectos relacionados com a Evolução do Cérebro; o Sistema 

Límbico; As Estruturas Cerebrais Responsáveis pelos Estados Afectivos e pela 

Génese das Emoções; As Emoções (conceitos, perspectivas e dinamismos); O 

Desenvolvimento Cognitivo-afectivo do Indivíduo (com uma breve resenha históri-

ca e uma abordagem aos desenvolvimentos do psiquismo humano).  

No segundo capítulo, desenvolvemos uma revisão da literatura que versa a 

Saúde em sua Variabilidade Conceptual, onde incluímos: O Desenvolvimento do 

Conceito de Saúde e de Doença; O Conceito de Doença; O Conceito de Saúde; 

as Interrelações entre Saúde, Qualidade de Vida e Bem-estar e a relação Quali-

dade de Vida e Saúde.  

Estudámos, no capítulo III, dedicado à Acção da Qualidade de Vida sobre a 

Saúde: o próprio Conceito de Qualidade de Vida; As Motivações para a Qualidade 

de Vida; Os Profissionais de Saúde no Desenvolvimento de Patamares para a 

Qualidade de Vida, incluindo, neste ponto, a Organização Hospitalar, Os profis-

sionais de Saúde e sua Caracterização, Os Patamares de Qualidade de Vida de 

acordo com alguns autores; O Desenvolvimento de Qualidade de Vida no Traba-

lho dos Enfermeiros; O Desenvolvimento do Trabalho da Enfermagem e, por fim, 

um último subcapítulo em forma de interrogação: Como Melhorar a Qualidade de 

Vida dos Enfermeiros? Sim, se não forem convenientemente formados para tal, é 

certo que não serão bons formadores.  

O capítulo IV, efectuámos uma revisão sobre a Vida emocional na Qualida-

de de Vida e na Saúde, abordando os seguintes pontos: Qualidade de Vida e Sa-

úde; Emoções Negativas e Emoções Positivas; Saúde e Qualidade de Vida; Inter-



 

 31 

relações com as Necessidades e características da Auto-realização Humana e 

Interrelações com a Medicina Sistémica.  

No V capítulo, efectuámos uma revisão crítica da literatura sobre as variá-

veis sócio-psíquicas de Qualidade de Vida, designadamente: O Suporte Social, 

Suporte Social, saúde e Qualidade de Vida; O Auto-conceito e seus Constituintes; 

A Ansiedade, Génese e Dinamismos da Ansiedade; A Personalidade, o Neuroti-

cismo e a Extroversão, o Neuroticismo, a Extroversão e as Emoções, O Neuroti-

cismo, a Extroversão; a Saúde e a Qualidade de Vida e abordámos, ainda, As 

teorias Humanistas da Personalidade na Perspectiva da Psicologia Holística.  

Finalmente, no VI capítulo da primeira parte, efectuámos uma revisão crite-

riosa sobre A Insuficiência Renal Crónica Terminal, incluindo os pontos seguintes: 

A Insuficiência Renal Crónica terminal como Doença; A Hemodiálise como Moda-

lidade de Tratamento da Insuficiência Renal Crónica terminal; Técnica de Hemo-

diálise; Intercorrências Intradialíticas; Requisitos Relacionados com o Doente, 

Equipa e Unidade de hemodiálise, dando especial relevo aos requisitos relaciona-

dos com o próprio doente; A Equipa de Saúde em suas Interacções Sócio-

profissionais; Adaptação do Doente à Hemodiálise e Alguns Estudos Realizados 

sobre Qualidade de Vida em Doentes IRCT em Hemodiálise.  

Relativamente à segunda parte deste trabalho, está constituída pelo Estudo 

Empírico, tratando o VII capítulo, da Metodologia utilizada: Problemática e Objec-

tivos do Estudo Empírico; Variáveis; Hipóteses; Enquadramento da Investigação; 

Procedimentos na Recolha de dados e no Tratamento Estatístico e Caracteriza-

ção da Amostra.  

Dedicamos o VIII capítulo da presente investigação, à Apresentação e Aná-

lise dos Resultados, referenciando as Estatísticas relativas às variáveis estudadas 

e à Análise Inferencial. No IX capítulo, apresentamos a Discussão/Síntese dos 

Resultados obtidos, relativamente à Influência das Variáveis Independentes na 

Qualidade de Vida, à Classificação da Qualidade de Vida da nossa Amostra e os 

Factores Preditores de Qualidade de Vida. Por fim, no capítulo X, apresentamos 

as principais Conclusões do estudo e algumas Sugestões.  
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Vale a pena referir as dificuldades encontradas para a realização da pre-

sente investigação. Relativamente ao Suporte teórico existente, particularmente 

no que se refere à Qualidade de Vida, emoções e motivações que levam estes 

indivíduos a adoecer e, ainda, a estudos realizados em doentes Hemodialisados, 

que é bastante exíguo, facto que dificultou um pouco a nossa pesquisa.  

Outros factores, como a promoção para a saúde e a prevenção, deveriam 

ter uma atenção especial por parte dos técnicos de saúde e do próprio poder polí-

tico. Contudo, como tal não se verifica, vale a pena lembrar a importância da edu-

cação para a saúde, da orientação das emoções, da importância de adoptar esti-

los de vida saudáveis, entre outros factores que previnam a doença e que promo-

vam a Qualidade de Vida.  

A este propósito e relativamente à responsabilidade da Escola, na promo-

ção da saúde, na orientação das emoções, na prevenção da doença e na Quali-

dade de Vida satisfatória, Couvreur (2001), na sua obra “A Qualidade de Vida” – 

Arte para viver no Século XXI – tentou estabelecer relações entre as emoções, a 

saúde, o bem-estar e a Qualidade de Vida. Tomando por base os estudos do 

Doutor De Gall, do Professor Damásio e de outros investigadores, encontrou con-

vergências entre a capacidade de gerir as emoções para alcançar o bem-estar e a 

Qualidade de Vida.  

Entre outros aspectos, refere a supracitada autora, o progresso da ciência 

permite que o funcionamento do cérebro seja, actualmente, bem conhecido, sa-

bendo-se como funcionam as emoções. Assim, tais conhecimentos, vieram cons-

tituir uma mais valia para os seres humanos, quer para melhorar a sua aptidão 

para gerir a vida, quer para estabelecer boas relações com o meio envolvente, 

podendo levar à prevenção da doença, ao sucesso profissional e a uma boa Qua-

lidade de Vida (Couvreur, 2001).  

Ainda, de acordo com a mesma autora, existem já em vários países, desig-

nadamente nos Estados Unidos, escolas experimentais para educação emocional 

dos alunos, defendendo a importância de tal educação pois, para além das vanta-

gens que cada um pode ganhar a nível pessoal, aprendem que é importante 

constatar que as emoções primárias já não são adaptadas à sociedade actual, 
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devendo, portanto, ser orientadas, no sentido de proporcionar bem-estar e Quali-

dade de Vida. Ora, assim sendo, porque não implementarmos tal formação no 

nosso contexto escolar?   

Por tudo o que foi dito, esperamos, com o presente trabalho, poder contri-

buir para mudanças de mentalidades e para a implementação de novas medidas, 

tendentes à Qualidade de Vida não só dos Doentes Hemodialisados, e sobretudo 

dos não doentes, mas também dos técnicos de saúde, quer sejam do exercício ou 

da docência, em particular da área de Enfermagem, os enfermeiros…gente que 

“cuida de gente”! 
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CAPÍTULO I – AS EMOÇÕES NA ANATOMIA CEREBRAL 

 

1- O CÉREBRO HUMANO – SUA ANATOMIA E FISIOLOGIA  

 

A revisão da literatura existente, sobre as temáticas que vamos abordar, é 

um passo importante e imprescindível à realização do nosso trabalho e de todo o 

estudo que pretendemos desenvolver. São estudos feitos por grandes investiga-

dores que levaram à construção de teorias coerentes e consistentes, bases para 

a construção do conhecimento e para a evolução da ciência. Como tal, é nessas 

fontes que vamos “beber”, sendo nelas, também, que nos vamos formar e infor-

mar, para, à posteriori, podermos dar alguns contributos dos trabalhos que reali-

zarmos.  

Segundo Damásio (1997) e outros cientistas de renome e investigadores 

interessados no estudo das Neurociências não teremos possibilidade de entender 

os vários níveis de funcionamento do cérebro se não possuirmos um conhecimen-

to pormenorizado da geografia cerebral em diversas escalas.  

 Nesta perspectiva, passamos a descrever, de forma sucinta, a anatomia e 

fisiologia do sistema nervoso, dando especial relevo ao cérebro humano, pela in-

contestável importância das suas estruturas no desenvolvimento cognitivo e afec-

tivo do indivíduo, na génese e nos dinamismos das emoções, na saúde e na Qua-

lidade de Vida do homem.  

Assim, o sistema nervoso é constituído por sistema nervoso central e sis-

tema nervoso vegetativo e autónomo. Por sua vez, o sistema nervoso central, 

além de comportar o cérebro e os seus hemisférios direito e esquerdo unidos pelo 

corpo caloso (conjunto espesso de fibras nervosas que liga bidireccionalmente os 

hemisférios), inclui o diencéfalo (grupo central de núcleos nervosos situados por 

debaixo dos hemisférios, onde se encontram o tálamo e o hipotálamo), o mesen-

céfalo, o tronco cerebral, o cerebelo e a medula espinal, conforme se pode obser-

var na fig.1. 
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Fig. 1- Cérebro Humano Vivo Reconstruído a três Dimensões 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fonte: Damásio, António (1997). O Erro de Decartes-Emoção, 

                Razão e Cérebro Humano 

 

 Voltando, ainda, à estrutura do cérebro, e de acordo com Caldas (2000), 

trata-se de um órgão cuja estrutura microscópica revela uma enorme complexida-

de, sendo o seu elemento fundamental constituinte a célula nervosa, o neurónio. 

Estas células são essenciais para a actividade cerebral, existindo, no cérebro hu-

mano, biliões de neurónios, organizados em circuitos locais. 

 Os neurónios têm um corpo, onde se pode encontrar a estrutura vital da 

célula (o seu código genético), e múltiplas outras estruturas contidas no citoplas-

ma, que preenche o corpo da célula, de entre as quais se devem destacar as mi-

tocôndrias, que têm o seu papel fundamental na criação de energia. Do corpo da 

célula neural saem prolongamentos, os dentritos (menores) e os axónios (maio-

res), os quais permitem a ligação entre as células (cf. fig. 2).  
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                          Fig. 2- Representação esquemática de um neurónio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Caldas (2000). A herança de Franz joseph Gall – O Cérebro 

                                     Ao Serviço do Comportamento Humano. 

  

A célula neural ou neurónio está revestida, na sua totalidade, por uma 

membrana, a membrana celular, através da qual se processam as trocas com o 

exterior, saindo e entrando substâncias necessárias ao metabolismo. Destas tro-

cas, muitas vezes, resulta a formação de uma corrente eléctrica (porque os ele-

mentos que entram e saem têm cargas eléctricas, como é o caso dos electrólitos: 

cálcio, sódio, potássio...), podendo, esta corrente eléctrica, propagar-se de célula 

para célula através das chamadas “sinapses eléctricas”, que são zonas de con-

tacto entre duas células. Contudo, a comunicação entre as células, encontra-se 

mais bem estudada no que se refere às sinapses químicas (Caldas, 2000). 

 De acordo com o supracitado autor, nas sinapses químicas, a terminação 

de um axónio organiza-se em botão sináptico, que contém determinadas substân-

cias químicas designadas por mediadores, tais como a adrenalina, a dopamina, a 

serotonina, a acetilcolina, de entre outras. Em termos funcionais, há circunstân-

cias em que a célula entra em actividade. Tal actividade é destinada a ser trans-

mitida às células vizinhas, ou seja, quando a membrana modifica o seu estado de 

actividade eléctrica, as vesículas aproximam-se da membrana e rompem para o 
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exterior, libertando as anteriormente referidas substâncias na “fenda sináptica”. A 

célula que está ligada a esta fenda dispõe de formações particulares na sua 

membrana, preparadas para reagir com o mediador que é libertado, que são os 

chamados receptores. Quando tal acontece, a carga eléctrica desta célula modifi-

ca-se e o estímulo transmite-se a outras células vizinhas (cf.fig.3). 

 

Fig. 3- Representação esquemática da forma de transmissão de informação  

           Entre duas células nervosas, por mecanismos de mediação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          Fonte: Caldas (2000). A herança de Franz Joseph Gall-O Cérebro 

                                                                 Ao Serviço do Comportamento Humano. 

De referir que à figura acima representada corresponde a seguinte legen-

da:  

 1- Célula transmissora; 

 2- Célula receptora;  

 a- Botão sináptico (uma dilatação na porção terminal do axónio); 

 b- Vesícula preenchida com neurotransmissor, ou mediador; 

 c- Por instrução da célula, a vesícula a aproxima-se da parede célula e rompe 

para o exterior, deixando sair o neurotransmissor; 
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 d- “Fenda sináptica”; 

 e- O neurotransmissor adapta-se ao receptor; 

 f- Receptor. 

Relativamente ao manto que cobre o cérebro, o córtex cerebral, tem a sua 

estrutura própria, consoante a região que se estiver a observar, organizada em 

camadas de células que interagem através das sinapses. Este mapa estrutural, 

largamente conhecido e divulgado, é designado por “mapa de brodmann”, por ser 

este o autor que o descreveu. Contudo, de acordo com Caldas (2000), a forma 

como as células nervosas se organizam no córtex cerebral não é aleatória. Se-

gundo os estudos realizados, tal forma obedece a uma estrutura organizada em 

camadas, nas quais as células de cada camada têm ligações específicas com 

determinadas regiões ou estão ligadas umas às outras.  

Interessa, também, abordar aqui algumas áreas anatómicas que permitem 

entender o desenvolvimento cognitivo, afectivo e o comportamento social dos in-

divíduos ao longo da vida.  

Assim, como já referimos, existem dois hemisférios cerebrais semelhantes 

no seu exterior, mas anatómica e funcionalmente diferentes, e que estão ligados 

entre si por uma estrutura mediana, constituindo um aglomerado de axónios a que 

se chama “corpo caloso”, que permite a troca de informações entre os dois lados. 

Na face externa, existe um sulco mais profundo, o “rego de Sylvius”, que separa o 

lobo frontal do lobo temporal. Quase perpendicular ao referenciado sulco existe o 

“rego de rolando”, que separa o lobo o lobo frontal do lobo parietal e na profundi-

dade do rego de Sylvius encontra-se a ínsula.  

Quanto ao limite que identifica a separação do lobo occipital dos restantes 

lobos não é fácil de descrever, mas Caldas (2000) adianta que é nessa estrutura 

que termina a via da retina que transporta a informação visual. Por seu turno, o 

lobo temporal está relacionado com a audição e o lobo parietal recebe a informa-

ção proveniente dos receptores das diferentes formas de sensibilidade espalha-

das por todo o corpo. Ainda de acordo com o mesmo autor, é nos lobos frontais 

que se desenvolve a maior parte da actividade que diz respeito ao desempenho 

de actividades complexas que necessitem de integração de informação proveni-
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ente de muitas localizações do cérebro. Além disso, parece ser nesta estrutura, 

também, que ocorrem aspectos relativos ao comportamento social.  

Relativamente, ainda, às estruturas cerebrais, e tendo em conta o tema do 

nosso estudo, não podemos deixar de fazer referência ao sistema límbico. Desig-

nado, assim, por Mac Lean, no final da década de quarenta, o Sistema Límbico 

integra múltiplas estruturas, sendo a sua porção cortical localizada na face interna 

dos hemisférios cerebrais, como que estando a rodear o corpo caloso. A este sis-

tema são atribuídas funções que dizem respeito à memória e a certos aspectos 

da vida afectiva, pelo que se pode inferir da sua importância para o desenvolvi-

mento afectivo e cognitivo do indivíduo.  

Por outro lado, importa, também, compreender o que se passa nas zonas 

mais profundas do cérebro. Porém, antes de prosseguirmos, é importante referir 

que o cérebro é banhado por um líquido, designado por liquido “céfalo-

raquidiano”, drenado de forma constante pela rede venosa na superfície externa, 

o que corresponde a três renovações diárias do líquido, servindo assim como 

meio de trocas químicas para as células nervosas. Para além disso, o cérebro e a 

espinal-medula estão revestidos por membranas designadas de meninges, a du-

ra-máter, a pia-mater e a aracnóidea. Estas membranas têm sobretudo funções 

de suporte dos órgãos. 

Em relação às estruturas mais profundas do cérebro, são de referenciar, 

para além dos dois hemisférios cerebrais (que são, de facto, as estruturas direc-

tamente ligadas aos aspectos cognitivos), outras zonas designadamente o cere-

belo. Este situa-se na fossa posterior e tem conexões com múltiplas regiões do 

cérebro e do tronco cerebral. Neste se encontram estruturas ou núcleos indispen-

sáveis para a manutenção da vida, tais como responsáveis pela vigília, ritmo car-

díaco e respiração, entradas e saídas de informação relativas à sensibilidade da 

face e da cabeça. É pelo tronco cerebral que passam as grandes vias que trans-

portam informação sensorial e motora para o resto do corpo. Pode dizer-se, en-

tão, que o cerebelo é um órgão fundamentalmente vocacionado para a coordena-

ção de movimentos, sendo a espinal-medula o grande “corredor” de transporte de 

informação para o corpo.  
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Por sua vez, o conjunto de nervos sensitivos e motores que percorrem todo 

o organismo humano constitui a porção do sistema nervoso designada de “perifé-

rico”. A enervação das vísceras é dependente do sistema nervoso designado por 

sistema nervoso “vegetativo” ou “autónomo”.  

De salientar que não pretendemos, com esta breve revisão anatomofisioló-

gica do cérebro, dar ou transmitir uma visão dualista, pois, se assim fosse, estarí-

amos a voltar ao reducionismo mente-corpo que se tem vindo a combater. Tal 

como a mente é indissociável do corpo, também o cérebro não pode existir sem o 

corpo.  

Pois, tal como refere Evaristo Fernandes (2002), a propósito dos enigmas 

do bio-emocional e do aparelho psíquico: 

… “Sendo o Homem um todo, tanto a sua expressividade como a sua co-

municação, as suas acções e os seus comportamentos emanam, directa ou indi-

rectamente, dessa sua totalidade e que, no Homem, como ser de instâncias, di-

nâmicas e estruturas, subsistemas e microsistemas, a sua funcionalidade é unitá-

ria e as pressões num dos seus subsistemas ou dimensões implicam efeitos ne-

gativos directos ou indirectos nos restantes e vice-versa. Por isso, as suas dimen-

sões, níveis e instâncias, deverão agir inter-solidariamente e das inter-

funcionalidades biológicas, emocionais, psíquicas e mentais deverá emergir o 

sentido da unidade, da identidade e da pessoalidade de cada ser humano”.  

Por sua vez, também o neurologista António Damásio (1997), na sua obra 

o erro de Descartes, adverte de que a mente existe dentro de um organismo inte-

grado e para ele; que as nossas mentes não seriam o que são, se não existisse 

uma estreita interacção entre o corpo e o cérebro durante o processo de desen-

volvimento do indivíduo, afirmando, ainda, que:  

…”O cérebro humano e o resto do corpo constituem um organismo indisso-

ciável, formando um conjunto integrado por meio de circuitos reguladores bioquí-

micos e neurológicos em interacção mútua (onde estão incluídas componentes 

endócrinas, imunológicas e neurais autónomas); o organismo interage com o am-

biente como um conjunto, ou seja, a interacção não parte exclusivamente do cor-

po nem do cérebro; as operações fisiológicas que designamos por “mente” deri-
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vam desse conjunto integrado e não apenas do próprio cérebro e, por outro lado, 

os fenómenos mentais só podem ser compreendidos no contexto de um organis-

mo em interacção constante com o ambiente que o rodeia”.  

Em síntese, pela revisão da literatura, parece existir unanimidade de opini-

ões em relação à totalidade do Homem, enquanto ser indivisível e indissociável 

de si, dos outros e de todo o contexto social que o envolve. Assim sendo, foi ape-

nas por uma questão didáctica que optámos por seguir esta sequência, na revisão 

realizada, antes de prosseguirmos para uma abordagem ao que se designa – 

CÉREBRO EMOCIONAL.  

 

1.1- O CÉREBRO EMOCIONAL E SUA EVOLUÇÃO 

 

Ao longo de sua evolução, o cérebro humano adquiriu três componentes 

que foram surgindo e se foram sobrepondo, como se de um nicho arqueológico se 

tratasse: o mais antigo, situando-se em baixo, na parte ínfero-posterior; o seguin-

te, numa posição intermediária e o mais recente, localizando-se anteriormente e 

por cima dos outros. De acordo com Couvreur (2001), são, respectivamente:  

 

1 - O arquipálio, cérebro primitivo ou cérebro reptiliano, constituído pelas estrutu-

ras do tronco cerebral: bulbo, cerebelo, ponte e mesencéfalo e pelo mais antigo 

núcleo da base: o globo pálido e os bulbos olfatórios. Corresponde ao cérebro dos 

répteis, também designado, pelo neurocientista Paul MacLean, de complexo-R, 

(Damásio,1997); 

 2 - O paleopálio, paleo-mamaleano ou cérebro intermediário (dos velhos mamífe-

ros), formado pelas estruturas do sistema límbico (sede das emoções e das mo-

tivações). Corresponde ao cérebro dos mamíferos inferiores;  

3 - O neopálio ou cérebro neo-mamaleano, também designado de cérebro superi-

or ou racional (dos novos mamíferos), compreendendo a maior parte dos hemisfé-

rios cerebrais (formado por um tipo de córtex mais recente, denominado neocór-
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tex) e alguns grupos neuronais subcorticais. É o cérebro dos mamíferos superio-

res, aí incluídos os primatas e, consequentemente, o homem.  

De acordo com os investigadores, estas três camadas cerebrais foram apa-

recendo, uma após a outra, durante o desenvolvimento do embrião e do feto (on-

togenia), recapitulando, cronologicamente, a evolução (filogenia) das espécies, do 

lagarto até o homo sapiens. Na opinião de MacLean, citado por Le DOUX (1996), 

tratam-se de três computadores biológicos que, embora interligados, conservam, 

cada um: 

…"Suas próprias formas peculiares de inteligência, subjectividade, sentido 

de tempo e espaço, memória, motricidade e outras funções menos específicas" 

(Le DOUX, 1996).   

Na verdade, são três unidades cerebrais constituindo um único cérebro. A 

unidade primitiva é responsável pela autopreservação, sendo aí que nascem os 

mecanismos de agressão e de comportamento repetitivo e, sendo, também, aí 

que acontecem as reacções instintivas dos chamados arcos reflexos e os coman-

dos que possibilitam algumas acções involuntárias e o controle de certas funções 

viscerais (cardíaca, pulmonar, intestinal, entre outras), indispensáveis à preserva-

ção da vida.  

De referir, também, que o desenvolvimento dos bulbos olfatórios e das su-

as conexões tornou possível uma análise precisa dos estímulos olfactivos e um 

aperfeiçoamento das respostas orientadas por odores, como aproximação, ata-

que, fuga e acasalamento. No decurso da evolução, parte dessas funções reptili-

anas foram sendo perdidas ou minimizadas (nos humanos, a amígdala e o córtex 

entorrinal são as únicas estruturas límbicas que mantêm projecções para o siste-

ma olfatório).  

Por sua vez, é no complexo-R que se esboçam as primeiras manifestações 

do fenómeno de ritualismo, através do qual o animal visa marcar posições hierár-

quicas no grupo e estabelecer o próprio espaço no seu nicho ecológico (delimita-

ção de território).  

  Foi o neurologista francês Paul Broca, citado por Le DOUX (1996) que em 

1878, observou, pela primeira vez, que na superfície medial do cérebro dos mamí-
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feros, logo abaixo do córtex, existe uma região constituída por núcleos de células 

cinzentas (neurónios), à qual designou de lobo límbico (do latim limbus, que tra-

duz a ideia de círculo, anel, em torno de), uma vez que tal região forma uma es-

pécie de borda ao redor do tronco encefálico. Ressalta-se, ainda, que este con-

junto de estruturas, mais tarde denominado sistema límbico, surgiu com a emer-

gência dos mamíferos inferiores (mais antigos). 

 

1.2- O SISTEMA LÍMBICO 

 

É o sistema límbico (fig.4) que comanda certos comportamentos necessá-

rios à sobrevivência de todos os mamíferos e que cria e modula funções mais es-

pecíficas, as quais permitem ao animal distinguir entre o que lhe agrada ou desa-

grada. É neste sistema que se desenvolvem funções afectivas, como as que in-

duzem as fêmeas a cuidarem atentamente de suas crias, ou a que promovem a 

tendência desses animais a desenvolverem comportamentos lúdicos (gostar de 

brincar).  

                                  Fig. 4- O Sistema Límbico 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

       Fonte: Couvreur (2001), adaptado de J.-P.Changeux, 

         L´home neuronal 
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Para além disso, alguns aspectos do psiquismo humano tal como emoções 

e sentimentos, nomeadamente ira, pavor, paixão, amor, ódio, alegria e tristeza, 

são criações mamíferas, originadas no sistema límbico, sendo, também, este sis-

tema, responsável por alguns aspectos da identidade pessoal e por importantes 

funções ligadas à memória. Por outro lado, foi com a chegada dos mamíferos su-

periores ao planeta, que se desenvolveu, finalmente, a terceira unidade cerebral: 

o neopálio ou cérebro racional, uma rede complexa de células nervosas altamente 

diferenciadas, capazes de produzirem uma linguagem simbólica, assim permitindo 

ao homem desempenhar tarefas intelectuais como leitura, escrita e cálculo mate-

mático. O neopálio é o gerador de ideias ou, como diz Paul MacLean: 

" Ele é a mãe da invenção e o pai do pensamento abstracto"  

(Le DOUX, 1996).  
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2- ESTRUTURAS CEREBRAIS NA GÉNESE DAS EMOÇÕES 

 

No final do século passado, William James postulou que um indivíduo, de-

pois de perceber um estímulo que, de alguma forma o afecta, sofre alterações 

fisiológicas perturbadoras, como palpitações, falta de ar, angústia, entre outras, e 

que é o reconhecimento desses sintomas, pelo cérebro, que gera a emoção. Por 

outras palavras, na opinião daquele autor, as sensações físicas seriam a própria 

emoção. Entretanto, em 1929, Walter Cannon refutou a teoria de William James e 

apresentou uma outra, a qual, por sua vez, foi, mais tarde, modificada por Phillip 

Bard.  

Em termos gerais, a teoria Cannon-Bard é a seguinte: quando o indivíduo 

se encontra diante de um acontecimento que, de alguma forma, o afecta, o impul-

so nervoso atinge inicialmente o tálamo, onde a mensagem se divide, indo uma 

parte para o córtex cerebral, onde vai originar experiências subjectivas de medo, 

raiva, tristeza, alegria, etc. Por sua vez, a outra parte da mensagem dirige-se para 

o hipotálamo, o qual determina as alterações neurovegetativas periféricas. Ou 

seja, segundo esta teoria, as reacções fisiológicas e a experiência emocional são 

simultâneas. Contudo, o erro essencial da teoria Cannon-Bard foi considerar a 

existência de um "centro" inicial (o tálamo) para as emoções (LeDoux, 1998). 

Posteriormente, em 1937, o neuroanatomista James Papez, citado por Le-

Doux (1998), viria a demonstrar que a emoção não emerge a partir de centros 

cerebrais específicos, mas, sim, de um circuito, envolvendo quatro estruturas bá-

sicas, interligadas por fibras nervosas: o hipotálamo (com os seus corpos, o nú-

cleo anterior do tálamo, o giro cingulado e o hipocampo). Assim, o designado cir-

cuito de Papez, actuando de forma harmoniosa, seria, então, o responsável pelo 

mecanismo de elaboração das funções centrais das emoções, bem como das su-

as expressões a nível periférico.  
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Papez acreditava que a experiência da emoção era primariamente deter-

minada pelo córtex cingulado e secundariamente por outras áreas corticais, de-

fendendo, assim, que a expressão emocional era governada pelo hipotálamo.  

Mais recentemente, Paul MacLean, aceitando, na sua essência, a proposta 

de Papez, criou a denominação de sistema límbico e acrescentou novas estrutu-

ras a tal sistema: os córtices órbitofrontal e médiofrontal (área pré-frontal), o giro 

parahipocampal, e importantes formações subcorticais, designadamente: amígda-

la, núcleo mediano do tálamo, área septal, núcleos basais do prosencéfalo (região 

mais anterior do cérebro) e formações do tronco cerebral (LeDoux, 1998). 

 

2.1- ESTRUTURAS CEREBRAIS E ESTADOS AFECTIVOS 

 

Na sua obra, O Cérebro emocional, LeDoux (1998) refere que, talvez pela 

intensa malha de conexões entre a área pré-frontal e as estruturas límbicas tradi-

cionais, a espécie humana é aquela que apresenta a maior variedade de senti-

mentos e emoções. Embora alguns indícios de afectividade sejam percebidos en-

tre os pássaros, o sistema límbico só começou a evoluir, de fato, a partir dos pri-

meiros mamíferos, sendo praticamente inexistente em répteis e anfíbios e em to-

das as outras espécies que os precederam.  

Segundo aquele autor, citando Paul MacLean, “torna-se difícil imaginar um 

ser mais solitário e emocionalmente mais vazio do que um crocodilo”. Com o ad-

vento dos mamíferos (os pássaros também os exercem, mas com menor intensi-

dade) surgiram dois comportamentos, com conotação afectiva, que merecem ser 

destacados, pela sua peculiaridade: o especial e prolongado cuidado das fêmeas 

para com seus filhos e a tendência à brincadeira. Verifica-se, ainda, que quanto 

mais evoluído o mamífero, mais acentuados são esses comportamentos (LeDoux, 

1998). 

Entretanto, a ablação de partes importantes do sistema límbico (as experi-

ências foram feitas com hamsters) faz com que o animal perca tanto a afectivida-

de maternal quanto o interesse lúdico. E a evolução dos mamíferos traz-nos até o 
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homem: O nosso antepassado hominídeo certamente diferenciava as sensações 

que experimentava em ocasiões distintas, como estar na sua caverna polindo 

uma pedra, correndo atrás de um animal mais fraco, fugindo de um animal mais 

forte ou caçando uma fêmea da sua espécie (Darwin, 2000 (1ª tradução); LeDoux, 

1998).  

Com o desenvolvimento da linguagem, foram atribuídos nomes a essas e a 

outras sensações, permitindo a sua delimitação e explicitação a outros membros 

do grupo. Contudo, dada a existência de uma componente subjectiva importante, 

difícil de ser comunicada, continua, ainda hoje, a não existir uniformidade quanto 

à melhor terminologia a ser empregada para designar essas sensações. De tal 

modo que se utiliza, de maneira imprecisa, quase como sinónimos, os termos 

afecto, emoção e sentimento (Strongman, 1998).  

Porém, defendem alguns autores, a cada uma dessas palavras deve ser 

atribuída uma definição precisa, no que diz respeito à etimologia e às diferentes 

reacções físicas e mentais que produzem. Por exemplo, o termo Afecto (do Latim 

affectus, significando afligir, abalar, atingir) é definido por Aurélio, citado por 

Strongman (1998), como sendo: 

…"Um conjunto de fenómenos psíquicos que se manifestam sob a forma 

de emoções, sentimentos ou paixões, acompanhadas sempre da impressão de 

prazer ou dor, de satisfação ou insatisfação, agrado ou desagrado, alegria ou tris-

teza".  

No entanto, curiosamente, existe uma tendência universal para só conside-

rar como afecto (e seus derivados como afectividade, afeição, etc.) as impressões 

positivas. Assim, ao dizer "sinto afecto por x ou y" estamos a dizer dos nossos 

afectos ao outro, como amor ou carinho, mas nunca raiva ou medo. Contudo, em 

relação às Emoções e Sentimentos, o termo aplica-se nos dois sentidos, como, 

por exemplo: "ela tem bons sentimentos; eu tenho sentido emoções desagradá-

veis." De ressaltar, ainda, que no dizer de Nobre de Melo, os afectos designam, 

genericamente, situações vivenciadas, sob a forma de emoções ou de sentimen-

tos (Strongman, 1998). 
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Assim sendo, confrontando a opinião de vários autores, podemos dizer que 

as emoções se caracterizam por uma súbita ruptura do equilíbrio afectivo. Quase 

sempre são episódios de curta duração, com repercussões concomitantes ou 

consecutivas, leves ou intensas, sobre diversos órgãos, criando um bloqueio par-

cial ou total da capacidade de raciocinar com lógica, podendo levar a pessoa atin-

gida a um alto grau de descontrolo psíquico e comportamental. Pelo contrário, os 

sentimentos são tidos como estados afectivos mais duráveis, causadores de vi-

vências menos intensas, com menor repercussão sobre as funções orgânicas e 

menor interferência com a razão e o comportamento. Exemplificando: amor, medo 

e ódio são sentimentos; paixão, pavor e cólera (ou ira) são emoções.  

Existem, ainda, duas condições bem caracterizadas que, de certa forma, 

estão inseridas no contexto da vida afectiva, posto que, dependendo da intensi-

dade dos afectos, podem resultar destes e, às vezes, confundirem-se com eles. 

Referimo-nos aos distúrbios do humor, representados pelas depressões e eufori-

as maníacas e à diminuição do estado de relaxamento mental com reacção de 

alerta, representada pela ansiedade. Com efeito, ao longo dos séculos, filósofos, 

médicos e psicólogos estudaram os fenómenos da vida afectiva, questionando a 

sua origem, o seu papel sobre a vida psíquica, a sua acção favorecedora ou pre-

judicial à adaptação, os seus concomitantes fisiológicos e o seu substrato neuro-

endócrino (Strongman, 1998). De acordo com este autor, as manifestações afecti-

vas teriam, como causa última, a capacidade da matéria viva de responder a es-

tímulos sobre ela incidentes.  

Sobre tal questão, existem duas teorias clássicas e antagónicas. A primei-

ra, defendida por Darwin (2000, 1ª tradução) e seus seguidores, postula que as 

reacções afectivas seriam padrões inatos destinados a orientar o comportamento, 

com a finalidade de adaptar o ser ao meio ambiente e, assim, assegurar-lhe a 

sobrevivência e a da sua espécie, sendo que os distúrbios orgânicos que podem 

acompanhar o processo, seriam apenas uma consequência de natureza fisiológi-

ca. Pelo contrário, William James, citado por LeDoux (1998) afirma que, perante 

um determinado estímulo, real ou imaginado, o organismo reagiria com uma série 

de alterações neurovegetativas, musculares, viscerais e que a percepção de tais 

alterações originaria estados afectivos correspondentes. E existe, ainda, uma ter-
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ceira posição, mais moderna, que propõe soluções de compromisso entre as duas 

teorias clássicas (LeDoux, 1998).   

É o caso de Lehmann, diz o supracitado autor, afirmando que o afecto é 

um fenómeno complexo, que se inicia por um processo central, a partir de uma 

causa interna ou externa, manifestando-se como uma alteração do "eu" e poden-

do desencadear movimentos reflexos faciais e variadas alterações orgânicas 

(Strongman, 1998).  

Sabe-se, no entanto, que à medida que os sintomas corporais aumentam 

de intensidade, o afecto torna-se mais mobilizador e define-se como uma emo-

ção. Esta ideia encontra sustentação na clínica, no tratamento de pacientes com 

fobias de desempenho, os quais, perante situações que temem (falar em público, 

por exemplo), apresentam palpitações, suores, dificuldade de respirar, etc. Con-

tudo, o uso de Betabloqueadores que não atravessam a barreira hemato-

encefálica, e que, portanto, não agem sobre os centros cerebrais e sim na perife-

ria, bloqueando os fenómenos neurovegetativos, "esvaziam" a ansiedade, permi-

tindo maior controlo da fobia.  

Divergem ainda as opiniões quanto à relação entre os estados afectivos e a 

razão. Assim, algumas correntes filosóficas e religiosas consideram os aspectos 

afectivos da personalidade como inferiores, negativos ou pecaminosos, necessi-

tando ser controlados e dominados pela razão. Claparède, num artigo intitulado 

"Feelings and emotions", conceptualiza as emoções como fenómenos inúteis, de-

sadaptativos e prejudiciais, verdadeiros vestígios de reacções ancestrais, ao con-

trário dos sentimentos, que seriam úteis, permitindo aos seres humanos estimar o 

valor das coisas às quais deve adaptar-se, distinguindo o benéfico do nocivo 

(Strongman, 1998).   

Nas palavras de Claparède:  

…"A observação mostra quão desadaptativos são os fenómenos emocio-

nais. As emoções ocorrem precisamente quando a adaptação é obstaculizada por 

qualquer motivo…...a análise das reacções corporais nas emoções evidenciam 

que a pessoa não realiza movimentos adaptativos, mas, ao contrário, reacções 
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que lembram instintos primitivos indefinidos…longe de ser o lado psíquico de um 

instinto, a emoção representa uma confusão desse instinto” (Strongman, 1998).    

No entanto, outros autores consideram as reacções afectivas como facto-

res favorecedores da adaptação e da sobrevivência, induzindo determinadas con-

dutas e inibindo outras. Alguns investigadores, consideram, mesmo, que as emo-

ções mais intensas, tidas como desorganizadoras, poderiam favorecer a sobrevi-

vência, porque a desorganização seria selectiva, eliminando algumas acções, 

mas permitindo que outras acontecessem (Strongman, 1998).  

  Ainda, na opinião de outros investigadores, quando dentro de determinados 

limites, a participação afectiva reforça o componente cognitivo, dando maior sabor 

às vivências do dia-a-dia e facilitando os comportamentos adaptativos mas, acima 

do limite, as emoções comprometem a capacidade de raciocínio e, abaixo do 

mesmo limite, como realça Damásio em "O Erro de Descartes", a afectividade 

escasseia, empobrecendo a vida (Damásio, 1997; LeDoux, 1998; Caldas, 2000).  

 

2.2- GÉNESE DOS DINAMISMOS EMOCIONAIS 

 

 Derivando o termo “emoção” do verbo latino emovere, que significa mover, 

mais especificamente, “mover-se para”, sugerindo, desse modo, que em toda a 

emoção, está implícita uma tendência para a acção. No dizer de Damásio (1997), 

“emoção significa, literalmente, movimento para fora do corpo”.  

 Segundo o supracitado autor, a essência da emoção é uma “colecção” de 

mudanças no estado do corpo que são induzidas numa infinidade de órgãos atra-

vés das terminações nervosas, sob o controlo de um sistema cerebral delicado, o 

qual dá resposta ao conteúdo dos pensamentos relativos a uma determinada en-

tidade ou acontecimentos.  

Damásio (1997), na sua obra “ O erro de Decartes”, refere-se às emoções 

como emoções primárias e secundárias, conforme se trata de estados emocionais 

da criança ou do adulto, respectivamente. Talvez esta ideia esteja subjacente à 

pirâmide das necessidades humanas, partindo do princípio de que as necessida-
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des primárias serão satisfeitas nas idades mais precoces e as secundárias nas 

idades em que o ser humano atinge uma maior maturidade e talvez necessite de 

realizar aspectos mais relacionados com a sua auto-realização. As emoções são, 

também, referenciadas por muitos autores como positivas ou negativas, depen-

dendo dos seus efeitos benéficos ou nocivos para o bem-estar do indivíduo.     

Tal como as define Levenson (1994), as emoções são fenómenos psicofi-

siológicos de curta duração que representam modos eficientes de adaptação às 

constantes exigências do meio ambiente. De acordo com este autor, do ponto de 

vista psicológico, as emoções alteram a atenção, são determinantes em certos 

comportamentos e activam aspectos de relevo da memória. Do ponto de vista 

fisiológico, as emoções organizam de forma rápida respostas de diferentes siste-

mas biológicos, como sejam a expressão facial, o tonus muscular, a voz e a acti-

vidade do sistema nervoso vegetativo e endócrino, de modo a conseguir uma op-

timização do meio interno para uma resposta eficaz (Vaz Serra, 1999).  

De acordo com Averill (1996), algumas das emoções são padrões inatos da 

personalidade, sendo que a expressão ou a inibição das emoções, tanto na infân-

cia como na idade adulta, depende do desenvolvimento cognitivo do indivíduo e 

do contexto sociocultural em que se movimenta. Ainda, segundo o mesmo autor, 

as emoções tanto podem estar ligadas a comportamentos considerados normais 

como a manifestações desadaptadas. Também Izard et al. (1998) realçam a im-

portância das emoções no desenvolvimento de personalidades saudáveis, na 

competência social e no eventual aparecimento de psicopatologia.  

Segundo os mesmos autores, as aptidões que um indivíduo possui para 

compreender e orientar as emoções são mais importantes para o seu ajustamento 

e competência em geral do que o próprio Q.I. Estes e outros autores salientam 

ainda a existência de três emoções básicas, o medo, a cólera e a tristeza, e cha-

mam a atenção para o facto de nos seres humanos serem estas emoções que se 

encontram na base de estados biopsicopatológicos (Vaz Serra, 1999).   

Assim sendo, pode constatar-se que as emoções são de extrema impor-

tância tanto numa perspectiva psicológica, como biológica e social. A nível psico-

lógico refere Vaz Serra (1999) as emoções modificam funções intelectuais, nome-
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adamente a percepção, o pensamento, a memória a atenção, a capacidade de 

concentração e a consciência crítica. Sob o ponto de vista biológico, induzem mo-

dificações corporais e, quando ocorrem, alteram o traçado electroencefalográfico, 

a tensão muscular, a activação do sistema nervoso vegetativo e certas secreções 

hormonais, como a adrenalina, a noradrenalina, a insulina e os corticosteróides, 

podendo conduzir a doenças psicossomáticas.  

Além disso, numa perspectiva social, as emoções desempenham um papel 

de especial relevo na motivação humana, podendo, ainda, influenciar aspectos 

como a personalidade, as relações sociais, o desempenho profissional, a vida 

sexual, a ascensão numa carreira ou a própria maneira de viver dos indivíduos 

(Vaz Serra, 1999).  

De salientar que, nas últimas décadas, vários são os autores que defen-

dem que o objectivo que devemos atingir é o equilíbrio psicológico, biológico e 

social e não a eliminação das emoções. Partindo do pressuposto de que todo o 

sentimento tem o seu valor e sentido, estudos recentes têm demonstrado que o 

importante é a “emoção controlada/orientada”, ou seja, o sentimento proporcional 

à circunstância. Isto, porque: 

 

…. “Quando as emoções são recalcadas demais, criam o embotamento e a 

distância; quando extremadas e persistentes tornam-se patológicas” (Vaz Serra, 

1999).  

 

Com efeito, “controlar” as nossas emoções é quase uma actividade de 

tempo integral: muito daquilo que fazemos é uma tentativa de “controlar” o estado 

de espírito. Desde ler um romance ou ver televisão até as actividades e compa-

nhias que preferimos, pode ser uma maneira de nos sentirmos melhor. Contudo, 

em nossa opinião, as emoções quer positivas, quer negativas, em vez de serem 

“controladas”, no sentido de “reprimidas”, devem ser orientadas para um compor-

tamento/acção que permita facilitar a sua expressão de forma a não afectar a sa-

úde, mental ou física (não fazemos, no nosso estudo, tal distinção!) e, consequen-

temente, a Qualidade de Vida do indivíduo. 
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Alguns autores afirmam, hoje, a independência da inteligência emocional 

da cognitiva, constatando pouca ou nenhuma relação entre graus de Q.I.  (Quoci-

ente de Inteligência) e o bem-estar emocional das pessoas. É facto que, até há 

bem pouco tempo, os nossos sentimentos e emoções eram vistos como algo a 

ser reprimido e controlado para não perturbar o nosso raciocínio lógico. Contudo, 

estudos recentes, tendo em vista o desenvolvimento do indivíduo e a saúde hu-

mana, numa perspectiva biopsicossocial para uma boa Qualidade de Vida, ten-

dem a valorizar os aspectos emocionais da inteligência, os quais, durante muito 

tempo, foram negligenciados. 

Através da revisão da literatura temos constatado também, que a nossa vi-

da emocional tem sido sistematicamente descurada pelo contexto sócio cultural 

em que estamos inseridos. A nossa educação, baseada em princípios cartesia-

nos, realça a importância dos processos intelectuais e cognitivos. No entanto, es-

tudos recentes demonstram que a felicidade e o bem-estar, no sentido de desen-

volvimento e de saúde, numa perspectiva construtivista, dependem muito mais 

dos nossos processos emocionais do que dos nossos processos intelectuais. As-

sim sendo, a abertura das escolas para o conceito de inteligência emocional e 

suas implicações, parece estar a revolucionar o meio educacional, o que é, de 

facto, imprescindível para a preparação dos indivíduos para uma nova fase da 

humanidade. Desta maneira, parece ter surgido uma nova revolução no desen-

volvimento das potencialidades do indivíduo, tendo em vista a saúde da pessoa 

humana, o seu bem-estar e equilíbrio e a sua qualidade de vida, duma forma res-

ponsável e responsabilizante através da educação emocional. 

Descrevendo o que se entende por Inteligência Emocional, pode dizer-se 

que se trata de um conceito novo (académico) recentemente apresentado por Go-

leman (1999). De acordo com este autor, a pedra basilar da inteligência emocio-

nal é a autoconsciência, ou seja, “o reconhecimento de um sentimento enquanto 

ele decorre”, chamando a atenção para a necessidade de ensinar o “alfabeto 

emocional”, no qual realça as seguintes aptidões essenciais:  
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 Autoconsciência; 

 Administração de sentimentos aflitivos;  

 Manutenção do optimismo;  

 Perseverança, apesar das frustrações;  

 Aumento da empatia- a capacidade de ler as emoções do outro; 

  Cooperação, envolvimento;  

 Capacidade de motivar a si mesmo. 

   

Genericamente, o autor defende que as descobertas relativas à estrutura 

emocional do cérebro mostram: a existência de circuitos que determinam o com-

portamento e que as lições apreendidas na infância modelam os circuitos emoci-

onais que comandam a ira, o medo, a paixão a alegria, sendo que, a grande reve-

lação é que tais circuitos podem ser trabalhados e os hábitos podem ser modela-

dos. Além disso, contrariamente ao que muitos acreditam, diz o autor, o problema 

não é a emocionalidade, mas a adequação da emoção e sua manifestação, por-

que as emoções são impulsos para o agir, planos instintivos para lidar com a vida, 

podendo ser nocivas ou benéficas para o desenvolvimento do indivíduo e para a 

saúde humana (Goleman, 1999). 

Nesta perspectiva, de acordo com alguns autores, a questão que se coloca 

é: mais do que desenvolver a inteligência emocional, o importante é libertar a inte-

ligência emocional. A este respeito, em nossa opinião, seria investir mais no de-

senvolvimento de competências emocionais que permitissem ao indivíduo enfren-

tar os desafios constantes da vida com serenidade e “esperteza”. Porém, tal tem 

de ser ensinado, desenvolvido, activado, particularmente no início da chamada 

“idade da razão”, em que a criança começa a racionalizar as situações e aconte-

cimentos.  

Constatamos, porém, que até há bem pouco tempo, a formação emocional 

era vista como uma função dos pais e família. As dificuldades emocionais dos 

indivíduos eram consideradas um problema privado, que cada um devia resolver 
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individualmente. Deste modo, a ênfase nos processos básicos de formação edu-

cacional (escola) e nos treinamentos avançados para o trabalho (cursos profissio-

nalizantes, superiores, universitários) tem sido colocada na capacitação intelectu-

al dos indivíduos. Actualmente, os recentes avanços das ciências da mente e do 

comportamento (psiquiatria, psicologia, neurofisiologia) têm demonstrado a impor-

tância das emoções nos processos de decisão e no desempenho profissional dos 

indivíduos e grupos. No entanto, a falta de aptidão emocional dos mesmos, pode 

gerar uma série de dificuldades pessoais, familiares, escolares, de interacção so-

cial e no trabalho.  

Face a estes desenvolvimentos, alguns estudos têm demonstrado também 

que os indivíduos cada vez mais têm tomado consciência da necessidade de de-

senvolvimento das suas aptidões emocionais para o seu bom desempenho pes-

soal e profissional. Pesquisas realizadas demonstram ainda que as escolas, em 

países desenvolvidos, passaram a voltar-se, também, para a formação emocional 

dos alunos, para a capacitação dos seus professores, para trabalhar com estes 

aspectos, assim como as organizações estão a adoptar programas de treinamen-

to emocional para os seus líderes e funcionários. E, dos resultados já observados, 

constata-se que a educação emocional melhora as relações interpessoais na fa-

mília, no trabalho e, consequentemente leva a uma maior satisfação na vida pes-

soal, interpessoal e profissional. 

Destes estudos, parece-nos, então, poder inferir da influência (positiva) da 

acção das emoções orientadas, no desenvolvimento harmonioso do indivíduo e 

na saúde humana, numa perspectiva integradora, biopsicossocial, tendo em vista 

uma melhor Qualidade de Vida 

De acordo com alguns autores, o instrumento para trabalhar os aspectos 

emocionais da inteligência tem sido designado como “ treinamento emocional” ou 

“educação emocional”. Assim sendo, a educação emocional, já implantada em 

alguns países, é a aplicação sistematizada de um conjunto de técnicas psicope-

dagógicas que visam desenvolver, essencialmente, algumas aptidões emocionais 

básicas, designadamente: 
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Capacidade de reconhecer os próprios sentimentos: Se não for capaz 

de avaliar a qualidade e intensidade dos próprios sentimentos o indivíduo não po-

derá definir até que ponto estes sentimentos o estão a influenciar positiva ou ne-

gativamente; 

Capacidade de empatia: Capacidade de sentir como o outro, de perceber 

as emoções do outro como se estivéssemos no lugar dele. Ter esta capacidade é 

fundamental para estabelecermos relacionamentos bem sucedidos, seja na famí-

lia ou no trabalho; 

Capacidade de controlar as próprias emoções: Ter controlo nas pró-

prias emoções significa ser capaz de expressar adequadamente o que se está 

sentindo, evitando expressões emocionais ofensivas e improdutivas, além de ser 

capaz de adiar a expressão das mesmas até ao momento propício. Isto é diferen-

te de conter e simplesmente reprimir, suprimir ou engolir as emoções; 

Capacidade de remediar danos emocionais (reparação): Desenvolver a 

capacidade de reconhecer os próprios erros em relação aos outros e reparar os 

danos que isto possa ter causado, ou seja, saber desculpar-se efectivamente; 

Capacidade de integração emocional e interactividade: Habilidade de 

estar consciente do próprio estado emocional, ao mesmo tempo que se está em 

sintonia com estado emocional daqueles que o cercam, e ser capaz de interagir 

eficazmente com eles. 

Ressalta-se, também, que os investigadores proponentes da educação 

emocional defendem que a pessoa emocionalmente educada consegue lidar me-

lhor com situações emocionais complicadas que, potencialmente, poderiam resul-

tar em conflitos, fúria, mentiras agressões e mágoas infligidas mutuamente. Mui-

tas vezes, as nossas interacções sociais, se caracterizam pele hipocrisia e, fre-

quentemente, podem tornar-se conflituosas e desgastantes. Em parte, isto ocorre 

porque o ser humano procura freneticamente aquilo que se definiu como “suces-

so” e, para a saúde e desenvolvimento do indivíduo, lembramos:   

A ideia de sucesso na sociedade actual está muito relacionada com a ideia 

de poder, especialmente no que se refere à capacidade de ganhos materiais, ge-

rando um alto grau de competitividade, muitas vezes desenfreada e desleal. No 
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entanto, estudos desenvolvidos têm demonstrado que o bem-estar dos indivíduos 

e o seu desenvolvimento como pessoa depende muito mais de factores emocio-

nais, ou seja, não tanto do que eu tenho mas do que eu sinto.  

Nesta perspectiva, a educação emocional tem como objectivo: criar condi-

ções para que qualquer diálogo, qualquer contacto humano, qualquer relação, 

seja ela breve ou prolongada, proporcione as melhores recompensas possíveis 

para todos os indivíduos envolvidos, contribua para o seu desenvolvimento e para 

uma saúde integral efectiva, ou seja, para a sua Qualidade de Vida.  
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3- O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO-AFECTIVO DO ÍNDIVIDUO  

“ Não é um corpo, não é uma alma, é um homem”... 

 Montaigne 

 

  Os processos de cognição e de afectividade não podem ser tratados de 

forma dicotómica, isto porque se trata de processos interligados por sinergias múl-

tiplas: intelectuais, comportamentais, emocionais, sociais e culturais. Assim sen-

do, ao abordarmos a importância das emoções no desenvolvimento do indivíduo, 

tendo em vista a sua saúde e Qualidade de Vida, estaremos a referir-nos ao de-

senvolvimento cognitivo-afectivo, numa perspectiva global e integradora. Com 

efeito, tudo indica que pensar e sentir são acções indissociáveis. Esta é, de facto, 

a visão que tentaremos imprimir e defender ao descrevermos esta temática, de 

acordo com alguns autores, tentando transpô-la para o campo da saúde e da 

educação emocional.  

Na tentativa de abandonar a concepção centrada na justaposição dicotómi-

ca entre cognição e afectividade, baseada no princípio de que a razão e as emo-

ções constituem dois aspectos diferenciados no raciocínio humano, muitos têm 

sido os investigadores que defendem e concebem a existência de uma intrínseca 

relação entre os processos cognitivos e afectivos no funcionamento psíquico hu-

mano. Assumimos, assim, esta perspectiva, por duas ordens de razões:  

A primeira é de cariz psicológico, ou seja, não corremos o risco de sermos 

interpretados a partir de crenças arraigadas na nossa cultura, que consideram a 

inteligência e a afectividade dicotómicos e/ou separados, no processo de constru-

ção do conhecimento. Pelo contrário, acreditamos que o conhecimento dos sen-

timentos e das emoções requer acções cognitivas, da mesma forma que tais ac-

ções cognitivas pressupõem a presença de aspectos afectivos. Se os aspectos 

afectivos e cognitivos da personalidade não constituem universos opostos, não há 

nada que justifique prosseguirmos com a ideia de que existem saberes essenci-

almente ou prioritariamente vinculados à racionalidade ou à sensibilidade. Posto 

dessa maneira, a indissociação entre pensar e sentir leva-nos a integrar nas ex-
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plicações sobre o raciocínio humano as vertentes racional e emotiva dos concei-

tos e factos construídos. 

 Senão vejamos: quer o adulto supostamente normal, o adulto doente, o 

aluno que está a apreender conhecimentos e todos os seres humanos em geral 

não deixam os aspectos afectivos que compõem a sua personalidade fora do con-

texto onde estão ou onde vão ser inseridos, quando estão interagindo com os ob-

jectos do conhecimento (sejam eles quais forem) e, decerto, não deixam “em hi-

bernação” os seus sentimentos, afectos e relações interpessoais, enquanto estão 

a pensar.    

   Porém, vários foram os pensadores e filósofos que, desde a Grécia Antiga, 

postularam uma suposta dicotomia entre razão e emoção. Por exemplo, quando 

Platão definiu como virtude a libertação e troca de todas as paixões, prazeres e 

valores individuais pelo pensamento, considerado, por ele, um valor universal e 

ligado à imutabilidade das formas eternas e quando Descartes criou a tão conhe-

cida e famosa afirmação na história da filosofia… "Penso, logo existo", sugeriam a 

possibilidade de separação entre razão e emoção ou, o que seria mais adequado 

assumiram implicitamente uma hierarquia entre tais instâncias do raciocínio hu-

mano, em que o pensamento tem valor de excelência (Silva, 2002).  

 Na mesma perspectiva, também Immanuel Kant, na sua obra Fundamen-

tação da metafísica dos costumes (1960), alertou para a impossibilidade do en-

contro entre razão e felicidade, quando afirmou que …"quanto mais uma razão 

cultivada se consagra ao gozo da vida e da felicidade, tanto mais o homem se 

afasta do verdadeiro contentamento", afirmando, ainda, que se Deus tivesse feito 

o homem para ser feliz não o teria dotado de razão. Este filósofo considerava, 

ainda, as paixões como "enfermidades da alma". Tais reflexões denotam, ainda, 

como Kant estabelecia uma hierarquia entre a razão e as emoções.  

Longe de terem sido esquecidas, essas premissas da filosofia permanecem 

vivas até aos nossos dias, muitas vezes traduzidas sob metáforas que ouvimos 

frequentemente na vida quotidiana: "não aja com o coração", "pense com a cabe-

ça", "seja mais racional". Nesta perspectiva, parece que para que uma pessoa 

possa tomar decisões correctas é necessário que ela se livre ou se desvincule 
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dos próprios sentimentos e emoções. Ficamos, assim, com a impressão de que, 

em nome de uma resolução sensata, deve-se desprezar, controlar ou anular a 

dimensão afectiva.    

   Também, na história da psicologia, o cenário parece não ser muito diferen-

te. Por influência evidente da filosofia, de onde surgiram, as teorias psicológicas 

estudaram, durante muitas décadas, separadamente os processos cognitivos e 

afectivos. Quer fosse por dificuldade em estudá-los de forma integrada, quer por 

crenças dos psicólogos e cientistas que se debruçaram sobre a temática, tal se-

paração parece ter conduzido a uma visão parcial e distorcida da realidade, com 

reflexos nas investigações científicas.  

Os cientistas comportamentais, por seu turno, ao centrarem os seus estu-

dos apenas nos comportamentos externos dos sujeitos, relegando, portanto, para 

um segundo plano experiências mais subjectivas como as das emoções, e algu-

mas concepções cognitivistas que tentam compreender o raciocínio humano ape-

nas na sua dimensão semântica ou por meio de formalizações puramente lógicas, 

são exemplos disso. Por outro lado, e de forma também distorcida, podemos en-

tender algumas teorias que privilegiam os aspectos afectivos e/ou inconscientes 

nas explicações dos pensamentos humanos, dedicando um papel secundário aos 

aspectos cognitivos.  

     Porém, tanto no campo da Neurologia como no campo da Psicologia, al-

gumas perspectivas teóricas e científicas questionam os tradicionais dualismos do 

pensamento ocidental, apontando caminhos e hipóteses que prometem inovar as 

teorias sobre o funcionamento psíquico humano, no intuito de integrar dialetica-

mente cognição e afectividade, razão e emoções.  

Foi nesta perspectiva que Henri Wallon (1879-1962), filósofo, médico e psi-

cólogo francês, reconhecendo na vida orgânica as raízes da emoção, nos trouxe 

contribuições significativas acerca desta temática. Interessado em compreender o 

psiquismo humano, Wallon debruçou-se sobre a dimensão afectiva, criticando as 

teorias clássicas contrárias entre si, que concebem as emoções ou como reac-

ções incoerentes e tumultuosas, cujo efeito sobre a actividade motora e intelectual 

é perturbador, ou como reacções positivas, cujo poder sobre as acções é activa-
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dor, energético. Criticando tais concepções, pautadas, a seu ver, por uma lógica 

mecanicista e linear, Wallon rompeu com uma visão valorativa das emoções, ten-

tando compreendê-las a partir da apreensão de suas funções, atribuindo-lhes um 

papel central na evolução da consciência de si.  

Assim, nos seus postulados, Henry Wallon concebeu as emoções não só 

como fenómenos orgânicos mas, sobretudo, como fenómenos psíquicos e soci-

ais. E tal como, posteriormente, foi defendido por Piaget e Vygotsky, também Wal-

lon, na obra de Nadel-brulfert j. e Werebe, M.J.G.,  Henri Wallon (antologia), pu-

blicada em 1986, demonstrou, nos seus estudos, comungar da ideia de que emo-

ção e razão estão, intrinsecamente, ligadas, pois:  

 

"A comoção do medo ou da cólera diminui quando o sujeito se esforça para 

definir-lhe as causas. Um sofrimento físico, que procuramos traduzir em imagens, 

perde algo de sua agudez orgânica. O sofrimento moral, que conseguimos relatar 

a nós mesmos, cessa de ser lancinante e intolerável. Fazer um poema ou um ro-

mance de sua dor era, para Goethe, um meio de furtar-se a ela (Nadel-brulfert j. 

et al, 1986). 

    

Na perspectiva genética de Henri Wallon, inteligência e afectividade estão 

integradas, isto porque a evolução da afectividade depende das construções rea-

lizadas no plano da inteligência, assim como a evolução da inteligência depende 

das construções afectivas. No entanto, o autor admite que, ao longo do desenvol-

vimento humano, existem fases em que predomina a afectividade e fases em que 

predomina a inteligência. E, após um período inicial em que se destacam as ne-

cessidades orgânicas da criança, Wallon (1986) identifica um outro período, apro-

ximadamente a partir dos seis meses, em que a sensibilidade social se começa a 

configurar.  

De acordo com o autor, esta etapa vai sendo superada à medida que os 

processos de diferenciação (entre si e o outro) se vão tornando cada vez mais 

elaborados. Deste modo, considera o psiquismo como uma síntese entre o orgâ-
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nico e o social, sendo que, para tal, as emoções se vão subordinando cada vez 

mais às funções mentais.  

Em suma, a afectividade reflui para dar espaço à actividade cognitiva. Vale 

a pena recorrermos a uma afirmação de Heloísa Dantas (1990), estudiosa da 

obra de Wallon, que parece ilustrar a relação entre emoção e razão, posta pelo 

autor: 

 "A razão nasce da emoção e vive da sua morte."  

Ou, como afirmou Galvão (1995):  

"É uma relação de filiação e, ao mesmo tempo, de oposição."  

Jean Piaget (1896-1980), biólogo e epistemólogo suíço, sendo, também, 

um dos primeiros autores que podemos citar como tendo questionado as teorias 

que tratavam a afectividade e a cognição como aspectos funcionais separados, 

defendeu, num trabalho publicado a partir de um curso que ministrou na Sorbonne 

(Paris) no ano académico de 1953-54, "Les relations entre l'intelligence et l'affecti-

vité dans le développement de l'enfant", o fato de que, apesar de diferentes na 

sua natureza, a afectividade e a cognição são inseparáveis, indissociadas em to-

das as acções simbólicas e sensório-motoras. Postulou, ainda, que toda acção e 

pensamento comportam um aspecto cognitivo, representado pelas estruturas 

mentais, e um aspecto afectivo, representado por uma força energética, que é a 

afectividade (Arantes, 2000). 

     De acordo com o supracitado autor, para Piaget, não existem estados afec-

tivos sem elementos cognitivos, assim como não existem comportamentos pura-

mente cognitivos. Quando discute os papéis da assimilação e da acomodação 

cognitiva, afirma que esses processos da adaptação também possuem um lado 

afectivo: na assimilação, o aspecto afectivo é o interesse em assimilar o objecto 

ao self (o aspecto cognitivo é a compreensão); enquanto na acomodação a afecti-

vidade está presente no interesse pelo objecto novo (o aspecto cognitivo está no 

ajuste dos esquemas de pensamento ao fenómeno) (Arantes, 2000).  

Assim sendo, o papel da afectividade, para Piaget, é funcional na inteligên-

cia, sendo, a afectividade a fonte de energia a que a cognição recorre para o seu 
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funcionamento. Piaget explica esse processo por meio de uma metáfora, afirman-

do que: 

…. “A afectividade seria como a gasolina, que activa o motor de um carro 

mas não modifica sua estrutura” (Arantes, 2000).  

Segundo o autor, isto quer dizer que existe uma relação intrínseca entre a 

gasolina e o motor (ou entre a afectividade e a cognição) porque o funcionamento 

do motor, comparado com as estruturas mentais, não é possível sem o combustí-

vel, que é a afectividade. Defende, ainda, o autor, que na relação do sujeito com 

os objectos, com as pessoas e consigo mesmo, existe uma energia que dirige o 

seu interesse para uma situação ou outra, e a essa energia corresponde uma ac-

ção cognitiva que organiza o funcionamento mental. Nesta linha de raciocínio, diz 

Piaget: 

… “É o interesse e, assim, a afectividade que fazem com que uma criança 

decida seriar objectos e quais objectos seriar” (Arantes, 2000). 

Poderemos então dizer que todos os objectos de conhecimento são simul-

taneamente cognitivos e afectivos, e as pessoas, ao mesmo tempo que são ob-

jecto de conhecimento, são também de afecto.  

No decurso do seu trabalho, Piaget incorpora um outro tema na relação en-

tre a afectividade e a cognição, que são os valores. Considera os valores como 

pertencentes à dimensão geral da afectividade no ser humano e afirma que os 

mesmos surgem a partir de uma troca afectiva que o sujeito realiza com o exteri-

or, com objectos ou com as pessoas. Sendo assim, de acordo com Piaget, os va-

lores surgem da projecção dos sentimentos sobre os objectos que, posteriormen-

te, com as trocas interpessoais e a intelectualização dos sentimentos, vão sendo 

cognitivamente organizados, gerando o sistema de valores de cada sujeito. Os 

valores originam-se, assim, do sistema de regulações energéticas que se estabe-

lece entre o sujeito e o mundo externo (desde o nascimento), a partir  das suas 

relações com os objectos, com as pessoas e consigo mesmo (Arantes, 2000). 

Também o psicólogo Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) desenvolveu 

estudos sobre as relações entre afecto e cognição, postulando que as emoções 

se integram ao funcionamento mental geral, tendo uma participação activa na sua 
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configuração. Reconhecendo as bases orgânicas sobre as quais as emoções hu-

manas se desenvolvem, Vygotsky buscou no desenvolvimento da linguagem (sis-

tema simbólico básico de todos os grupos humanos), os elementos fundamentais 

para compreender as origens do psiquismo. Produto e expressão da cultura, a 

linguagem configura-se, na teoria de Vygotsky, como um lugar de constituição e 

expressão dos modos de vida culturalmente elaborados. A linguagem forneceria, 

pois, os conceitos e as formas de organização do real. 

 Em suma, a linguagem, para Vygotsky é: 

… "Um modo de compreender o mundo, se compreender diante e a partir 

dele e de se relacionar com ele". (In:Oliveira, Ivone M., 2000).  

     Para além disso, Vygotsky (1996) explica claramente a sua abordagem 

unificadora entre as dimensões cognitiva e afectiva do funcionamento psicológico, 

dizendo que: 

…. "A forma de pensar, que junto com o sistema de conceito nos foi impos-

ta pelo meio que nos rodeia, inclui também os nossos sentimentos. Não sentimos 

simplesmente: o sentimento é percebido por nós sob a forma de ciúme, cólera, 

ultraje, ofensa. Se dizemos que desprezamos alguém, o fato de nomear os senti-

mentos faz com que estes variem, já que mantêm uma certa relação com os nos-

sos pensamentos."  

Marta Kohl de Oliveira (1992), numa explanação acerca da afectividade na 

teoria de Vygotsky, salienta que o autor soviético distinguia, no significado da pa-

lavra, dois componentes: o "significado" propriamente dito (referente ao sistema 

de relações objectivas que se forma no processo de desenvolvimento da palavra) 

e o "sentido" (referente ao significado da palavra para cada pessoa). Neste último, 

relacionado às experiências individuais, é que residem as vivências afectivas. Em 

tal sentido, a autora afirma que "no próprio significado da palavra, tão central para 

Vygotsky, se encontra uma concretização da sua perspectiva integradora dos as-

pectos cognitivos e afectivos do funcionamento psicológico humano".  

De referir que a preocupação em superar as tradicionais dicotomias entre 

razão e emoções e entre as dimensões cognitiva e afectiva do funcionamento 

psíquico humano pode ser identificada também em estudos mais recentes, no 
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campo da neurologia. Com efeito, o neurologista António R. Damásio, na sua no-

tável obra O Erro de Descartes (1997), postula a existência de uma forte interac-

ção entre razão e emoções, e cérebro racional e sócio-emocional, defendendo a 

ideia de que os sentimentos e as emoções são uma percepção directa dos nos-

sos estados corporais e constituem um elo essencial entre o corpo e a consciên-

cia. Damásio identificou, no acompanhamento de doentes com lesões cerebrais, 

especialmente dos lobos pré-frontais, características comuns. De entre elas, uma 

significativa redução das actividades emocionais. Tal facto levou-o a estabelecer 

relações entre áreas cerebrais, raciocínio e tomada de decisões e emoções, afir-

mando: 

       … "Parece existir um conjunto de sistemas no cérebro humano consistente-

mente dedicados ao processo de pensamento orientado para um determinado 

fim, ao qual chamamos raciocínio, e à selecção de uma resposta, a que chama-

mos tomada de decisão, com uma ênfase especial no domínio pessoal e social. 

Esse mesmo conjunto de sistemas está também envolvido nas emoções e nos 

sentimentos e dedica-se em parte ao processamento dos sinais do corpo." 

Para Damásio, a emoção e o sentimento assentam em dois processos bá-

sicos, que funcionam em paralelo: "o primeiro, a imagem de um determinado es-

tado do corpo justaposto ao conjunto de imagens desencadeadoras e avaliativas 

que o causaram; e o segundo, um determinado estilo e nível de eficácia do pro-

cesso cognitivo que acompanha os acontecimentos descritos no primeiro."  

Estabelecendo uma intrínseca relação entre os sentimentos e os modos 

cognitivos, Damásio postula ainda que: 

… "A essência da tristeza ou da felicidade é a percepção combinada de de-

terminados estados corporais e de pensamentos que estejam justapostos, com-

plementados por uma alteração no estilo e na eficiência do processo de pensa-

mento."  

Por isso, segundo Damásio (1997), o erro central de Descartes consistiu 

em efectuar uma separação abissal entre o corpo e a mente, entre a substância 

corporal, infinitamente divisível, com volume, com dimensões e com um funcio-

namento mecânico, por um lado, e a substância mental, indivisível, sem volume, 
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sem dimensões e intangível e, por outro lado, a sugestão de que o raciocínio, o 

juízo moral e o sofrimento proveniente da dor física ou agitação emocional pode-

riam existir independentemente do corpo, ou seja, mais especificamente: a sepa-

ração das operações mais refinadas da mente, para um lado, e da estrutura ou 

funcionamento do organismo biológico para o outro.      

 Preocupado, ainda, em articular as emoções com os processos cognitivos, 

"emoções bem direccionadas e bem situadas parecem constituir um sistema de 

apoio sem o qual o edifício da razão não pode operar a contento", Damásio rom-

peu também com a ideia cartesiana de uma mente separada do corpo. Como ele 

mesmo apontou, talvez a famosa frase filosófica – Penso, logo existo – devesse 

ser substituída pela anti cartesiana – Existo e sinto, logo penso.   

  Um outro autor, ligado ao campo da neurologia, que também comunga da 

premissa de que os processos cognitivos e os processos afectivos são indissociá-

veis é Joseph LeDoux. Segundo LeDoux (1993;1999), o sistema da amígdala mi-

nistra a memória emocional inconsciente, enquanto o hipocampo proporciona a 

memória consciente de uma experiência emocional. Sendo assim, defende o au-

tor que os sentimentos e os pensamentos conscientes são parecidos e que am-

bos são gerados por processos inconscientes, e que a influência das emoções 

sobre a razão é maior do que a da razão sobre as emoções. Para LeDoux, ambas 

as memórias: 

…. "Se unem na nossa experiência consciente de um modo tão imediato e 

rigoroso que não podemos analisá-la minuciosamente mediante a introspecção".  

De realçar que no campo da Psicologia, Greenberg et al (1996) também 

nos advertem sobre a intrínseca relação entre cognição e emoção quando se re-

ferem aos chamados esquemas emocionais, dizendo: 

 ...”Não se baseiam unicamente na emoção, implicam uma síntese comple-

xa de afecto, cognição, motivação e açcão, que proporciona a cada pessoa um 

sentido integrado dele ou dela mesma e do mundo, assim como também um sig-

nificado subjectivamente sentido".  

Para os supracitados autores, enquanto a emoção nos sinaliza a respeito 

do que nos está a afectar e estabelece a meta para que possamos alcançá-la, a 
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cognição ajuda-nos a dar sentido à nossa experiência, assim como a razão nos 

ajuda a imaginar o melhor modo de alcançarmos a meta. Tal como Damásio e 

LeDoux, também Greenberg et al (1996) parecem comungar da ideia de que o 

afectivo estabelece os problemas para que o cognitivo os resolva.      

No mesmo sentido, é impossível não fazer referência, ainda, à perspectiva 

de Howard Gardner (1993) e da sua equipe da Universidade de Harvard, muito 

em voga nos dias actuais que, partindo do pressuposto de que o ser humano de-

senvolve diferentes funções intelectuais, defende a existência das "inteligências 

múltiplas", contrapondo-a à da inteligência como uma função única. Sem entrar-

mos no mérito da quantificação da inteligência postulada por tal ideia, parece-nos 

relevante o paradigma colocado por estes estudiosos que pressupõe a substitui-

ção da percepção simplista do ser humano, por uma visão de que as pessoas são 

dotadas de uma ampla diversidade de competências e linguagens.  

Gardner (1993) postula que a inteligência é uma atitude que se expressa 

por meio de sistemas simbólicos diferentes, supondo, isso, uma clara ruptura com 

a ideia de inteligência como entidade única e abstracta. Dentro dessa linha, sali-

entamos, especialmente, o grande impacto e sucesso obtido pelo trabalho de Da-

niel Goleman, intitulado Inteligência emocional, já referido por nós, reconhecendo 

a importância que os seus estudos vêm tendo na mudança dos paradigmas cientí-

ficos que procuram ressignificar o papel das emoções no raciocínio humano. 

  Um autor que, também, aponta, num seu recente trabalho, para a interliga-

ção entre os aspectos afectivos e cognitivos é o holandês Nico Fridja. Defende, 

este autor, especificamente, a forte influência que as emoções exercem sob as 

crenças, salientando que enquanto o pensamento racional não é suficiente para a 

acção, as emoções induzem as pessoas a actuarem de uma determinada manei-

ra, ou seja, que os sentimentos estão apoiados pelas crenças, e as crenças pelos 

sentimentos (Fridja et al. 2000).  

    Entre todos esses estudos que questionam a dicotomia historicamente pos-

ta entre razão e emoções e entre cognição e afectividade, podemos incluir, tam-

bém, a Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento (Moreno, 1998), se-

gundo a qual o sujeito elabora e organiza sínteses complexas de significados a 
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partir de processos afectivos e cognitivos. Os modelos organizadores são conjun-

tos de representações mentais que as pessoas realizam em situações específicas 

e que as levam a compreender a realidade e a elaborar seus juízos e suas ac-

ções. Construídos não somente a partir da lógica subjacente às estruturas de 

pensamento, os modelos organizadores do pensamento comportam os desejos, 

sentimentos, afectos, representações sociais e valores de quem os constrói. Tal 

referencial teórico procura, pois, demonstrar como os aspectos cognitivos e afec-

tivos se articulam de maneira dialéctica no funcionamento psíquico. 

 De realçar aqui, um estudo realizado por Arantes (2000), fundamentando-

se na Teoria dos Modelos organizadores do Pensamento, acerca da correlação 

entre os aspectos afectivos e cognitivos subjacentes ao funcionamento psíquico. 

A partir dos resultados dessa investigação, refere o autor parecer-lhe que, quando 

estamos felizes, preparamos as nossas "cabeças" para analisarmos e compreen-

dermos as necessidades e problemas dos outros, elaborando estratégias de 

açcão mais solidárias e generosas.  

Os mesmos resultados indicaram, também, que os estados emocionais in-

fluenciam tanto os nossos pensamentos e acções como as nossas capacidades 

cognitivas. Posto isto, ao sermos solicitados a resolver problemas, a forma como 

organizamos nosso raciocínio parece depender tanto dos aspectos cognitivos 

como dos aspectos afectivos presentes durante o funcionamento psíquico, sem 

que um seja mais importante que o outro. 

 Finalizando o quadro até aqui esboçado, ficamos com a certeza de que 

não devemos continuar a admitir as polarizações entre o campo da racionalidade 

e da afectividade presentes nas explicações do funcionamento psíquico. O com-

portamento e os pensamentos humanos sustentam-se na indissociação, de forma 

dialéctica, de emoções e pensamentos, de aspectos afectivos e cognitivos. As 

emoções não são obstáculos a serem evitados, como sugerem algumas teorias 

psicológicas, sociológicas e filosóficas. Nas interacções com o meio social e cultu-

ral criamos sistemas organizados de pensamentos, sentimentos e acções que 

mantêm entre si um complexo entrelaçado de relações.  
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 Assim sendo, podemos dizer que tal como a organização de nossos pen-

samentos influencia os nossos sentimentos, o sentir também configura a nossa 

forma de pensar. Por isso, acreditamos que pensar e sentir são acções indisso-

ciáveis (Arantes, 2000). 

Sendo assim, é incontestável que no contexto da educação, da saúde ou 

num outro qualquer cenário: Deve-se promover a educação emocional, pois, co-

mo diz Ashley Montagu: 

"Nenhum ser humano nunca nasceu com impulsos agressivos ou hostis e 

nenhum se tornou agressivo ou hostil sem aprendê-lo." 

      Nesta perspectiva, consideramos que, por um lado, os sentimentos, as 

emoções e os valores devem ser encarados como objectos de conhecimento, 

posto que tomar consciência, expressar e controlar os próprios sentimentos talvez 

seja um dos aspectos mais difíceis na resolução de conflitos e, por outro lado, a 

educação da afectividade pode levar as pessoas a conhecerem-se e a compreen-

derem melhor as suas próprias emoções e as das pessoas com quem interagem 

no dia a dia. Grosso modo, tratar-se-á de desenvolver uma postura analítica pe-

rante sentimentos e valores.  

A título de síntese, apraz-nos citar uma afirmação de Moreno (1998):  

"Integrar o que amamos com o que pensamos é trabalhar, de uma só vez, 

razão e sentimentos; supõe elevar estes últimos à categoria de objectos de co-

nhecimento, dando-lhes existência cognitiva, ampliando assim seu campo de ac-

ção."  

Com efeito, trabalhar pensamentos e sentimentos, dimensões indissociá-

veis, requer dos profissionais da saúde e da educação a disponibilidade para se 

aventurarem por novos campos do conhecimento e da ciência para darem conta, 

minimamente, de realizarem as articulações que a temática solicita. Eis uma nova 

e difícil empreitada que exige coragem para enfrentarmos o desafio colocado: 

buscar novas teorias e abrir mão de verdades há muito estabelecidas na nossa 

mente. Trata-se de um desafio salutar para o avanço da educação, da educação 

emocional e da educação para a saúde. De resto, em nossa opinião, a recusa a 
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este trabalho contribuirá para a consolidação do "analfabetismo emocional" na 

sociedade contemporânea.  

Em suma:  

Neste primeiro capítulo, do nosso estudo, procuramos fazer uma revisão 

crítica da literatura sobre: O cérebro humano – sua anatomia e fisiologia; O cére-

bro emocional e sua evolução; O sistema límbico; Estruturas cerebrais na génese 

das emoções; Estruturas cerebrais e estados afectivos; Génese dos dinamismos 

emocionais e Desenvolvimento cognitivo-afectivo do indivíduo. Tal revisão, refle-

xiva aliás, levou-nos a compreender que para entendermos a acção das emoções 

no desenvolvimento e na saúde do indivíduo, tendo em conta as suas implicações 

para a Qualidade de Vida e o bem-estar, torna-se necessário conhecer a geogra-

fia cerebral, para percebermos o funcionamento de um órgão tão complexo como 

é o cérebro humano.  

É que, se tal não acontecer, difícil será compreendermos a importância das 

estruturas cerebrais no desenvolvimento afectivo-cognitivo do ser humano, na 

génese e dinamismos das emoções, assim como na saúde e na Qualidade de 

Vida. Com efeito, o cérebro humano revela uma enorme complexidade, sendo o 

seu elemento constituinte a célula nervosa – o neurónio – célula essencial à acti-

vidade cerebral, existindo biliões delas no cérebro, revestidas de uma membrana 

através da qual se processam as trocas com o exterior, dando origem à formação 

de energia eléctrica que se propaga de célula para célula através das “Sinapses 

eléctricas”. Importantes, também, são as “Sinapses químicas”, estas relacionadas 

com importantes mediadores tais como a adrenalina, a dopamina, a serotonina, a 

acetilcolina, entre outras, essenciais especialmente no que se reporta aos estados 

afectivos e do humor.  

De realçar, também, a importância dos lobos frontais no desenvolvimento 

de competências para a realização de actividades complexas, provenientes de 

informações de várias localizações cerebrais, sendo, provavelmente, nesta estru-

tura cerebral que ocorrem os aspectos relacionados com o comportamento social, 

este um importante factor para o desenvolvimento da personalidade, do auto-
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conceito, das relações interpessoais, do desenvolvimento em geral, da saúde e 

da Qualidade de Vida.     

De ressaltar, também, a importância do Sistema Límbico ao qual são atri-

buídas funções de extrema importância, particularmente em relação à memória e 

a aspectos relativos à vida afectiva e emocional, factores essenciais para um de-

senvolvimento harmonioso do ser humano. Para além disso, o mais importante, 

ainda, é compreendermos que os fenómenos mentais só podem ser entendidos 

no contexto de um organismo em interacção constante com o ambiente que o ro-

deia e que, de facto, o homem é um ser indivisível e indissociável entre si, dos 

outros e de todo o contexto social que o envolve.  

De facto, no presente capítulo deste trabalho, demos especial relevo ao 

Cérebro emocional, suas estruturas e evolução das mesmas, dando destaque ao 

Sistema límbico, por ser, esta estrutura, a “Sede das emoções e das Motivações”. 

É importante referir, também, que é o sistema límbico que comanda os compor-

tamentos necessários à sobrevivência (facto que está relacionado com a satisfa-

ção das necessidades humanas mais primárias) e que cria e modula funções 

mais específicas que permitem distinguir entre o que nos agrada ou desagrada, 

induzindo comportamentos afectivos e lúdicos. É, também, deste sistema que 

emergem emoções e sentimentos tais como: ira, pavor, paixão, amor, ódio, ale-

gria e tristeza, sendo, ainda, responsável por aspectos relativos à formação da 

identidade pessoal e importantes funções ligadas à memória.    

Em relação às estruturas cerebrais e estados afectivos, consideram os in-

vestigadores que, talvez devido à intensa malha de conexões existentes entre a 

área pré-frontal e as estruturas límbicas tradicionais, o cérebro do ser humano é o 

que apresenta a maior variedade de sentimentos e emoções. Tentando, ainda, 

estabelecer definições e fronteiras entre afectos, emoções e sentimentos, vários 

estudiosos foram levados a concluir que os afectos são um conjunto de fenóme-

nos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos ou pai-

xões, podendo acompanhar-se de prazer ou de dor, de satisfação ou de insatisfa-

ção, agrado ou desagrado, alegria ou tristeza, prazer ou desprazer… 
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Parece, assim, que a diferença mais marcante está em que as emoções se 

caracterizam por uma ruptura do equilíbrio afectivo, quase sempre são episódios 

de curta duração, podendo levar a pessoa a um determinado grau de descontrolo 

psíquico e comportamental que, decerto, vai interferir no seu desenvolvimento, na 

saúde e, consequentemente, na Qualidade de Vida. Quanto aos sentimentos, es-

tes são tidos como estados afectivos mais duráveis ou estáveis, causadores de 

vivências menos intensas, causando, por isso, menor repercussão sobre as fun-

ções orgânicas e menor interferência com a razão e o comportamento.  

Assim sendo, adoptaremos, no nosso trabalho, a perspectiva acima menci-

onada, aceitando, também, a opinião de autores como Damásio (1997) de que 

quando acima do limite as emoções comprometem a capacidade de raciocínio 

mas, abaixo desse limite, empobrecem a vida, fazendo escassear a afectividade, 

o que vai empobrecer, também, o desenvolvimento, a saúde e a Qualidade de 

Vida da pessoa.  

É importante salientar, ainda, que algumas emoções são padrões inatos da 

personalidade e que a sua manifestação, em qualquer etapa da vida humana, 

depende do desenvolvimento afectivo-cognitivo do indivíduo e do seu contexto 

sócio-cultural. Por outro lado, constata-se a relevância das emoções no desenvol-

vimento de personalidades saudáveis, na competência social e no eventual apa-

recimento de doenças, diminuindo a Qualidade de vida dos indivíduos, sendo as 

mais nocivas para a saúde a raiva, o medo e a tristeza, por serem, estas as emo-

ções as mais difíceis de gerir e de orientar.  

De referir, também, que numa perspectiva social, as emoções desempe-

nham um papel de especial relevo na motivação humana, podendo influenciar a 

personalidade, as relações sociais, o desempenho profissional, a vida sexual, a 

carreira profissional ou mesmo a própria maneira de viver e até a vontade de vi-

ver, no caso de se tratar de pessoas com doenças crónicas, o que leva a interfe-

rir, negativamente, com a sua Qualidade de Vida.  

Ora, assim sendo, temos de concordar com os estudiosos que defendem 

que o importante não é eliminar as emoções, mas sim orientá-las, de forma a 

atingir o equilíbrio psicológico, biológico e social (Evaristo Fernandes, 2000). Há, 



 

 80 

portanto, que investir na educação emocional, nas escolas, na educação perma-

nente, como no caso dos hospitais, na educação para a saúde direccionada aos 

doentes, os quais sofrem as mais variadas emoções, podendo mesmo entrar em 

dissonância cognitiva.  

Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento afectivo-cognitivo do indiví-

duo, destaca-se a concordância dos vários estudiosos do assunto, quanto ao fac-

to de serem unânimes em contestarem o reducionismo cartesiano, defendendo 

que a afectividade e a cognição são tão indissociáveis como a mente e o corpo. 

E, aqui, verificámos que as ciências contemporâneas vão, de certo modo, 

buscar ideias e teorias de investigadores de renome que remontam ao século 

XIX, pioneiros, portanto, no estudo destas temáticas e, respeitando-as, retiram 

delas o que encontram de benéfico para o ser humano, construindo teorias mais 

integradoras e sistémicas, tendo em vista o desenvolvimento harmonioso e a sa-

úde ou a doença do indivíduo, tendo, sempre, em conta, a sua Qualidade de Vida. 

Nesta perspectiva, passaremos, agora a abordar aspectos relacionados com a 

saúde, em sua variabilidade conceptual.  
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CAPÍTULO II – SAÚDE EM SUA VARIABILIDADE CONCEPTUAL 

1- O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE SAÚDE E DE 

DOENÇA 

2- O CONCEITO DE DOENÇA 

3- O CONCEITO DE SAÚDE 
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CAPÍTULO II – SAÚDE EM SUA VARIABILIDADE CONCEPTUAL 

 

1 - DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE SAÚDE E DE DOENÇA 

 

Os conceitos de saúde e de doença evoluíram com a história do homem, 

podendo considerar-se quatro grandes períodos para essa evolução: um primeiro 

período pré-cartesiano, até ao século XVII; um período cientifico ou de desenvol-

vimento do modelo biomédico que se começou a instalar com a implementação 

do pensamento científico e com a revolução industrial; a primeira revolução da 

saúde com o desenvolvimento da saúde pública que começou a desenvolver no 

século XIX e a segunda revolução da saúde iniciada na década de 1970.  

Na maioria destes períodos pode considerar-se que os diversos modelos 

coexistiam, com a ocorrência do desenvolvimento simultâneo de cada um deles. 

Em meados do século XIX o modelo prevalecente era um modelo interactivo, que 

defendia o estado de saúde individual como consequência da interacção de facto-

res biológicos, ambientais e de personalidade, na perspectiva dos modelos ante-

riores ao modelo biomédico.  

Só no final de século XIX, o modelo biomédico se tornou dominante, devi-

do, essencialmente, à investigação crescente em fisiologia experimental. Foi por 

esta altura que a doença deixou de ser definida como um desvio da norma, carac-

terizado por um número crescente de parâmetros fisiológicos específicos e men-

suráveis. Embora o modelo emergente seja o defendido pela segunda revolução 

da saúde, o modelo biomédico encontra-se, actualmente, em pleno desenvolvi-

mento.  

A coexistência temporal dos diversos modelos pode ainda ser observada 

noutros acontecimentos contemporâneos. Por exemplo, a declaração de Alma-Ata 

de 1978, recomendava que os cuidados de saúde primários nos países em vias 

de desenvolvimento, deveria incluir na equipa de técnicos que implementassem a 

intervenção, os indivíduos que nas culturas tradicionais desses povos realizassem 

esse papel social, tais como, os curandeiros ou shamans. Estes indivíduos apre-

sentam uma concepção próxima do modelo que antecedeu o modelo biomédico, 
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em consonância com a dos povos das regiões em que habitam. Esta tentativa de 

integração do modelo biomédico com a perspectiva dos modelos pré-científicos 

caracteriza, de certo modo, a evolução dos modelos de saúde mais actuais, numa 

perspectiva ecológica e sistémica.   

Os períodos que a seguir serão descritos qualificam a emergência e o de-

senvolvimento de cada um dos modelos de intervenção e de conceptualização da 

saúde e das doenças, aceitando que eles coexistem e mesmo se interligam. 

No Período pré-cartesiano, a fonte inspiradora da ciência médica ocidental 

localiza-se na tradição hipocrática, um sistema de pensamento e prática médicas 

que floresceu na Grécia antiga, cerca de 400 anos AC. Os seguidores dos deuses 

da medicina associavam a arte da cura não apenas com o Deus Aesculapius mas 

também com as suas duas filhas, Panacea e Hygeia. Enquanto Panacea estava 

envolvida com a medição da doença, a sua irmã Hygeia preocupava-se com o 

bem-estar e a preservação da saúde.  

Etimologicamente, o grego antigo tem duas palavras significando saúde: 

Higeya e Euexia. Hygeia, a fonte da palavra higiene, aparentemente, baseia-se na 

palavra indo-europeia suswives a qual significa “viver bem”, ou mais precisamente 

“boa maneira de viver”. Euexia significa, literalmente, “bons hábitos do corpo”. 

São termos dinâmicos que salientam funcionalidade e actividade, enquanto o ter-

mo doença sugerindo um estado, tem um sentido estático.  

De acordo com o sistema de pensamento antigo, cuja expressão antecede 

a medicina chinesa, o bem-estar e a saúde resultavam do equilíbrio entre aspec-

tos ambientais, tais como o vento, a água, a temperatura, a terra e os alimentos, e 

a maneira de viver do indivíduo como por exemplo, os hábitos alimentares, de 

bebida, o sexo, o trabalho e a recreação.  

Nesse período, a prática médica implicava a compreensão da natureza do 

ecossistema humano e o próprio médico era mais do que um técnico, era também 

filósofo, professor e sacerdote, o que facilitava a compreensão holística da rela-

ção doença-saúde (Gatchel, Baum, Krantz, 1989). Ainda na idade média, a saúde 

era concebida numa perspectiva ecológica. Exemplo disso é a definição de saúde 

apresentada por São Tomás de Aquino, autor da obra as “Maiores Confissões do 
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Mundo”, como um hábito ou uma disposição habitual relativamente à natureza, 

numa concepção de saúde holística. Esta visão ecológica foi, progressivamente, 

abandonada com o desenvolvimento do pensamento científico moderno.  

No Modelo biomédico, uma das fontes do desenvolvimento da perspectiva 

dualista e reducionista, aplicada ao pensamento médico, tem origem na conces-

são estabelecida pela Igreja Católica, há cerca de cinco séculos, visando permitir 

a dissecação do corpo humano. Tal concessão estava de acordo com a visão 

cristã, na qual o corpo humano é o contentor, imperfeito e frágil, da alma em trân-

sito pelo mundo terreno. Esta concessão implicava, tacitamente, a proibição da 

investigação científica sobre o pensamento e o comportamento humanos, consi-

derados coisas do espírito, e por isso, do foro exclusivo da igreja. A adopção des-

ta perspectiva facilitou a investigação médica sobre a dimensão física do humano, 

e a emergência da medicina científica.  

Galileu, Newton e Descartes tinham enunciado os princípios básicos da ci-

ência, também conhecidos por Modelo Cartesiano ou Mecanicista. Este sistema 

de pensamento defendia que o universo inteiro (incluindo o Homem) era uma má-

quina prodigiosa, funcionando como um relógio, de acordo com as leis matemáti-

cas. Para descobrir tais leis aplicava-se o método analítico e estudavam-se as 

partes componentes deste conjunto mecânico. O modelo biomédico tradicional 

baseia-se em grande parte numa visão cartesiana do mundo e considera que a 

doença consiste numa avaria temporal ou permanente do funcionamento de um 

componente ou da relação entre componentes. Curar a doença equivalia, assim, 

à reparação da máquina.  

Contudo, o modelo biomédico respondeu às grandes questões de saúde 

que se manifestavam na época, definindo a teoria do germe. Esta, dentro do espí-

rito cartesiano, postulava que um organismo patogénico específico estava associ-

ado a uma doença específica, fornecendo assim as bases conceptuais necessá-

rias para combater as epidemias. O novo modelo permitiu enormes progressos na 

teoria e na investigação, reorientando a prática e a investigação médicas à volta 

de três critérios: a ênfase anterior no princípio de que todos os sistemas corporais 

funcionavam como um todo foi substituída pela tendência a reduzir os sistemas a 
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pequenas partes, podendo cada uma delas ser considerada separadamente; si-

multaneamente, o indivíduo com as suas características particulares e idiosincrá-

ticas deixou de ser o centro da atenção médica sendo substituído pelas caracte-

rísticas universais de cada doença e, finalmente, um forte materialismo substituiu 

a tendência anterior de considerar significativos os factores não ambientais (mo-

rais, sociais, comportamentais). Este novo modelo centrava-se no corpo (no orga-

nismo e suas partes) menosprezando o meio ambiente e as emoções.  

Posteriormente, surgiu a Segunda revolução da saúde, expressão que foi 

utilizada por Richmond, em 1979, no seu relatório sobre a saúde dos americanos, 

propondo qualificar as mudanças cuja implementação é necessária para respon-

der ás novas exigências de saúde. Globalmente, pode afirmar-se que o desenvol-

vimento do modelo biomédico se centrara na doença, que a primeira revolução da 

saúde se centrara na prevenção da doença, e que a segunda revolução da saúde 

se centra na saúde. Assim, os aspectos mais centrais desta segunda revolução 

são: centrar-se na saúde ao invés de na doença; preconizar o retorno a uma 

perspectiva ecológica. 

À época acreditava-se que, com a primeira revolução da saúde, os proble-

mas de saúde estariam resolvidos. No entanto, a partir de meados do século XX, 

surge nova epidemia: uma epidemia comportamental. Com efeito, constatou-se 

que, nos países desenvolvidos, as doenças que mais contribuíam para a mortali-

dade eram doenças com etiologia comportamental. Apontavam-se, como princi-

pais factores de risco responsáveis pela maioria das doenças e mortes prematu-

ras nos Estados Unidos, os seguintes comportamentos: fumar, consumir álcool e 

drogas, correr riscos que dão origem a acidentes, principalmente os acidentes 

motorizados entre os jovens. 

Verificou-se, também, entre 1900 e 1970, que a mortalidade causada por 

doenças do aparelho circulatório e pelo cancro aumentou 25%. Nos países de-

senvolvidos, dos quais Portugal se aproxima, cerca de 50% das mortes são devi-

das a doenças do aparelho circulatório e 20% a cancro. Taylor (1990) citando um 

documento da American Hearth Association, referia que 25% das mortes por can-

cro e cerca de 350.000 mortes prematuras devido a ataques cardíacos nos Esta-
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dos Unidos podiam ser evitados, anualmente, se modificassem alguns desses 

comportamentos. Actualmente continua a defender-se a importância desta nova 

perspectiva de melhorar a saúde e a Qualidade de Vida. 

Com base nesta evidência a segunda revolução da saúde teria de se cen-

trar numa nova concepção, em novos princípios. Dadas as novas epidemias não 

terem origem em organismos patogénicos, a teoria do germe deixou de ser apli-

cável. O equivalente ao germe, nesta epidemia, é o comportamento do indivíduo.  

Nesta perspectiva, estes dados chamam a atenção dos profissionais da 

saúde para a importância de alterar o estilo de vida da população. A modificação 

de alguns comportamentos, tais como, deixar de fumar, cuidar da alimentação, 

controlar o stress, praticar exercício ou actividade física regularmente, dormir um 

número de horas adequado, fazer consultas médicas periódicas, permitiria reduzir 

drasticamente a mortalidade e contribuir para a Qualidade de Vida. 

Os conceitos da segunda revolução da saúde foram difundidos, primeiro 

por Marc Lalonde, depois por Julius Richmond e pela Organização Mundial da 

Saúde, na declaração de Alma-Ata em 1978. Os conceitos foram divulgados e 

implementados universalmente no documento “Metas da Saúde para Todos, com 

edição original de 1984 e tradução portuguesa, do Ministério da Saúde de 1986. 

São conceitos particularmente importantes para os países desenvolvidos, onde os 

benefícios da primeira revolução da saúde já eram visíveis. 

Embora toda a filosofia deste novo modelo estabeleça uma ruptura com o 

modelo anterior, salientam-se dois conceitos centrais, específicos e inovadores: 

promoção da saúde e estilo de vida, este mais relacionado com Qualidade de Vi-

da.  

A Promoção da saúde é um conceito multidisciplinar de que têm sido pro-

duzidas inúmeras definições (Breslow, 1987; Goodstadt, Simpson e Loranger, 

1987; Kaplan, 1984; Noack, 1987). Tais definições de promoção da saúde são 

normalmente bastante abrangentes, incluindo aspectos organizacionais, econó-

micos, ambientais, a par de estratégias, visando, em última análise, a mudança 

de comportamento conducente à adopção de um estilo de vida saudável, ou seja, 

melhorando a Qualidade de Vida. Apesar de tudo, não é um conceito novo, pois já 
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em 1946, o médico Sigerist afirmava que a função da medicina consistia em qua-

tro grandes tarefas: a promoção da saúde, a prevenção da doença, a recuperação 

do doente e, a reabilitação. Dizia que a saúde se promovia, proporcionando um 

padrão de vida decente, boas condições de trabalho, educação, cultura física, 

meios para descansar e recrear.   

Acrescentava, o autor, que era necessário coordenar os esforços de todos 

os grupos, homens de estado, do trabalho, da indústria, da educação e da saúde. 

Uma concepção perfeitamente actual que na época, no entanto, não encontrava 

as condições sociais e políticas adequadas à sua adopção. Com efeito, por 

exemplo, os antibióticos estavam a começar a aparecer, enquanto a vacina da 

tuberculose só apareceria mais tarde. 

A definição de promoção da saúde adoptada na carta de Otava em 1986, e 

que tem sido utilizada é a seguinte: processo de “capacitar” (enabling) as pessoas 

para aumentarem o controlo sobre a sua saúde, e para a melhorar. 

Assim, a promoção da saúde surgiu, entre outras razões, porque trazia 

vantagens económicas directas (menos gastos com a doença) e indirectas (mais 

dias de trabalho, mais energia no trabalho). Contudo, parece-nos que tudo indica, 

nos seus princípios, que os estudiosos do assunto estavam, ao falar em “promo-

ção”, a indicar caminhos para uma melhor Qualidade de Vida dos indivíduos. 
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2 - O CONCEITO DE DOENÇA 

 

Dentro da concepção de doença podemos identificar vários quadros que a 

língua portuguesa não diferencia. Por exemplo, a língua inglesa utiliza três termos 

- disease, illeness, sickeness - para identificar os diferentes quadros que, em por-

tuguês, se poderiam expressar como ter uma doença, sentir-se doente e compor-

tar-se como doente. 

Doença no primeiro sentido – disease, ter uma doença –, pode ser visto 

como um acontecimento biológico, caracterizado por mudanças anatómicas, fisio-

lógicas, bioquímicas, ou por uma sua combinação. Trata-se de uma ruptura na 

estruturação ou função, de uma parte do corpo ou do sistema. Doença no segun-

do sentido – illness, sentir-se doente -, não é um acontecimento biológico, é um 

acontecimento humano. Isto é, consiste numa configuração de desconforto e de-

sorganização psicossocial, resultante da interacção do indivíduo com o seu meio.  

Doença no sentido – sickness, comportar-se como doente – é vista como 

uma identidade social, um estatuto ou um papel assumido por pessoas que foram 

rotuladas como não saudáveis. 

Assim sendo, parece ser possível sentir-se doente – illness – sem ter ne-

nhuma doença – disease –. Do mesmo modo pode haver doença – disease – sem 

se sentir doente – illness –. Por exemplo, há doentes que sofrem de doenças co-

mo arteriosclerose, tuberculose, histoplasmose, sarcoidose, carcinoma, insufici-

ência renal crónica ou outras doenças – diseases – que estão presentes em indi-

víduos saudáveis e que só são diagnosticadas por mera casualidade devido a 

exames de rotina, ou seja, o indivíduo encontra-se com saúde, contudo é portador 

de uma doença. Apenas doença – illness – e saúde não são compatíveis. Dado 

ser possível um indivíduo ter um bom índice de saúde e estar bastante doente 

(disease) é, também, possível conceber e intervir, ao mesmo tempo, na saúde e 

na doença. A aceitação desta coexistência está na origem da notoriedade que 

tem tido a noção de Qualidade de Vida relacionada com a saúde.  

A coexistência de sentidos diferentes que a doença pode assumir torna 

mais complexa a intervenção na saúde e na doença. Sabe-se que, nas últimas 
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décadas aumentou a esperança de vida: passou a sobreviver-se ao que dantes 

se sucumbia, de tal modo que hoje é quase normal a coexistência de doença – 

disease – e saúde.  

Um outro aspecto a referir é que a fronteira entre saúde e doença não é 

clara. Embora, como já foi afirmado, a definição da OMS aponte para outras di-

mensões além do biológico, ela tem subjacente a ideia de que a doença resulta 

de causas simples ou específicas, ou de cadeias de causas simples. Contudo, 

determinados elementos patogénicos e determinadas experiências de vida, cau-

sam doenças, lesões ou problemas específicos. Por outro lado, as causas podem 

ser biomédicas, comportamentais ou afectivo/emocionais, mas em qualquer dos 

casos são causas específicas, singulares.  

Porém, a WHO (1991) realça que sem a presença de factores que denomi-

na de pré-requisitos para a saúde, esta nunca poderá ser uma realidade. E espe-

cifica: a paz, a habitação, a educação, a alimentação, os rendimentos económi-

cos, um ecossistema estável, justiça social e equidade. 

Para a saúde mental Maslow (1968) configurou uma hierarquia de necessi-

dades básicas que devem ser satisfeitas. A um nível mínimo contemplou as con-

dições necessárias à sobrevivência (abrigo, nutrição, etc.) e a níveis progressiva-

mente superiores: a protecção e a segurança, a possibilidade de pertença a um 

grupo, o apoio e o reconhecimento social, bem como as necessidades de ter dig-

nidade e poder auto-respeitar-se. A um nível de topo considerou as necessidades 

de auto-realização.  

Parece-nos, assim, que existe um leque de situações que estão na raiz da 

variação do status de saúde ou da posição que a pessoa ocupa num continuum 

conceptual (Downie, 1990). De acordo com este autor, podemos agrupar tal leque 

de situações nos seguintes factores essenciais:  

 Os sócio-económicos e os políticos (distribuição de riqueza, conheci-

mento, poder de compra, liberdade, etc.); 

 Os ambientais (clima, poluição, etc.); 
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 Os culturais, familiares e comportamentais (crenças, atitudes, estilos de 

vida); 

 Os relacionados com os serviços de saúde (organização, política de sa-

úde);  

 Os factores biológicos (idade, sexo, herança genética). 

 

Os efeitos de cada uma destas categorias estão bem documentadas, ape-

sar do facto de ser virtualmente impossível calcular a contribuição precisa de cada 

uma para a variação do status de saúde, de doença e de Qualidade de Vida.  
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3 - O CONCEITO DE SAÚDE  
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 O conceito de saúde é muito vasto e depende das diferentes perspectivas 

com que cada autor “vê” a saúde e a finalidade com que se pretende abordar esta 

temática. Trata-se, portanto, de um conceito lato e extremamente complexo. O 

seu significado não varia apenas segundo os contextos mas depende, também, 

da ideologia de quem o utiliza. Por outro lado, o conceito de saúde varia consoan-

te o contexto histórico e cultural, social e pessoal, científico e filosófico, tal como 

já foi referido. 

  Assim sendo, conceitos como os de saúde, de doença, de promoção da 

saúde e de Qualidade de Vida (de entre outros), não existem num vácuo cultural, 

político, histórico e social. Tais conceitos, pelo contrário, reflectem os valores, as 

crenças, os conhecimentos, as actividades, ou seja, a cultura da sociedade, parti-

lhada por todos os seus membros, especialistas ou leigos, cultos ou incultos, 

analfabetos ou instruídos.  

 No intuito de chegar a um consenso, várias têm sido as noções de saúde 

analisadas. Vejamos algumas delas:  

Correndo o risco de nos tornarmos simplistas, parta-se da simples ideia de 

que a vida tem duas dimensões major: a quantidade e a qualidade. A distinção 

entre ambas ilustra-se pelo dizer do senso comum: ”vida longa e saudável”. É 

verdade que a longevidade, de facto, tem polarizado os esforços de quem se pre-

ocupa com a saúde. Representa a preocupação de evitar as situações que pos-

sam colocar a vida em risco, onde é o ponto de vista médico que impera. Neste 

caso, saúde significa a ausência de doença, essencialmente daqueles estados 

mórbidos potencialmente graves. Avalia-se através dos resultados de indicadores 

como esperança de vida, taxas de morbilidade, mortes devidas a causas específi-

cas e muitos outros, na mesma linha, que nos dão pouca informação sobre a 

Qualidade dos anos vividos.Tornou-se, então, necessário, procurar outras abor-

dagens que permitissem compreender o que é a saúde.  

 

Após a segunda guerra mundial, a Organização Mundial de Saúde definia 

saúde como:  
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….”Um estado de bem-estar físico, mental e social, completo, e não ape-

nas a ausência de doença” (WHO, 1948).  

Esta definição de saúde tem algumas características importantes associa-

das à evolução do conceito de saúde verificada nos últimos 40 anos. Sendo rela-

tivamente ampla e vaga, ela marca uma ruptura com o modelo médico tradicional, 

no sentido em que pressupõe os seguintes aspectos: 

 A saúde inclui as dimensões físicas, sociais e mentais; 

 A saúde não é apenas ausência de doença; 

 A saúde manifesta-se ao nível do bem-estar e da funcionalidade; 

 As dimensões físicas, sociais e mentais não são realidades separadas, 

são aspectos da mesma realidade, constituindo uma teia que só existe 

enquanto conjunto; 

 A saúde define-se por uma configuração de bem-estar, o que implica 

que a única pessoa que pode responder é o próprio indivíduo, visto não 

ser possível alguém decidir se outra pessoa tem uma configuração de 

bem-estar ou não.  

Esta definição tem sido objecto de muita controvérsia, particularmente a ní-

vel do Modelo Biomédico, sendo uma das principais críticas a subjectividade do 

conceito e a dificuldade em o avaliar. Apesar disso, tem-se consolidado a sua 

aceitação, não obstante alguns autores afirmarem que se deve fazer um esforço 

para atingir uma definição mais delimitada e precisa de saúde. 

Nesta perspectiva, outros autores propõem, para o conceito de saúde: 

 Saúde é um estado de capacidade óptima para a execução eficaz de 

tarefas (Parsons, cit. in Leeuw, 1989, p. 1281); 

 Saúde é a expressão do grau em que o indivíduo e o corpo social man-

têm disponíveis os recursos adquiridos para fazer face às exigências do 

futuro (Dubos, cit. in Leeuw, 1989, p. 1281); 

 Saúde é um estado relativo que representa o grau em que o indivíduo 

pode operar eficazmente de acordo com as circunstâncias da sua here-



 

 95 

ditariedade e do seu ambiente físico e cultural (McDermott, 1977, p. 

136). 

No essencial, tais definições partilham duas ideias fundamentais:  

1- O corpo é um sistema e nele está contido o físico e o psíquico;  

2-  Este sistema está em íntima relação com o ambiente. A partir daqui 

pode-se distinguir entre saúde como noção absoluta e saúde como algo 

de relativo. 

A definição de Parsons, numa visão funcionalista, pode, tal como a defini-

ção da OMS, ser objecto de críticas pois, ao conter “um estado de capacidade 

óptima” está a utilizar um conceito relativo, mas ao serviço duma estreita avalia-

ção de concretização de objectivos. 

Na definição de Dubos há também uma visão relativa, dado que e a tónica 

é colocada na existência, ou não, de recursos ou capital a utilizar no momento 

oportuno. Contudo, o autor acaba por considerar o conceito de saúde de difícil 

realização, porque a pessoa, na sua vida, tem de enfrentar poderosas forças físi-

cas, biológicas e sociais do ambiente, que estão em permanente mudança, usu-

almente de forma imponderável e nem sempre se pode sair vencedor. O mesmo 

se aplica ao conceito de McDermott, que ainda reforça mais tal relativismo, tanto 

intra como extra individual.  

Este é um exemplo da atenção que foi dada às diferenças individuais e cul-

turais dos conceitos de saúde, e à importância de o conceptualizar como uma en-

tidade complexa, contemplando as dimensões psicológicas, sócio culturais e bio-

lógicas.  

Numa tentativa de operacionalização, Perry e Jessor em 1991 sugerem um 

conceito de Saúde em quatro domínios interrelacionados:  

1- Saúde física, que se refere a processos de funcionamento físico e fisio-

lógico, constituindo a ausência de “disfunção” um indicador mínimo de 

saúde neste domínio;  
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2-  Saúde psicológica, que diz respeito à subjectividade do bem-estar e 

abarca áreas como o sentido de adaptação e energia, e de que um in-

dicador poderia ser a vitalidade psíquica;  

3-  Saúde social, que consiste num funcionamento adaptado no terreno 

social, avaliada pela competência no desempenho dos papeis sociais;  

4-  Saúde pessoal, que transversalmente abarca todos os anteriores e é 

descrita como algo que vai mais além, referindo-se ao indivíduo como 

um todo integrado, enfatizando a capacidade e o prazer. Tal capacida-

de, significa a existência de um interesse real e crescente pelas activi-

dades e experiências que capacitam a pessoa a transcender as preo-

cupações com as tarefas e obrigações da vida diária rotineira. Em ter-

mos latos é uma potencialidade para que a pessoa actualize os talentos 

intelectuais, culturais e espirituais que possui.  

Também Dwore e Kreuter (1980) isolaram os “mínimos irredutíveis da saú-

de”, isto é, as dimensões que, em sua opinião, devem estar presentes no conceito 

de saúde: 

 Capacidade de adaptação à mudança; 

 Capacidade de realizar as tarefas desejadas; 

 Vários graus de estados positivos e negativos; 

 Causalidade multidimensional; 

 Estado relativo. 

Estas dimensões viriam a encontrar-se integradas numa definição operaci-

onal, por Kickbusch (1986): 

 

 ….“ Saúde é o grau em que o indivíduo ou o grupo são capazes de, 

por um lado, realizar as suas aspirações e satisfazer as suas necessida-

des, e por outro, de mudar ou lidar com as solicitações do ambiente”. 

Porém, se esta definição se aproxima do desejável precisa, ainda, de al-

guns complementos essenciais, designadamente: a dimensão cultural que confira 
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o seu significado mais profundo e o valor atribuído ao que se designa por saúde, 

a subjectividade do conceito de bem-estar, fonte de frequente colisão entre o sa-

ber/sentir de leigos e o saber/sentir científico e, finalmente, o conceito de respon-

sabilidade e de participação. Após o anterior, parece-nos que, para se atingir a 

compreensão do conceito de saúde num determinado momento, bem como as 

mudanças de saúde no tempo, tem de se ter em conta não apenas a sua signifi-

cação mas as suas várias dimensões.  

Sendo assim, a dimensão física refere-se ao corpo e às necessidades do 

corpo; A dimensão psíquica refere-se particularmente ao status intelectual e afec-

tivo; A dimensão individual é a que se alarga ao grupo, à comunidade; A dimen-

são do relativo, da intra e intersubjectividade e, por fim, a dimensão dum “Todo 

harmónico”.  

Para além das dimensões referenciadas, outros factores levam a saúde a 

conotar-se, também, com a função apropriada e o potencial para que tudo funcio-

ne eficazmente, de que é um capital biologicamente herdado, mas que também 

se constrói na vida quotidiana. Nesta perspectiva, Thoresen e Eagleston (1985), 

resumem do seguinte modo o que está subjacente ao conceito de saúde: 

 A saúde é mais do que a ausência objectiva de patologia fisiológica es-

pecífica; 

 A saúde é o estado habitual dos indivíduos, e está subjacente à capaci-

dade das pessoas implementarem acções de rotina, como por exemplo, 

comer, fazer exercício, relaxar, relacionar-se com os outros, etc. 

 A saúde existe num contínuo temporal dinâmico, flutuando em resposta 

adaptativa, ás exigências percebidas pelo indivíduo, tanto internas co-

mo externas que ocorrem ao longo do tempo; 

 A saúde não pode ser compreendida sem ser como parte do equilíbrio 

ecológico; 

 A saúde não pode ser compreendida isoladamente do contexto físico e 

social; 
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 A saúde envolve a energia disponível para realizar determinadas tare-

fas com sucesso; 

 A saúde fica debilitada quando há insuficiente energia e/ou perícias pa-

ra satisfazer as exigências da vida do dia a dia e para manter um sen-

timento de equilíbrio e harmonia. 

 Feita uma análise das concepções descritas, facilmente se percebe que a 

definição de saúde é uma definição encarada pela positiva, no sentido em que 

afirma que a saúde se caracteriza pela presença de determinadas características, 

e não pela ausência de outras. De facto, a tendência tradicional de conceber a 

saúde, tende a defini-la pela ausência de doença. Uma pessoa seria saudável se 

após, por exemplo, a realização de um checkup os resultados da avaliação fos-

sem negativos. No entanto, uma pessoa pode sofrer de uma doença e sentir-se 

bem, consigo e com os outros…referir até, “sinto-me com saúde”, tal como acon-

teceu com alguns dos nossos inquiridos!  

Em síntese, o conceito de saúde tem sido criticado devido ás dificuldades 

que a sua avaliação objectiva coloca. Por definição a saúde é um conceito subjec-

tivo, de entendimento pessoal e para a avaliar tem de se recorrer a técnicas dife-

rentes das que são utilizadas nos contextos de saúde tradicional. A saúde é ape-

nas uma, ao contrário das doenças que são inúmeras. Ao contrário da saúde, que 

só se pode avaliar no geral, as doenças avaliam-se no particular. As doenças de-

vem ser avaliadas de modo objectivo, independentemente da opinião do indivíduo 

avaliado, ao contrário da saúde. Não há saúde específica, enquanto só há doen-

ças específicas com nomes específicos. 

 

3.1- SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR – QUE INTERRELAÇÕES?  

 

Com o advento da Segunda Revolução da Saúde e com a aceitação da 

noção de que a saúde pode ser uma dimensão independente da doença, desen-

volveram-se outros conceitos que têm algum “parentesco” com o conceito de sa-

úde, ou que estão implicados nela. No primeiro caso está o de Qualidade de Vida; 
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no segundo o de Bem-estar. A partir da década de 70 o conceito de Qualidade de 

Vida entrou nos ambientes tradicionais de doença, tomando sentidos parecidos 

com o de saúde. 

 Pela revisão crítica da literatura distinguem-se duas abordagens principais: 

Dubos (1976) refere que Qualidade de Vida envolve julgamentos de valor, alta-

mente subjectivos, equacionando-os como uma profunda satisfação pessoal com 

as actividades quotidianas. Por outras palavras, refere-se à existência de “alegria 

de viver” como sinónimo de Qualidade de Vida, e por extensão de saúde, seguin-

do uma perspectiva individual. 

 Num outro sentido, Meares, citado por Kichbusch (1981), considera que 

Qualidade de Vida significa: 

…. “Viver o autêntico self, em harmonia com a natureza, em paz com Deus, 

uma vida preenchida com as nossas crianças, de acordo com a nossa mente, vi-

vendo a nossa herança biológica”.  

Ou seja, um conjunto de avaliações sobre qualidade de ambiente e habita-

ção em que cada um vive, satisfação com o trabalho desenvolvido e com a res-

pectiva família, apreciações sobre o nível de vida e um sem número de outros 

factores ambientais e socioculturais que se conjugam para a auto-realização. O 

que contém uma dimensão mais grupal do que pessoal.  

 De referir que o conceito de Qualidade de Vida tem sido, ultimamente, mui-

to estudado, sobretudo em consequência do desenvolvimento das economias no 

pós-guerra, essencialmente nos países desenvolvidos, o que levou à necessidade 

de o estudar, de o aprofundar, levando, também, ao incremento de medidas que o 

pudessem qualificar.  

Os seus defensores afirmam que é uma via expedita para chegar a uma 

colecção de elementos qualitativos que discriminam a noção de saúde: o modo 

como as pessoas funcionam na vida quotidiana, como avaliam o seu bem-estar, 

se estão ou não ajustadas aos seus papéis sociais. De salientar que a emergên-

cia dos conceitos de Qualidade de Vida, saúde e bem-estar, parece estar associ-

ada ao desenvolvimento das democracias ocidentais. E, embora os três conceitos 

sejam multidisciplinares e estejam, hoje, claramente associados, surgiram em 
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contextos diferentes: a Qualidade de Vida surgiu no contexto da sociologia, o de 

saúde no contexto da saúde pública e o de bem-estar subjectivo no contexto da 

psicologia. 

Os esforços para medir a Qualidade de Vida tiveram início, e receberam 

validação institucional, com o relatório da Commission on National Goals, da res-

ponsabilidade do Presidente Eisenhower, publicado em 1960. Este relatório, sur-

gido mais de uma década após o fim da segunda guerra mundial, num período de 

desenvolvimento económico sem precedentes, reflectia a preocupação com o de-

senvolvimento da Qualidade de Vida e bem-estar da população. Apontava para 

uma grande variedade de indicadores sociais e ambientais, tais como: educação, 

individualidade, crescimento económico, saúde e bem-estar. Na sequência da 

manifestação destas preocupações começaram a surgir investigações sobre a 

Qualidade de Vida das pessoas. 

Finalmente, a avaliação de bem-estar tem sido objecto de estudo e discus-

são desde a década de 40. Tal como os conceitos de saúde e de Qualidade de 

Vida começou, segundo Diener (1984), por ser avaliado objectivamente através 

de critérios externos, com o estabelecimento de valores normativos, tais como 

virtude e sanidade.  

Numa segunda fase, a atenção dos investigadores das ciências sociais re-

caiu sobre a questão de saber o que leva as pessoas a avaliar a sua vida positi-

vamente. Nasceu, assim, o interesse pela dimensão subjectiva do bem-estar, que 

foi apelidada de “ bem-estar subjectivo “. Esta dimensão passou a ser considera-

da satisfação com a vida, diferenciando-se das utilizadas até então, principalmen-

te, por se centrar em critérios estritamente pessoais dos indivíduos inquiridos. Di-

ener (1984) considera esta forma de satisfação com a vida, uma avaliação global 

da Qualidade de Vida das pessoas. Por último, o terceiro sentido que surge, se-

melhante ao utilizado actualmente, acrescenta as experiências pessoais positivas. 
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Assim sendo, segundo Diener (1984), o bem-estar subjectivo apresenta 

três características: 

1- Baseia-se na experiência pessoal do inquirido; 

2- Recorre a medidas positivas, não se caracterizando, apenas, pela au-

sência de medidas negativas; 

3-  Inclui avaliação global de todos os aspectos da vida das pessoas. 

Com o desenvolvimento e divulgação das investigações, as três áreas de 

investigação – Saúde, Qualidade de vida e Bem-estar – aproximaram-se, consta-

tando-se uma interrelação clara entre os diferentes conceitos, sendo que, o bem-

estar é parte integrante dos conceitos de saúde e de Qualidade de Vida.  

  

3.2- QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 

 

 Os componentes da Qualidade de Vida e as suas interelações foram espe-

cificados e examinados por autores fora do campo da saúde, em estudos dirigidos 

à população que não apresentava doenças. Posteriormente, e mais ou menos 

simultaneamente com o desenvolvimento dos estudos sobre a saúde, o conceito 

de Qualidade de Vida generalizou-se e popularizou-se em ambientes clínicos, 

intitulando-se aqui “ Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde “ ou dependen-

te da saúde (Health Related Quality of Life).  

Quando as investigações passaram a adoptar perspectivas ecológicas e 

sistémicas e a ter um carácter interdisciplinar, os conceitos referidos – saúde, 

bem-estar e Qualidade de Vida – começaram a apresentar características seme-

lhantes e a confundir-se cada vez mais.  

 Ware e al (1993), uns dos estudiosos de maior destaque no estabeleci-

mento de medidas de saúde, defendem que a Qualidade de Vida é um conceito 

muito mais abrangente do que o de saúde, sendo, esta, a par de outros, um dos 

indicadores utilizados para medir aquela. Estes autores explicam que Qualidade 

de Vida relacionada com a saúde é um termo abrangente que cobre cinco catego-
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rias de conceitos: duração de vida; invalidez; estados funcionais; percepções; 

oportunidades sociais. Consideram, ainda, que estas categorias se relacionam 

com a saúde, na medida em que são influenciadas pelas doenças, lesões, trata-

mentos e política de saúde. Outros autores, em contextos tradicionais de saúde, 

comungam desta posição.  

Com efeito, para Schipper, Chinch e Powell (1990), a Qualidade de Vida é 

um conceito que representa o nível funcional individual, medido a partir da per-

cepção do doente, em vez de a partir da percepção do clínico. Estes autores ba-

seiam-se na definição de saúde da OMS para definir os quatro grandes domínios 

que, em sua opinião, contribuem para a Qualidade de Vida: funcionamento ocu-

pacional e físico; estado psicológico; interacção social e sensações somáticas. 

Parece assim que, em contextos de doença, Qualidade de Vida, saúde e Quali-

dade de Vida relacionada com a saúde, são termos utilizados, frequentemente, no 

mesmo sentido. 

Em resumo: 

Abordámos, neste capítulo, “A saúde em sua variabilidade conceptual”, 

começando por fazer uma revisão crítica da literatura acerca da evolução dos 

conceitos de saúde e de doença. Longa foi a história que nos levou aos dias ac-

tuais, passámos por vários períodos e revoluções, dependendo das épocas, mo-

dismos, filosofias e poderes, concluindo, mesmo assim, que o modelo biomédico, 

conotado com um certo reducionismo cartesiano, mantém alguma preponderância 

nos meios relacionados com a intervenção à saúde.  

Verifica-se, no entanto que, com a preocupação em relação à promoção da 

saúde, identificando e estabelecendo estilos de vida saudáveis e metas de saúde, 

a definição de saúde da OMS se aproxima cada vez mais do ideal, ou seja, da 

possibilidade de cada um sentir um certo bem-estar, independentemente do seu 

estado de saúde. Podemos inferir, também, que há doentes e não doenças, e que 

não há saúde perfeita. A Saúde depende de uma variedade de factores que, a 

serem estudados, em nossa opinião, iriam, decerto, de encontro às ideias mais 

recentes e às nossas próprias ideias que incluem, na definição de saúde, os se-

guintes aspectos: 
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- As dimensões relativas ao bem-estar subjectivo; 

-O desenvolvimento harmonioso e as circunstâncias em que cada  

 indivíduo se sente com uma boa Qualidade de Vida.  

Assim sendo, será esta a perspectiva e conceptualização adoptada por 

nós, ao longo do presente estudo e com ela tentaremos saber qual a acção da 

Qualidade de Vida sobre a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III - ACÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA SOBRE A SAÚDE 

1-  QUALIDADE DE VIDA 

2- MOTIVAÇÕES PARA A QUALIDADE DE VIDA  

3- OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO 

DE PATAMARES PARA A QUALIDADE DE VIDA 
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CAPÍTULO III - ACÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA SOBRE ASAÚDE 

 

1- QUALIDADE DE VIDA  

“Para a qualidade de vida, não é necessário 

                                                                                           muito mais do que saúde e felicidade”  

 Zautra e Hempel (1984) 

A expressão “ Qualidade de Vida” foi utilizada pela primeira vez em 1964, 

pelo presidente dos Estados Unidos Lyndon Johnson, ao declarar que “...os ob-

jectivos não podem ser medidos através do balança dos bancos. “Eles só podem 

ser medidos através da Qualidade de Vida que proporcionam às pessoas” 

(Abrams, 1974). 

Contudo, diz-nos Bernardo (1994) que esta expressão passou ao uso cor-

rente e por vezes indiscriminado, independentemente da cultura e classe social a 

que as pessoas pertencem.  

Porém, várias são as ciências que têm manifestado interesse e que se têm 

debruçado sobre o conceito de qualidade de vida, manifestando como preocupa-

ção fundamental aspectos que contribuem para o bem-estar do ser humano. Des-

sas áreas científicas destacamos a filosofia, a economia, a psicologia, a medicina 

e a enfermagem. No entanto, o conceito de Qualidade de Vida não tem obtido a 

concordância dos diversos autores que sobre ele se têm interessado. Uns colo-

cam a tónica no bem-estar económico, outros no sucesso, outros ainda no desen-

volvimento cultural e/ou nos valores éticos.  

Dependendo da perspectiva, alguns autores aplicam o termo a comunida-

des, enquanto outros o dirigem a indivíduos (ao seu estado subjectivo ou as suas 

condições objectivas de vida). Contudo, pela revisão da literatura, nota-se que to 

todos eles se preocupam com um bom nível de saúde, o que tem servido de base 

a inúmeras reflexões e discussões sobre esta tão polémica temática.  

Na filosofia, por exemplo, a análise sobre a Qualidade de Vida tem sido di-

rigida ao bem-estar, à vida confortável e à felicidade. 
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De acordo com Tatarkiewicz, citado por Hanestad (1993), o conceito de fe-

licidade tem sofrido, também, algumas alterações ao longo dos tempos. Na anti-

guidade e idade média foi entendida sobretudo como sucesso, significando o ser 

humano em perfeitas condições de vida ou detentor de grandes virtudes e bens. 

Na idade moderna, felicidade e prazer têm caminhado lado a lado. E, Ainda na 

opinião do supracitado autor, a felicidade é uma espécie de satisfação que pode 

englobar dimensões afectivas e cognitivas.   

Segundo Abrams (1974), nas primeiras tentativas de aferição de Qualidade 

de Vida, realizadas por cientistas sociais, que utilizaram medidas de estatística 

global objectiva, calculava-se, por exemplo, o mal-estar social por índices de cri-

minalidade ou pela desintegração social do n.º de indivíduos com comportamen-

tos desviantes. Este método levantou algumas controvérsias, nomeadamente o 

facto de certos dados serem inexactos e não constituírem bons indicadores das 

qualidades com que se deviam relacionar. Os estudos incidiam, sobretudo, sobre 

dados objectivos das condições de vida das pessoas, como educação, saúde e 

habitação, levando a que a Qualidade de Vida aparecesse relacionada apenas 

com os bens materiais de que se dispunha.  

Posteriormente, a psicologia, ao questionar a relação entre os recursos ma-

teriais e o bem-estar subjectivo, veio dar um grande incremento à evolução do 

conceito de Qualidade de Vida. Os investigadores da psicologia partiram para o 

estudo dos dados objectivos como habitação, saúde, lazer, trabalho e outras 

áreas consideradas importantes, conjuntamente com os dados relacionados com 

o grau de satisfação e de relevância de cada uma das áreas do indivíduo, como 

pessoa, dados subjectivos, surgindo, assim, a Qualidade de Vida associada à 

percepção da satisfação com a vida e suas condições, e estabelecendo a relação 

entre as expectativas do indivíduo e o seu nível de satisfação (Flanagan, 1978).   

Foi nesta perspectiva que emergiu um novo e crescente interesse pela afe-

rição da Qualidade de Vida, tornando-se possível, segundo Abrams (1974), identi-

ficar três grandes diferenças:  

1) As avaliações como as vê o entrevistado e de acordo com critérios estabe-

lecidos pelo seu próprio sistema de valores;  
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2) O campo de aferição ao atender ao que o entrevistado pensa e até que 

ponto corresponde às suas aspirações;  

3) A relação mútua entre as duas aferições, subjectiva e objectiva. 

Em medicina, os estudos desenvolvidos sobre a Qualidade de Vida, estão 

particularmente relacionados com o aumento das doenças crónicas, tratamentos 

morosos e por vezes agressivos, como é o caso das amputações, radioterapia e 

quimioterapia (Launois 1994). 

Com efeito, na saúde procura-se cada vez mais atenuar as consequências 

das doenças crónicas, como é o caso dos insuficientes renais crónicos terminais, 

para os quais a cura não parece possível, e em diminuir os seus efeitos na vida 

diária, melhorando a Qualidade de Vida destes doentes. Também, no campo da 

saúde, a enfermagem, apesar do pouco que se encontra descrito na literatura, é 

uma profissão em cuja actuação está implícito o conceito de Qualidade de Vida. A 

enfermagem, através de acções de assistência e relação de ajuda, preocupa-se 

em manter e recuperar a saúde ou promover a independência do indivíduo, ao 

nível mais eficaz e adequado às suas circunstâncias (Henderson, 1984).  

Segundo Helman (1994), a enfermagem é uma profissão de especial relevo 

para a melhoria da Qualidade de Vida dos doentes deficientes e crónicos. Na sua 

acção tem em atenção a pessoa como um todo biopsicossocial e cultural, numa 

perspectiva Holística, sendo que os próprios doentes são envolvidos nos cuida-

dos, participando, por vezes, na elaboração do seu plano de cuidados e no plane-

amento das acções a desenvolver.      

Verifica-se assim o crescente interesse que o conceito de Qualidade de Vi-

da tem vindo a suscitar na comunidade científica, havendo, ao longo dos tempos, 

várias tentativas de o conceptualizar, tendo em vista a sua aplicabilidade na me-

lhoria da Qualidade de Vida, não só no tratamento, como na prevenção da doen-

ça e na promoção da saúde. 
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1.2- CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA  

  

Muitos têm sido os investigadores que se têm debruçado sobre o conceito 

de Qualidade de Vida. Embora se verifique alguma controvérsia nas diversas 

abordagens a este conceito, encontram-se no entanto muitos pontos em comum.  

As diferenças encontradas acerca do conceito de Qualidade de Vida leva-

ram a Organização Mundial de saúde, em 1974, a propor a seguinte definição: “... 

Trata-se da percepção, por parte de indivíduos ou grupos, da satisfação das suas 

necessidades e daquilo que não lhes é recusado nas ocasiões propícias à sua 

realização e à sua felicidade” (Couvreur, 2001, p.43).  

De acordo com a mesma autora, a Qualidade de Vida compreende simul-

taneamente um aspecto subjectivo e objectivo. Porém, para se demarcarem de 

uma concepção que apenas seria objectiva, alguns autores preferem substituir a 

expressão Qualidade de Vida por bem estar subjectivo, dizendo este respeito à 

forma como cada indivíduo se sente física e psicologicamente e nas suas rela-

ções com o meio (Couvreur, 2001). 

Numa outra perspectiva, também um grupo da Organização Mundial de 

Saúde considera a Qualidade de Vida como a percepção dos indivíduos da sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores em que está inseri-

do, sua relação com os seus objectivos, expectativas, padrões de vida e interes-

ses (Orley, 1994; Amir, 1994).  

Pela revisão da literatura torna-se evidente que a Qualidade de Vida é uma 

preocupação premente, especialmente no âmbito da prevenção da doença e na 

promoção da saúde. De salientar o facto de que a esperança de vida tende a au-

mentar e, tal como refere a OMS (1993), preconizando “Saúde para todos no Ano 

2000”...”é preciso acrescentar vida aos anos e não anos à vida”!  

Alguns autores evidenciam a mesma opinião ao referir que os avanços das 

ciências médicas têm levado à diminuição da mortalidade, mantendo as pessoas 

vivas por mais tempo, sendo que, no entanto, a sociedade actualmente questiona-

se sobre a Qualidade de Vida prolongada. A saúde é geralmente considerada 
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como uma componente essencial da Qualidade de Vida, o que determina que es-

se seja um objectivo final dos cuidados de saúde (Harrison, Juniper e Mitchell-

Dicenso, 1996).  

Perante tais evidências é inquestionável que a Qualidade de Vida está di-

rectamente relacionada com a saúde e a política deste sector, pois, tal como de-

fende Joyce (1994), a Qualidade de Vida é uma meta indiscutível, mas não deve-

ria ser entendida como uma qualidade boa ou má em si mesma. A autora refere 

ainda que embora a utilização do termo seja um tanto neutra, assume sempre que 

o tratamento melhorará a Qualidade de Vida.  

Nesta perspectiva, parece não restarem quaisquer dúvidas quanto à res-

ponsabilidade da enfermagem na influência da Qualidade de Vida das pessoas. 

De facto, dada a natureza Holística da profissão de enfermagem, muitos dos seus 

objectivos estão directamente relacionados com a Qualidade de Vida dos indiví-

duos e da comunidade em geral.  

A este propósito, Harrison, Juniper e Mitchell-Dicenso (1996, p. 51) refe-

rem: “...as acções de enfermagem visam promover o bem-estar, a adaptação e o 

auto-cuidado, e os seus objectivos são prioritariamente orientados para a melho-

ria da qualidade de vida.”  

Por sua vez, Ferrans e Powers (1992, p.29) defendem que é importante 

não só estudar a Qualidade de Vida, como reflectir sobre a complexidade desta 

problemática, e referem: 

“Nos últimos anos a Qualidade de Vida tornou-se uma das principais preo-

cupações para o planeamento e desenvolvimento dos programas terapêuticos. 

Contudo a avaliação de uma Qualidade de Vida global tem um valor limitado. É 

necessário criar instrumentos que forneçam informação sobre domínios específi-

cos, de modo a permitir que os profissionais de saúde identifiquem áreas proble-

máticas, avaliem as suas práticas e planeiem intervenções para aumentar a Qua-

lidade de Vida. Além disso, são necessários instrumentos que avaliem a satisfa-

ção subjectiva nesses domínios, bem como a importância que esses domínios 

têm para as pessoas.”    

 



 

 112 

Com efeito, vários autores estão de acordo quanto à dificuldade em con-

ceptualizar a expressão “Qualidade de Vida” porque a sua aferição e definição 

devem ser aplicadas a vários domínios das ciências e da vida. No contexto da 

Qualidade de Vida relacionada com a saúde, a maior dificuldade verifica-se quan-

do se pretende dirigir o estudo para uma doença específica, o que implica um 

grupo de doentes com características particulares e específicas, também. Apesar 

dos vários instrumentos que têm sido concebidos para medir a qualidade de vida, 

continua a não existir consenso entre os investigadores que se preocupam com 

esta temática.  

A este respeito, Lock, Peter (1996, p.879) salienta: “...O estudo e a avalia-

ção da Qualidade de Vida foi sempre considerado um assunto complexo. Há pro-

blemas comuns, nomeadamente a falta de acordo sobre quais os domínios a me-

dir, a necessidade de uma avaliação subjectiva e uma falha em considerar as di-

ferenças individuais.”   

 Também Ferrans e Powers (1993, p.575) referem que “...os valores cultu-

rais, étnicos e religiosos determinam o modo de julgar a Qualidade de Vi-

da....pessoas diferentes têm valores diferentes, o que contribui para as diferenças 

nas formas de conceber e medir a Qualidade de Vida”.  

Para além disso, sabe-se que a subjectividade do conceito não se prende 

apenas com o sistema de valores de cada indivíduo, mas também com os inte-

resses, expectativas, experiências prévias e circunstâncias que o rodeiam. Sendo 

assim, poder-se-á dizer que a Qualidade de Vida depende da percepção do sujei-

to, podendo ainda a sua noção de Qualidade de Vida variar ao longo do tempo. 

Por outro lado, é do senso comum que o que é Qualidade de Vida para uns, não o 

é para outros.  

Por outro lado, argumentam Harrison, Juniper e Mitchell-Dicenso (1996), a 

percepção do estado de saúde e dos interesses de vida são factores importantes 

para as expectativas individuais, relativamente a uma vida, supostamente, normal. 

Defendem, ainda, que esta ideia integra aspectos como a avaliação subjectiva da 

vida, o reconhecimento da importância das expectativas e de que os objectivos 

individuais dependem das expectativas de cada um.   
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Outros autores, como Kafkia et al. (1996) salientam que a complexidade 

desta questão, está também relacionada com o facto de os profissionais de saú-

de, regra geral, estabelecerem uma relação directa entre saúde e Qualidade de 

Vida, o que é questionável, porque a ausência de doença ou de sintomas, não é 

sinónimo de uma boa saúde. Também, defendem os autores, uma boa saúde não 

é garantia de uma boa Qualidade de Vida, e que esta, associada à saúde, com-

porta vários aspectos, tais como relações familiares, amizades, aspectos econó-

micos, estado psicológico e emocional, a adaptação e o sentimento de segurança 

face ao tratamento.  

Reafirmando ainda mais a subjectividade do conceito de Qualidade de Vida 

e a sua precária estabilidade, Ferrans e Powers (1993, p.579), defendem:  

“...quando as pessoas são atingidas por mudanças objectivas nas suas 

condições de vida, há alterações concomitantes no seu bem-estar subjectivo. 

Contudo, com o tempo, as pessoas ajustam as suas aspirações às novas circuns-

tâncias, reajustam valores e expectativas, o que restabelece o seu bem-estar sub-

jectivo”. Após a abordagem das opiniões e argumentações de vários autores, no 

que ao conceito de Qualidade de Vida diz respeito, e apesar da falta de consenso 

constatada, parece, no entanto, haver aspectos em que muitos autores se encon-

tram de acordo. É facto que a saúde parece ser um domínio considerado de es-

pecial relevo, o qual parece estar, também, relacionado com a noção de bem-

estar, satisfação ou felicidade.  

Numa revisão a vários estudos realizados, Farquhar (1995) destaca as se-

guintes definições de Qualidade de Vida, segundo os seus autores:  

 Grau de satisfação em relação a vários aspectos das suas vidas 

(Abrams);  

 Grau de satisfação e de prazer que caracteriza a existência humana 

(Andrews);  

 Sensação pessoal de bem-estar, de satisfação ou de insatisfação, feli-

cidade ou infelicidade com a vida (Dalkey e Rourke); 
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 Concretização de uma situação social satisfatória dentro dos limites e 

das capacidades do indivíduo (Mendola e Pellegrini);  

 Nível de bem-estar pessoal que representa a experiência que cada 

pessoa tem da sua própria vida e das situações concretas (Hanestad).  

De realçar aqui, que a satisfação e a felicidade são dois conceitos que as-

sentam em diferentes avaliações, sendo que a satisfação assenta mais numa 

avaliação pessoal e a felicidade sugere mais um sentimento, ou seja, está mais 

relacionada com os afectos e as emoções de cada indivíduo. Por outro lado, por 

parecerem demasiado genéricas, podem levar a que a sua utilidade seja contes-

tada, por não revelarem as dimensões ou domínios da vida em que o bem-estar, 

a satisfação ou a felicidade devem ser equacionadas.  

É neste contexto que Farquhar (1995) defende que as definições que in-

cluam ou que associem aspectos genéricos com uma ou mais dimensões são de 

maior utilidade, pelo facto de permitirem uma operacionalização e avaliação do 

conceito. O autor apresenta ainda alguns contributos e criticas de outros autores, 

a saber:  

 George e Bearon, que definem a Qualidade de Vida em duas dimen-

sões, duas objectivas (saúde e actividade física e padrão sócio – eco-

nómico) e duas subjectivas (satisfação com a vida e auto-estima);  

 Patterson, que refere como principais dimensões deste conceito a sa-

úde, o funcionamento físico, o conforto a reacção emocional e o pa-

drão de vida económica;  

 Clark e Bowling, que acrescentam outros aspectos como privacidade, 

liberdade de escolha, respeito pelo indivíduo e dignidade;  

 Holmes e Dickerson, que defendem que o conceito é dinâmico e com-

plexo, reflectindo a reacção da pessoa aos efeitos físicos, psicológicos 

e sociais da doença, incluindo o grau de satisfação pessoal face às 

circunstâncias que o rodeiam;  
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 Callender, que argumenta que as definições, claras e precisas, podem 

ser úteis para a operacionalização e avaliação do conceito, mas que 

ao isolarem algumas dimensões, tornam-se “definições por defeito”;  

 Edwards, que refere que seleccionar dimensões corresponde a tomar 

uma decisão sobre o peso a atribuir aos vários aspectos do conceito, 

sendo que, se certos aspectos não forem contemplados, o seu peso 

será nulo.  

Apesar de toda a controvérsia que se nota entre os vários autores, na ten-

tativa de chegar a um consenso, todos os contributos têm sido valiosos. É de sali-

entar também o contributo de Harrison, Juniper e Mitchell-Dicenso, (1996) que 

apontam a inclusão de quatro dimensões de grande importância para o estudo da 

Qualidade de Vida, nomeadamente: Padrão de actividade física; sintomas e efei-

tos colaterais da doença e do tratamento; Actividade social e Estado psicológico. 

De ressaltar, ainda, a definição proposta por Ferrans e Powers (1992, p. 

29) que, por ser mais abrangente, nos parece a que mais se adequa aos objecti-

vos do nosso estudo, e que nos parece também dar resposta às principais exi-

gências apontadas pelos vários investigadores. Assim, referem os autores supra-

citados que a Qualidade de Vida deve ser definida como “...a percepção individual 

de bem-estar, variando da satisfação à insatisfação, em relação aos domínios da 

vida que são importantes para o indivíduo”. Estes autores defendem ainda que na 

avaliação da Qualidade de Vida devem ser considerados factores como saúde e 

actividade física, nível sócio-económico, estado psicológico, emocional e espiritual 

e a família, no sentido do apoio familiar que os indivíduos recebem.  

Também, a partir da controvérsia gerada à volta do conceito Qualidade de 

Vida relacionado com a saúde e o bem-estar, alguns investigadores começaram a 

trabalhar o conceito de bem-estar subjectivo, designando-o também por bem es-

tar psicológico. Como tal, consideramos pertinente abordar aqui algumas ideias 

desses mesmos investigadores sobre a expressão “Qualidade de vida”, dado que, 

em nossa opinião, todos os aspectos que se relacionem com o bem-estar do indi-

víduo, estão obrigatoriamente, associados à sua Qualidade de Vida.  
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Assim, no que se refere à Qualidade de Vida, atendendo às expectativas 

de profissionais de saúde e dos doentes, e de acordo com vários autores, são de 

realçar as seguintes considerações: 

 Que o conceito de Qualidade de Vida nos contextos de saúde, para fins 

práticos, é equacionado como “bem-estar subjectivo” e encarado numa 

concepção multidimensional que contém três elementos: juízo cognitivo, 

afectividade positiva e afectividade negativa (Tennant, 1995). 

 Que a emergência da Qualidade de Vida no campo da saúde está relacio-

nada com as mudanças no padrão da doença (anteriormente, caracteriza-

da pelas doenças infecciosas, ligadas a hábitos deficientes de higiene e 

alimentares; actualmente, caracterizada por doenças degenerativas com 

elevada sobrevida) e com aumento da esperança de vida. A este aumento 

de tempo de vida pretende-se um correspondente aumento da qualidade 

(Paúl, 1995). 

O conceito de “Qualidade de vida” é, por isso, um conceito subjectivo, um 

pouco ideal e individualizado, que exige definições pessoais de valores, capaci-

dades, satisfações e bem-estar e uma larga série de características físicas, psí-

quicas e sociais. 

Segundo Diener (1984), os conceitos de saúde e Qualidade de Vida come-

çaram por ser avaliados objectivamente através de critérios externos, com o esta-

belecimento de valores normativos, tais como virtude ou santidade.  

Posteriormente, numa segunda fase, a atenção dos investigadores das ci-

ências sociais recaiu sobre a questão de saber o que levava as pessoas a avaliar 

a sua vida positivamente. Começou assim o interesse pela dimensão subjectiva 

do bem-estar, designado, a partir daí, por bem-estar subjectivo. Esta dimensão 

passou a ser considerada satisfação com a vida, passando a diferenciar-se das 

apresentadas até então, essencialmente por se centrar em critérios estritamente 

pessoais, ou seja, tal como eram percebidos pelos próprios indivíduos.  

Diener (1984), considerava esta forma de satisfação com a vida uma avali-

ação global da Qualidade de Vida das pessoas. Mais tarde, numa terceira fase, o 
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conceito de bem-estar passou a assumir um significado semelhante ao que é utili-

zado actualmente, acrescentando-lhe as experiências pessoais positivas. 

Diener (1984) considera que o bem-estar subjectivo tem três característi-

cas: Baseia-se na experiência pessoal do indivíduo; Recorre a medidas positivas, 

não se caracterizando apenas pela ausência de medidas negativas; Inclui a avali-

ação global de todos os aspectos da vida das pessoas. 

Segundo Ferreira e Simões (1999), a descoberta desta dimensão essencial 

do comportamento humano é recente, sendo traduzida sob a forma de várias di-

mensões, tais como o de satisfação com a vida, felicidade, bem-estar subjectivo 

ou psicológico.  

Os supracitados autores consideram que Ryff (1989 b) partindo da consta-

tação empírica de que os indivíduos adultos têm concepções diferentes de bem-

estar subjectivo, voltam-se para as modernas correntes da psicologia, com o ob-

jectivo de procurar elementos para a elaboração de uma noção mais satisfatória 

deste conceito. Assim, integrando diferentes pontos de vista chegaram à definição 

de seis características do bem-estar subjectivo, a seguir identificadas (Ryff, 

1989a, 1989b, 1989c; Ryff e Essex, 1991): Aceitação de si; Relações positivas 

com os outros; Autonomia; Domínio do ambiente; Sentido da vida e Crescimento 

pessoal. 

A Aceitação de si, enquanto aspecto essencial do funcionamento positivo, 

é tema comum a Maslow que considera que a aceitação de si e dos outros faz 

parte do conceito de auto-actualização, ou a Rogers, que insiste em encarar o eu 

como pessoa de valor (Ferreira e Simões, 1999). 

Para Ferreira e Simões (1999), o tema de auto-aceitação emerge então 

como um ponto-chave de convergência para funcionamento positivo. Uma atitude 

positiva sobre si mesmo e sobre a própria vida é um critério central de saúde 

mental. 

As relações positivas com os outros são também sublinhadas por 

Maslow, para quem os interesses sociais, a capacidade de amor e de amizade 

são ingredientes necessários de auto-actualização. Por sua vez, Rogers conside-
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ra que a pessoa que funciona plenamente é um indivíduo capaz de estabelecer 

relações calorosas com os outros (Ferreira e Simões, 1999). 

Sobre a Autonomia, a literatura dá importância às qualidades do indivíduo 

no que respeita à autodeterminação, independência e de autocontrole. A autono-

mia é característica dos que se auto-actualizam, na medida em que, na perspecti-

va de Rogers, implica resistência à aculturação. Para este autor, a pessoa que 

funciona plenamente, tem em si mesma o seu locus de avaliação, não necessi-

tando de procurar nos outros, padrões de avaliação e de aprovação pessoal (Fer-

reira e Simões, 1999). 

O Domínio do ambiente surge da abordagem de Neugarten sobre o de-

senvolvimento adulto, em que considera a meia-idade como o período de vida em 

que as pessoas têm um controle do ambiente conseguindo mestria e competência 

para levar a bom termo um conjunto de actividades complexas a nível profissio-

nal, familiar e pessoal (Ferreira e Simões, 1999). 

Ter um Sentido da vida é salientado por Rogers como sendo uma caracte-

rística da pessoa que funciona plenamente, e de modo semelhante, no conceito 

de maturidade de Allport, designado por integração, significa essa mesma pers-

pectiva unificadora que dá sentido e orientação à vida (Ferreira e Simões, 1999). 

Relativamente ao Crescimento pessoal, os autores referem que um bom 

funcionamento psicológico parte não só do registo das características anteriores, 

mas também de um continuado desenvolvimento de um potencial que faça o indi-

víduo crescer e expandir-se como pessoa. Rogers considera a abertura à experi-

ência como característica da pessoa plenamente desenvolvida, enquanto que 

Maslow considera contínuo o processo de auto-actualização e Jahoda inclui entre 

os critérios de saúde mental, a necessidade de se actualizar, ou seja, de realizar 

as suas próprias potencialidades (Ferreira e Simões, 1999). 
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2- MOTIVAÇÕES PARA A QUALIDADE DE VIDA 

 

A motivação é uma questão muito importante para a psicologia (e para a 

saúde e Qualidade de Vida) uma vez que esta é uma ciência que trabalha basi-

camente com o comportamento, e todo comportamento é motivado. Verificando, 

contudo, pela revisão crítica da literatura a existência de alguns pontos em co-

mum entre os vários estudiosos sobre a temática da motivação humana, encon-

tramos, também, muitos pontos de divergência entre os mesmos. Segundo Torres 

(1996) existe "...escassez de estudos sobre motivação..."  

Na óptica de alguns investigadores, a motivação é vista como "... conjunto 

das causas (móveis ou motivos) que concorrem para determinar a conduta huma-

na" (Santos, 1965). Esta, porém, é uma definição básica, com a qual podemos 

expressar em linhas gerais o que é motivação. Por isso, abordaremos, neste tra-

balho, os estudos realizados por Davidoff (1983), Herzberg (1975) e Maslow 

(1954), entre outros, a fim de que, à luz dos trabalhos destes estudiosos, possa-

mos compreender melhor as teorias da motivação e assim conhecer, de forma 

mais ampla, o comportamento do ser humano no que se refere à sua motivação 

para a saúde e Qualidade de Vida. Isto porque, o estudo da motivação pode ex-

plicar-se pela busca incessante do ser humano em encontrar meios para satisfa-

zer as suas necessidades e obter a auto-realização no ambiente em que está in-

serido, tendo em conta as suas circunstâncias de vida. 

É de realçar, também, que na sua vida quotidiana todo indivíduo emite 

comportamentos motivados. Desta forma, a abordagem à motivação humana é de 

especial relevância para um melhor e mais aprofundado conhecimento do ser 

humano, em relação às suas necessidades e aos seus motivos e, de alguma for-

ma, podermos contribuir para o seu bem-estar. Por outro lado, pode-nos fornecer 

informações sobre o contexto do indivíduo, o comportamento humano e os princi-

pais factores de motivação. 
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A origem do estudo da motivação teve o seu início na antiguidade, mais 

precisamente no hedonismo e no idealismo, sendo que por hedonismo, entende-

se a "...tendência a agir de forma a evitar o que seja desagradável e a atingir so-

mente o agradável" (Pierón, 1969). Também Lopes (1980), afirma que o hedo-

nismo tem como filosofia a busca pelo prazer e conforto. Deve-se a isso a impor-

tância de se trabalhar em lugar agradável e com boas condições de trabalho. A 

contribuição dos idealistas para o estudo da motivação é que, na concepção dos 

mesmos, a virtude (a qual significa agir de forma correcta) e o saber são os tipos 

de motivação mais elevados.  

Entretanto, após diversos estudos realizados, foram acrescentados novos 

conceitos oriundos de autores que também se preocuparam em estudar a motiva-

ção. Por exemplo, Davidoff (1983), Herzberg (1975), Maslow (1954) e outros, 

abordam a motivação a partir de perspectivas diferentes, pelo fato de não adopta-

rem as mesmas linhas de pensamento. Essa diferenciação não se dá no sentido 

conceptual, mas sim, em como se motiva uma pessoa. 

Abraham Maslow (1954), considera muito difícil definir e delimitar motiva-

ção, em consequência da exigência exclusiva de critérios comportamentais, ex-

ternamente observáveis. Concordando com a dificuldade de se conceptualizar 

motivação, Davidoff (1983) afirma que os psicólogos, ao estudarem a motivação, 

recorrem a constructos ou seja,"... processos internos, hipotéticos que parecem 

explicar o comportamento, mas não podem ser directamente observados ou me-

didos." Para o autor, não medimos a motivação directamente, medimos o compor-

tamento motivado, pois a motivação não é passível de observação. 

 PRIMEIRAS VISÕES SOBRE MOTIVAÇÃO 

1 - Modelo Tradicional 

Este modelo está directamente relacionado com Frederick Taylor, que con-

sistia em estudar a melhor forma de ganhar tempo nas actividades repetitivas, ou 

seja, maior quantidade de trabalho em menor tempo possível. O homem era visto 

como uma máquina desprovida de sentimentos e os administradores que adopta-
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vam este método de trabalho, acreditavam que com um sistema de incentivos 

salariais era possível motivar os trabalhadores. 

" A suposição básica era que os administradores compreendiam que os trabalha-

dores poderiam ser melhores, que eram essencialmente preguiçosos e só moti-

vados pelo dinheiro " (Stoner & Freeman, 1999). 

Tal modelo fracassou após algum período em vigor, segundo Stoner & 

Freeman (1999). Com o tempo, os trabalhadores aumentavam a eficiência no tra-

balho e com isso produziam mais, o que levou a demissões por excesso de mão-

de-obra. Por outro lado, houve, também, diminuição dos incentivos salariais e, 

devido a estes factores, os trabalhadores passaram a dar prioridade à estabilida-

de no seu posto de trabalho em detrimento dos aumentos salariais. 

A este propósito, Stoner & Freeman (1992) referem: 

"A princípio o modelo parecia funcionar; a produção aumentava em várias 

situações. Entretanto, à medida que a eficiência aumentava, menos trabalhadores 

eram necessários para as tarefas específicas. Os administradores tendiam a di-

minuir o incentivo salarial e as demissões tornaram-se comuns. Nesse ponto o 

modelo começou a falhar, enquanto os trabalhadores começaram a exigir estabi-

lidade no trabalho, de preferência a aumentos salariais temporários e insignifican-

tes". 

2 - Modelo das Relações Humanas 

Elton Mayo e outros pesquisadores discordavam do modelo tradicional de 

motivação. Segundo Mayo, citado em Stoner & Freeman (1999), a repetitividade e 

o mecanicismo de muitas actividades reduziam a motivação, enquanto que os 

contactos sociais contribuíam para aumentar, criar e manter a motivação. Assim 

sendo, em sua opinião, os administradores poderiam motivar os seus funcionários 

reconhecendo e atendendo as suas necessidades sociais e esse reconhecimento 

poderia ser concedido dando-lhes maior autonomia para tomar decisões e tam-

bém adoptando uma administração mais transparente, onde o trabalhador pudes-
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se saber mais claramente o que se passa com a empresa em que trabalha. A par-

tir destas descobertas de Mayo, os administradores passaram a dar mais atenção 

aos grupos informais. 

Segundo Lemos (1999), Mayo se aprofundou os estudos sobre motivação reali-

zando uma pesquisa entre 1927 e 1932 numa empresa localizada em Chicago, 

E.U.A, chegando aos seguintes resultados: Por um lado, os operários tendem a 

reunir-se em grupos informais como fuga aos efeitos da estrutura formal. E, por 

outro lado, os grupos informais conseguem comunicar-se com maior facilidade, 

para além de encontrarem ambiente de apoio e suporte social para a maioria de 

seus problemas. 

 O ponto de partida de Mayo e da sua equipe foi analisar as condições ad-

versas de trabalho, como por exemplo, a robotização do trabalhador, o qual deve-

ria “levar” para a empresa somente a sua força de trabalho e pensar era "proibi-

do", sendo actividade exclusiva dos administradores. Estes pressupostos foram 

defendidos pela Organização Científica da época e preconizados pelos teóricos 

da Escola Clássica de Administração (modelo tradicional) nos primórdios do sécu-

lo. Tais postulados assentavam em concepções que se revelaram erróneas. Para 

eles, os operários eram dóceis, aceitavam pacificamente as normas disciplinares 

e podiam suportar os aborrecimentos e as exigências, desde que fossem remune-

rados. 

 Esta concepção gerou uma cultura de trabalho, segundo a qual os operá-

rios eram orientados para um regime autocrático em que o local de trabalho se 

transformava apenas num local em que se trabalhava e produzia, e onde não se 

tinha nenhum direito. Tal situação fez reagir os operários que, com os sentimen-

tos bloqueados, passaram a valorizar as mínimas oportunidades em que pudes-

sem exteriorizar o outro lado da sua personalidade, o lado humano; daí a sua mo-

tivação para congregar-se em grupos informais, formados espontaneamente, sem 

disciplina rígida e em que se sentiam aceites. 

A partir de uma outra pesquisa, Lemos (1999) afirma que muitas vezes os 

operários chegam ao ponto de rejeitarem uma promoção para não se afastarem 
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dos seus colegas de trabalho, ou seja, do grupo informal. As mudanças de turno, 

por exemplo, levam, muitas vezes, a desencadear resistências, pelo fato da pró-

pria mudança poder vir a provocar a desarticulação dos grupos informais. Outros 

autores referem, ainda:   

"No modelo tradicional esperava-se que os trabalhadores aceitassem a au-

toridade da administração em troca de salários elevados. No modelo das relações 

humanas, esperava-se que os trabalhadores aceitassem a autoridade da adminis-

tração porque os supervisores tratavam-nos com consideração e permitiam-lhes 

influenciar a situação de trabalho. No entanto, nos dois modelos, o intuito da ad-

ministração continuava o mesmo: fazer com que os trabalhadores aceitassem a 

situação de trabalho estabelecida pelos administradores" (Stroner & Freeman, 

1999). 

3- Modelo Dos Recursos Humanos 

Este modelo foi definido por Douglas McGregor. O autor fez críticas ao mo-

delo das relações humanas, no sentido de que não passava de um método mais 

sofisticado para manipular os trabalhadores. Outra critica feita por McGregor, ci-

tado em Stoner & Freeman (1999), foi que tanto o modelo tradicional como o mo-

delo das relações humanas simplificou muito o conceito de motivação, preocu-

pando-se apenas com dois factores: o dinheiro e as relações humanas. Porém, 

McGregor acreditava que a motivação era muito mais abrangente.  

Nos seus estudos, McGregor citado por Stoner & Freeman (1999), perce-

beu que os administradores tinham visões diferentes sobre os trabalhadores. Por 

um lado, considerou os que acreditavam que todo trabalhador tem aversão ao 

trabalho, que só trabalham porque necessitam e, sempre que pudessem, iriam 

evitá-lo, dizendo, ainda, que a maioria das pessoas preferem ser dirigidas para 

não assumirem responsabilidades, porque são preguiçosas e sem ambição. A 

este conjunto de suposições baseadas numa visão tradicional, McGregor desig-

nou de teoria X. 
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Contestando tal teoria, McGregor formulou uma outra, a que denominou de 

teoria Y. De acordo com esta teoria, a partir de uma relação maior do indivíduo 

com o trabalho, este passa a ser algo semelhante à diversão ou ao descanso. 

Sendo assim, as pessoas têm o desejo de trabalhar. Se o trabalho for realizado 

em um ambiente agradável e adequado, o empregado obtêm muita satisfação. 

Muitas pessoas aceitam e até buscam responsabilidades e actividades em que 

possam utilizar recursos próprios (inteligência, criatividade) em benefício do seu 

trabalho, sentindo motivação e bem-estar. 

Fundamentalmente, a teoria Y postula que: 

"A vida industrial moderna não aproveita por inteiro o potencial do ser hu-

mano médio. Para aproveitar a disposição inata dos empregados para trabalhar, 

os administradores devem proporcionar um clima que lhes dê um espaço de de-

senvolvimento pessoal. A administração participativa é o modo ideal de fazê-lo” 

(Stoner & Freeman, 1999). 

Um outro ponto importante, citado por Stoner & Freeman (1999), é que foi 

feito um estudo para verificar quais são os modelos adoptados pelos administra-

dores contemporâneos, chegando-se à conclusão de que os administradores se 

socorrem de dois modelos: 

"...para os seus subordinados, preferem o modelo das relações humanas; 

tentam reduzir a resistência aumentando o moral e a satisfação. Para eles pró-

prios, entretanto, os administradores preferem o modelo dos recursos humanos: 

sentem que seus próprios talentos são sub utilizados e buscam receber mais res-

ponsabilidade dos seus superiores". 

Para Lemos (1999), o que acontece, muitas vezes, é que as empresas de-

finem a sua filosofia em relação ao trabalho, adoptando a teoria X ou a teoria Y, 

sendo que estes factores são determinantes da motivação, ou não, do seu quadro 

funcional. Nas empresas que adoptam a teoria X, a direcção tem uma imagem 

negativa do quadro funcional; as decisões e as práticas administrativas também 

são negativas. Entretanto, se a empresa adopta a teoria Y a imagem é positiva, o 
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homem é acreditado e avaliado pelo seu valor, pela sua potencialidade, pela sua 

capacidade de progredir e de se desenvolver, sendo que as decisões e as atitu-

des da direcção com relação aos recursos humanos são mais positivas, facto que 

contribui, decerto, para uma melhor Qualidade de Vida dos indivíduos.  

 VISÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE MOTIVAÇÃO 

1- Teoria das Necessidades de Maslow 

Amplamente divulgada, a teoria hierárquica das necessidades de Maslow 

(1954) tem sido aceite como estrutura conceptual no estudo da motivação huma-

na, em situações variadas, como na vida do lar, no trabalho e na sociedade, na 

saúde e na doença. De modo geral, podemos dizer que esta teoria  estuda a mo-

tivação através das necessidades dos seres humanos. Maslow considera neces-

sidade a manifestação natural de sensibilidade interna, que desperta uma tendên-

cia a realizar um acto ou a procurar uma determinada categoria de objectos. 

Maslow (1954) organiza as necessidades humanas em cinco categorias hi-

erárquicas: necessidades fisiológicas, de segurança, afectivo-sociais, de estima e 

de auto-realização. 

De acordo com esta teoria, quando as necessidades fisiológicas (alimen-

to, água, oxigénio, sono, sexo, etc.) se apresentam razoavelmente satisfeitas, 

aparece a categoria seguinte, as necessidades de segurança. Alguns exemplos 

destas necessidades são: a preferência por um trabalho estável; preferência por 

coisas familiares; seguros (de vida, saúde, etc.); desejo de poupança e reservas 

para o futuro (conta bancária, casa própria, bens, investimentos, e outros); procu-

ra de religião ou filosofia explicativa do mundo e da vida humana, em termos coe-

rentes e significativos. Só em momentos de urgência, ou carência aguda, as ne-

cessidades de segurança se mostram como mobilizadoras activas e predominan-

tes dos recursos do indivíduo. Seguidamente, estão as necessidades afectivo-

sociais, ou seja, as necessidades de aceitação e de amor, necessitando, o indi-

víduo, nesta necessidade, de amigos, parentes e integração nos grupos a que 

pertence (convívio social). 
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Uma vez razoavelmente satisfeitas as referidas necessidades, surge então, 

uma quarta categoria, que é a necessidade de estima. O indivíduo tem necessi-

dades de avaliação estável e elevada de sua personalidade, ou seja, de auto-

estima e de se sentir estimado pelos outros. A satisfação desta necessidade leva 

ao desenvolvimento de sentimentos de autoconfiança e de ser útil e necessário 

para com os outros. A sua frustração produz sentimentos de inferioridade e impo-

tência, levando a uma diminuição da auto-estima e, consequentemente, da saúde 

e da Qualidade de Vida. Finalmente, quando o indivíduo satisfaz as necessidades 

consideradas básicas, surge uma necessidade mais elevada (superior), que é a 

necessidade de auto-realização, ou seja, a tendência de explorar as suas po-

tencialidades como ser humano. 

Para Maslow (1954), as necessidades fisiológicas representam as necessi-

dades de sobrevivência, sendo das mais fortes. O surgimento de uma nova ne-

cessidade não se dá de repente, tratando-se, sim, de um processo gradativo, à 

medida que as outras necessidades vão sendo satisfeitas. Assim, a satisfação e a 

insatisfação das necessidades passam a ser factores importantes na teoria da 

motivação de Maslow, pois as diferentes necessidades estão mutuamente relaci-

onadas numa ordem hierárquica, de tal modo que a satisfação de uma necessi-

dade e sua consequente remoção do foco principal de atenção, provoca não um 

estado de repouso, mas o aparecimento de outra necessidade hierarquicamente 

superior. 

Maslow (1954), após estruturar conceptualmente o estudo da motivação 

humana, estabelece uma distinção nítida entre motivação de deficiência e motiva-

ção de crescimento. As necessidades básicas correspondem a motivações de 

deficiências, que constituem deficits no organismo, ou seja, lacunas que devem 

ser preenchidas, de fora, por outros seres humanos ou por outros objectos. Este 

preenchimento dá-se através da satisfação desses deficits, promovendo um bom 

nível de motivação, que vai decrescendo na medida em que outra necessidade 

surge. Desta forma, logo que o indivíduo satisfaz uma necessidade, surge outra 

necessidade, e assim sucessivamente. 
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Por sua vez, a motivação de crescimento, ocorre quando o passo seguinte 

é subjectivamente mais agradável, mais feliz, intrinsecamente mais satisfatório do 

que o nível anterior, com o qual nos familiarizamos. Isto é, quando já satisfaze-

mos suficientemente as nossas necessidades básicas de segurança, amor (pró-

prio ou não) e respeito. Assim, seremos primordialmente motivados pelas tendên-

cias para a individuação, ou seja, necessidades de crescimento. Para Maslow, 

individuação é um processo pelo qual a pessoa já satisfez as suas necessidades 

básicas e está muito menos dependente do meio, muito menos vinculada às ne-

cessidades de sobrevivência, sendo mais autónoma. Desta forma, a motivação de 

crescimento é uma concepção gradativa, na qual para atingir a individuação é 

necessário satisfazer as necessidades básicas, uma a uma, até surgir na consci-

ência a necessidade seguinte e mais elevada, necessidade de crescimento. As 

necessidades básicas e a de individuação (crescimento) não se contrapõem, pois 

a primeira é condição prévia e necessária para a segunda, de acordo com esta 

teoria. 

Segundo Maslow (1954), a diferença entre as necessidades básicas (defi-

ciência) e as necessidades de crescimento são de ordem qualitativa. A primeira 

diferença é em relação à atitude, ao impulso, sendo que, as pessoas que têm ne-

cessidade por deficiência "...acham que o desejo ou impulso é um inconveniente 

ou mesmo uma ameaça; e, portanto, tentarão livrar-se delas, negá-las ou evitá-

las." 

Ainda em relação às necessidades fisiológicas, de acordo com a teoria de 

Maslow, estas constituem factores inconscientes de perturbação psíquica e gera-

dores de problemas, especialmente para as pessoas que tiveram experiências 

mal sucedidas na tentativa de satisfazê-las. Porém, as pessoas quando em pro-

cesso de individuação (motivação de crescimento), apresentam padrões de com-

portamento onde: "...os impulsos são desejados e bem acolhidos, são desfrutá-

veis e agradáveis, a pessoa prefere mais do que menos desses impulsos e, se 

caso constituem tensões, são tensões agradáveis" (Maslow, 1954). 
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Outra diferença que ocorre entre as satisfações das necessidades de defi-

cits e as de crescimento é que existe uma diferença clínica entre proteger, defen-

der e preservar o ego (deficit) e forçar-se para atingir a plena realização, a excita-

ção e a ampliação do eu (crescimento). Maslow (1954) realça que o ideal é que o 

prazer do deficit seja menos estável, menos duradouro, menos constante do que 

o prazer que acompanha o crescimento, o qual pode continuar a desenvolver-se 

para sempre. Assim, a satisfação da necessidade por deficiência tende a começar 

com um estado instigador que desencadeia o comportamento motivado, aumen-

tando gradualmente em desejo e excitação, ou seja, atinge um pico, sendo este 

um momento de sucesso e de consumação. Depois da satisfação do desejo, a 

excitação e o prazer diminuem bruscamente, causando um sereno alívio de ten-

são e de falta de motivação. 

Como as necessidades de deficiência só podem ser satisfeitas por agentes 

externos ao sujeito, de acordo com esta teoria, isso significa uma considerável 

dependência do ambiente, que exerce controlo sobre o destino do indivíduo, o 

qual necessita estar vinculado às fontes de suprimento das suas necessidades 

básicas. Este vínculo tem que ser apaziguado para que não coloque em risco as 

suas fontes de abastecimento, ou seja, no caso do local de trabalho, por exemplo, 

se não se preocuparem em suprir esta deficiência dos trabalhadores, tal poderá 

colocar em risco a própria existência do trabalhador ou a sua eficácia no trabalho, 

podendo levar a emoções negativas, alterações no bem-estar e na Qualidade de 

Vida. 

Por outro lado, se o trabalhador não se preocupar em encontrar meios que 

garantam o atendimento das suas necessidades básicas, poderá, devido à sua 

ineficiência por debilitações físicas, por exemplo, perder o emprego e assim suas 

fontes de abastecimentos. Torna-se um círculo vicioso, que deve ser evitado; por 

isso, é fundamental que o indivíduo garanta a sua sobrevivência superando as 

suas necessidades básicas dentro da hierarquia das necessidades, sendo que 

quanto mais elevado estiver dentro desta hierarquia, menos riscos poderão ocor-

rer para a sua vida, no seu todo biopsicosocioemocional. 
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Quanto à motivação de crescimento, na qual o indivíduo recebe o estímulo 

como algo desejado, desfrutável e necessário para o crescimento, passa a ser 

vista não apenas como satisfação contínua e gradativa das necessidades, mas 

também como formas de motivações específicas para o próprio desenvolvimento, 

tais como: a pessoa tende a ser mais criativa, buscando alternativas para o seu 

crescimento profissional e pessoal; descobre talentos especiais, que antes pode-

riam estar encobertos; desenvolve melhor as suas potencialidades, por ter adqui-

rido mais auto-confiança. Tanto a segurança como o crescimento têm as suas 

angústias e prazeres. Progredimos quando os prazeres do crescimento e a ansie-

dade da segurança são maiores que as ansiedades do crescimento e os prazeres 

da segurança. 

Do ponto de vista dinâmico, de acordo com esta teoria, todas as escolhas 

podem ser sábias, desde que aceitemos duas espécies de sabedoria: a sabedoria 

da segurança e a sabedoria do desenvolvimento. A primeira é sábia quando evita 

uma situação dolorosa, que poderia ser maior do que a pessoa é capaz de supor-

tar no momento. Já a sabedoria do desenvolvimento dá-se, por exemplo, quando 

desejamos que uma pessoa se desenvolva; então tudo o que podemos fazer é 

ajudá-la (se esta pedir que a ajudemos a sair do sofrimento), ou então, simultane-

amente permitir-lhe que se sinta segura e daí instigá-la a tentar a experiência, de 

novo. Contudo, somente a pessoa pode escolher! 

2- Teoria da Motivação de Davidoff 

Analisando a motivação sob o prisma cientifico de Davidoff (1983) verifica-

mos que, para o autor, a motivação só pode ser estudada através do comporta-

mento manifesto. Esta teoria fornece uma abordagem mensurável, o que a leva a 

divergir um pouco da teoria de Maslow. 

Davidoff (1983) apoia-se no pensamento behaviorista. O behaviorismo se-

gundo Pierón (1969), tem como meta o estudo dos comportamentos, objectiva-

mente comprovados com todo o rigor científico, sem o apelo à introspecção. Con-

tudo, Davidoff (1983) utiliza, também, o ciclo motivacional. Por isso, para melhor 

uma melhor compreensão da sua teoria, torna-se necessário recorrer às defini-
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ções de conceitos como necessidade, motivo, impulso e instinto. Assim sendo, 

entende-se por: Necessidade é uma deficiência baseada em factores fisiológicos 

ou aprendidos, ou de ambos. Neste sentido, a motivação aplica-se a um estado 

interno, resultante de uma necessidade que provocará um comportamento para 

satisfaze-la; Impulso é um motivo que satisfaz necessidades fisiológicas básicas, 

como por exemplo: beber dormir, comer e, por instinto, entende-se as necessi-

dades fisiológicas ou padrões de comportamento de origem hereditária (Davidoff, 

1983). 

Tendo como base estas definições, o autor estudou os motivos a partir de 

cinco categorias: impulsos básicos, motivos sociais, motivos para estimulação 

sensorial, motivos de crescimento e ideias como motivos, sendo que: Os impul-

sos básicos são os que provocam comportamento, visando satisfazer necessi-

dades ligadas à sobrevivência fisiológica, como por exemplo, necessidade de oxi-

génio, água, alimento, sexo e outras, estando este tipo de motivo relacionado com 

os mecanismos homeostáticos, ou seja, a tendência auto-reguladora do organis-

mo; Os motivos sociais são aqueles que dependem de outras pessoas para que 

sejam satisfeitos; são as necessidades ligadas aos sentimentos. Os indivíduos 

que têm apoio social têm maior capacidade para superar crises (dificuldades nas 

diferentes esferas da vida, que surgem no dia a dia das pessoas). 

Quanto à estimulação sensorial, é o resultado de um estímulo, que pode 

ser tanto interno quanto externo, num sistema excitável, provocando uma respos-

ta, sendo: Os motivos para estimulação sensorial que utilizam actividades au-

to-estimulantes (assobiar, cantar com a boca fechada), manifestações das pesso-

as que necessitam de estimulação, ou seja, quando não existe estímulo, o indiví-

duo provoca a auto-estimulação, chegando a uma rotina tediosa e laboriosa; Os 

Motivos de crescimento são os que visam satisfazer as necessidades de reco-

nhecimento em busca da excelência e do aperfeiçoamento de talentos para explo-

rar o seu potencial de desenvolvimento. Davidoff (1983), cita o estudo de Robert 

White, que foi um dos primeiros estudiosos a discutir o motivo para a consecução 

de competências. Ao estudar as brincadeiras exploratórias das crianças, ele con-

cluiu que elas fazem isso mostrando persistências e esforços com o objectivo de 
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dominar o ambiente. Outro item que White observou é que as crianças do mundo 

inteiro lutam para adquirir a coordenação motora, comunicação e socialização 

aproximadamente com a mesma idade. Desta forma, Davidoff (1983) acredita que 

acontece com os adultos o mesmo que ocorre com as crianças, ou seja, buscam 

constantemente o aperfeiçoamento e a utilização de suas potencialidades em sua 

interacção com o ambiente em que vivem. 

Quanto às ideias como motivos, estas são intensamente motivadoras, 

pois as pessoas buscam valores, crenças, metas e planos para orientarem o seu 

comportamento. De entre todos os motivos apresentados por Davidoff (1983), o 

autor dá especial relevo ao aspecto fisiológico, ou seja, ao aspecto que depende 

dos factores orgânicos. E, por isso, se remete ao modelo homeostático para ex-

plicar o ciclo motivacional. Este ciclo de funcionamento da motivação no modelo 

homeostático surge de uma necessidade que activa um motivo, o qual provoca 

um comportamento, que busca a condição de equilíbrio e auto-regulação, ou seja, 

a homeostase. Podemos então concluir que, para Davidoff (1983), a motivação é 

o estado que resulta de um comportamento gerado por uma necessidade, sendo 

que essa necessidade tanto pode ser corporal como aprendida, ou ambas. 

3 - Teoria dos Dois Factores da Motivação 

Tal como a maioria dos autores que pesquisaram o tema motivação, Herz-

berg (1975) tomou como ponto de partida a teoria clássica de Maslow, mas de-

monstrou discordar em alguns aspectos desta teoria. Herzberg (1975) concorda 

com Maslow de que as necessidades são sempre internas. O indivíduo precisa da 

necessidade para buscar a satisfação, e assim se põe em movimento, subindo na 

hierarquia das necessidades. Mas discorda ao afirmar que movimento não é moti-

vação. Herzberg não considera que o indivíduo ao buscar a saciação da fome, 

sede, sono etc., esteja motivado, classificando este fato apenas como movimento, 

enquanto Maslow o considera motivação. 

Para melhor ilustrar o pensamento de Herzberg (1975), recordemos que o 

autor defende que o "PEBUN" colocaria a pessoa em movimento, referindo: "...a 

maneira mais segura e sem rodeios de conseguir que alguém faça alguma coisa é 



 

 132 

dar-lhe um pontapé no traseiro, dar-lhe o que se poderia chamar de PEBUN 

(Herzberg, 1975). Existem dois tipos de "PEBUN", segundo Herzberg, o positivo e 

o negativo. O "PEBUN" negativo consiste em conseguir que alguém realize de-

terminada tarefa, mas de forma negativa, seja física ou psicologicamente. Por 

exemplo, a escravidão dos negros que realizavam tarefas, mas os meios para se 

conseguir isto eram negativos, ou seja, ocorriam através de ataques físicos e até 

morte. Para o autor, o "PEBUN" negativo físico acarreta três desvantagens, de 

acordo com o autor: a primeira é a deselegância; a segunda, contraria a imagem 

benevolente das organizações e a terceira, é que por ser um ataque físico, esti-

mula o sistema nervoso autónomo e pode resultar numa retroalimentação negati-

va, ou seja, o sujeito responder com outro “pontapé”. 

Quanto ao "PEBUN" negativo psicológico consiste no facto de alguém rea-

lizar determinada tarefa mediante um ataque psicológico, na concepção de Herz-

berg. Este é mais vantajoso, afirma, no sentido de que a crueldade não é visível e 

a resultante é interna, aparecendo muito depois. Caso o atacado resolva queixar-

se, poderá ser acusado de paranóico, pois não existe prova concreta de um ata-

que real. Além disso, continua o autor: "...afecta os centros corticais superiores do 

cérebro, com o seu poder de inibição, e reduz as possibilidades de um revide físi-

co. A dor psicológica que o indivíduo pode sentir é quase infinita; portanto, a di-

recção do "PEBUN" fica multiplicada. A pessoa que se utiliza deste tipo de "PE-

BUN" satisfaz o seu ego, é como se estivesse acima dos demais..." (Herzberg, 

1975). 

O "PEBUN" positivo, figurativamente, consiste em empurrar o indivíduo pa-

ra que efectue determinada tarefa. Este "empurrão" pode ser dado na forma de 

recompensa ou de um incentivo. A grande maioria dos empresários, professores, 

educadores, ou mesmo reabilitadores considera o "PEBUN" positivo como moti-

vação, acrescenta Herzberg. No entanto, o autor discorda desta ideia. Para ele, 

nenhum tipo de "PEBUN" pode ser considerado motivação, pois o negativo pode 

ser comparado a um estupro e o positivo a uma sedução, sendo que no estupro 

há um acontecimento infeliz e na sedução a vítima concorre para a sua própria 

queda (Herzberg, 1975). 
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Herzberg (1975) defende que todo funcionário tem uma bateria, e quando 

esta precisa ser carregada constantemente, trata-se apenas de movimento. Entre-

tanto, quando o funcionário possui um gerador interno, isto sim é motivação, pois 

não será necessário um estímulo externo e o funcionário terá vontade de executar 

as suas tarefas. Para Herzberg, a motivação depende do trabalho em si, não dos 

incentivos que os empresários possam dar aos funcionários, ou seja do "PEBUN". 

Da mesma forma que no nosso quotidiano, verificamos comportamentos motiva-

dos pelo fato em si e não pelos incentivos que recebem. Por exemplo, nos estu-

dos, podemos ser incentivados por notas; estes são incentivos externos que, se-

gundo Herzberg (1975), nos levarão apenas ao movimento. Só estaremos moti-

vados, na sua concepção, quando nos incentivarmos pelo estudo em si, pelo pró-

prio crescimento. 

Enquanto que para Maslow todas as necessidades motivam e provocam 

satisfação, para Herzberg não são todas as necessidades que motivam, pois al-

gumas apenas evitam a não-satisfação. Herzberg considera que o contrário de 

satisfação não é insatisfação, mas sim não-satisfação ou nenhuma satisfação, 

dizendo: "o oposto de satisfação não é insatisfação, mas sim nenhuma satisfação 

no trabalho; e, da mesma forma, o oposto de insatisfação no trabalho não é satis-

fação, mas sim nenhuma insatisfação no trabalho" (Herzberg, 1975). 

Portanto, para o supracitado autor, existem duas maneiras de conseguir-

mos que um funcionário, ou mesmo um indivíduo são ou doente, execute deter-

minada tarefa. Na primeira, a pessoa tem a bateria a ser carregada e é posto em 

movimento por factores externos que também são conhecidos como "PEBUN", ou 

seja, "...salário, condições de trabalho e a política da empresa". Na segunda, o 

funcionário que está motivado tem um gerador interno e executa a tarefa por ela 

mesma, "...pela realização, o reconhecimento, a responsabilidade e o progresso" 

(Stoner & Freeman 1999). 

De salientar que Herzberg (1975) designou de factores de higiene a pri-

meira categoria e a segunda de factores motivadores. 
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Em conclusão, Maslow considera que motivação consiste na satisfação das 

necessidades, podendo estas serem de deficiência ou de crescimento. Herzberg, 

por sua vez, considera que a motivação só ocorre quando a satisfação se dá no 

sentido do crescimento do indivíduo, em termos de realização e satisfação. Os 

factores que evitam a insatisfação, como o suprimento das necessidades básicas, 

e aqui ele não se refere somente às necessidades de sobrevivência mas também 

às condições de trabalho, salário e política da empresa, são consideradas somen-

te como evitadores da insatisfação, porém, não factores de motivação. Para 

Maslow, a motivação é gerada tanto por recompensas externas quanto internas, 

enquanto que para Herzberg, a recompensa tem que ser interna, para proporcio-

nar motivação.  

A este propósito, Evaristo Fernandes (2000), na sua obra Psicologia da 

Realização Humana, refere que:  

“Sendo a motivação um estado interior do indivíduo (o que vai de encontro 

ao pensamento de Herzberg), composto de impulsos, pulsões, apetências, ne-

cessidades, interesses, propósitos e decisões que o levam a agir, a acção está 

estreitamente ligada a estímulos exteriores, a motivações interiores e a condições 

biopsicológicas do indivíduo. Por isso, defende o mesmo autor, a mesma solicita-

ção ou estímulo exterior pode provocar comportamentos diferentes na mesma 

pessoa, estando em situações internas ou em condições exteriores diferentes, o 

que significa que há indivíduos sempre motivados e outros que necessitam de 

solicitações e de estímulos constantes e permanentes para que tal aconteça. Por 

outro lado, é importante lembrar que os níveis de motivação de um indivíduo ou 

os seus graus de capacidade de resposta estão em interligação directa com o 

sexo, a idade, nível, grau e tipo de inteligência e, ainda, do nível cultural, da situa-

ção social e económica da pessoa” (Evaristo Fernandes, 2000). 

De acordo com o supracitado autor, a nível da dinâmica emocional, tanto 

as pulsões como os estímulos constituem os alicerces fundamentais da dinâmica 

das motivações, constituindo, as primeiras, uma parte integrante do mundo psico-

emocional do indivíduo, fazendo com que ele se organize, dinamize, oriente, aja e 
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reaja ao meio, às circunstâncias, à novidade, às frustrações ou às mudanças. Por 

sua vez, os estímulos, tratando-se de um conjunto de factores físicos e psico-

emocionais, que estimulam os órgãos dos sentidos dos indivíduos, desencadei-

am, nos mesmos, reacções de adaptação, de modificação, de assimilação de 

ideias, de sentimentos e acções, em dimensões que tanto podem ser positivas 

como negativas, dependendo tal dimensionalidade da própria maneira de percep-

cionar e de pensar, de agir e de sentir, de cada indivíduo.  

Para Evaristo Fernandes (2000):  

“…. A natureza e a dinâmica dos estímulos são constituídas por processos 

biofisiológicos e psicossociais, sendo os primeiros compostos pelo conjunto de 

instintos, das pulsões e das necessidades do indivíduo e, os segundos, pelos efei-

tos das interacções do indivíduo com os seus meios sócio-psicológicos e psico-

culturais, o que faz com que o seu desencadeador imediato seja a vida do indiví-

duo em sociedade, bem como a natureza e a intensidade das suas relações inter-

pessoais, tanto a nível de transmissão do seu ser como a nível de absorção da 

cultura do seu próprio meio, o que implica a acção e a envolvência dos processos 

emocionais e afectos da pessoa estimulada, bem como a criação e o desenvolvi-

mento de novas necessidades. Definindo, o autor, necessidade, a nível fisiológico, 

como um estado de carência que precisa de ser satisfeito, e por pulsão uma 

energia de origem inconsciente, que não depende do conhecimento nem da in-

tencionalidade do indivíduo”.  

Assim sendo, Maslow (1970), citado por Evaristo Fernandes (2000), desig-

nou as necessidades fisiológicas de um indivíduo, tal como as suas pulsões, de 

motivos de défice, pois, tais motivos quando satisfeitos reduzem a tensão interna 

do sujeito, visto este passar a desinteressar-se deles. Os motivos de tal satisfa-

ção, de base fisiológica, agem sobre o indivíduo, sem que ele próprio tome cons-

ciência do processo em causa, nem dos objectivos da sua acção e, após o sujeito 

a ter recebido, o equilíbrio perturbado do indivíduo é restabelecido a um nível 

considerado normal. A partir daí, a natureza do ser humano cria e desenvolve ou-

tras necessidades de motivações, as quais, sendo de origem e dinâmica sociopsi-
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cológica e psico-cultural, são, por um lado, as que movem o indivíduo em busca 

do êxito, do sucesso e da superação de si mesmo e, por outro lado, as que o mo-

vem no seu desejo de saber, de dar sentido às coisas e a si e a orientar a sua 

própria existência, tendo em vista a sua auto-realização.   

Neste tipo de motivações, o indivíduo investe as suas emoções bem como 

os seus sentimentos subjectivos privados, no sentido de uma maior consciência 

de si como um todo, como uma totalidade e como um sistema com estados aní-

micos e vitais capazes de interligar o indivíduo aos outros e ao mundo e de de-

sencadear em si estados de prazer e de desprazer, que se podem manifestar, 

exteriormente, de forma mais ou menos única, exclusiva, original e espontânea. 

Como tal, no dizer de Evaristo Fernandes (2000), sendo a motivação resul-

tante de um processo no qual interactuam os impulsos, as pulsões, as emoções, 

os afectos, as apetências, os interesses, os propósitos e as decisões do indivíduo, 

que constituem o seu estado interior, ela deverá ser composta, também, e simul-

taneamente, por um conjunto de factores dinâmicos à sua natureza, os quais de-

verão ajudá-lo a despertar o seu permanente interesse pelo desenvolvimento das 

suas potencialidades, envolvimentos, acções e aprendizagens.  

Contudo, não obstante o seu suporte exterior, a motivação é, acima de tu-

do, uma força que emerge do interior do indivíduo e orienta, auto-regula e man-

tém as suas acções mais importantes através do fornecimento de energia psíqui-

ca e de força individual, o que faz com que o próprio indivíduo modifique ou altere 

progressivamente as suas próprias atitudes e comportamentos (Evaristo Fernan-

des, 2000). 

Nesta perspectiva, podemos inferir que tais mecanismos, dinâmicas e si-

nergias do indivíduo, na sua totalidade, como pessoa, são de especial relevo para 

a sua auto-realização e para a regulação positiva dos seus mecanismos afectivo-

emocionais, no sentido do seu bem-estar e da sua Qualidade de Vida. E, sendo, 

portanto, a motivação humana uma temática de grande abrangência, com pontos 

de acordo e de discordância entre os vários estudiosos, ela é, no entanto, de fun-

damental importância para o estudo e a compreensão do comportamento do indi-
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víduo, no sentido de acrescentar vida aos seus anos, numa perspectiva de saúde 

integral, bem-estar e Qualidade de Vida. Por isso, em nossa opinião, todos os 

contributos dos investigadores são enriquecedores e dignos de serem menciona-

dos. Assim, passamos a abordar outras perspectivas, diferentes num ou noutro 

aspecto, mas não menos importantes.  

4 - Teoria ERC – Existence, Relatedness e Growth 

Esta teoria foi desenvolvida pelo Psicólogo Clayton Alderfer, a partir do es-

tudo da teoria de Maslow e de pesquisas por ele realizadas. Alderfer, citado em 

Stoner & Freeman (1999), concorda que a motivação do indivíduo pode ser medi-

da seguindo uma hierarquia de necessidades, sendo que, porém, a sua teoria 

diverge da teoria de Maslow em dois pontos básicos: 

1) Tal hierarquia foi dividida apenas em três categorias: Necessidades exis-

tenciais; Necessidades de relacionamento e Necessidades de crescimento, cor-

respondendo as Necessidades existenciais às necessidades básicas de 

Maslow, ou seja, às necessidades de sobrevivência, acrescentando-se os benefí-

cios extra que são oferecidos no ambiente em que o indivíduo está inserido. No 

que diz respeito às Necessidades de relacionamento, esta teoria defende que 

todo o ser humano tem de se relacionar com os outros, ou seja, como diz um ve-

lho provérbio "o ser humano não é uma ilha", por isso necessitamos de contactos 

com outras pessoas. Quanto às Necessidade de crescimento, referem-se à ne-

cessidade que o ser humano tem de criar, dar sugestões, participar, sentir que é 

importante e desenvolver a sua capacidade produtiva. 

2) O outro ponto em que Alderfer discorda de Maslow é que, para o primei-

ro, quando ocorre uma frustração quanto ao atendimento das necessidades mais 

elevadas, há uma regressão para um nível inferior dentro da hierarquia, ou se-

ja,"...quando as necessidades mais elevadas são frustradas, as necessidades 

inferiores retornam, mesmo já tendo sido satisfeitas" (Stoner & Freeman, 1999).  

De referir que Maslow, um humanista e idealista, via as pessoas subindo 

progressivamente dentro da hierarquia das necessidades, enquanto que Alderfer 
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percebia uma oscilação de direcção, ou seja, dependendo da situação, as pesso-

as subiam ou desciam dentro da hierarquia das necessidades humanas. 

5- Teoria de Chris Argyris 

Foi, também, realizado um brilhante estudo sobre motivação por Chris Ar-

gyris, citado por Lemos (1999), na Universidade de Harvard. O autor levou a cabo 

uma pesquisa sobre os efeitos da estrutura das organizações na vida dos indiví-

duos e concluiu que as restrições impostas aos indivíduos pelas estruturas do 

contexto social, com o fim de garantir a ordem e a eficiência, geram resistências e 

levam a não estímulos. Segundo Argyris, citado em Lemos (1999) frequentemente 

ocorre um conflito entre a personalidade do indivíduo e o contexto em que está 

inserido, ou seja, ao ingressar numa empresa, numa qualquer organização, o in-

divíduo leva consigo potencialidades e disposição para fazer aquilo que lhe for 

pedido ou para que está motivado, muita vontade de realizar e de progredir. Po-

rém, essa disposição nem sempre é estimulada, sendo comum o indivíduo ver os 

seus passos tolhidos, em decorrência das limitações e exigências da própria es-

trutura formal. Assim, a organização, que deveria contribuir como meio para o su-

jeito dar vazão às suas qualidades e competências, passa a ser uma fonte de 

bloqueios para sua capacidade de auto-realização.  

No seu estudo, Argyris, citado em Lemos (1999), identificou três factores 

que levam o contexto sócio-cultural a frustrar os indivíduos e a dificultar a plena 

realização de suas potencialidades: a estrutura formal, a liderança autocrata e os 

controlos administrativos. Além disso, a má distribuição do poder foi vista pelo 

autor como um dos pontos de frustração dos indivíduos, ou seja, verificou que 

havia uma concentração de poder na mão de poucas pessoas, o que provoca 

apatia e falta de flexibilidade nos subordinados. Na liderança impositiva ou auto-

crática, os chefes tomam as decisões e exigem dos subordinados apenas o cum-

primento das tarefas restritas do cargo. Os controlos administrativos, por sua vez, 

estabelecem restrições que frustram, logo à partida, as iniciativas, mesmo aque-

las em que a natureza do trabalho exige liberdade de acção e autonomia. Logo, 
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este tipo de ambiente leva, geralmente, a insatisfação no trabalho a um mal-estar 

geral e a uma fraca Qualidade de Vida.  

6- Teoria da Expectativa 

Esta teoria vem, de certo modo, complementar a abordagem da teoria de 

Argyris. Trata-se da teoria da expectativa, desenvolvida por David Nadler e 

Edward Lawler e que tem ganho proporções no meio administrativo. 

Nadler e Lawler, citados em Stoner & Freeman (1999), verificaram, nos 

seus estudos, que não se pode perder de vista as diferenças individuais, uma vez 

que duas pessoas trabalhando numa mesma actividade e no mesmo local, podem 

ter expectativas diferenciadas em relação ao seu trabalho. Segundo esta teoria, 

para promover um nível de desempenho satisfatório dos indivíduos, os seus supe-

riores hierárquicos necessitam de estar atentos ao que motiva cada um dos seus 

subordinados. Os percursores de tal teoria, definiram quatro pressupostos sobre 

os comportamentos dos indivíduos nas organizações, sendo eles: O comporta-

mento é motivado por uma combinação de factores do indivíduo e do ambiente; 

Os indivíduos tomam decisões conscientes sobre o seu comportamento na orga-

nização; Os indivíduos têm necessidades, desejos e objectivos diferentes; Os in-

divíduos decidem entre alternativas de comportamentos baseadas em suas ex-

pectativas de que um determinado comportamento levará a um resultado deseja-

do” (Stoner & Freeman, 1999). 

Quanto aos principais componentes da teoria da Expectativa, os seus auto-

res referem os seguintes: Expectativa de resultados do desempenho, em que o 

indivíduo, ao emitir um comportamento, espera uma consequência deste fato, 

sendo que, dependendo da expectativa gerada, poderá mudar o modo de se 

comportar e os resultados esperados, ao definir um comportamento no trabalho 

ou em outras esferas da vida, são os mais variados, indo desde atingir metas de 

trabalho, receber elogios, remuneração, nenhuma reacção ou até hostilidade por 

parte das pessoas que o cercam; Valência, em que um mesmo estímulo tem in-

tensidade diferente para cada pessoa, ou seja, "...o resultado de um dado com-

portamento tem uma valência específica ou poder de motivar que varia de indiví-



 

 140 

duo para indivíduo"; Expectativa de esforço – desempenho, em que, antes de 

emitir um determinado comportamento, o indivíduo avalia que tipo e qual o grau 

de esforço que terá de aplicar na actividade para alcançar o resultado desejado e 

se a recompensa justifica o esforço despendido, avaliando, também, qual o nível 

de desempenho que tem maior probabilidade de alcançar o resultado desejado 

(Stoner & Freeman, 1999).  

Segundo Nadler e Lawler, citados por Stoner & Freeman (1999): "um único 

nível de desempenho pode ser associado a vários resultados, cada um tendo sua 

própria valência. Se eu tenho um desempenho melhor, receberei um prémio mai-

or, serei notado pelo meu superior, serei mais amado pela minha esposa e vou 

sentir-me melhor". 

Ainda de acordo com os supracitados autores, as recompensas recebidas 

pelo indivíduo poderão ser intrínsecas, ou seja, sentidas pelo próprio indivíduo, ou 

extrínsecas, quando se trata de recompensas externas como: salário, elogios, 

promoções, entre outros. Além disso, o superior hierárquico e os seus subordina-

dos deverão definir, em conjunto, um nível de desempenho possível de ser alcan-

çado. Se as metas estabelecidas forem muito difíceis de serem atingidas, a moti-

vação do indivíduo provavelmente será baixa. Torna-se, portanto, de extrema im-

portância que os subordinados participem da elaboração das metas, ou pelo me-

nos ser informado, para ter claro o que a organização e, consequentemente, os 

seus superiores hierárquicos, esperam deles. Por outro lado, segundo a presente 

teoria, o superior deverá associar a recompensa ao desempenho, procurando fa-

zer isso num curto período de tempo, ou seja, logo após o comportamento mani-

festo, sendo que a recompensa deve ser adequada às expectativas dos sujeitos. 

Para Nadler e Lawler, "...recompensas pequenas significarão motivações peque-

nas" ” (Stoner & Freeman, 1999). 

Em relação às organizações, as implicações desta teoria são outras não 

menos importantes: geralmente o indivíduo “dá o que recebe” e a organização 

pode não ficar satisfeita, querendo mais resultados do que o recebido. Cabe, en-

tão, à organização dar recompensas que realmente motivem o comportamento 
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desejado. Para que isso ocorra, é necessário fazer uma avaliação do que está 

acontecer quando os seus objectivos não estão a ser atingidos. Por exemplo: uma 

organização pode estar a investir no salário, para um grupo que quer atenção e 

respeito, ou vice-versa. 

Por outro lado, a organização poderá conseguir estruturar um quadro fun-

cional motivado se fizer com que os sujeitos encontrem satisfação no próprio tra-

balho. Uma das formas de o conseguir será atender às necessidades mais eleva-

das dos empregados que, segundo Nadler e Lawler, são as necessidades de cria-

tividade e de independência. Mas, lembram, que existem trabalhadores sem estas 

necessidades (criatividade e independência), e que isso precisa ser respeitado 

ou, mais do que isso, desenvolvido e activado. Com efeito, as organizações terão 

que preparar os seus superiores em programas de motivação e dar-lhes autono-

mia para que eles possam administrar as recompensas necessárias para a sua 

equipa, sendo incontestável que os superiores têm um papel essencial na motiva-

ção dos seus funcionários, pois, como referem Nadler e Lawler, citados por Sto-

ner & Freeman (1999): "O superior está na melhor posição para definir objectivos 

claros e proporcionar recompensas adequadas para os seus vários subordina-

dos..." 

7- Teoria da Equidade 

Segundo Richard A. Cosier e Dan R. Dalton, citados por Stoner & Freeman 

(1999):  

"Equidade pode ser definida como uma relação entre a contribuição que o 

indivíduo dá no seu trabalho (como o esforço ou a habilidade) e as recompensas 

que recebe (como o salário ou a promoção) comparada com as recompensas que 

os outros recebem por contribuições semelhantes." 

Nesta perspectiva, a teoria da Equidade é resultado dos estudos de Ri-

chard A. Cosier e Dan R. Dalton. Os autores defendem que os trabalhadores bus-

cam justiça quanto às recompensas recebidas, estabelecendo como parâmetros 
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as recompensas que os seus colegas de trabalho recebem pelo desenvolvimento 

de actividades semelhantes. 

Segundo Torres (1996), que aborda a inveja como um factor de motivação 

e também de desmotivação, "...a competição, a ambição e a comparação, são 

partes integrantes da experiência humana..." Esta abordagem, confirma a hipóte-

se levantada pela teoria da equidade, ao dizer que as pessoas se comparam 

umas às outras e que, sentindo-se prejudicadas, "...as repercussões sobre a mo-

tivação podem ser dramáticas (Torres 1996). 

Deste modo, segundo a teoria da Equidade, o indivíduo faz uma avaliação 

subjectiva, que não precisa necessariamente corresponder a um fato real. Desta 

avaliação depende a motivação, o desempenho e a satisfação das pessoas. Por 

exemplo, um trabalhador pode considerar que o seu colega de trabalho é menos 

eficiente na realização das actividades do que ele e, mesmo assim, o seu superior 

dá mais atenção ao seu colega. Tal fato pode não ser exactamente assim, porém, 

o indivíduo poderá ficar insatisfeito e até vir a diminuir o seu ritmo de trabalho, em 

função de uma visão subjectiva dos factos. Exemplo disto pode ser facilmente 

observado quando se realiza uma promoção, onde mais do que uma pessoa está 

interessada no cargo em questão. Neste caso, os profissionais não escolhidos 

podem sentir-se injustiçados e apresentarem comportamentos de rebeldia. 

Por outro lado, os indivíduos podem ainda ter uma reacção diferente, que é 

sublimar o sentimento, ou seja, a pessoa passa a acreditar que não seria muito 

bom para ela esta promoção, sendo que se fosse promovida, teria que ficar a tra-

balhar até mais tarde ou teria que ter mais responsabilidades, justificando, assim, 

a sua decepção para não sofrer com a promoção do colega. 

Na teoria da Equidade o foco principal é a recompensa em forma de dinhei-

ro. Segundo Richard A. Cosier e Dan R. Dalton, as pessoas pretendem constan-

temente comparar os seus esforços e o quanto ganham para realizá-los, com os 

esforços e recompensas dos seus colegas e, ao perceberem que não está a ha-

ver equidade nas recompensas recebidas, procuram adaptar-se ao esforço que 

os colegas estão despendendo. Por outro lado, as pessoas que se sentem mais 
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recompensadas em relação às demais, também se procuram empenhar para jus-

tificar o que recebem (Stoner & Freeman, 1999). 

Dizem os autores desta teoria que há um limite de tolerância para as pes-

soas se sentirem vítimas de injustiças e que, neste caso, quando a gota d’água 

cai, ou seja, ao acontecer uma injustiça relativamente pequena, o indivíduo "ex-

plode", sendo nesse momento que muitas pessoas passam a ser vistas como in-

justas ou rebeldes, porque do ponto de vista de quem presencia o seu comporta-

mento, a pessoa não tem motivos para se comportar de tal maneira. 

Um outro ponto que foi analisado por Richard A. Cosier e Dan R. Dalton, ci-

tados por Stoner & Freeman (1999) é a maneira como os superiores lidam com 

esta teoria e referem o seguinte: "Para os administradores, a teoria da equidade 

tem várias implicações, a mais importante delas é que, para a maioria dos indiví-

duos, as recompensas devem ser vistas como justas para que sejam motivado-

ras.". 
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3- OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE PATAMARES 

     PARA A QUALIDADE DE VIDA  

 

3.1 - A ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR 

 

Uma organização é um sistema composto por actividades humanas aos 

mais diversos níveis e que constitui um conjunto complexo e multidimensional de 

personalidades, pequenos grupos, normas, valores e comportamentos, ou seja 

um sistema de actividades conscientes e coordenadas de um grupo de pessoas 

para atingir objectivos comuns. (Chiavenato, 1995). 

Por outro lado, toda a organização tem uma história e uma cultura própria e 

estrutura-se através de um conjunto de regras e procedimentos que condicionam 

as percepções e os comportamentos dos elementos humanos que nela estão in-

seridos, constituindo, por isso, um sistema (político) no qual se move um conjunto 

de actores que defende os seus interesses e estratégias pessoais no âmbito de 

“alianças flutuantes” (Cruz, 1995). 

Assim sendo, as organizações hospitalares, são sistemas complexos com-

postos por diversos departamentos e profissões, tornando-as sobretudo uma or-

ganização de pessoas, confrontadas com situações emocionalmente intensas, 

tais como vida, doença e morte, as quais causam ansiedade e tensão. Por outro 

lado, no sector da saúde aposta-se, cada vez mais, na intervenção comunitária e 

na acção intersectorial, pelo facto de a maior parte dos problemas de saúde esta-

rem ligados ao ambiente e aos diversos estilos de vida.   

Deste modo tornam-se, cada vez mais, organizações de custos elevados, 

porque são pressionadas a serem geridas por uma perspectiva economicista e 

porque têm necessidade de dar resposta a novos padrões de doença, às novas 

exigências e expectativas da população, e também às pressões financeiras. Por 

tudo isto, torna-se imperioso considerar a relevância de...“uma mudança na sua 

cultura organizacional” (O.M.S, 1993). 
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Porém, existem nas organizações de saúde uma miscelânea de subcultu-

ras individuais, umas mais orientadas para o ambiente interno, outras mais orien-

tadas para o ambiente externo, constituindo a sua articulação um desafio difícil de 

ultrapassar. 

Relativamente às funções da organização hospitalar, e sendo o hospital 

uma organização formal e institucionalizada de prestação de serviços, a grande 

maioria dos autores põe a tónica nos cuidados a prestar aos seus utentes. Com 

efeito, nos últimos anos muito se tem falado de “humanização hospitalar”, verifi-

cando-se que os estudos desenvolvidos sobre esta temática têm como objectivo 

primordial a qualidade de serviços prestados a quem procura e necessita de cui-

dados hospitalares, ou seja os seus utentes. As condições de trabalho, a motiva-

ção e, em consequência, a Qualidade de Vida dos profissionais de saúde têm si-

do relegadas para segundo plano, ou mesmo completamente descurada. 

Sendo assim, vários autores que se têm debruçado sobre as funções do 

hospital, apresentam uma certa unanimidade nas suas opiniões, algumas das 

quais passamos a referir. 

Segundo Rodrigues (1984), o hospital tem como objectivo essencial a as-

sistência curativa e a reabilitação dos incapacitados, cabendo-lhe ainda um papel 

importante na promoção da saúde e na prevenção da doença e visa, no sistema 

de serviços onde se insere, proporcionar aos indivíduos e comunidades, condi-

ções para manterem ou readquirirem o mais completo bem-estar físico, mental e 

social. 

Neste contexto, para Silva (1988) as funções do hospital podem ser siste-

matizadas do seguinte modo: formação básica e contínua para todos os profissio-

nais de saúde; informação e educação para a saúde; promoção e estímulo comu-

nitário para a participação no desenvolvimento dos serviços; prestação de cuida-

dos básicos e especializados em modalidades institucionais e comunitárias e por 

fim apoio e coordenação de projectos de investigação sobre sistemas e serviços 

de saúde. 

Na mesma linha, kawamoto (1986) apontou as seguintes funções do hospi-

tal: preventiva, dirigindo-se aos serviços ambulatórios, educativa, englobando a 
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educação sanitária, dirigida ao doente, família e comunidade e a formação e aper-

feiçoamento dos profissionais de saúde; de pesquisa, relacionada com matérias 

afins à saúde; de reabilitação de doentes, visando a colocação destes no seu 

meio e actividades e curativa, representando a função mais significativa dos hos-

pitais. 

Mais recentemente, a Direcção Geral dos Hospitais Portugueses (1992), 

em campanha de sensibilização dos funcionários dos hospitais sob a sua tutela, 

propôs que a missão do hospital é: “Disponibilizar cuidados de saúde personali-

zados, em cooperação com as demais instituições de saúde, do mais alto nível 

qualitativo e de excelência, ao mais baixo custo, acentuando que cada cliente é 

um indivíduo; fazer apelo à mudança, por intermédio de uma actualização contí-

nua e persistente no domínio da informação e treino profissional; projectar um 

empenhamento e dedicação permanente às pessoas que nele trabalham, bem 

como à comunidade que o envolve”. 

Podemos, então, verificar que tanto os autores citados como a própria Di-

recção Geral dos Hospitais (1992), embora se preocupem com as duas dimen-

sões fundamentais do trabalho na organização hospitalar (o utente e o trabalha-

dor da instituição), em relação à dimensão humana do profissional de saúde, esta 

não parece ser contemplada em qualquer das abordagens referidas, interessan-

do, sim, os aspectos técnicos, o saber e o saber fazer. 

 Sendo assim, o ser, o saber ser, o saber estar e sobretudo o bem-estar do 

técnico de saúde não parecem ser fonte de preocupação para os investigadores e 

mesmo para o sistema político. Ora, se tal não acontecer, podemos correr o risco 

de não serem alcançados os objectivos tendentes à qualidade de cuidados aos 

utentes e à Qualidade de Vida dos profissionais de saúde, tão preconizada pela 

OMS, na prestação de serviços na organização hospitalar. 
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3.2- PROFISSIONAIS DE SAÚDE: SUA CARACTERIZAÇÃO  

  

Nas últimas décadas, o avanço tecnológico, as mudanças sociais e a com-

plexidade dos cuidados de saúde, têm tido um forte impacto sobre a forma de en-

tender a saúde. Dentre as muitas mudanças verificadas, destaca-se a variação 

nas causas de mortalidade e de morbilidade, o que tornou evidente a importância 

de factores comportamentais, ambientais e sociais que estão directamente relaci-

onados com comportamentos e com estilos de vida.  

A partir da consideração de saúde como simples ausência de doença, até à 

definição de saúde proposta pela OMS como “estado de completo bem-estar físi-

co, psicológico e social e não apenas a ausência de doença”, a evolução temporal 

do conceito de saúde assemelha-se a um contínuo que vai de um extremo sim-

ples a um extremo complexo.   

Passou-se, assim, de um modelo biomédico, centrado na assistência, tra-

tamento e cura, a um modelo biopsicossocial que assume um conceito de saúde 

integral, incidindo na importância da prevenção da doença e na promoção da sa-

úde, bem como na consecução e manutenção da qualidade de vida. Deste modo, 

a evolução produzida até chegar ao conceito de saúde, tornou possível uma 

abordagem psicossocial na investigação e intervenção no âmbito da mesma (Ri-

beiro et al., 1996).   

Para concretizar ainda mais este novo conceito de saúde, a OMS, a partir 

do Programa Saúde Para Todos No Ano 2000, formulou uma série de objectivos, 

que constituem metas específicas, mundialmente aceites, para poder alcançar 

“Saúde para todos”. Tal formulação supre, em parte, a ambiguidade e a dificulda-

de de operacionalização da sua definição, uma vez que se tratam de propostas 

concretas, nas quais se reflecte um conceito mais abrangente de saúde.  

Foi, então, em 1947, que a OMS, na Conferência de Alma-ata realizada em 

Viena (Áustria), tornou explícita a necessidade de que todos os cidadãos do mun-

do tivessem no ano 2000 “um estado de bem-estar que lhes permitisse viver uma 

vida social e económica produtiva” (Zurriaga et al. 1995). De acordo com o mes-

mo autor, tal resolução (30.43), teve, como consequência imediata, a formulação 
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de uma política de saúde comum para a União Europeia em 1980 e a adesão dos 

países, aos objectivos de Saúde Para Todos, na Assembleia Regional de 1984.  

Verifica-se, assim, que a nova concepção de saúde, nesses países, revela 

a filosofia da OMS, dirigida a uma nova prática dos cuidados de saúde, a qual 

salienta a prevenção e a promoção e também a importância de factores que vão 

muito além dos aspectos puramente biológicos. Por isso, se aceitarmos que o 

papel dos profissionais de saúde se reduz a “curar doentes”, muitos dos objecti-

vos do programa da OMS ficam à margem da actuação profissional dos técnicos 

de saúde. 

No seu Programa, a OMS apresenta, também, um grupo de objectivos he-

terogéneos, uns mais gerais, outros mais específicos, considerando-se, em todos 

eles, a importância dos factores psicossociais. Tais objectivos estão organizados 

em categorias, das quais, pelo seu interesse em relação ao presente estudo, des-

tacamos as seguintes: “Acrescentar vida aos anos” e “Estilos de vida que levam à 

saúde” e, consequentemente, à Qualidade de Vida.  

Na categoria “Acrescentar vida aos anos” (nº º 2-3) reflecte-se a abrangên-

cia do conceito de saúde, na medida em que, os seus objectivos exigem a melho-

ria de condições físicas, psicológicas, sociais e económicas. Essa melhoria passa 

por assegurar a todos os cidadãos as condições fundamentais para a saúde, re-

duzir os riscos associados ao estilo de vida e melhorar os aspectos do ambiente 

de trabalho, tendo em vista a sua Qualidade de Vida. Como tal, a promoção da 

saúde implica uma redefinição do conceito de saúde, a todos os níveis, incluindo 

o que se utiliza nos currículos dos planos de formação dos profissionais de saúde 

(Cancillo, 1993).   

A categoria “Estilos de vida que levam à saúde” (13-17) apresenta uma sé-

rie de objectivos comportamentais que, de forma explícita, apontam para a adop-

ção de comportamentos saudáveis, por parte da população, tendo em vista a 

promoção e a manutenção da sua saúde. Além dos aspectos relacionados com a 

alimentação, exercício físico e outros, os enunciados daqueles objectivos reflec-

tem a importância das estratégias de confronto do stress e das motivações, para 

promover, manter a saúde, o bem-estar e a Qualidade de Vida. Assim, constituem 
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uma prova bem clara de que actualmente se entende que trabalhar para a saúde, 

supõe trabalhar face e com o comportamento dos indivíduos e dos grupos sociais 

(Cancillo, 1993).   

De modo geral, os profissionais da saúde desenvolvem as suas funções 

em dois âmbitos básicos de intervenção: cuidados primários de saúde (centros de 

saúde) e cuidados secundários ou especializados (hospitais). Quer num âmbito, 

quer noutro, tendo em conta o novo conceito de saúde e de Qualidade de Vida, 

preconiza-se um sistema de saúde centrado na prevenção, na promoção e na 

importância dos factores psicossociais. Por outro lado, a especificação de funções 

salienta a necessidade de que os diferentes profissionais (médicos, enfermeiros e 

outros) coordenem as suas intervenções de forma a fazer um verdadeiro trabalho 

de equipa.  

Podemos, então, compreender que na linha do programa da OMS, os pro-

fissionais da saúde, nomeadamente os médicos, devem desenvolver o seu traba-

lho com base numa concepção biopsicossocial dos problemas de saúde e assis-

tência dos mesmos, e numa acção multidisciplinar.  

Relativamente aos médicos, esta perspectiva defende que a sua actuação 

não deve limitar-se ao diagnóstico e tratamento “de uma doença”, mas sim a tra-

tar, assistir e prevenir a doença “de uma pessoa”, devendo também preocupar-se 

em ter uma visão integral do contexto psicossocial da mesma, pela sua importân-

cia tanto na prevenção, como na assistência e na reabilitação (Cancillo, 1993).  

Segundo o mesmo autor, para desenvolver eficazmente as suas funções, o 

médico necessita de compreender o comportamento humano em interacção soci-

al e o comportamento do doente e dos seus familiares no contexto hospitalar, 

sendo que, por isso, deve incorporar nos seus conhecimentos técnicos habilida-

des de relação interpessoal e de interacção para trabalhar em equipa, com outros 

técnicos de saúde, pela importância que tais aspectos têm para a Qualidade de 

Vida de todos os profissionais envolvidos.  

Apesar da breve referência que fazemos ao trabalho dos médicos, enquan-

to profissionais de saúde, ao referenciarmos “Os profissionais de saúde no de-

senvolvimento de patamares para a Qualidade de Vida”, fá-lo-emos, em particu-
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lar, em relação aos enfermeiros, uma vez que o nosso estudo se reporta funda-

mentalmente ao trabalho dos enfermeiros, ao cuidar o doente (Ciência da Enfer-

magem) e, também, porque somos enfermeiros e docentes de Enfermagem.   

 

3.3- PATAMARES DE QUALIDADE DE VIDA 

 

 Importa referir, neste capítulo, o que se pode entender por Qualidade de 

Vida, correndo sempre o risco da abrangência do conceito e das divergências en-

contradas pelos vários autores para encontrar um consenso na conceptualização 

do termo em questão. Por isso, ao referenciarmos “Patamares de Qualidade de 

Vida”, pretendemos, apenas, dar uma aproximação ao significado de Qualidade 

de Vida, já por muitos e credenciados investigadores estudada!  

Portanto, como já foi, anteriormente referido, segundo a definição avança-

da pela OMS, em 1974, Qualidade de Vida “...trata-se da percepção, por parte de 

indivíduos ou grupos, da satisfação das suas necessidades e daquilo que não 

lhes é recusado nas ocasiões propícias à sua realização e à sua felicidade” (Cou-

vreur, 2001). 

A partir de tal definição, alguns investigadores tentaram definir Qualidade 

de Vida e, do resultado duma revisão a vários estudos realizados, Farquhar 

(1995) destacou as seguintes definições de Qualidade de Vida, segundo os seus 

autores: 

 -Grau de satisfação em relação a vários aspectos das suas vidas 

            (Abrams); 

           - Grau de satisfação e de prazer que caracteriza a existência humana 

            (Andrews);  

           - Sensação pessoal de bem-estar, de satisfação ou de insatisfação,  

             felicidade ou infelicidade com a vida (Dalkey e Rourke); 

           - Concretização de uma situação social satisfatória dentro dos limites e  
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             das capacidades do indivíduo (Mendola e Pellegrini);  

           - Nível de bem-estar pessoal que representa a experiência que cada  

            pessoa tem da sua própria vida e das situações concretas (Hanestad).  

Com efeito, tem sido discutido pela comunidade científica, que o conceito 

de Qualidade de Vida é difícil de operacionalizar e que a satisfação e a felicidade 

são dois conceitos que assentam em diferentes avaliações, sendo que a satisfa-

ção assenta mais numa avaliação pessoal e a felicidade sugere mais um senti-

mento, ou seja, está mais relacionada com os afectos e as emoções de cada indi-

víduo. Por outro lado, por parecerem demasiado genéricas, podem levar a que a 

sua utilidade seja contestada, por não revelarem as dimensões ou domínios da 

vida em que o bem-estar, a satisfação ou a felicidade devem ser equacionadas.  

Neste contexto, Farquhar (1995), defendeu que as definições que incluam 

ou que associem aspectos genéricos com uma ou mais dimensões são de maior 

utilidade, pelo facto de permitirem uma operacionalização e avaliação do conceito. 

O autor apresentou ainda alguns contributos e criticas de outros autores, desig-

nadamente:  

 George e Bearon, que definem a Qualidade de Vida em duas dimen-

sões, duas objectivas (saúde e actividade física e padrão sócio- eco-

nómico) e duas subjectivas (satisfação com a vida e auto-estima);  

 Patterson, que refere como principais dimensões deste conceito a sa-

úde, o funcionamento físico, o conforto, a reacção emocional e o pa-

drão de vida económica;  

 Clark e Bowling, que acrescentam outros aspectos como privacidade, 

liberdade de escolha, respeito pelo indivíduo e dignidade;  

 Holmes e Dickerson, que defendem que o conceito é dinâmico e com-

plexo, reflectindo a reacção da pessoa aos efeitos físicos, psicológicos 

e sociais da doença, incluindo o grau de satisfação pessoal face às 

circunstâncias que o rodeiam;  

De salientar, ainda, a definição proposta por Ferrans e Powers (1992) que 

por ser mais abrangente, nos parece a que mais se adequa aos objectivos do 
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nosso estudo, e que nos parece também dar resposta às principais exigências 

apontadas pelos vários investigadores. Assim, referem os autores supracitados 

que a Qualidade de Vida deve ser definida como “...a percepção individual de 

bem-estar, variando da satisfação à insatisfação, em relação aos domínios da 

vida que são importantes para o indivíduo”. Estes autores defendem ainda que na 

avaliação da Qualidade de Vida devem ser considerados factores como saúde e 

actividade física, nível sócio-económico, estado psicológico, emocional e espiritual 

e a família, no sentido do apoio familiar que os indivíduos recebem.  

 

3.4- DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS 

        ENFERMEIROS 

 

O desenvolvimento científico, tecnológico e social tem alterado substanci-

almente o modo de viver do homem moderno, criando novas necessidades a se-

rem atendidas. Entre outras, o homem necessita de reconhecimento e prestígio 

social e é através do exercício profissional e das relações de trabalho que ele dis-

põe de maiores oportunidades para atender a tais necessidades. 

Com efeito, a sociedade vive uma época de transição. As modificações 

que ocorrem nos tempos modernos são precedidas por tumultuosas variações 

nos costumes do indivíduo e no estabelecimento das suas prioridades pessoais e 

organizacionais. No entanto, nunca as mudanças foram tão rápidas, tão radicais e 

desconcertantes como agora, podendo acarretar problemas físicos e psicológicos.  

Por isso, em consequência desse desequilíbrio entre a velocidade das 

mudanças e a capacidade humana de a elas se adaptar, surgem reacções como 

a insatisfação generalizada com o modo de vida, o tédio, a angústia, as ambigui-

dades, a ansiedade, a despersonalização, a frustração e a alienação no trabalho, 

entre outras. Esses factores constituem-se na essência de mecanismos de auto-

defesa do homem, evidenciando assim a deterioração da Qualidade de Vida nos 

dias actuais.  
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Por outro lado, a Qualidade de Vida no trabalho é a maior determinante 

da própria Qualidade de Vida. Assim sendo, na sociedade contemporânea, o tra-

balho passou a ocupar um lugar central na vida do homem, mais especificamente 

o trabalho organizacional. De acordo com Handy (1978) citado por Moreno 

(1991), o trabalho deve ser visto como parte inseparável da vida humana, sendo, 

talvez, a organização o principal meio para o homem adquirir a sua identidade. O 

trabalho também é determinante de aspectos vitais como status e identidade pes-

soal. 

Fernandes (1988) afirma que não há uma definição consensual a respeito 

de Qualidade de Vida no trabalho, mas sim várias correntes ou abordagens. Po-

rém, esse tema está frequentemente associado à melhoria das condições físicas 

do profissional, programas de lazer, estilo de vida, instalações organizacionais 

adequadas, atendimento a reivindicações dos trabalhadores e ampliações do con-

junto de benefícios. Entretanto, sabemos que o atendimento a essas necessida-

des envolve custos adicionais, o que se pode tornar um obstáculo para a implan-

tação de programas de Qualidade de Vida no trabalho.  

De acordo com Walton (1973), a Qualidade de Vida no trabalho visa pro-

teger o empregado e propiciar-lhe melhores condições de vida dentro e fora da 

organização. Segundo este autor, para que a Qualidade de Vida no trabalho seja 

alcançada é necessário que o profissional obtenha: 

- COMPENSAÇÃO ADEQUADA E JUSTA – Refere-se a uma remuneração jus-

ta ou à adequação entre o trabalho e o pagamento nos seus diversos ní-

veis relacionados entre si; 

- CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E DE SAÚDE NO TRABALHO – Os trabalhadores 

não devem ser expostos a condições físicas e psicológicas que sejam pe-

rigosas ou a horários excessivos de trabalho que sejam prejudiciais à sa-

úde; 

- OPORTUNIDADE IMEDIATA PARA A UTILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CA-

PACIDADE HUMANA – Para que os trabalhadores possam usar e desenvol-

ver as suas habilidades e capacidades são necessários: autonomia no 

trabalho, utilização de múltiplas habilidades, informação e perspectiva de 
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crescimento profissional, realização de tarefas completas e planeamento 

das actividades; 

- OPORTUNIDADE PARA CRESCIMENTO CONTÍNUO E SEGURANÇA – É impor-

tante que o trabalhador tenha a possibilidade de autodesenvolvimento, 

aquisição de novos conhecimentos e perspectivas da sua aplicação práti-

ca, oportunidades de promoções e segurança no trabalho; 

- INTEGRAÇÃO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO – Para haver um bom nível de in-

tegração social é necessário que o ambiente de trabalho seja isento de 

preconceitos, possua senso comunitário, baixa estratificação, existência 

de mobilidade ascendente e transparência interpessoal; 

- CONSTITUCIONALISMO NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO – São as normas 

que estabelecem os direitos e deveres dos trabalhadores. Os aspectos 

mais significativos versam sobre a privacidade, a liberdade de expressão 

(o diálogo livre) e o tratamento justo em todos os assuntos; 

- TRABALHO E O ESPAÇO TOTAL DA VIDA – O trabalho, muitas vezes, absor-

ve parte da vida extra-organização do empregado, afectando considera-

velmente o seu tempo de dedicação à família, tempo de lazer e sua con-

vivência comunitária; 

- A RELEVÂNCIA SOCIAL DA VIDA NO TRABALHO – Os trabalhadores, através 

de seus empenhos e comprometimentos, esperam que, socialmente, a 

instituição não deprecie o seu trabalho e consequentemente a sua profis-

são. 

Considerando os aspectos acima mencionados, seria de considerar a im-

plantação de um programa de apoio aos profissionais de enfermagem, tendo em 

vista a promoção da Qualidade de Vida no trabalho. 
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3.5- O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM  

 

A enfermagem é uma profissão relacionada com o acto de cuidar do ou-

tro. Vários autores, citados por Borsoi & Codo (1995), reforçam que o cuidar em 

enfermagem é uma extensão das actividades realizadas na manutenção da famí-

lia. 

Silva (1986) descreve que etimologicamente a expressão enfermagem 

deriva da palavra nurse que, originalmente, significa aquela que nutre, que cuida 

de crianças e que, por extensão, a que assiste o doente. O termo enfermeira, em 

português, é designado para as pessoas que cuidam dos infirmus, ou seja, da-

queles que não estão firmes, como crianças, velhos e doentes. 

Com estas características, o trabalho de enfermagem, foi executado até o 

final da idade média, por religiosas, viúvas, virgens e nobres, tendo como objecti-

vo central a caridade. As revoluções sociais ocorridas nesse período incorpora-

ram também neste grupo, as prostitutas que buscavam a própria salvação pres-

tando cuidados aos enfermos. Denota-se ainda, a desvalorização do trabalho de 

cuidar ao relegá-lo a este grupo social.   

Na Europa, até o início do século XIX, o cuidar de enfermos não era reco-

nhecido como trabalho que exigia treino específico para a sua realização. Porém, 

a partir do ano de 1854, tal cuidado começa a ter carácter profissional com Flo-

rence Nightingale, nobre dama inglesa, que serviu na Criméia como voluntária, 

nos hospitais militares ingleses, em pleno campo de guerra, dando, assim, início à 

profissionalização da enfermagem. Após seis anos, em reconhecimento do traba-

lho de Nightingale o Governo Inglês financiou a organização da primeira escola 

para formação de profissionais de enfermagem (SILVA, 1986). 

Segundo Borsoi & Codo (1995), o cuidado, tornado profissão, deixa de 

ser executado pela afectividade expressa e espontânea, seja na forma de carinho 

ou na forma de agressão, como pode ocorrer no ambiente doméstico. O profissio-

nal de enfermagem é preparado para auxiliar na recuperação do doente ou assis-

ti-lo na sua dor. Ao remunerar os cuidados prestados, espera-se qualidade e, para 

isso, é necessário além do domínio das técnicas, mediá-lo por afectividade, nem 
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que a expressão deste afecto seja uma representação necessária, pois um dos 

códigos internalizados pela enfermagem é a devoção e generosidade em relação 

ao doente. 

O trabalho da enfermagem, direccionado para um cuidar holístico do do-

ente, necessitou de ser fragmentado para melhorar a organização e a produtivi-

dade dos serviços, especializando os funcionários em executores de funções es-

pecíficas. Assim, enquanto um trabalhador realiza cuidados básicos de alimenta-

ção e higiene do doente, outro administra os medicamentos e outro faz os pen-

sos, etc. Segundo Borsoi & Codo (1995), esta é uma divisão de trabalho seme-

lhante ao de uma linha de montagem na qual quem circula é o funcionário. Desta 

forma, os profissionais transformam-se em força de trabalho a ser objectivada e 

comprada de acordo com a exigência da função. Por decorrência, o trabalho de 

cuidar adquire o carácter de mercadoria, que produz efeitos danosos na saúde e 

no psiquismo do profissional de enfermagem. 

Este aspecto introduz elementos contraditórios na relação de prestação 

de cuidados ao doente. Isto porque, se por um lado, na prestação de cuidados se 

exige expressão de afecto na medida em que, na relação constante com o doente 

se lida com a sua dor, a sua dependência e a sua intimidade. Por outro lado, esse 

cuidado é mediado por, pelo menos, três factores importantes e interrelacionados, 

tais como: a remuneração, que é a fonte de sobrevivência do trabalhador; o fan-

tasma da perda do doente, seja por alta ou por óbito e a obrigação de se mostrar 

frente ao doente sempre como profissional, não lhe sendo permitido expressar 

preferências ou recusas, atracção ou repulsa, por este ou aquele paciente. 

Assim sendo, os profissionais de enfermagem prestam cuidados aos do-

entes, independentemente de serem adultos, crianças, homens, mulheres, se sua 

doença é visível ou não, se é contagiosa ou não, enfim o cuidado tem que ser 

prestado considerando as especificidades dos quadros clínicos, mas não a apa-

rência ou o carácter do doente enquanto pessoa, o que significa que não deve 

haver discriminação de espécie alguma. O doente seja ele quem for, deve ser 

cuidado como alguém que busca alívio e/ou cura para o seu sofrimento. Para isso 
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a enfermagem tem que prestar os seus cuidados com técnicas adequadas a fim 

de tornar a estadia do doente no hospital curta e o menos dolorosa possível. 

Com efeito, a dinâmica do trabalho de enfermagem não leva em conside-

ração os problemas do trabalhador, onde cada indivíduo enfrenta no seu quotidia-

no dificuldades de toda ordem, fora e dentro do trabalho, esperando-se, sim, do 

profissional que ele nunca expresse junto ao doente os seus dissabores, espe-

rando-se, ao contrário, serenidade. O modelo de mãe cuidadosa e abnegada é 

interiorizado pela enfermagem.  

De facto, como afirmam Dejours et al. (1994) "a organização do trabalho 

exerce sobre o homem uma acção específica, cujo impacto é o aparelho psíquico. 

Em certas condições emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque 

entre uma história individual, portadora de projectos, de esperanças e de desejos 

e uma organização do trabalho que os ignora."  

Também Beland e Passos (1978) consideram que as necessidades pes-

soais do trabalhador de enfermagem e a sua ansiedade em relação às circuns-

tâncias com as quais ele se defronta geralmente prejudicam o tipo de atendimento 

que ele sabe dar e que gostaria de poder dar, podendo causar um sofrimento no 

profissional.  

De realçar que Haddad et al. (1985), num estudo realizado num hospital 

oncológico constataram uma falta de preparação emocional no profissional de 

enfermagem em relação aos cuidados com doentes terminais. A equipa sentia-se 

ansiosa diante da aplicação de tratamentos agressivos, como a quimioterapia que 

provoca efeitos colaterais intensos e visíveis. Relataram que os profissionais não 

se sentiam preparados para enfrentar a morte do doente, expressando sentimen-

tos de impotência profissional. O que acontece, muitas vezes, é que a equipa de 

enfermagem se identifica com os doentes, temendo que lhes possa acontecer a 

mesma coisa, sentindo-se, por vezes, culpados quando o doente morre.  

O mesmo autor afirma que contra o sofrimento, a ansiedade e a insatisfa-

ção se constroem sistemas defensivos. Apesar de vivenciado, o sofrimento não é 

reconhecido. Se a função primeira dos sintomas de defesa é aliviar o sofrimento, 

o seu poder de ocultação volta-se contra os seus criadores. Pois, sem conhecer a 
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forma e o conteúdo desse sofrimento, é difícil lutar eficazmente contra ele. Res-

salta, ainda o autor, que a ideologia defensiva é funcional a nível do grupo, da sua 

coesão, da sua coragem, sendo importante, também, a nível do trabalho, pois é a 

garantia da produtividade.  

Verifica-se, além disso, que na maioria das instituições a preocupação 

com a ergonomia, é muito reduzida, tornando o trabalho da enfermagem ainda 

mais penoso. Muitas vezes, a estrutura física é inadequada ao tipo de atendimen-

to, os equipamentos e materiais de uso diário não favorecem a execução das téc-

nicas, há falta de material para realização da tarefa, o número de enfermeiros é 

reduzido para quantidade e características dos doentes, entre outras dificuldades. 

Actualmente, de facto, o número de doentes que necessitam de tratamen-

to especializado aumentou e o desenvolvimento tecnológico da medicina também, 

exigindo, por isso, uma assistência mais eficaz, observando-se que o trabalho da 

enfermagem tem causando um grande desgaste físico e psicológico aos seus pro-

fissionais. Estes, na maioria das vezes não sabem identificar o que está lhes está 

a acontecer, mas reagem faltando ao serviço, em muitos casos agridem os pró-

prios doentes ou os seus colegas e superiores, não seguem as normas e rotinas 

da organização e, em consequência da sobrecarga de trabalho e do sofrimento 

psíquico podem apresentar doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

distúrbios ortopédicos, neurológicos, gástricos e psicológicos, etc.  

Por outro lado, a estes factores acrescentam-se, por vezes, as dificulda-

des socio-económicas enfrentadas por estes profissionais, tornando-se necessá-

rio que os enfermeiros mantenham duplo emprego. Neste contexto, há uma baixa 

Qualidade de Vida no trabalho da enfermagem, além de aumentar os riscos de 

doenças de todo o tipo e até acidentes no trabalho. 
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3.6- COMO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS ENFERMEIROS? 

 

Para que a equipa de enfermagem possa prestar uma assistência ade-

quada aos doentes, com seus sentimentos de impotência profissional, ansiedade 

e medo minimizados, necessita receber apoio e acompanhamento de uma equipe 

interdisciplinar composta por profissionais especializados, que possa auxiliar o 

profissional na identificação do seu sofrimento e no entendimento da dinâmica do 

trabalho de enfermagem, além de desenvolver programas de prevenção e de ma-

nutenção da Qualidade de Vida no trabalho. 

Considerando todos os aspectos acima levantados e fundamentados na 

prática profissional e também nas dificuldades no enfrentamento de todos os pro-

blemas sociais e administrativos, que se assemelham aos que foram descritos, 

acreditamos que somente um trabalho efectivo e desenvolvido por uma equipa 

interdisciplinar, poderá estabelecer estratégias que minimizem os problemas vivi-

dos tanto pelos profissionais que actuam directamente com o doente como tam-

bém por administradores dos serviços de enfermagem.  

Sugerimos que esta equipa seja constituída por psicólogo organizacional, 

assistente social, enfermeiro, pedagogo, sociólogo e médico, com a finalidade de 

desenvolver um Programa de Apoio ao Profissional de Enfermagem. No entanto, 

outros profissionais poderão ser incluídos na equipa, de acordo com as necessi-

dades da instituição. Ressaltamos que este grupo deverá ser administrativa e poli-

ticamente vinculado ao departamento de recursos humanos da instituição.   

Zanelli (1994) descreve que existem várias possibilidades de abordar os 

problemas que ocorrem no contexto do trabalho, ressaltando que alguns autores 

insistem em demarcar a área do psicólogo, do sociólogo, do administrador, do 

antropólogo, do economista, etc. É óbvio que, na prática, esses limites se apre-

sentam retóricos e uma multiplicidade de factores se intercruzam na produção dos 

fenómenos organizacionais, em qualquer dos seus domínios. O campo dos estu-

dos organizacionais faz parte do domínio de profissionais provenientes de diver-

sas disciplinas científicas, muitas vezes com considerável sobreposições entre si. 
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Fundamentados nos estudos realizados por Walton (1983), Motta (1991), 

Zanelli (1994) e Haddad (1998), esta equipe poderá realizar as seguintes activi-

dades:   

- Recrutamento, selecção e colocação de pessoal -considerando que o profis-

sional de enfermagem desempenha uma actividade que pode provocar desgastes 

físicos e psíquicos é necessário que esta equipa recrute e seleccione profissionais 

com capacidades técnicas, físicas e emocionais compatíveis com as necessida-

des do serviço. 

No processo de selecção deverão ser utilizados instrumentos que avaliem 

a capacidade técnica do candidato como também a sua capacidade emocional 

em enfrentar situações críticas. Poderá ser utilizado, além dos instrumentos escri-

tos, a técnica de entrevista colectiva, onde será avaliada a resposta do candidato 

em comparação com os outros. 

É muito importante o acompanhamento do indivíduo durante o período de 

integração e adaptação à instituição, proporcionando oportunidades de familiari-

zá-lo com os objectivos, filosofia e dinâmica do hospital.   

- Avaliação de desempenho – este processo é considerado complexo e de-

sagradável para muitos gestores, mesmo quando existem sistemas de avaliações 

padronizados. Portanto, é necessário que esta equipa prepare e acompanhe os 

avaliadores, destacando sempre que o importante é o relacionamento entre chefia 

e subordinado, e que uma boa comunicação e parceria no trabalho, aumentam a 

produtividade e qualidade do serviço. Quando o trabalhador é ouvido e respeitado 

pelos seus superiores, com certeza realiza as suas tarefas com mais envolvimen-

to e responsabilidade. 

- Treinamento e desenvolvimento de pessoal – esta é uma das actividades mais 

importantes para serem desempenhadas por esta equipa. O treinamento em ser-

viço é o processo pelo qual não só se capacita o profissional tecnicamente, mas 

principalmente desenvolve nos trabalhadores o senso crítico e a motivação para a 

gestão participativa. Através deste processo poderão ser partilhadas as respon-

sabilidades e as dificuldades encontradas no serviço. É importante ressaltar que 

os treinamentos deverão ser realizados durante o horário de trabalho, através de 
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metodologias ludio-pedagógicas e dinâmicas de grupo, possibilitando a participa-

ção activa do profissional. Os conteúdos deverão sempre ser determinados em 

conjunto com chefias e funcionários.  

Nesta actividade é muito importante reflectir juntamente com o profissio-

nal sobre as políticas trabalhistas e a necessidade de se desenvolverem profissi-

onalmente, estimulando-os a frequentarem outros cursos que os capacite para 

promoção dentro da instituição ou mesmo fora dela.  

- Desenvolvimento organizacional, solução de problemas e tomada de decisões – 

Implantar programas de desenvolvimento e acompanhamento permanente dos 

líderes da equipa é extremamente necessário. Uma das principais solicitações 

dos gestores é: "qual a estratégia que posso utilizar para manter a equipa motiva-

da e produtiva para o trabalho, diante dos salários existentes", entre outras ques-

tões.  

O relacionamento entre subordinados e chefia é uma das principais cau-

sas de baixa qualidade de vida no trabalho. Portanto, a equipa deverá assessorar 

os gestores no desenvolvimento e manutenção das relações interpessoais. Deve-

rá, também, prepará-los tecnicamente para implantação de modernas práticas de 

administração dos serviços e principalmente incentivá-los e apoiá-los a assumi-

rem riscos. 

Tal equipa poderá desenvolver programas de Qualidade Total, através de 

ferramentas que analisem as opiniões dos clientes externos e internos, propondo, 

através da administração da organização, estratégias que garantam a qualidade 

da assistência e a Qualidade de Vida dos profissionais. 

- Desenvolvimento de programas de qualidade de vida no trabalho – Desenvolver 

programas para promoção e manutenção da Qualidade de Vida no trabalho, 

consciencialização do trabalhador sobre lazer e preparação dos funcionários para 

aposentadorias, além de manter programas de promoção e manutenção da saúde 

mental no trabalho, tais como o “Momento da palavra” (França e Rodrigues, 

1997). Por outro lado, é também função da equipa, avaliar as condições ambien-

tais e materiais nos locais de trabalho, solicitando melhorias nas instalações físi-

cas e emitindo pareceres sobre os materiais e equipamentos hospitalares.  
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Com efeito, várias pesquisas demonstram que os profissionais da saúde 

não usam equipamentos de segurança individual como forma de negar a natureza 

insalubre do seu trabalho. Portanto, é necessário que a equipa realize campanhas 

de conscientização sobre a necessidade do uso de tal protecção para a sua saú-

de (Scheneider, 1994; Miranda, 1998). 

É importante, também, identificar os sectores que produzem stress no 

trabalhador, avaliar a produtividade, rotatividade e absentismo, os custos psicoló-

gicos e fisiológicos do trabalho e realizar avaliação e acompanhamento do funcio-

nário com disfunções psicológicas. 

- Identificação da cultura organizacional – A dinâmica do trabalho da enferma-

gem é muito complexa, portanto a equipa interdisciplinar deve estar em sintonia 

com a administração e desenvolver mecanismos para identificar a motivação no 

trabalho, as atitudes pessoais frente a determinados assuntos, a satisfação pes-

soal, moral e clima no trabalho, formação e funcionamento dos grupos no traba-

lho, resolução de conflitos interpessoais e intergrupais, desenvolvimento de lide-

ranças, avaliação das estruturas do poder, etc. Este processo é uma das activida-

des mais complexas e demoradas que deve ser desenvolvido pela equipa, mas 

que trará muitos subsídios para a administração das organizações. 

A equipa poderá recorrer aos estudos realizados por Shinyashiki (1995), 

que fez um amplo levantamento bibliográfico sobre cultura organizacional. O autor 

destaca que no processo de mudança da cultura, o conceito de socialização tor-

na-se cada vez mais útil para o administrador planear acções que podem ser to-

madas no nível das políticas de recursos humanos para manter ou desencadear 

um processo de mudança. Entretanto, reconhece o quanto o processo de sociali-

zação é complexo para identificar os pressupostos básicos que sofrem influência 

pela socialização ocorrida na empresa, realçando que o processo de planeamento 

de mudanças precisa ser mediado pela cultura organizacional.  

Em suma, para atingir os seus objectivos é necessário que a equipa inter-

disciplinar de apoio ao trabalhador de enfermagem, trabalhe com harmonia, de-

senvolvendo as suas actividades através da identificação dos problemas, do pla-

neamento e avaliação constante dos resultados obtidos, sempre em conjunto com 
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a administração e outros funcionários. E, ainda, para uma boa Qualidade de Vida 

recordemos o que Zanelli (1996) nos diz: “nascemos e morremos dentro das or-

ganizações de trabalho. As sociedades se organizam em função do trabalho. O 

trabalho é um núcleo definidor do sentido da existência humana. Toda a nossa 

vida é baseada no trabalho, portanto, devemos torná-lo o mais prazeroso possí-

vel.”  

Para terminar, cabe ressaltar que o “cuidar de” implica sempre uma obra de 

criação, que só se realiza na serenidade, na lucidez, no questionar constante...  

“Como tal, só se cuida de verdadeiramente quando se gosta de ser enfer-

meiro, quando se gosta de si mesmo, quando se gosta do outro e quando estes 

sentimentos geram em cada dia uma maior auto-estima” (Valeriano, 1990).    

           Em resumo:  

 Neste capítulo, cujo grande tema é a “Acção da Qualidade de Vida sobre a 

Saúde”, abordámos o conceito de Qualidade de Vida, de acordo com vários auto-

res, fizemos referência às Teorias da Motivação para a Qualidade de Vida e de-

senvolvemos um ponto onde foi feita uma extensa abordagem sobre Os profissio-

nais de Saúde no Desenvolvimento de Patamares para a Qualidade de Vida, on-

de considerámos de interesse referenciar aspectos pertinentes relativos à Organi-

zação Hospitalar, aos Profissionais de Saúde e sua Caracterização, aos Patama-

res de Qualidade de Vida, propriamente ditos, destacando, ainda, o desenvolvi-

mento do Trabalho de Enfermagem, assim como alguns factores de especial rele-

vo, num ponto designado “Como Melhorar a Qualidade de Vida dos Enfermeiros”.  

 Assim sendo, da controvérsia que tem sido gerada à volta do conceito de 

Qualidade de Vida, destacamos que alguns autores colocam a tónica no bem-

estar económico, outros no sucesso, no desenvolvimento cultural ou, ainda, nos 

valores éticos. Por outro lado, nota-se uma grande preocupação com a inclusão 

da variável Saúde, o que tem servido de base a inúmeras reflexões sobre a temá-

tica em questão. Na Filosofia, por exemplo, o conceito de Qualidade de Vida tem 

sido relacionado com o bem-estar, uma vida confortável e com a felicidade, sendo 

que felicidade implica uma espécie de satisfação que pode englobar dimensões 

afectivas e cognitivas.  



 

 165 

De realçar, ainda, que no campo da saúde, a Enfermagem, apesar do pou-

co que se encontra na literatura, é uma profissão em cuja actuação está implícito 

o conceito de Qualidade de Vida pois, a Enfermagem, através de acções de as-

sistência e de relação de ajuda, preocupa-se em manter e recuperar a saúde ou 

promover a independência do indivíduo ao nível mais eficaz e adequado às suas 

condições de vida. Com efeito, as acções de enfermagem visam promover o bem-

estar, a adaptação e o auto-cuidado, e os seus objectivos são, prioritariamente, 

orientados para a melhoria da Qualidade de Vida.  

Por fim, salientamos a definição proposta por Ferrans e Powers (1992) a 

qual, como já referimos anteriormente, consideramos a mais adequada ao nosso 

trabalho: 

…”Qualidade de Vida é a percepção individual de bem-estar, variando da 

satisfação à insatisfação, em relação aos domínios da vida que são importantes 

para o indivíduo”.    

De referir que estes autores defendem, também, e muito bem, em nossa 

opinião, que na conceptualização e avaliação da Qualidade de Vida devem ser 

considerados factores como saúde e actividade física, nível sócio-económico, es-

tado psicológico, estado afectivo-cognitivo e emocional e a família, no sentido do 

apoio familiar que os indivíduos recebem. O conceito de Qualidade de Vida é, por-

tanto, um conceito subjectivo, um pouco ideal e individualizado que exige defini-

ções pessoais de valores, capacidade de gerir emoções, motivações, satisfações 

e bem-estar, assim como uma larga série de características físicas, psicoemocio-

nais e sociais.  

Relativamente às motivações para a Qualidade de Vida, sendo que “moti-

vação”, para alguns estudiosos do assunto, …”é um conjunto das causas (móveis 

ou motivos) que concorrem para determinar o comportamento humano” (Santos, 

1965), e após a abordagem a várias teorias existentes, desde Maslow (1954), 

Herzberg (1975), Davidoff (1983), Evaristo Fernandes (2000), fácil é concluir que 

o estudo da motivação pode explicar-se pela busca incessante de ser humano em 

encontrar meios para satisfazer as suas necessidades e obter a auto-realização 
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no ambiente em que está inserido, tendo em conta as suas circunstâncias de vi-

da.  

Após a análise feita às diversas teorias existentes, apraz-nos dizer, indo de 

acordo ao postulado por Evaristo Fernandes (2000), que todos os mecanismos, 

dinâmicas e sinergias do indivíduo, na sua totalidade, como pessoa, são de espe-

cial relevo para a sua auto-realização e para uma regulação positiva dos seus 

mecanismos afectivo-emocionais, no sentido do seu bem-estar e da sua Qualida-

de de Vida.  

E, sendo, portanto, a motivação humana uma temática de grande abran-

gência, com pontos de acordo e de discordância entre os vários estudiosos é, no 

entanto, de crucial importância para o estudo e compreensão do comportamento 

do indivíduo e do seu desenvolvimento afectivo-cognitivo, no sentido de acrescen-

tar vida aos seus anos, sabendo orientar as suas emoções, tendo em vista a saú-

de integral, o bem-estar e a sua Qualidade de Vida.    

Quanto aos Profissionais de Saúde no desenvolvimento de Patamares para 

a Qualidade de Vida, foi nossa preocupação apresentar uma caracterização da 

Organização Hospitalar que, de tão complexa, pode gerar dificuldades de toda a 

ordem para a auto-realização dos técnicos de saúde, levando a uma Qualidade 

de Vida pouco satisfatória.  

Referenciamos, ainda, neste capítulo, os “Patamares de Qualidade de Vi-

da” para os profissionais, de acordo com estudos realizados e, por fim, realçamos, 

no sentido de melhorar a Qualidade de Vida dos enfermeiros que, para atingir os 

seus objectivos é necessário que a equipa de apoio ao trabalhador de Enferma-

gem, trabalhe com harmonia, desenvolvendo as suas actividades através da iden-

tificação dos problemas, do planeamento e avaliação constante dos resultados 

obtidos, sempre em conjunto com a administração e outros funcionários do sector 

da saúde.  

E, de acordo com Zanelli (1996), reforçamos que, para uma boa Qualidade 

de Vida, devemos lembrar-nos que …”Nascemos e morremos dentro das organi-

zações de trabalho. As sociedades organizam-se em função do trabalho, a vida é 

baseada no trabalho e, portanto, devemos torná-lo o mais prazeroso possível”. 
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Assim sendo, recordemos, mais uma vez, o que diz Valeriano (1990) ao referir-se 

“ao cuidar”, essência da Enfermagem: 

“O cuidar de” implica sempre uma obra de criação que só se realiza na se-

renidade, na lucidez, no questionar constante…como tal, só se cuida verdadeira-

mente quando se gosta de ser Enfermeiro, quando se gosta do outro, e quando 

estes sentimentos geram, em cada dia, uma maior auto-estima”. 

Em nossa opinião, só assim, se poderá desenvolver um trabalho, uma vida 

com saúde e Qualidade de Vida…não esquecendo, porém, que o que é Qualida-

de de Vida para uns, não o é para outros e que o importante é aceitarmos as dife-

renças e escolhas de cada pessoa, na sua individualidade e com todas as suas 

particularidades humanas.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV –  VIDA EMOCIONAL NA  QUALIDADE DE VIDA E NA 

SAÚDE 

      1 - QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 

      2 - EMOÇÕES, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

3-  EMOÇÕES NEGATIVAS E EMOÇÕES POSITIVAS, SAÚDE E 

    QUALIDADE DE VIDA 



 

 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV –  VIDA EMOCIONAL NA  QUALIDADE DE VIDA E NA SAÚDE 



 

 171 

 

1- QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 

 

A propósito da Qualidade de Vida de doentes, em particular de doentes 

crónicos, Couvreur (2001), na sua obra “Qualidade de Vida – Arte para viver no 

século XXI” –, reflectiu sobre as definições de saúde, particularmente a definição 

preconizada pela OMS, que define saúde como “....Estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não somente ausência de doença ou de enfermidade”, e a 

definição de saúde encontrada no dicionário Le Petit Robert: bom estado físico de 

um ser vivo, funcionamento regular e harmonioso do organismo durante um perí-

odo aceitável; funcionamento mais ou menos harmonioso do organismo durante 

um período bastante longo; equilíbrio e harmonia da vida psíquica. Para além dis-

so, relembrou a definição de Qualidade de vida avançada pela OMS em 1974, 

segundo a qual “...trata-se da percepção, por parte de indivíduos ou grupos, da 

satisfação das suas necessidades e daquilo que não lhes é recusado nas ocasi-

ões propícias à sua realização e à sua felicidade”.  

Relativamente à definição de saúde preconizada pela OMS, considera a 

supracitada autora, é a mais abrangente, dado que comporta tanto o domínio físi-

co como o domínio psicológico, emocional e social. Por outro lado, a própria Qua-

lidade de Vida compreende aspectos simultaneamente objectivos e subjectivos. 

Com efeito, muitos autores, para se demarcarem de uma concepção puramente 

objectiva, preferem referir-se a Qualidade de Vida como “bem-estar subjectivo”, 

dizendo este respeito à forma como cada um se sente física e psicologicamente e 

nas suas relações com os outros (Couvreur, 200).  

Partindo destas reflexões, a supracitada autora tentou encontrar relações 

entre a saúde e a Qualidade de Vida, referindo que, em sua opinião, estas rela-

ções passam pela interligação destes aspectos com a vida psíquica do indivíduo, 

em particular no campo das emoções.  

Porém, antes de continuarmos a referenciar os postulados actualmente 

aceites por muitos autores acerca das questões acima referenciadas, pensamos 

que, se a Qualidade de Vida compreende, entre outros aspectos, a satisfação das 
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necessidades do indivíduo, cabe aqui lembrar a pirâmide das necessidades se-

gundo Maslow, aquela que, em nossa opinião, mais se adequa ao domínio da 

saúde e da educação.   

 Maslow (1970), apontado por Holmes (1997) como sendo o maior expoen-

te do ponto de vista humanista, sugere que as necessidades podem ser vistas 

como uma série de etapas e que, à medida que cada uma delas é satisfeita, “o 

indivíduo se aproxima mais do preenchimento pessoal”. Assim, o autor, constituiu 

a chamada pirâmide de necessidades de Maslow, hierarquicamente organizada 

pelas necessidades primárias na sua base, seguidas das necessidades de nível 

superior e as de auto-realização no seu topo, conforme se pode observar pela 

figura que se segue.  

 

 

5- Necessidades 

                                                                   de auto- realização 

                                                                              4- Necessidades 

                  de auto estima 

                                                             3 - Necessidades 

                                                 de amor e pertença 

                                                            2- Necessidades 

                                                                de segurança 

                           1- Necessidades fisiológicas 

 

 

De assinalar que, para os humanistas, o estádio mais elevado que os seres 

humanos se empenham em atingir é a auto-realização. Por isso, têm percorrido 

um longo caminho a discutir sobre auto-realização e potencial humano, tentando 

identificar o que está envolvido numa personalidade saudável. Assim, para eles, a 

saúde é muito mais do que ausência de patologia e o stress resulta de uma dis-

crepância entre o nosso eu real ou nível normal de funcionamento e o nosso eu 

auto-actualizado ou eu ideal. 
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 Foi nosso propósito incluir, nesta abordagem, a descrição das necessida-

des humanas, segundo Maslow, pois, em nossa opinião, a sua análise permite-

nos inferir que se tais necessidades forem afectadas, é afectado também o bem-

estar do indivíduo e, consequentemente, a sua Qualidade de Vida. Mas, se reflec-

tirmos ainda mais um pouco, não é difícil verificar que, grosso modo, tais necessi-

dades, e a forma como estão hierarquizadas, correspondem à designação e à 

hierarquização que Damásio e outros autores deram às emoções, considerando-

as como primárias e secundárias.  

Então, tais emoções, conforme se tratem das que se referem ao estado 

mais infantil ou ao estado mais adulto, ao sofrerem danos na sua organização, 

vão decerto reflectir-se na realização das necessidades do indivíduo, podendo 

produzir mal-estar, doença e/ou alterações na sua Qualidade de Vida.  

Mas, então a Qualidade de Vida está relacionada com a saúde?  

Os investigadores da área têm realizado estudos de Qualidade de Vida a 

partir de Escalas de Estado de Saúde. É o caso do Questionário de Saúde (SF-

36), trabalhado e aferido para a população portuguesa pelo professor Pedro Fer-

reira do Centro de Estudos de Investigação em Saúde, da Universidade de Coim-

bra (Ferreira et al, 1998). Tal Questionário foi aplicado por nós, com a devida au-

torização do autor, à nossa Amostra populacional, para encontrar relações ente 

aspectos psicológicos, emocionais e sociais dos indivíduos com Insuficiência Re-

nal Crónica Terminal e a sua Qualidade de Vida.  

Por outro lado, também os defensores da medicina sistémica comungam 

da ideia de que, de facto, a Qualidade de Vida tem impacto sobre a saúde. Esta 

conclusão é ainda encontrada nos estudos de Damásio (1997) que nos esclare-

cem sobre a capacidade de expressão e de percepção das emoções, relacionan-

do estes aspectos com a saúde e o bem-estar do indivíduo, o que nos leva a crer 

que, embora o autor não utilize a expressão Qualidade de Vida, as suas explica-

ções são extremamente úteis para as relações que encontramos entre emoções, 

Qualidade de Vida e saúde.  

Senão vejamos: Damásio distingue, como anteriormente já referenciamos, 

duas categorias de emoções – as que sentimos muito cedo na vida e que ele de-
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signa de “emoções primárias” e as que experimentamos enquanto adultos, cujo 

mecanismo foi construído de forma progressiva, apoiando-se nas emoções da 

idade precoce, as “ emoções secundárias”. Assim, de acordo com o autor, as 

emoções primárias representam o mecanismo fundamental e dependem de circui-

tos dos neurónios que pertencem à parte do cérebro designada de sistema límbi-

co, já anteriormente referido. Quanto às emoções secundárias, constroem-se a 

partir do momento em que se começam a perceber emoções e a estabelecer re-

lações sistémicas entre certas situações e fenómenos e as emoções primárias. A 

partir daí, intervêm, para além da zona límbica, os córtexes pré-frontais e os so-

matosensoriais.  

 Para melhor compreendermos os mecanismos descritos, temos, por exem-

plo, uma situação em que sentimos uma grande alegria por encontrarmos um 

grande amigo que não víamos há muito tempo. Nestas circunstâncias vão verifi-

car-se uma série de alterações a nível do organismo como: aceleração do ritmo 

cardíaco, rubor da pele, modificação dos músculos da face para expressar a ale-

gria sentida e relaxamento dos músculos das outras zonas do corpo. Ao contrário, 

perante um acontecimento triste, o indivíduo manifesta também uma série de mu-

danças a nível do organismo, tais como: batimentos cardíacos fortes, pele mais 

pálida, secura da boca, contracção de uma parte dos intestinos, contracção dos 

músculos costovetebrais, pescoço e cara.  

 Em qualquer dos exemplos dados, o forte impacto emocional vai provocar 

mudanças tanto ao nível das funções das vísceras, dos músculos e das glândulas 

endócrinas como da hipófise ou das glândulas supra-renais. Haverá ainda liberta-

ção, pelo cérebro, de péptidos neuromuduladores no circuito sanguíneo (Cou-

vreur, 2001).  

Nesta fase, vai haver modificações do sistema imunitário, sendo, portanto, 

evidente que o cérebro é o centro do problema para a saúde. Com efeito, haven-

do alterações a nível do sistema imunitário, a homeostasia será, necessariamen-

te, afectada. Posto isto, de acordo com Couvreur (2001) o professor António Da-

másio resume a interacção mente corpo da forma seguinte:  
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 Todas as partes do corpo podem, graças aos nervos periféricos, 

enviar mensagens ao cérebro, que entram através da medula es-

pinal ou do tronco cerebral. Estas mensagens passam de seguida 

até ao córtex do lobo parietal e da ínsula;  

 As substâncias químicas provenientes da actividade do corpo po-

dem atingir o cérebro por intermédio da corrente sanguínea, po-

dendo influenciar o seu funcionamento de uma forma directa ou in-

directa;  

 O cérebro pode agir sobre todas as partes do corpo por intermédio 

dos nervos, podendo, também, agir sobre o corpo através da acti-

vidade de substâncias químicas veiculadas por via sanguínea.    

   Podemos, então, compreender que saúde e doença não são elementos 

estáticos nem independentes. Trata-se, sim, de um processo global em que os 

factores estão em interacção e influenciam um equilíbrio instável, ou seja, a doen-

ça não é um fenómeno acidental mas um sinal de um desequilíbrio. É desta forma 

que uma diminuição da Qualidade de Vida, por motivos psicológicos ou sociais, 

determina um desequilíbrio emocional que tem por consequência enfraquecer o 

sistema imunitário.  

Em síntese, a Qualidade de Vida, está intimamente relacionada com as 

emoções e com os fenómenos saúde/doença. Além disso, tem grande importân-

cia para a saúde porque, para além de obter boas respostas comportamentais – 

bons hábitos alimentares, exercício físico, medicamentos adaptados ao estado de 

saúde de cada indivíduo – há uma forma de poder fazer intervir respostas internas 

(constituídas por reacções visuais, auditivas, somatosensoriais). De tudo isto, po-

de ainda dizer-se que a Qualidade de Vida pode ser melhorada através de uma 

utilização mais eficaz dos órgãos dos sentidos e de pensamentos positivos, que, 

obviamente, vão gerar emoções positivas também.  

2- EMOÇÕES, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
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Do ponto de vista psicológico, existem emoções naturais e fisiológicas que 

aparecem em todas as pessoas com um importante substrato biológico, desig-

nadamente a alegria, o medo, a ansiedade ou a raiva, entre outras. Tais emo-

ções podem ser agradáveis ou desagradáveis, mobilizam-nos para a actividade 

e tomam parte na comunicação interpessoal. Portanto, essas emoções actuam 

como poderosos motivadores do comportamento humano.   

Apesar disso, as emoções podem ter um importante papel no bem-estar 

psicológico e na Qualidade de Vida ou nos estados de saúde e de doença. Por-

tanto, as emoções influem sobre a saúde e sobre a doença através de suas 

propriedades motivacionais, pela capacidade de modificar os comportamentos 

saudáveis, tais como os exercícios físicos, a dieta equilibrada, o descanso, etc., 

conduzindo muitas vezes para comportamentos menos saudáveis.  

De acordo com vários autores, existem emoções negativas e emoções 

positivas. O termo, emoções negativas refere-se às emoções que produzem 

uma experiência emocional desagradável, como a ansiedade, a raiva e a triste-

za, estas consideradas as três emoções negativas mais importantes. As emo-

ções positivas são aquelas que geram uma experiência agradável, como a ale-

gria, a felicidade ou o amor (Silva, 2000). 

De acordo com o supracitado autor, existem já dados suficientes para po-

dermos afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde, e consequen-

temente, a Qualidade de Vida dos indivíduos, ao contrário das emoções negati-

vas que tendem a comprometê-la. Por exemplo, em períodos de grande stress, 

quando as pessoas desenvolvem muitas reacções emocionais negativas é mais 

provável que surjam certas doenças relacionadas com o sistema imunológico, 

como por exemplo, a gripe, herpes, diarreias, ou outras infecções ocasionadas 

por vírus oportunistas. Em contrapartida, o bom humor, o riso, a felicidade, aju-

dam a manter e/ou recuperar a saúde.  

3 - EMOÇÕES NEGATIVAS E EMOÇÕES POSITIVAS, SAÚDE E QUALIDA- 

     DE VIDA 
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Em relação às emoções negativas, uma das reacções emocionais que 

mais se tem estudado é, sem dúvida, a ansiedade. Este é um estado emocional 

reconhecidamente associado a múltiplos transtornos. Uma segunda emoção 

negativa que tem sido muito estudada é a raiva, pela sua estreita relação com 

os transtornos cardiovasculares. Finalmente, a tristeza e sua representação psi-

copatológica, a depressão, pelo fato desta se acompanhar, em geral, de altos 

níveis de ansiedade.  

A ansiedade, enquanto emoção, pode ser considerada como uma reac-

ção natural que se produz diante de certos tipos de situações nas quais a pes-

soa necessitaria de recursos adaptativos extra. As situações onde se desenca-

deiam as reacções de ansiedade têm em comum, regra geral, a previsão sub-

jectiva de possíveis consequências negativas para o indivíduo. Esta reacção 

supõe uma mobilização de diferentes recursos cognitivos, tais como a atenção, 

a percepção, a memória, o pensamento, a linguagem, de diferentes recursos 

fisiológicos, como a activação do sistema nervoso autónomo, da activação mo-

tora, da actividade glandular e de diferentes recursos de comportamento, como 

estar alerta, evitar o perigo, entre outros. Tais recursos teriam como objectivo o 

enfrentamento das possíveis consequências negativas. De facto, apesar da an-

siedade ser uma emoção natural, de carácter essencialmente adaptativo, quan-

do excessiva ela pode estar na base de muitos processos que podem levar à 

doença (Silva, 2000). 

No entanto, quando a pessoa experimenta altos níveis de ansiedade, du-

rante um tempo prolongado, o seu bem-estar psicológico se encontra seriamen-

te prejudicado, os seus sistemas fisiológicos podem ser alterados por excesso 

de solicitação, o seu sistema imunológico pode ser incapaz de defender o seu 

organismo, os seus processos cognitivos podem se prejudicar, provocando uma 

diminuição do rendimento e, finalmente, a evitamento das situações que provo-

cam essas reacções ansiosas pode comprometer a sua vida profissional e levar 

a uma diminuição da sua Qualidade de Vida. A actividade cognitiva, por exem-

plo, pode ser muito prejudicada por processos emocionais, notadamente pela 
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ansiedade. Assim sendo, por exemplo, o rendimento intelectual nos exames ou 

em outras situações de avaliação pode deteriorar-se (Silva, 2000). 

De realçar que há pessoas que se regozijam de saberem "controlar" as 

emoções. Mas, o facto de não se comportarem de acordo com esses sentimen-

tos negativos não significa, de todo, que não estão a experimentar as tais emo-

ções negativas. Pode não bastar a essas pessoas o controlo das manifestações 

das emoções negativas, pois, mesmo controlando as reacções de ansiedade, 

pode haver níveis elevados da activação fisiológica global, de alterações do sis-

tema nervoso autónomo ou de mudanças no sistema imunitário (Falcone, 2000).   

Porém, em vez de se imunizarem contra as emoções negativas, o que se-

ria o ideal, as pessoas que se dizem "controladas", podem não estar a reconhe-

cer os estados emocionais negativos que estão experienciar. 

Tais pessoas podem estar a disfarçar a raiva, a ansiedade, o medo ou a 

tristeza. No entanto, as tentativas de se libertarem (disfarçando) dessas emo-

ções negativas nem sempre tem êxito, pois algumas pessoas que aparentam 

uma certa tranquilidade podem estar a desenvolver uma alta reatividade fisioló-

gica. São pessoas obrigadas, pelo papel social que desempenham, a disfarçar 

sentimentos diariamente, mas tal significa que não estejam, no seu íntimo, a vi-

ver tais emoções. 

Para Silva (2000), acredita-se, actualmente, que os transtornos psicosso-

máticos ou psico-fisiológicos, como algumas dores de cabeça, das costas, al-

gumas arritmias cardíacas, certos tipos de hipertensão arterial, algumas doen-

ças digestivas, entre tantas outras doenças, podem ser produzidas por uma ex-

cessiva activação das respostas fisiológicas do órgão ou sistema que sofre a 

lesão ou disfunção (cardiovascular, respiratório, urinário e outros). De acordo 

com o mesmo autor, seria uma espécie de disfunção do órgão ou do sistema 

orgânico por trabalhar em excesso por muito tempo, indo da emoção à lesão, 

dizendo, isto, respeito às doenças com verdadeiro componente orgânico, detec-

tável por exames clínicos e não à somatização ou conversão, que são quadros 

onde existe a queixas, não se encontrando alterações orgânicas. 
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Ainda segundo Silva (2000) clinicamente, uma ampla variedade de trans-

tornos psico-fisiológicos pode estar associada à ansiedade, entre eles os trans-

tornos cardiovasculares, digestivos, urinários, as cefaleias, a síndrome pré-

menstrual, a asma, transtornos dermatológicos, transtornos sexuais, a depen-

dência química, os transtornos da alimentação, a debilidade do sistema imunitá-

rio etc.  

Adoptando a expressão Da Emoção à Emoção Mesmo, Silva (2000) refere 

que as emoções negativas podem, por sua vez, determinar não apenas uma 

repercussão orgânica, como se vê em psicossomática, mas, sobretudo, uma 

repercussão psico-emocional. Neste caso, o excesso de ansiedade poderia tra-

duzir-se por Transtornos de Ansiedade e que, actualmente, as classificações 

internacionais (CID.10 e DSM.IV) reconhecem as seguintes manifestações clíni-

cas da ansiedade patológica: 

Ataque de Pânico: Que se caracteriza por crise súbita de sintomas de apreen-

são, medo intenso ou terror, acompanhados habitualmente de sensação de 

morte iminente e sinais como palpitações, opressão ou mal-estar torácico, 

sensação de sufocamento, medo de perder o controlo e de ficar louco;  

Agorafobia: Que se caracteriza pelo aparecimento de ansiedade ou compor-

tamento de evitamento de lugares ou situações de onde escapar pode ser di-

fícil ou complicado, ou ainda de onde seja impossível conseguir ajuda no caso 

de se passar mal;  

Fobia específica: Que se caracteriza pela presença de ansiedade clinicamente 

significativa, como resposta à exposição a determinadas situações e/ou objec-

tos específicos temidos irracionalmente, dando lugar a comportamentos de 

evitamento;  

Fobia social: Que se caracteriza pela presença de ansiedade clinicamente 

significativa como resposta a situações sociais ou actuações em público, e 

também podem dar lugar a comportamentos de evitamento. 
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Esta classificação inclui ainda outras entidades relacionadas com os 

transtornos de ansiedade grave, mais directamente ligadas à psiquiatria mas 

que, não são de desvalorizar no cidadão comum, pois como se costuma dizer 

“O doente tem sempre razão” e, muitas vezes, quando menos esperamos, os 

nossos doentes, supostamente com apenas doença orgânica, como é o caso 

dos insuficientes renais, recorrem ao suicídio.   

Assim, desta classificação, destacam-se, ainda:  

 

Transtorno obsessivo-compulsivo: caracterizando-se por obsessões que 

causam ansiedade e mal-estar significativos, e/ou compulsões, cujo propósito é 

neutralizar a ansiedade, sendo, as obsessões ideias involuntárias, recorrentes, 

persistentes, absurdas e geralmente desagradáveis que aparecem com grande 

frequência sem que o indivíduo possa evitá-las e as compulsões comportamen-

tos repetitivos que se realizam em forma de rituais;  

Transtorno por stress pós-traumático: caracterizando-se pela recorrência 

de experiências ou de acontecimentos altamente traumáticos, e comportamento 

de evitamento dos estímulos relacionados com a situação vivida como traumáti-

ca;  

Transtorno por stress agudo: caracterizando-se por sintomas parecidos 

com o transtorno por stress pós-traumático que aparecem imediatamente de-

pois de um acontecimento altamente traumático;  

Transtorno de ansiedade generalizada: caracteriza-se pela presença de 

ansiedade e preocupações excessivas e persistentes durante pelo menos seis 

meses;  

Transtorno de ansiedade devido a doença orgânica: Que se caracteriza 

por sintomas proeminentes de ansiedade que se consideram secundários a 

efeitos fisiológicos directos de uma doença subjacente;  

Transtorno de ansiedade induzido por substâncias: caracterizando-se por 

sinais e sintomas proeminentes de ansiedade secundários aos efeitos fisiológi-

cos directos de uma droga, fármaco ou tóxico;  
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Transtorno de ansiedade não especificado; designação aplicada àqueles 

transtornos que se caracterizam por ansiedade ou evitamento fóbico proeminen-

tes, que não reúnem os critérios diagnósticos dos transtornos de ansiedade já 

mencionados. 

Voltando, ainda, às emoções negativas e ao seu impacto para a saúde e 

para a Qualidade de Vida, abordaremos agora alguns aspectos relacionados com 

os efeitos da raiva e do ódio. Não erraria totalmente se dissesse que vivemos a 

Era da Raiva. Tentando verificar a aprovação social das manifestações da Raiva, 

quatro estudos examinaram a consideração social que o sistema atribui para as 

pessoas “raivosas”. Esses estudos mostram que o povo atribui mais status às 

pessoas que expressam Raiva do que às pessoas que expressam tristeza ou 

mágoa. No primeiro estudo, os participantes aprovaram mais o presidente Clinton 

quando o viram expressar Raiva sobre o escândalo de Monica Lewinsky do que 

quando o viram expressar tristeza ou mágoa. 

Este efeito Raiva-tristeza foi confirmado num segundo estudo que envol-

veu um político desconhecido. O terceiro estudo mostrou que, numa companhia 

conferir alguma distinção esteve correlacionado com as avaliações de uns com-

panheiros sobre a Raiva manifestada pelos outros, objectos da distinção. No es-

tudo final, os participantes atribuíram um salário mais elevado, bem como um 

status mais elevado a um candidato ao emprego que se mostrasse mais irritado 

que triste. Além disso, os estudos de número 2 e 4 mostraram que as expressões 

de Raiva criam a impressão que a pessoa raivosa é mais competente (Tiedens, 

2001). 

Contudo, estudos vários têm demonstrado que, de facto, a raiva e o ódio 

matam ou, pelo menos, aumentam significativamente os riscos de se ter algum 

problema sério de saúde, onde se inclui desde uma simples crise alérgica, uma 

grave úlcera digestiva ou, até, até um fulminante ataque cardíaco. Janice Willi-

ams acompanhou, durante seis anos, 13.000 homens e mulheres com idade 

entre 45 e 64 anos e, tomando o comportamento como base, descobriu que as 

pessoas que se irritam intensamente, e com frequência, têm três vezes mais 
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probabilidades de sofrer um enfarte do miocárdio que aquelas que encaram as 

adversidades com mais serenidade (Williams, 2000). 

Tal, acontece porque a cada episódio de raiva e ódio, o organismo liberta 

uma carga extra de adrenalina no sangue (é o que acontece nas Suprarenais 

durante os episódios de Stress). O aumento da concentração de adrenalina 

aumenta o número de batimentos cardíacos e, simultaneamente, torna mais 

estreitos os vasos sanguíneos, o que aumenta a pressão arterial. A repetição 

desses episódios pode gerar dois problemas em geral associados ao enfarte; 

alteração do ritmo cardíaco (arritmia), aumento da pressão arterial e uma súbita 

dilatação das placas de gordura que, porventura, estejam nas artérias (Silva, 

2000). 

Com efeito, a medicina tem enfatizado exaustivamente as condições de 

vida e de personalidade que favorecem a doença cardíaca; quem fuma, como 

se sabe, tem até cinco vezes mais possibilidades de sofrer um ataque cardíaco, 

pessoas com uma vida sedentária apresentam um risco 50% maior de ter pro-

blemas de coração, obesidade e outros problemas de saúde. No entanto, de-

pois de muitos estudos sabe-se que a influência da raiva no desenvolvimento de 

doenças cardíacas é comparável a essas causas anteriormente conhecidas e, 

além disso, mais, é independente das mesmas (Windows, 2000).  

Isso quer dizer que, se a pessoa não tiver nenhuma dessas condições re-

lacionadas com o desenvolvimento de doenças cardíacas mas não souber lidar 

com a raiva e com o ódio, estará, igualmente, susceptível às mesmas. 

De facto, a ansiedade a raiva e o ódio são emoções negativas extrema-

mente nocivas à saúde. A este respeito, num artigo recente, Suinn (2001) ofere-

ce uma revisão selectiva da pesquisa nessa área e ilustra como a ansiedade e a 

raiva aumentam a vulnerabilidade às doenças, comprometem o sistema imunitá-

rio, aumentam níveis de gordura no sangue, exacerbam a dor e aumentam o 

risco da morte por doença cardiovascular. Assim sendo, está provado que as 

pessoas cuja personalidade se classifica como “Pavio Curto” têm maiores pro-

babilidades de sofrer do coração. Parar de fumar, fazer exercícios regularmente 

http://gballone.sites.uol.com.br/psicossomatica/cardiologia.html#suprarenal
http://gballone.sites.uol.com.br/psicossomatica/cardiologia.html#suprarenal
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e ter uma alimentação saudável é difícil mas, dominar a Raiva, parece ser mais 

difícil ainda (Suinn, 2001). 

Porém, é difícil tentar estabelecer alguma relação entre Raiva e agente 

stressor desencadeante da Raiva. Esta questão varia de pessoa para pessoa e 

depende, basicamente, da valorização que a pessoa dá aos objectos do mundo 

à sua volta e dos seus traços de personalidade. (Fang, 2001). 

De referir, no entanto, que o ódio é mais profundo que a raiva, ou seja, 

enquanto a raiva seria predominantemente uma emoção, o ódio seria, predomi-

nantemente, um sentimento. Paradoxalmente, podemos dizer que o ódio é um 

afecto tão primitivo como o amor. Com efeito, tanto como o amor, o ódio nasce 

de representações e desejos conscientes e inconscientes, os quais reflectem 

mais ou menos o narcisismo fisiológico que nos faz pensar sermos muito espe-

ciais. De facto, assim como no amor, só odiamos aquilo que nos for muito im-

portante. Não há necessidade de serem muito importantes, para nós, as coisas 

pelas quais experimentamos raiva mas, para odiar é preciso valorizar o objecto 

odiado (Suinn, 2001). 

De acordo com o supracitado autor, a teoria do Sujeito-Objecto, diadati-

camente coloca a ideia de que existem apenas duas coisas na nossa existência, 

o eu (self), o sujeito e o não-eu, o objecto A mesma teoria defende, ainda, que 

tudo o que sentimos, desde o nosso nascimento, são emoções e sentimentos 

em resposta ao objecto. Para que essa teoria possa ter utilidade é imprescindí-

vel entendermos o objecto como tudo aquilo que não é o eu, mais precisamen-

te, tudo aquilo que não é “minha consciência”. Assim sendo, teremos os objec-

tos do mundo externo ao sujeito, que são as coisas, os fatos, os acontecimen-

tos, e os objectos internos, que são os meus órgãos, a minha bioquímica e, 

nesse sentido, posso sentir raiva, e outros sentimentos, em resposta a algum 

objecto externo (pessoa, trânsito, equipa de futebol...) ou sentir ansiedade, e 

outros sentimentos, em resposta a algum objecto interno (hiperteireoidismo, di-

abetes, hipertensão essencial e outros. 
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Porém, de qualquer forma, o mundo objectual (do não eu) só pode ter o 

valor que o sujeito lhe atribui. Para o sujeito nutrir sentimentos de ódio, é indis-

pensável que atribua ao objecto de seu ódio um valor suficiente para fazê-lo 

reagir com esse tipo de sentimento. Obviamente, se ignorar o valor do objecto 

não poderá odiá-lo (Suinn, 2001). 

Assim, segundo o supracitado autor, em termos práticos podemos dizer 

que a raiva, como uma emoção, não se transforma em mágoa, mas em stress, 

e o ódio, como sentimento, vai resultar numa mágoa crónica, numa angústia e 

frustração, difíceis de gerir. É importante, de facto, ter a noção de que, nenhum 

dos dois é bom para a saúde; enquanto a raiva, através de seu aspecto agudo e 

stressante proporciona uma revolução orgânica bastante importante, às vezes 

suficientemente importante para causar um transtorno físico agudo, do tipo en-

farte ou derrame (AVC), o ódio consome o equilíbrio interno cronicamente, mais 

compatível com as doenças crónicas e incuráveis.  

De ressaltar que a força do ódio é muito grande. O sofrimento e o ódio 

são tão próximos e íntimos que, por vezes, os indivíduos acabam por voltar à 

teoria do sujeito-objecto! Isto, talvez porque a adopção da posição de apatia em 

relação ao ódio e à raiva seja o segredo para prevenir o sofrimento. A Raiva e 

os Problemas de Relacionamento e de Adaptação Social têm sido, também, 

uma das preocupações dos estudiosos dos efeitos das emoções na saúde e na 

Qualidade de Vida dos indivíduos, tendo em conta o seu bem-estar integral.   

A este propósito, Smith (2000) realizou uma pesquisa sobre a violência 

em 213 meninas, com idade entre 9 e19 anos. O tema da pesquisa dizia respei-

to aos factores precipitantes da Raiva, bem como os comportamentos e relacio-

namentos interpessoais e os problemas de conduta no lar e na escola. Os da-

dos iniciais resultaram na separação em dois grupos; 54 delas consideradas 

como violentas e 159 como não-violentas. Neste estudo, a raiva, precipitada por 

situações específicas de injustiça, mostrou ser sempre mais intensa e generali-

zada nas meninas violentas do que nas meninas não-violentas. As meninas vio-

lentas, portanto, aquelas que nutriam mais o sentimento da raiva, tinham maior 
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possibilidade de não gostar da escola e/ou de contestar sentidamente a discipli-

na da escola, tinham também muito mais dificuldades adaptativas e pior relacio-

namento interpessoal que as meninas não-violentas (Smith, 2000). 

Um outro aspecto, que interessa referir, é que a violência e agressividade 

no ambiente de trabalho são frequentes problemas da nossa vida quotidiana. 

Há estudos sobre a predisposição para o sarcasmo e para a raiva no ambiente 

do trabalho e determinados traços da personalidade (Calabrese, 2000).  

Tais estudos levaram a concluir que existem muitas variáveis para a exa-

cerbação da raiva no ambiente de trabalho. Entre essas variáveis incluem-se as 

influências da cultura, pessoal e do sistema, o próprio ambiente de trabalho, se 

hostil ou não, os mecanismos psicológicos pessoais de defesa, as atitudes da 

liderança, o stress vigente e, finalmente, das diferenças da personalidade (Ca-

labrese, 2000). 

Outra investigação avaliou se as pessoas que haviam perpetrado algum 

tipo de violência, poderiam ser diferenciadas de pessoas não violentas através 

de medidas da raiva e da distorção cognitiva. Os resultados revelaram, como já 

se supunha pelo bom senso, que as pessoas violentas tiveram níveis bem mais 

elevados de raiva dirigida ao exterior do que os participantes não violentos e, 

quando algum teste mostrava não haver diferenças entre níveis da raiva entre 

os participantes violentos e não violentos, além do acto agressivo, os resultados 

sugeriam que os indivíduos mais violentos têm dificuldade em controlar senti-

mentos de irritabilidade e, por isso, muito mais facilidade em expressar a raiva. 

Nenhuma diferença significativa se verificou em relação à racionalidade e inte-

lectualidade dos dois grupos (Dye, 2000). 

Neste contexto, e voltando à teoria do sujeito-objecto, talvez a adopção 

de posição de apatia em relação ao ódio e à raiva seja o segredo para prevenir 

o sofrimento. Apatia no sentido valorativo, ou seja, não permitir que nosso sujei-

to mobilize valores para os objectos potencialmente causadores do nosso ódio 

e/ou raiva. Assim sendo, não experimentar o ódio, a raiva e, consequentemente, 

o sofrimento, poderá ser uma condição de sobrevivência física e emocional, 



 

 186 

contribuindo para a saúde e o bem-estar e aumentando a nossa Qualidade de 

Vida. 

Por outro lado, é do senso comum que não fumar, alimentar-se equilibra-

damente, evitar carnes vermelhas e gordurosas, praticar exercícios físicos regu-

larmente, dormir número satisfatório de horas, ter uma vida regrada, não come-

ter exageros e excessos, e outras tantas recomendações levam, concerteza, a 

uma maior longevidade, o que não significa que essa “eternidade de vida” seja 

vivida com uma boa Qualidade!  

Com esta leve introdução pretende-se, singelamente, demonstrar que as 

atitudes necessárias para um modo de vida politicamente correcto, podem ser 

medidas que fazem viver mais, mas nem sempre, melhor. Viver mais, não signi-

fica viver melhor, ou seja, quantidade não é sinónimo de qualidade.  

Há alguns anos, afirmar que existia uma vinculação directa entre o humor 

e a boa saúde era quase uma heresia para a ciência. Porém, actualmente, as 

ciências médicas em geral, a psicologia, a sociologia e outras ciências sociais, a 

partir de vários estudos realizados defendem a importância do bom humor, dos 

bons sentimentos e da afectividade sadia na Qualidade de Vida e na saúde glo-

bal da pessoa, sobretudo na prevenção de doenças e como factor de melhor 

recuperação de doenças graves, entre as quais as doenças crónicas. 

Patch Adams é o nome de um filme, protagonizado por Robin Williams, 

que conta a história de um aplicado estudante de medicina que, de todas as ma-

neiras possíveis, se empenhou em demonstrar a importância de humanizar a 

profissão médica, bem como a importância do humor como meio para atingir o 

bem-estar dos doentes. A partir deste e doutros exemplos, parece-nos que hoje, 

salvo infelizes excepções, já não existe dúvida nenhuma sobre a relação existen-

te entre o stress, seja ele físico ou emocional, e a saúde orgânica, incluindo o 

funcionamento do sistema imunológico e o desenvolvimento de alguns tipos de 

doenças.  

Da pesquisa de tais questões, dedica-se uma parte bastante nova da me-

dicina e da psicologia, a psiconeuroimunologia, ou seja, o estudo da maneira 

http://gballone.sites.uol.com.br/psicossomatica/psiconeuroimunologia.html
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pela qual as emoções influem no sistema imunológico das pessoas. Digamos 

que se trata do estudo dos mecanismos de interacção e comunicação entre a 

mente e os três sistemas responsáveis de manter o organismo equilibrado: o 

sistema nervoso, o sistema imunitário e o sistema endócrino. É a comunicação 

entre esses três sistemas, que se faz através de substâncias químicas geradas 

por eles, como as hormonas, os neurotransmissores e as citoquinas. Segundo 

as descobertas já feitas, os acontecimentos stressantes processados através da 

cognição da pessoa, ou seja, através do sistema de crenças e valores próprios 

de cada indivíduo, podem originar sentimentos negativos de cólera, raiva, de-

pressão, falta de defesas e desesperança, sendo, as pessoas com esses senti-

mentos consideradas possuidoras de um índice emocional negativo. 

De referir que as investigações sobre as contribuições do bom humor para 

a saúde e Qualidade de Vida são mais recentes e menos numerosas do que os 

estudos sobre os efeitos nefastos da tristeza, da angústia e da raiva. Um estudo 

recente sobre a actividade das células tipo “T Killer”, importantes na imunidade 

contra tumores, mostrou os efeitos de programas que estimulam o riso e o bom 

humor no aumento da actividade desses componentes imunológicos, ao mesmo 

tempo em que os estados depressivos enfraqueciam esse aspecto da defesa 

orgânica (Takahashi, 2001). 

Na mesma perspectiva, Berk e colaboradores (2001) estudaram, também, 

a modulação neuroimunológica durante e depois de doentes terem sido subme-

tidos a programas associados ao bom humor e ao riso. Concluíram, os autores, 

que o riso e o bom humor podem ter efeitos benéficos na saúde, recomendando 

esse tipo alternativo de terapia para melhorar o bem-estar e como coadjuvante 

ao tratamento médico formal. 

Com efeito, os efeitos do bom humor sobre a saúde física são tão eviden-

tes que uma boa e sincera risada pode ter a importância de uma sessão de gi-

nástica. Já na psicossomática a medicina preocupou-se, até agora, em mostrar 

os mesmos resultados de maneira inversa, ou seja, mostrando as relações entre 

determinadas emoções e a ocorrência de doenças cardíacas. 
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Importa referir que, na década de 1940, Flanders Dumbar já descrevia al-

gumas características de humor e comportamento do paciente coronariano. Di-

zia, esse investigador, que existia, entre os pacientes coronarianos, grande nú-

mero de pessoas compulsivas, com tendência ao trabalho contínuo, hiperactivos, 

que desprezavam as férias e não dividiam responsabilidades, além de negarem 

estar eventualmente emocionadas ou depressivas. Esta foi, talvez, a primeira 

observação para a futura classificação e denominação da chamada Personalida-

de Tipo A, a qual se viria a relacionar à maior propensão para o enfarte do mio-

cárdio. Neste contexto, apresentam-se abaixo, as características da Personali-

dade Tipo A, com asteriscos nos traços compatíveis com o mau humor. 

 Características de Comportamento do Tipo A de Personalidade 

1. Tendência para procurar atingir metas não bem definidas ou muito altas;  

2. Acentuada impulsão para competir;  

3. Desejo contínuo de ser reconhecido e de progredir; 

4. Envolvimento em múltiplas funções; 

5. Falta de tempo para terminar alguns empreendimentos;  

6. Preocupação física e mental;  

7. Incapacidade de relaxamento satisfatório, mesmo em épocas de folga*; 

8. Insatisfação crónica com as realizações*; 

9. Grau de ambição está sempre acima do que obtém*; 

10. Movimentos rápidos do corpo;  

11. Tensão facial; 

12. Entonação emotiva e explosiva na conversação normal*; 

13. Mãos e dentes quase sempre apertados. 

 

Além disso, a Personalidade Tipo A parece ser um complexo ac-

ção/emoção caracterizado por uma luta contínua, crónica e incessante na tenta-
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tiva de atingir mais em menos tempo, abrigando uma hostilidade dissimulada e 

constante. Há na Personalidade Tipo A uma hostilidade manifesta ou dissimula-

da, alto grau de aborrecimento, irritação, rancor e impaciência, sentimentos que 

podem ser considerados como índice emocional negativo. 

Importa referir que, assim como o cardiologista mais sensível detecta a 

Personalidade Tipo A associada à doença das coronárias, também os oncologis-

tas, com as mesmas qualidades holísticas, conceituam e delineiam uma Perso-

nalidade Tipo C, onde o risco maior seria para as neoplasias. Neste tipo de per-

sonalidade haveria traços proeminentes de negação das experiências mais 

traumáticas, supressão das emoções e tendência à raiva. Outras características 

deste padrão personal (de personalidade) seriam amabilidade excessiva, porém, 

às vezes contrariada, não reconhecimento dos conflitos, aspiração social exage-

rada, comportamento forçosamente harmonioso, paciência desmedida mas dis-

simulada, racionalidade contundente e um rígido controlo da expressão emocio-

nal. As pessoas com este tipo de personalidade costumam ser verdadeiras 

pseudo-bem-humoradas (Baltrusch, Stangel e Titze, 1991). 

Os pesquisadores consideram, também, para a Personalidade Tipo C, 

que o uso excessivo da negação e da repressão (mecanismos de defesa), bem 

como a dissimulação dos sentimentos são importantes factores ligados ao de-

senvolvimento de neoplasias. De acordo com os estudiosos do assunto, para 

essa forma e estilo de reagir à vida, os stressores psicossociais estariam associ-

ados à diminuição da imuno-competência orgânica e, consequente a essa alte-

ração, ao desenvolvimento de neoplasias malignas. Além disso, também o risco 

de metástases de um tumor já tratado estaria significativamente influenciado pe-

la reacção da Personalidade Tipo C com o tipo e a duração dos stressores psi-

cossociais (Baltrusch, Stangel e Titze, 1991). 

Porém, quando falamos em risadas e bom humor não nos estamos a refe-

rir à pessoa que conta anedotas e que ri por qualquer motivo. Às vezes um com-

portamento assim pode ser uma exigência profissional ou uma conveniência so-

cial. O bom humor, na realidade, diz respeito a rir-se das coisas em geral, das 

incongruências da vida quotidiana, da comédia da vida diária, das zangas, dos 
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pequenos problemas do dia-a-dia e, até mesmo, dos tempos difíceis que passa-

mos. 

Fazer “piadinhas” de tudo é muito mais eficiente que assistir um show de 

humorismo sofisticado, para o qual tenhamos que disputar a vaga do estaciona-

mento. Trata-se de levar a vida de forma mais leve, mesmo diante de um traba-

lho mais sério, trata-se de rir mais e com maior frequência do que de costume.  

Em alguns Países mais desenvolvidos, são encomendados, por órgãos de 

saúde, alguns trabalhos com o propósito de avaliar a viabilidade económica dos 

programas de aumento da Qualidade de Vida e Promoção do bem-estar que uti-

lizam técnicas para estimular o bom humor e o riso. De salientar que todos os 

estudos de Watt, Verma e Flynn, da Queen's University (1998), revelaram alguns 

resultados positivos que se seguem à intervenção de técnicas de bom humor, 

ressaltando que, embora as evidências fossem ainda inconclusivas, tais progra-

mas podem ser economicamente compensadores (relação custo-benefício). 

 Stress, Adaptação e Risos  

Actualmente o riso tem sido objecto de estudos, por se tratar da expres-

são mais explícita do bom humor e da positividade (Macaluso MC. 1993). Com 

efeito, segundo pesquisas de Hassed (2001), o riso tem um importante papel na 

redução dos hormonas envolvidas na fisiologia do stress, melhorando a intensi-

dade e realçando a criatividade das respostas, reduzindo a dor e, sobretudo, me-

lhorando a imunidade e reduzindo a pressão de sangue. As pessoas que se sa-

bem divertir e rir são, geralmente, mais saudáveis e mais capazes de sair de si-

tuações de stress com maior facilidade. 

De facto, a redução da liberação das hormonas associadas ao stress, 

nomeadamente do cortisol e da adrenalina é ocorrência desejável, já que, como 

se sabe, estando eles em excesso, podem enfraquecer as defesas do organismo 

e elevar a pressão arterial, criando condições para o desenvolvimento de infec-

ções e doenças cardíacas, tais como o enfarte do miocárdio, a hipertensão arte-

rial e a insuficiência cardíaca (Hassed, 2000). 
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A este propósito, John Morreall (1987) afirma que: "A pessoa que tem 

sentido de humor, não só é mais descontraída perante situações potencialmente 

stressantes, como também as compreende de forma mais flexível. Mesmo aque-

le em cujo ambiente não ocorram muitas coisas, a sua imaginação e criatividade 

vão afastá-lo da rotina mental permitindo desfrutar de si mesmo, evitar o aborre-

cimento e a depressão." 

Efeitos Orgânicos do Bom (e do mau) Humor  

Com o advento das pesquisas funcionais do cérebro, pela neurobiologia e 

a neurocirurgia, está a tornar-se cada vez mais possível avaliar como se compor-

ta o Sistema Nervoso Central perante muitas actividades psíquicas. 

Estudos realizados por Liotti (2000) demonstraram que a tristeza e a ansi-

edade, quando comparadas com um estado emocional neutro, activam um con-

junto de regiões cerebrais diferentes. De facto, o estado emocional de tristeza foi 

seguido de activações específicas da área subcortical do giro cingulado e núcleo 

dorsal, juntamente com a desactivação específica de região pré-frontal direita e 

do córtex parietal posterior. Da mesma forma, verificou-se que a ansiedade foi 

associada com as activações específicas do núcleo ventral, do córtex temporal 

orbito-frontal e anteriores, desactivação específica do giro para-hipocampal e 

outras. Tais activações e desactivações complicadas são referidas aqui, apenas 

para nos convencermos do fato de existirem regiões cerebrais mais ou menos 

específicas para tipos mais ou menos específicos de emoções. Anatomicamente, 

o facto importante é a desactivação cortical dorsal selectiva durante a tristeza e a 

desactivação cortical ventral na ansiedade. 

Sabe-se, também, que embora as bases neurobiológicas para as princi-

pais anormalidades do humor não tenham sido ainda claramente estabelecidas, 

através do estudo do fluxo do sangue cerebral e da taxa do metabolismo do açú-

car pelos neurónios, têm-se localizado algumas áreas no córtex cerebral pré-

frontal ventral e no corpo caloso, cuja actividade se encontra fortemente diminuí-

da em pessoas depressivas (Drevets, 1997). Em deprimidos crónicos, por exem-

plo, e de origem familiar, o decréscimo na actividade dessas áreas cerebrais foi 
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explicado pelo autor, pelo menos em parte, por uma redução no volume cortical, 

mostrado pela Ressonância Magnética, de 39 e de 48%. Ressalta ainda, o su-

pracitado autor, que esta região tem sido implicada na mediação das respostas 

emocionais aos estímulos sociais significativos ou provocativos, bem como na 

acção dos medicamentos antidepressivos. Porém, tais alterações na função (e 

até na anatomia) cerebral, perante determinados estados emocionais, têm resul-

tado em difíceis reflexões; Será que as alterações cerebrais produziriam altera-

ções no humor ou, ao contrário, as alterações do humor seriam as causas de 

alterações cerebrais? 

Algum tempo depois, Fischer (2001) pesquisou as relações entre a activi-

dade da amígdala e a disposição pessimista de personalidade. Os resultados 

sugerem um importante papel para a amígdala nos estados emocionais negati-

vos, notadamente nas posturas emocionais cronicamente negativas, típicas das 

disposições pessimistas da personalidade. 

De facto, as relações entre emoções e imunidade já vêm sendo estudadas 

há algum tempo. Um dos objectivos desses estudos é examinar o relacionamen-

to entre factores psicológicos, actividade regional do cérebro e a actividade dos 

leucócitos NT (Natural Killer). Em relação a estas investigações, é de referir que 

se verificou, nos trabalhos de Fischer (2001) uma significativa correlação entre 

as actividades dessas células de defesa imunológica, ansiedade e stress, e acti-

vidade do córtex pré-frontal infero-lateral, córtex orbito-frontal e córtex temporal 

anterior. 

Por outro lado, embora sejam mais ou menos recentes as pesquisas con-

duzidas por K. Shibata, da Universidade do Centro Médico de Rochester, New 

York, sobre as localizações cerebrais da região predominantemente relacionada 

com o humor (bom ou mau) das pessoas. Shibata começou, originalmente, por 

usar imagens de Ressonância Magnética Funcional para estudar o processa-

mento cerebral de incongruências verbais (Fischer, 2001). 

Durante a pesquisa, quando observava a reacção do cérebro às incon-

gruências verbais engraçadas, encontrou alguns dados sugestivos da área do 
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cérebro capaz de processar o bom humor. A estimulação das pessoas surgia 

devido a gracejos verbais, visualização de bonecos animados e sons de garga-

lhadas (Fischer, 2001). 

Em síntese, o riso parece estar associado, primeiramente, ao córtex motor 

suplementar, uma observação constatada também por resultados da estimula-

ção eléctrica desta área durante cirurgias ao cérebro. O córtex direito do pré-

motor pode também estar envolvido no riso. Assim, o sentimento emocional 

agradável que acompanha o riso parece estar associado ao núcleo acumbens, 

como estão muitos outros estados emocionais positivos. Por outro lado, a apre-

ciação dos gracejos e dos bonecos animados parece estar relacionada com o 

lóbulo frontal ventro-medial, uma área que mostra relativamente pouca activida-

de nos doentes com depressão e em pessoas portadoras de lesões capazes de 

destruir o sentido de experimentar o bom humor.    

Sendo assim, parece-nos que a proposta terapêutica que resulta de todas 

estas hipóteses é a seguinte; se o Sistema Nervoso Central e a sua função emo-

cional podem influenciar directamente o nosso sistema imunológico, então tem 

que ser possível o restabelecimento do bom funcionamento imunológico trans-

formando as nossas emoções negativas em positivas. Então, como novas e al-

ternativas terapias surgem a cada momento, a chamada risoterapia baseia-se 

nas propriedades do riso para melhorar pessoas imunodeprimidas, tratando das 

chamadas emoções negativas, procurando fazer esquecer a dor, a tristeza ou o 

medo que caracterizam alguns doentes. De fato, os pensamentos humorísticos 

fazem maravilhas no organismo, principalmente se levarmos em conta que o riso 

e a alegria estimulam a produção de endorfinas e regulam os níveis hormonais. 

Segundo alguns adeptos mais entusiastas da alegria, em doses terapêuti-

cas, aparentemente o riso não melhora apenas as condições do sistema imunitá-

rio. De ressaltar que, de acordo com o psiquiatra da Universidade de Stanford, 

William F. Fry (1992), rir cem vezes durante o dia tem os mesmos efeitos cardio-

vasculares que fazer exercícios de remo durante 10 minutos (Watt, 1998). 

 



 

 194 

 VIDA AFETIVA E SAÚDE 

 

Um aspecto que não gostaríamos de deixar “passar em branco” é, preci-

samente, a relação das emoções e do afecto com a saúde e a Qualidade de Vida, 

esta traduzida por bem-estar.  

 No centro da reflexão sobre a saúde, encontra-se a temática da forma e do 

modo como o indivíduo se relaciona consigo próprio e com o seu contexto, en-

quanto ser afectivo, que experimenta e gera prazer. Por outro lado, promover a 

saúde equivale a condenar todas as formas de comportamento que violentam o 

corpo, o sentimento e a razão humana, gerando, consequentemente, a servidão, 

a perda da liberdade e a cristalização da angústia.  

Perante este quadro, sentimentos de indignidade, inutilidade e depreciação 

podem tomar conta de nossa mente, gerando sofrimento e perda de sentido em 

relação ao trabalho e à vida e, à menor dificuldade, podemos sentir-nos impoten-

tes, paralisados como se o nosso cérebro e músculos estivessem adormecidos. A 

vida, nestas circunstâncias, perde o seu sabor e todas as actividades para as 

quais somos chamados no nosso dia-a-dia podem, também, transformar-se em 

fardos muito pesados em relação à nossa fragilidade.  

Ora bem…este pode ser o começo de um quadro de depressão que, com o 

tempo, poderá aniquilar a nossa vida e levar-nos à inacção, perante o mais pe-

queno obstáculo! Não é isso que queremos…então livremo-nos dela, através do 

cultivo da vida saudável que implica o despertar das emoções, sejam elas positi-

vas ou negativas, agindo com mais coragem e audácia, quando a sensação de 

impotência se transforma em energia e força para lutar. O fundamental, para o 

resgate da vida saudável, é a mudança na relação entre a pessoa e o mundo.  

Saúde, segundo Dejours (s/d) é a possibilidade de ter esperança e poten-

cializar esta esperança em acção. Por isso, constitui-se num processo que diz 

respeito à convivência social e à vivência pessoal, sendo que as necessidades 
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fundamentais ao desenvolvimento do homem, no sentido de alcançar a plenitude 

da saúde humana, são: o pensar, o agir, o imaginar e o amor.  

Assim sendo, na promoção de saúde, não basta apenas ministrar medica-

mentos ou ensinar novos conhecimentos e padrões comportamentais. É preciso 

actuar nas necessidades e emoções que mediam tais conhecimentos e práticas, 

isto é, na base afectiva do comportamento, tendo em vista a saúde/bem-estar e a 

Qualidade de Vida.  

Com efeito, em quase todas as doenças, se encontram relações curiosas 

entre o que se passa na cabeça das pessoas e a evolução de sua doença física. 

De certo, já todos experimentamos situações emocionalmente positivas, quando 

parece que compreendemos o mundo e nos sentimos tocados pelas fadas madri-

nhas da sabedoria; porém, também temos experimentado situações emocional-

mente negativas, nas quais prevalece a confusão. Na verdade, os nossos senti-

mentos são o sexto sentido, o sentido que interpreta, organiza, dirige e resume os 

outros cinco. Os sentimentos dizem-nos se o que estamos a experienciar é ame-

açador, doloroso, lamentável, triste ou alegre.  

Quando perdemos o contacto com os nossos sentimentos, perdemos o 

contacto com as nossas qualidades mais humanas, perdemos saúde e Qualidade 

de Vida. Os sentimentos são a maneira como nos percebemos. São a nossa re-

acção ao mundo que nos circunda; portanto, compreender os nossos sentimentos 

é compreender a nossa reacção a esse mundo. É entender a nossa vida emocio-

nal e afectiva como fonte de equilíbrio ou desequilíbrio, de saúde ou de doença. 

 Os sentimentos podem ser disfarçados, negados, racionalizados, mas um senti-

mento doloroso não se retirará enquanto não tiver percorrido o seu percurso natu-

ral. Emoção e afecto são, portanto, sentimentos que apenas se diferenciam em 

grau de intensidade.  

Enquanto as emoções têm uma forte expressão corporal, uma base fisioló-

gica inata, segundo alguns autores, são sentimentos passageiros, pressionados 

pelos acontecimentos e pelas ansiedades que se acumulam durante o transcorrer 

da convivência grupal. Requerem um constante esvaziamento ou expressão. Po-
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dem desencadear desestruturação ou alívio. Assim, uma explosão emocional co-

mo o choro, por exemplo, depois de uma reprimenda ou discussão, pode criar 

alívio passageiro, porém, mais tarde, pode, também, deixar um rastro de culpa 

pela sensação de ter "manchado" a imagem.  

Por seu lado os sentimentos mais duradouros, como a afectividade, por 

exemplo, significam que uma pessoa está implicada com algo ou alguém e este 

fato pode constituir-se desde emoções simples até sentimentos mais complexos 

que caracterizam a própria personalidade do indivíduo, influenciando o seu  de-

senvolvimento afectivo-cognitivo.  

Quanto ao afecto constitui-se no amplo espectro de sentimentos associa-

dos à história das relações. O afecto estrutura o entrelaçamento das subjectivida-

des pessoais, sejam as atitudes solidárias, as antipatias, os enfrentamentos, as 

lealdades ou as oposições. O poder do afecto é a possibilidade de determinar as 

acções, os comportamentos e os pensamentos que se terão diante desta ou da-

quela pessoa. Importa lembrar que a criação do vínculo afectivo leva tempo, ou 

seja, é necessário compartilhar história e vivências, para que os laços afectivos se 

solidifiquem.  

Com efeito, os factores afectivos implicam, num nível mais profundo, a 

aprendizagem de formas adequadas para expressar uma variada gama de senti-

mentos e emoções. Um outro aspecto relevante da dimensão afectiva são os 

afectos disfuncionais que interferem na interacção social. Entre eles estão a ansi-

edade e a depressão. Na base destes afectos está o sentimento de perda, sendo 

que os mais importantes são: a perda de um grande amor, a perda do controlo e a 

perda da auto-estima, sendo de salientar que de entre estas perdas, a mais signi-

ficativa é a da auto-estima, responsável pelo bloqueio das idealizações do nosso 

Ego.  

Como sabemos, a auto-estima é a dimensão afectiva do auto-conceito, que 

está relacionada com o sentido de eficiência pessoal e de auto-valorização. Se-

gundo Branden (1993), a auto-estima refere-se a um sentido de auto-respeito, 

confiança, identidade e assertividade do indivíduo. A sua presença permite identi-
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ficar os indivíduos bastante produtivos daqueles que fracassam, desistem ou su-

cumbem perante as dificuldades. Os indivíduos de elevada auto-estima revelam 

um acentuado grau de aceitação de si mesmos e dos demais, sentem-se seguras 

no seu ambiente e nas suas relações sociais, revelando um sentimento de per-

tença e de vinculação aos outros.  

Trata-se de pessoas que, quando enfrentam desafios ou problemas, rea-

gem com confiança e geralmente são bem sucedidas. Sentem-se orgulhosos de 

si mesmos e responsabilizam-se pelos seus próprios actos. Em contraste com tais 

pessoas, estão os indivíduos que, apresentando baixa auto-estima, são medrosos 

e não se arriscam, por temer o fracasso, preocupando-se com o que os outros 

pensam deles ou dos seus actos e, geralmente, não são capazes de fazer frente 

aos desafios. As pessoas que possuem baixa auto-estima, regra geral, embora 

saibam o que fazer para atingir certas metas em uma situação social, nem sequer 

tentam porque se sentem incapazes.  

Relativamente às perdas, a perda verdadeiramente mais difícil de aceitar é 

aquela que faz com que o indivíduo se veja através de si mesmo e constate que 

está carente de recursos. Portanto, o primeiro passo para lidar com as nossas 

perdas é admitir a nossa fraqueza e vulnerabilidade diante dos reveses da vida. 

Em segundo lugar, devemos posicionar-nos, com toda a abertura, diante daquele 

ou daquilo que nos magoa; a mágoa drena as nossas energias; portanto, preci-

samos compensar esta drenagem dirigindo os nossos sentimentos negativos para 

fora de nós mesmos. Deixemos que a nossa mágoa se torne problema da pessoa 

que a provocou.  

Seja como for, o importante é colocarmo-nos directamente em contacto 

com a dor e o prazer da vida, com os nossos sentimentos e experiências como 

realmente são, pois isto é o que nos dá a liberdade de fazer um ajuste mais realis-

ta e positivo em relação ao mundo.  

Em suma, magoa-nos perder algo importante; porém, magoa-nos muito 

mais fingir de outra maneira. Com efeito, é mais positivo colocarmo-nos diante da 

realidade criticamente, esperando dela apenas aquilo que ela nos pode oferecer. 
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Esperar mais do que isto só nos predispõe a sermos magoados de forma ainda 

pior, desnecessariamente. Assim, em todos os momentos, portanto, devemos es-

tar atentos a nós mesmos, pois, ao menor descuido, voltamos a adormecer e a 

tornar-nos susceptíveis a novos desenganos.  

Ora, se as inevitáveis perdas diárias às quais o indivíduo está sujeito são 

as responsáveis pelas diferentes perturbações de ordem física e psicológica vi-

venciadas por ele, a promoção de saúde consistirá, então, em aprender a lidar 

com estas perdas, diminuindo o grau de ansiedade e perturbação mental desen-

cadeadas pelas mesmas.  

A regra de ouro é a seguinte: deixar que as coisas sejam o que são. Uma 

vez que chegamos à conclusão de que não há mais nada a fazer da nossa parte, 

e que os factos seguem paralelamente ao nosso lado sem o nosso consentimen-

to, a razão aconselha aceitá-los com toda a calma, quase com doçura, sendo que, 

aceitar significa admitir, sem irritação, que o outro seja tal como é, ou seja, que as 

coisas sejam como são. Em lugar de nos irritarmos, deixemos que cada coisa, 

uma por uma, seja!  

Desta forma, transformaremos os inimigos em amigos e secaremos inúme-

ros mananciais de sofrimento, recuperando a paz e a saúde física e mental, e 

contribuiremos para a nossa Qualidade de Vida!  

3.1 - INTERRELAÇÕES COM AS NECESSIDADES E CARACTERÍSTICAS 

        DA AUTO-REALIZAÇÃO HUMANA  

 

 Abordamos, no capítulo anterior, a relação e influência das emoções, posi-

tivas e negativas, na saúde e Qualidade de Vida da pessoa humana. Pela abor-

dagem feita parece não restarem dúvidas quanto à importância das emoções na 

saúde e no desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, na sua Qualida-

de de Vida.  
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 Contudo, se realmente tentarmos estabelecer analogias e paralelismos 

com as necessidades e características da auto-realização humana, verificaremos, 

decerto, o quanto são importantes tais emoções quer na saúde, quer na doença, 

influenciando positiva ou negativamente o desenvolvimento harmonioso do indivi-

duo ou, ao contrário, contribuindo para frustrações que vão impedir a sua auto-

realização plena, como ser humano total.  

 Assim, a auto-realização humana, trata-se da necessidade mais elevada no 

topo da hierarquia das necessidades, segundo vários estudiosos que já foram 

referenciados neste trabalho. Porém, para haver realização de qualquer necessi-

dade tem de haver motivação. Por isso, cabe referir aqui o que se entende por 

motivação. 

 Etimologicamente, a palavra motivação significa “motor para a acção”. A 

ciência psicológica, ao contrário do senso comum, afirma que não há acção sem 

causa, ou seja, nenhum comportamento ou conduta, por mais espontâneo e gra-

tuito que pareça, se apresenta ou acontece sem um motivo. Embora, muitas ve-

zes a pessoa não possa identificar a “causa” ou o “porque” agiu de determinado 

maneira, isto não quer dizer que essa acção seja sem motivo. Fala-se, neste ca-

so, de motivos inconscientes, se adoptarmos o referencial da psicanálise, ou de 

comportamento involuntário, se adoptarmos outros referenciais. Os avanços da 

genética, da neuropsicologia, da neurofisiologia, além daqueles da própria psico-

logia cada vez mais identificam “causas” e origens para o comportamento dos 

organismos humanos e animais. É importante que esclareçamos o termo compor-

tamento do ponto de vista da ciência psicológica.  

Para a Psicologia, comportamento é uma função resultante da interacção, 

ou da relação recíproca que se estabelece entre um organismo e seu ambiente 

físico, social, cultural e económico, num dado momento histórico. Ressalta-se que 

ao falar de organismo estamos a referir-nos ao organismo e a todas as suas con-

dições: físicas, emocionais e cognitivas. O ambiente “causa” – no sentido de mo-

dificar, produzir, provocar -o comportamento, mas o comportamento, ou seja, a 

relação que o organismo estabeleceu com o ambiente também “causa” o ambien-

te, em sentido similar.  
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Temos, então, um “determinismo recíproco” (Bandura, 1977): O ambiente e 

o comportamento da pessoa “ causam-se” um ao outro. No caso do comporta-

mento humano, podemos considerar que o mesmo é resultado de uma relação 

sistémica entre quatro componentes: 1.sistema cognitivo, constituído das percep-

ções, crenças e recordações; 2-sistema afectivo que nos leva a gostar ou não do 

que percebemos ou recordamos, e estimula a nossa adesão a determinadas 

crenças e opiniões; 3-sistema regulador, que gere e dirige a nossa atenção para 

determinados estímulos e nos torna sensíveis a determinados contextos e não a 

outros; e 4.sistema comportamental, constituído da acção aberta do próprio orga-

nismo.  

Podemos, assim, supor que as cognições, sentimentos e disposições para 

agir e a própria acção se desenvolvem ou são resultado de:  

a) transacções entre os vários sistemas;  

b) influências de maturação biológicas e fisiológicas e também dos valores 

adoptados pelo indivíduo;  

c)estímulos do ambiente e do contexto cultural e histórico do indivíduo;  

d) retroalimentação a partir do ambiente resultante da acção ou “compor-

tamento aberto” (exibido) pelo indivíduo. Assim sendo, podemos concluir que 

existe comportamento sem motivação. 

Por outro lado, recordando o conceito de emoções, segundo Damásio 

(1997), o termo emoção deriva do verbo latino emovere, que significa mover ou, 

mais especificamente, “mover-se para”, sugerindo, desse modo, que em toda a 

emoção está implícita uma tendência pata a acção. No dizer do citado autor, 

“emoção significa, literalmente, movimento para fora do corpo”.  

Do ponto de vista psicológico, ainda, existem emoções naturais e fisiológi-

cas que aparecem em todas as pessoas com um importante substrato biológico, 

designadamente a alegria, o medo, a ansiedade ou a raiva, entre outras. Tais 

emoções podem ser agradáveis ou desagradáveis, mobilizam-nos para a activi-

dade e tomam parte na comunicação interpessoal. Portanto, essas emoções ac-

tuam como poderosos motivadores do comportamento humano.   
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Por tudo isto, como refere Evaristo Fernandes (2000), torna-se necessário 

evidenciar o facto de que a individualidade de um ser humano e seus respectivos 

processos de individuação não só são genéticos ou hereditários, mas, também, 

instintivos e pulsionais, emocionais e afectivos, sociais e psicológicos, culturais e 

económicos, sistematicamente interactuantes e não apenas o somatório dos 

seus subsistemas. Isto porque o seu todo vivo, actuante, organizado e auto-

organizador ser diferente da soma de todas as suas partes e, daí, a sua diferen-

ça em relação aos outros indivíduos da mesma natureza, a sua singularidade, 

identidade e originalidade, necessárias e imprescindíveis não só ao seu harmo-

nioso desenvolvimento, mas, também, à sua plena expansão, concretização e 

realização (Evaristo Fernandes, 2000). 

Ainda de acordo com o supracitado autor, o alcance de tais objectivos e 

finalidades passa, necessariamente, por uma adequada resposta não só às ne-

cessidades subjectivas do ser humano como, também, às suas necessidades 

objectivas. Reportando-se aos estudos de Murray, Evaristo Fernandes (2000) 

refere que as necessidades podem ser de natureza viscerogénica, como é o ca-

so da fome, sede e outras cuja origem reside em processos corporais internos, e 

necessidades psicogénicas, ou seja, aquelas que emergem das situações que 

envolvem o indivíduo, isto é, aquelas que emanam de situações vivenciadas pe-

los indivíduos as quais tanto podem ser o resultado do efeito da acção do meio 

em que a pessoa está inserida, como resultado de experiências anteriormente 

vividas e interiorizadas. Daí o facto do conceito de necessidade ser um conceito 

genérico, abrangente e demasiado vago, dizendo-nos apenas que a necessida-

de nos predispõe para determinados comportamentos orientados para certas 

actividades ou certas classes dos objectos e não para situações particulares.  

Por tudo isto, Evaristo Fernandes (2000) considera como um dos resulta-

dos mais importantes de toda a investigação de Murray, a sua elaboração de 

uma hierarquia de necessidades humanas, cuja tomada de consciência é extre-

mamente importante não apenas a nível psicológico mas, de maneira particular, 

psicopedagógico e educacional.  
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Nesta perspectiva, tendo em conta a psicopedagogia e a educação para a 

saúde, verificamos que a hierarquia das necessidades, segundo Murray, se apli-

cam num paralelismo quase perfeito, ao bem-estar do indivíduo e à sua Qualida-

de de Vida. Tal hierarquia de necessidades é apontada por Evaristo Fernandes 

(2000), do seguinte modo: 

- Necessidade de amizade e de associação (filiação); 

- Necessidade de atacar ou de injuriar os outros (agressão); 

- Necessidade de resistir à influência ou à coacção (autonomia); 

- Necessidade de compreender (compreensão); 

- Necessidade de procurar ajuda, protecção ou simpatia (consolação); 

- Necessidade de superar orgulhosamente a derrota mediante o enfren- 

  tamento e a vingança (contra-acção); 

- Necessidade de defender-se a si mesmo face às ofensas e aos des-  

  presos (defesa); 

- Necessidade de admirar e de seguir com prazer um superior (defe- 

  rência); 

- Necessidade de submissão (degradação);  

- Necessidade de influenciar ou controlar os outros (dominância); 

- Necessidade de evitar danos físicos (evitação da dor); 

- Necessidade de evitar os fracassos, a vergonha a iluminação e o ridí- 

 Culo (evitação do fracasso); 
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- Necessidade de chamar a atenção sobre si mesmo (exibição); 

- Necessidade de relaxamento, entretimento, diversões e distracções 

 (jogo); 

- Necessidade de superar os obstáculos (sucesso); 

- Necessidade de dispor, organizar e de eliminar objectos (ordem); 

- Necessidade de alimentar, ajudar e de proteger os outros (protecção); 

- Necessidade de repelir, ignorar ou excluir outros (rejeição); 

- Necessidade de receber gratificações sensoriais, por exemplo, sensa- 

 ções tácteis (sensibilidade); 

- Necessidade de obter excitação genital (sexualidade).  

Tal hierarquia ou taxonomia de necessidades, segundo Murray, citado por 

Evaristo Fernandes (2000), necessitam de resposta ou de satisfação em função 

da personalidade de cada indivíduo, visto o indivíduo ou a personalidade con-

gruente necessitar, para a sua realização, de “criar um projecto de vida que 

permita a satisfação periódica e harmónica da maioria das suas necessidades, 

bem como a sua gradual progressão para diferentes metas”, uma vez que a sa-

tisfação de certos níveis ou graus de necessidades implica o desenvolvimento 

de novas necessidades, implicando, por sua vez, o desenvolvimento ou a cria-

ção de novas acções, atitudes e comportamentos tanto emocionais como afec-

tivos, motores, verbais, culturais, intelectuais, cognitivos ou ambientais próprios 

da personalidade integrada e harmoniosa, direccionada para a concretização 

de metas e objectivos, valores e concretizações.  

Porém, envolver-se em tal processo de auto-realização implica que o ser 

humano se aceite e se desenvolva como uma unidade total, sem rupturas nem 

fronteiras, que valorize a sua própria existência vivencial, desenvolva valores 
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pessoais e transcendentes através da sua própria unidade e se implique no de-

senvolvimento vivenciado de todas as suas possibilidades, potencialidades, ap-

tidões e capacidades, particularmente nas dimensões da sua própria idade 

pessoal e racional e trans-individualidade.  

Com efeito, existem aglomerados de ideologias, de ciências, mitos e cren-

ças que fantasiam, desfiguram, transformam, degradam e invertem a própria 

realidade humana. Por isso, resistir a tais tentações, forças e resistências, exige 

que o ser humano, em tais processos, mergulhe profundamente em si e se 

identifique com a optimização da eficácia e rentabilidade dos seus objectivos e 

que as suas retroacções emirjam da dinâmica da sua própria individualidade e 

que não permaneçam à deriva em universos de superficialidade, fantasias e 

contradições (Evaristo Fernandes, 2000).  

Por isso, diz Evaristo Fernandes (2000): …”a pessoa que aceita a consci-

ência, a realidade e a verdade é a que adquire a paz e o equilíbrio, a vivência e 

a convivência, a realização e a auto-realização, visto ela possuir todas as res-

postas gravadas no seu íntimo e impõe-se-lhe, apenas, vê-las e percebê-las, 

aceitá-las e vivenciá-las, visto desequilibrado ser, em grande parte, o que não 

se vê a si próprio, o que não toma consciência de si mesmo, ou o que tem me-

do do que deve ser”.  

É por isso que é de extrema importância centralizar os estudos acerca da 

realização humana no potencial do indivíduo em relação à administração das 

contingências do seu próprio meio, dado que tal relacionamento pode ser uma 

poderosa alavanca de modificação das disposições e de interiorização e selec-

ção das próprias contingências situacionais, processos geradores de compor-

tamentos diferentes ou de atitudes distintas em relação ao próprio sujeito da 

acção, à natureza e aos níveis das interacções em relação ao próprio meio vi-

vencial, o que leva a desenvolver ou criar nos indivíduos activos, novas e dife-

rentes hierarquias de estímulos individuais, sendo que os próprios indivíduos, 

nos seus meios, encontram melhores e mais adequadas respostas à concreti-
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zação e expansão das suas necessidades funcionais de progresso, evolução e 

realização (Evaristo Fernandes, 2000).   

Parece, então, não restarem duvidas quanto ao paralelismo que se pode 

estabelecer entre as ideias dos estudiosos referenciados e sua influência dos 

estados emocionais que, por seu turno, poderão influenciar positiva ou negati-

vamente, a saúde/bem-estar, o desenvolvimento a todos os níveis e a Qualida-

de de Vida do ser humano enquanto pessoa, na sua totalidade.    

 

3.2 - INTERRELAÇÕES COM A MEDICINA SISTÉMICA  

 

A Teoria dos Sistemas 

  A sistémica e a cibernética surgiram no início do século XX, em reacção 

contra à tendência da análise da ciência que cortava tudo em pequenos pedaços. 

Assim, cientistas e investigadores opuseram-se a esta tendência, lembrando que 

era preciso "ter em conta o conjunto ou a totalidade de um fenómeno". Podemos 

dizer, duma forma um tanto simplista, que a sistémica é a ciência dos sistemas e 

a cibernética é a ciência do controlo da informação destes sistemas.  

 L. Von Bertalanffy, considerado o “ Pai da Teoria dos Sistemas”, escreveu, 

a propósito do que se passava com a ciência:  

“Uma especialização cada vez mais pormenorizada caracteriza a ciência 

moderna. Tornou-se necessária pela importância numérica dos dados, da com-

plexidade dos técnicos e das estruturas teóricas, isto em todos os domínios. Inu-

meráveis disciplinas compõem a ciência e engendram permanentemente. Sub 

disciplinas novas. Por consequência, o físico, o biólogo, o psicólogo e o investiga-

dor em ciências sociais encontram-se por assim dizer encerrados no seu próprio 

universo; é difícil trocar uma palavra de um casulo para outro” (Bertrand, Yves e 

Guillemet, Patrick, 1994). 
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De facto, todos sabemos que as ciências humanas como a biologia, a psi-

cologia, a medicina, a enfermagem e as ciências sociais em geral têm pontos de 

vista diferentes sobre o corpo humano. Por outro lado, a proliferação das especia-

lidades, particularmente nas ciências médicas, levavam a que não fosse possível 

uma análise global e sintética dos fenómenos de saúde e de doença, contribuindo 

para as dificuldades no diagnóstico precoce e nos cuidados personalizados e dife-

renciados, condicionando assim o tratamento e a qualidade de vida do doente. Tal 

é o problema que provocou o nascimento da teoria geral dos sistemas. 

Uma outra maneira de ver o que é a sistémica é dada pela análise da vida 

humana. Não se pode explicar a vida ao cortar, por exemplo, em pequenas rode-

las: braço, pernas, olhos, cérebro, sangue, etc. A vida humana é o resultado do 

funcionamento de várias partes que só têm sentido ligadas ao todo. A respiração, 

função assumida pelos pulmões, serve para alimentar o sangue com oxigénio que 

por sua vez, alimentará o cérebro que controlará a motricidade do corpo, e assim 

sucessivamente. 

 Como já referimos, a sistémica teve lugar no decorrer do século XX. De 

facto, todo o início deste século caracterizava-se pela popularização da ciência e 

da tecnologia. Era a época do mecanicismo, da especialização, da industrializa-

ção, da análise, etc. Esta dominação crescente da ciência devia arrastar uma re-

acção contra a sua tendência para partir o todo nas suas partes e uma tentativa 

de regresso a uma visão global.  

Reportando-nos ao início do século XX, foi em 1911 que Stéphane Leduc 

publicou The Mecanism of Life, uma obra que começou por delinear a sistémica, 

mas que não teve grande influência nas pesquisas subsequentes. Em 1912, A.A. 

Bogdanov publica em russo o primeiro volume de uma obra intitulada Tektology. 

Esta obra foi a primeira sobre a teoria geral dos sistemas. Bogdanov formulou 

uma teoria descrevendo a criação, a manutenção e a destruição dos sistemas a 

que chamava "complexos". A obra de Bogdanov é, sem dúvida, a primeira a ser 

consagrada à sistémica, tendo sido, contudo, descoberta muito recentemente no 

mundo ocidental, pois só estava disponível na língua russa. A tradução inglesa 
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desta, data de 1980, não vindo a ter, também, muita influência sobre a evolução 

da sistémica e da cibernética.   

É, de facto, ao biólogo austríaco, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) que 

devemos a teoria geral dos sistemas. Nascido em 1901, Von Bertalanffy fez os 

seus estudos em biologia teórica e interessou-se muito cedo pelos organismos e 

pelos problemas do crescimento. Os seus primeiros trabalhos apareceram nos 

anos 20 e incidem sobre a abordagem orgânica (ou seja, uma visão global de vi-

da). Com efeito, Bertalanffy sentia-se pouco à vontade na corrente científica da 

época caracterizada por uma visão mecanicista do conhecimento, procurando, 

então, colocar antecipadamente uma abordagem orgânica da biologia e fazer 

aceitar a ideia de que o organismo é um todo maior que a soma das suas partes.  

Bertalanffy afirmou que a concepção orgânica é fundamental em biologia. 

"Não basta, diz ele, estudar os constituintes e os processos de maneira isolada, é 

preciso ainda resolver os problemas decisivos que a organização e a ordem, que 

os une colocam; resultam da interacção dinâmica das partes e tornam os seus 

comportamentos diferentes, segundo quem os estuda isoladamente ou como per-

tencentes a um todo."  

Em 1928, Bertalanffy escreveu um livro em alemão (publicado em 1934, 

em inglês), com o título Modern Theories of Development, no qual encontramos a 

seguinte afirmação: "Porque a característica fundamental de uma forma viva é a 

sua organização, a análise das partes e dos processos isolados uns dos outros 

não pode dar-nos uma explicação completa do fenómeno da vida."  

Porém, foi durante os anos trinta que Von Bertalanffy descobriu realmente 

o poder do conceito de sistema e o utilizou para construir uma teoria das organi-

zações vivas. Verificou que o ser humano ou o animal é um todo que funciona 

como um sistema. Bertalanffy aperfeiçoa a sua teoria durante os anos quarenta e, 

apenas, em 1950 publicou os seus primeiros artigos importantes que constituem a 

base de uma teoria geral dos Sistemas. Em 1950, propôs um artigo intitulado An 

Outline of General System Theory a uma revista inglesa da filosofia das ciências. 

No mesmo ano, publicou um artigo sobre a noção de sistema aberto (The Theory 
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of Open System in Physics and Biology), noção que se viria a tornar um conceito 

importante da teoria geral dos sistemas. 

 Bertalanffy entendia por sistemas abertos os que mantêm trocas com o 

seu meio. A respiração no ser humano constituía um excelente exemplo desta 

troca entre um sistema e o seu meio. Retira o oxigénio do ar ambiente e devolve-

lhe outros gases como o gás carbónico. Fascinado por esta noção de sistema 

aberto, apresentou uma teoria geral dos sistemas, ou seja, um corpo de leis ge-

rais válidas para todos os sistemas abertos. Sentiu, então, a necessidade de criar 

uma associação que teria como objectivo promover esta nova teoria.  

Fundou em 1954, com alguns amigos, a Society for General Systems Re-

search. Esta sociedade veio a representar um papel importante no desenvolvi-

mento da sistémica, definindo, em 1954, dizendo que: A Society for General Sys-

tems Research foi criada para “Favorecer o desenvolvimento dos sistemas teóri-

cos aplicáveis a vários sectores tradicionais do conhecimento" e as suas funções 

principais são as seguintes: 

1. Investigar os conceitos, leis e modelos da mesma forma nos diversos do-

mínios e ajudar nas trocas úteis de um domínio para outro;  

2. Encorajar o desenvolvimento de modelos teóricos adequados nos sectores 

onde se observa a sua ausência;  

3. Minimizar a multiplicação dos esforços teóricos nos diversos domínios.  

4. Promover a unidade da ciência ao melhorar as relações entre os especia-

listas" 

Mais tarde, em 1968, já como professor de biologia teórica na Universidade de 

Alberta, que Bertalanffy publicou uma obra importante em sistémica intitulada Ge-

neral System Theory. Este livro constituiu um clássico da literatura sistémica, 

apresentando uma excelente introdução ao tema e dando uma visão panorâmica 

das aplicações nas diferentes disciplinas: física, biologia, ciências sociais, mate-

máticas, ciências médicas, entre outras Pode-se, portanto, dizer que L. Von Berta-
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lanffy foi o pai da teoria geral dos sistemas (Bertrand, Yves e Guillemet, Patrick, 

1994). 

 

A Medicina Sistémica – Que interrelações?  

No século XIII a.C. ainda não havia a separação corpo / alma trazida pela pó-

lis, ela era thymós e pneuma, (conjunto de órgãos e sopro vital), sujeita aos de-

sígnios da Moira. E, para o Iater, o que importava era a sua dor. Só mais tarde, 

com Hipócrates, um dos últimos asclepíades, se institui a distinção reafirmada por 

todo o pensamento ocidental, que nos iria condenar a separar (e a tratar separa-

damente) o corpo do psiquismo, e a explicar a complexidade de seu sofrimento 

por uma combinatória de elementos simples, relativamente isolados e indepen-

dentes. 

Actualmente, para nós, técnicos de saúde, as contingências e limitações a que 

esta distinção nos levou já começam a se fazer evidentes. Para compreender a 

parte que nos coube desta herança - o corpo -, foi necessário um instrumental de 

análise que rompesse com os dogmas da ciência clássica. Esses dogmas conde-

navam-nos a uma série de estratégias cognitivas ancoradas em um paradigma 

reducionista. Paradigma que erigia a simplicidade num requisito indispensável 

para que uma teoria científica pudesse atingir o princípio da realidade. Por outras 

palavras, sendo o real simples, a complexidade não passaria de uma ilusão, e os 

saberes que considerassem o mundo como complexo não pertenceriam ao âmbi-

to da ciência.  

Em consequência, para pensar, e de certa forma comprovar o real do corpo, 

foi necessária uma alteração desse plano de estratégias cognitivas e isso resultou 

num questionamento dos níveis de realidade que a ciência se propõe a indagar. 

Quando se abandona a ideia de que uma realidade complexa pode ser decom-

posta (e entendida) pela combinatória dos elementos simples, os fios da teia, até 

então ininteligíveis, deixam entrever uma arquitectura e uma dinâmica dotadas de 
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uma série de atributos, dentre os quais sobressai a natureza irredutível da sua 

complexidade sistémica - o seu carácter estrutural –  

Esta mutação conceptual foi, em boa parte, o resultado de novas possibilida-

des de calcular e de medir, formuladas pela informática e pelas ciências da natu-

reza, o que resultou na ampliação substancial do leque de questões abordáveis 

por seus protocolos de investigação. E foi assim, através desta ruptura com o ho-

rizonte de legitimidade da ciência clássica, e de maneira análoga a da Física - 

onde os computadores tornaram exequíveis os cálculos matemáticos que permiti-

ram a conceptualização dos sistemas caóticos, dos modelos de transição de fase 

e de outros novos objectos físico-matemáticos - que a Biologia passou a dispor de 

modelos teóricos que revolucionaram as concepções até então vigentes sobre a 

estrutura e a dinâmica dos seres vivos. 

Por outro lado, foram os modelos relacionados com a termodinâmica (ordem 

de flutuação) e com a dimensão molecular (a estrutura das macromoléculas, do 

código genético e dos mecanismos celulares de transmissão e recepção de si-

nais) que constituíram o recurso que nos permitiu superar impasses e paradoxos 

decorrentes das insuficiências da visão tradicional. 

O corpo passou agora a ser abordado a partir dessa perspectiva. Os resulta-

dos, ainda muito recentes, deixam entrever um outro corpo, radicalmente mais 

complexo e sofisticado do que pensáramos. Muito mais do que a sua organização 

anatómica, que nos fornecia um modelo hierárquico sedutor com níveis rígidos, 

compartimentados e lógicos, a introdução do paradigma da complexidade de-

monstrou a necessidade da inserção de dimensões adicionais e, mais do que isto, 

tornou pensável uma dinâmica organísmica. Essa dinâmica, fundamentalmente 

sistémica, é determinada pela interpenetração de todos estes níveis, e, para ser 

compreendida, precisa de recorrer a conceitos como os de sistema, estrutura, 

rede, informação, ruído, retroacção e processos de auto-organização. 

Assim, foi possível identificar os elementos e mecanismos do nível que deter-

mina os trâmites químicos e energéticos mediante os quais o corpo, em cada uma 

de suas células, constitui, regula, desregula e finaliza o seu existir. E, para além 
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do organismo considerado em sua individualidade, a compreensão dos mecanis-

mos etológicos espécie-específicos, a caracterização do acoplamento estrutural 

de todo organismo ao meio em que habita, e a constatação da existência de uma 

relação inelutável com outras espécies foram fundamentais para desvendar a ra-

zão de ser de inúmeros comportamentos que, quando estudados nas situações 

artificiais de laboratório, se tornavam incompreensíveis. 

Ao subverter os conceitos tradicionais, a adopção do novo paradigma tornou 

imperativas a revisão radical dos conceitos de normalidade e de patologia e uma 

reformulação dos critérios e procedimentos para o diagnóstico e a terapêutica e 

cuidados, nas ciências da saúde. Esta perspectiva levou a que se vislumbrassem 

novos fenómenos que, por sua vez, suscitaram novas questões relacionadas com 

o carácter organísmico de um corpo que se estrutura através de uma rede diversi-

ficada de acções e de mecanismos de controlo.  

O corpo, que historicamente havia sido esquartejado e reduzido a uma simples 

combinatória de elementos, passou a ser compreendido como um sistema auto-

poiético, aberto e metaestável, ou seja, um sistema que se constitui a si próprio 

numa relação permanente de trocas materiais e energéticas com o seu ambiente 

e que é capaz de múltiplos níveis de equilíbrio, determinados por inumeráveis 

modalidades de interacção.  

Desta forma, progressivamente, foi sendo revelado um cenário constituído por 

redes de interacções em que informações bioquímicas, significativas e energéti-

cas ultrapassam as fronteiras determinadas pela anatomia. Alguns mecanismos 

responsáveis por estas interacções foram identificados, revelando uma lógica, 

como se de uma máquina se tratasse. Cabe destacar, em primeiro lugar, o dispo-

sitivo constituído por agentes químicos e receptores. Uma hormona, um neuro-

transmissor ou uma substância produzida por uma célula do sistema imune (uma 

citoquina) exercem os seus efeitos através de uma ligação (análoga à de uma 

chave com uma fechadura) com um receptor – uma proteína situada na membra-

na ou no interior de uma célula. A diversidade de efeitos é garantida pelo fato de 
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que um mesmo agente químico pode apresentar diversos tipos de receptores e, 

mais ainda, porque alguns agentes podem ocupar receptores de outros. 

Além disso, é de realçar que as células de cada um dos sistemas de controlo 

(nervoso, endócrino e imune) podem sintetizar agentes químicos característicos 

dos outros (um glóbulo branco, por exemplo, pode produzir hormonas), possuindo 

receptores para, virtualmente, todos estes agentes químicos: o que configura uma 

rede de interacções neuro-imuno-endócrina onde uma hormona (como a prolacti-

na) determinará efeitos na imunidade e no comportamento e, analogamente, uma 

substância produzida pelos leucócitos - a interleucina - levará o organismo em 

certas circunstâncias a apresentar o comportamento de doente com alguns sinais 

e sintomas (elevação da temperatura, anorexia, astenia, algias ou manifestações 

de ansiedade ou depressão) (Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin 

Raff, Keith Roberts, James D. Watson, 1997).  

Foi, também, possível demonstrar que o sistema nervoso era responsável pela 

modulação das respostas imunes e que estas poderiam ser objecto de um condi-

cionamento pavloviano clássico. Descobriu-se que as células efectoras do siste-

ma imune possuíam receptores para neurotransmissores, e que estes, depen-

dendo das suas concentrações, podiam inibir a sua replicação e actuação, o que 

explica a supressão da imunidade em situações em que há um forte componente 

emocional como, por exemplo, em casos de luto, depressão e ansiedade.  

Mais recentemente, alguns pesquisadores constataram a existência de corre-

lações entre um tipo de substâncias químicas - os neuropeptídos - e os estados 

emocionais por que passa um indivíduo e também entre campos electromagnéti-

cos e responsividade imune, o que fez com que se reconhecesse que a rede neu-

ro-imuno-endócrina é integrada por determinações psíquicas e mesmo electro-

magnéticas (falando-se já em imunologia comportamental, em psiconeuroendo-

crinoimunologia e em neuroimunomodulação) (Abul K. Abbas, Andrew H Licht-

man, Jordan S. Pober, 2000).  

Com efeito, a utilização de citoquinas (interferon e interleucinas) no tratamento 

de doenças como cancro, hepatites e outras, levou muitos doentes a apresenta-
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rem alterações psíquicas (depressão, delírio e alucinações), e algumas pesquisas 

realizadas com actores demonstraram alterações significativas no sistema imune, 

correlacionadas com os padrões emocionais que eram suscitados pelos papéis 

que representavam. Outros estudos demonstraram que doentes psiquiátricos com 

um quadro dissociativo em que emergem múltiplas personalidades apresentam 

padrões bioquímicos diferentes para cada personalidade. 

Sabe-se, também, que os efeitos dos acontecimentos disruptivos não depen-

dem apenas da sua natureza ou da sua intensidade. Na verdade, toda uma cons-

telação de factores, equacionados singularmente em cada um, determinará a 

maior ou a menor vulnerabilidade a este ou a àquele evento, num certo momento 

e sob a influência de um determinado contexto. Da mesma forma, as possibilida-

des de restauração ou de evolução para um outro estado de equilíbrio depende-

rão também de uma singular articulação entre os recursos e as necessidades da 

pessoa atingida e dos seus homólogos, nos dispositivos terapêuticos de que dis-

puser (Morin, 1990).  

Por estas razões, ao constatarmos que os nexos causais que conduzem à do-

ença e à saúde são constituídos por factores radicalmente heterogéneos, somos 

obrigados a colocar em questão a natureza e o alcance dos modelos de que as 

ciências naturais dispõem. De fato, herdeiras da tradição de simplificação, as es-

tratégias cognitivas utilizadas para a compreensão dos objectos complexos pri-

mam por um tipo de táctica que age de maneira análoga à de uma negação: tudo 

aquilo que for singular e único será devidamente descartado, para que possa 

emergir um tipo geral, uno, puro, lógico e asséptico.   

Assim sendo, hoje, defrontamo-nos com uma cartografia complexa, em que 

sucessivas corporações de trabalho delimitaram os seus territórios, configuraram 

o seu espaço e os seus objectos. Construíram fronteiras teóricas e consagraram, 

através de uma produção discursiva sacralizada, os meridianos dos campos teóri-

cos em torno dos quais gravitamos. Por estas razões, uma reflexão sobre a ques-

tão das posições dos diversos profissionais de saúde e, por extensão, de seus 

respectivos instrumentos de teorização e de intervenção, não pode se limitar ape-
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nas à revisão e à flexibilização de suas respectivas definições e modalidades de 

actuação. 

Vale, portanto, dizer que os profissionais de saúde – incluindo-se aí todos 

aqueles que se dedicam missão de tratar ou de cuidar o sofrimento humano – 

estão aprisionados em modalidades de conhecimento que reflectem uma visão de 

mundo obsoleta, baseada em princípios que não mais se sustentam, uma vez que 

foram superados pela descoberta das possibilidades de compreender e teorizar a 

complexidade do seu objecto de estudo.  

Em boa verdade, para que se possa pensar e agir em conformidade com o 

que o novo horizonte prevê, além de elaborar novas teorias e modalidades de 

intervenção, é indispensável poder aquilatar a medida em que essas teorias e 

intervenções participam (como objecto de valor) de um mercado: do intrincado 

interjogo de interesses que configura a dimensão institucional - a mais ampla das 

redes. 

 

 

 

 

 

 

O Movimento Psicossomático 

 Em nossa opinião, vale a pena referenciar, aqui, o designado “Movimento 

Psicossomático”, pois: 

“A maioria das doenças está na dependência tanto de factores emocionais 

quanto físicos. Você é uma unidade mente-corpo. Suas emoções são fenómenos 
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físicos e cada alteração fisiológica tem o seu componente emocional” (Lewis, M.E. 

e Lewis, H.R.). 

Com efeito, o ser humano é uma unidade complexa, composta de vários 

sistemas biológicos que entrelaçados e coordenados buscam atingir um funcio-

namento harmonioso, sistemas que têm como objectivo integrar o indivíduo como 

um todo, envolvendo aspectos físicos, químicos e biológicos do meio, sob influên-

cia das relações sociais e interpessoais. 

Como o conflito mente-corpo ocorre desde os tempos remotos, até mesmo 

cinco séculos a.C., Hipócrates já dizia que, “para que as curas se efectuassem, 

seria necessário que os médicos possuíssem um conhecimento da totalidade das 

coisas” e, também, Anaxágora, em 500-428 a.C., assim como Platão, 427-347 

a.C. e muitos outros, acreditavam que a mente e o corpo possuíam naturezas di-

ferentes e que a mente poderia influenciar o corpo, tendo autoridade sobre o 

mesmo.  

Para Descartes, o corpo e a mente aparecem separados, mas ele atribuiu 

ao corpo o papel mais importante. Segundo Benson, Descartes comparou o corpo 

a uma máquina composta de nervos, músculos, veias, sangue e pele onde as su-

as funções eram independentes da existência ou não da mente. E afirmou, tam-

bém, que “a interacção entre copo e mente tinha lugar no decorrer de certas ac-

ções, como os movimentos musculares corpóreos resultantes da orientação da 

vontade”. Percebe-se que a função da mente passa a ser a função do corpo onde 

a primeira enviaria as ordens para o corpo obedecer, já que a mente é responsá-

vel pela consciência, pensamento, vontade, concepção de ideias, sentimentos, 

compreensão. De facto, Descartes via o corpo e a mente separados e responsá-

veis pelas suas próprias funções, embora interactuando de maneira puramente 

mecânica, ainda que a mente estivesse sujeita à razão e a Deus enquanto que o 

corpo às leis mecânicas. 

Descartes era o principal seguidor do Interaccionismo. Acreditava que o 

corpo e a mente eram diferentes e separados, mas se influenciavam reciproca-

mente. Já o Dualismo acreditava na existência de dois princípios diferentes no 

homem: o corpo e a alma (mente). O Hilimorfismo via o corpo e a alma como for-
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madores de uma única substância completa. Aristóteles e Tomás de Aquino eram 

seus seguidores. Os seguidores do Paralelismo acreditavam que o corpo e a alma 

eram distintos e separados, e não se influenciavam reciprocamente, mas as acti-

vidades corporais e mentais correlacionavam-se perfeitamente. Mas Wundt, atra-

vés do Paralelismo Psicofísico acreditava, juntamente com os seus seguidores, 

que o corpo e a alma são 2 aspectos distintos do Homem.  

Esta divisão cartesiana acabou dividindo, também, a assistência à saúde. 

Por um lado estão os Médicos que tratam apenas do corpo, enfatizam apenas a 

fundamentação fisiológica sem de voltar para os aspectos psíquicos da doença. 

por outro lado, estão os psicólogos e psiquiatras enfatizando a importância do 

estado emocional para a doença e preocupados com a cura da mente. Isto aca-

bou por dificultar a introdução dos médicos no conhecimento da mente, impossibi-

litando a associação da doença a factores emocionais como é observado, princi-

palmente nas doenças crónicas ou malignas.  

Contudo, como defende Chiattone (1996), os estados psicológicos da pes-

soa são tão importantes para o aparecimento da doença como para a sua cura. E 

foi da função mente-corpo que surgiu a Psicossomática. 

Segundo Moreira (s/d), “toda doença é psicossomática e expressa-se pre-

ponderantemente, durante os períodos críticos em que as borrascas afectivo exis-

tenciais ameaçam a integridade psicofísica da personalidade total”.  

Também Canon, citado por Chaves (1976), acredita que o sistema integra-

tivo determina as correlações psicofisiologias das emoções. Essa integração do 

indivíduo como uma unidade existencial às variações físicas, químicas e biológi-

cas do meio e os constantes impactos que as relações sociais e interpessoais 

determinam à emotividade e à fisiologia, “com seres portadores de necessidades 

vitais, de apegos, de sonhos, de ideias, de planos prospectivos de vida, de ne-

cessidades de afectos, de carinhos e atenções, que o convívio humano quase 

sempre frustra e desilude”. 

Foram os psicanalistas que primeiro passaram a estudar, a partir do movi-

mento psicossomático, o fenómeno do adoecer somático, a partir das relações 

mente e corpo e das constatações das influências psíquicas nas doenças. O mo-
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vimento psicossomático passou, então, a estudar objectivamente o fenómeno do 

adoecer somático, a partir das relações mente e corpo e das constatações das 

influências psíquicas nas doenças. 

A este propósito, Chaves (1976) diz que “o estudo das correlações psicofi-

siologias entre as nossas emoções e as reacções bioquímicas e funcionais do 

nosso organismo total veio tornar mais compreensíveis a patologia e a terapêuti-

ca, explicando-se hoje uma infinidade de problemas inacessíveis ao organicismo 

da medicina ortodoxa”.  

De acordo com o supracitado autor, observa-se que a história de vida do 

indivíduo é factor importantíssimo para o aparecimento da sua patologia, além da 

doença ter como factores causais o passado, o presente e o futuro, podendo ter 

interferido na dinâmica patológica. Outro facto, que é fundamental ser referido, é a 

importância atribuída aos estados emocionais que, se forem vivenciados ou ima-

ginados, se sentidos como verdadeiros, actuam e produzem modificações biológi-

cas, funcionais e orgânicas nos indivíduos, doentes ou sãos.  

Assim sendo, as manifestações fisiológicas do indivíduo e as manifesta-

ções psíquicas consequentes, podem advir de uma homeostasia que empenha o 

ser nas suas relações com o meio e com a sua história pessoal. É por isso que o 

soma e a psique devem ser considerados interdependentes e inseparáveis. 

Segundo Chiattone (1996), “toda doença é um episódio coerente na biogra-

fia do indivíduo, apresentando um sentido na história pessoal ou evoluindo con-

forme as determinantes históricas da vida emocional do doente”. É por isso que a 

doença acaba por comprometer o indivíduo enquanto Homem, uma vez que o 

desequilíbrio provocado acaba por bloquear o seu dinamismo enquanto um ser 

como um todo. No entanto, a doença não tem um só sentido, o da doença, provo-

cando desequilíbrio psíquico. Há também o efeito inverso. A doença, sendo uma 

consequência, um reflexo da vida do sujeito, de como ele possa ver a vida, se 

relaciona com o mundo e consigo mesmo, como se insere na sua realidade. São 

os efeitos inversos, a mente como desencadeadora da doença no corpo.  

É por esse Ser Total que o indivíduo adoece como um todo. Pode-se ob-

servar esse “adoecer” em doenças como doenças crónicas ou malignas, que não 
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são portadores da doença, por si só. O doente pode encontrar-se psicologicamen-

te debilitado, tendo razões para isso. Alguns estudos comprovam a relação das 

doenças com os factores emocionais e psíquicos do indivíduo. Pode-se observar 

que os doentes portadores de doenças incuráveis apresentam características se-

melhantes, como a personalidade generosa, ou seja, primeiro o outro e depois eu! 

Outro factor é a existência de investigações cujos resultados demonstram que a 

evolução da doença em geral é afectada por problemas emocionais e pela história 

de vida. 

A avaliação de tais doentes, segundo Chiattone (1996), demonstra, com 

frequência significativa, a ocorrência de situações muito traumáticas e stressan-

tes, antes do desenvolvimento da doença. Neste contexto, a doença é um modo 

do indivíduo extrapolar o que se passa com ele, as suas situações críticas, sendo 

uma forma de manifestar o seu modo de existir, de coexistir. Como refere o autor, 

anteriormente citado, “seria a expressão máxima da crise existencial do indivíduo, 

espelhando o seu modo de ser, de agir numa concretização de suas atitudes”. 

É por isso que o corpo e a mente são indissociáveis, e o ser é um todo on-

de as suas partes influenciam e são influenciadas. Não podem agir de forma indi-

vidual, uma vez que elas são interdependentes. E, como afirma Mandsley, citado 

por Lewis e Lewis (1988), “a mente não se limita a afectar o corpo, mas também 

participa da sua constituição... Por outro lado, não há uma só função orgânica no 

corpo que não participe da constituição da mente”. 

 

 

 

Em síntese:  

 Abordámos, neste capítulo, designado “VIDA EMOCIONAL NA QUALIDA-

DE DE VIDA E NA SAÚDE”, aspectos referentes a estudos realizados sobre Qua-

lidade de Vida e saúde, emoções, saúde e Qualidade de Vida, emoções negativas 

e emoções positivas, saúde e Qualidade de Vida nas suas interelações com as 
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necessidades e características da auto-realização humana e suas interrelações 

com a medicina sistémica.   

Pela revisão efectuada, pudemos inferir que a própria Qualidade de Vida 

compreende aspectos simultaneamente objectivos e subjectivos. Com efeito, mui-

tos autores, para se demarcarem de uma concepção puramente objectiva, prefe-

rem referir-se a Qualidade de Vida como “bem-estar subjectivo”, dizendo, este, 

respeito à forma como cada um se sente física e psicologicamente e nas suas 

relações com os outros (Couvreur, 200). Esta autora encontrou, também, relações 

entre a saúde e a Qualidade de Vida, referindo que, em sua opinião, estas rela-

ções passam pela interligação destes aspectos com a vida psíquica do indivíduo, 

em particular no campo das emoções. Por outro lado, a Qualidade de Vida com-

preende, entre outros aspectos, a satisfação das necessidades do indivíduo.  

Por isso, fizemos, aqui, uma breve referência à hierarquia das necessida-

des de Maslow, pois os humanistas têm percorrido um longo caminho a discutir 

sobre auto-realização e potencial humano, tentando identificar o que está envolvi-

do numa personalidade saudável, sendo que, para eles, a saúde é muito mais do 

que ausência de patologia e o stress resulta de uma discrepância entre o nosso 

eu real ou nível normal de funcionamento e o nosso eu auto-actualizado ou eu 

ideal. 

Por outro lado, também os defensores da medicina sistémica comungam 

da ideia de que, de facto, a Qualidade de Vida tem impacto sobre a saúde. Esta 

conclusão é ainda encontrada nos estudos de Damásio (1997) que nos esclare-

cem sobre a capacidade de expressão e de percepção das emoções, relacionan-

do estes aspectos com a saúde e o bem-estar do indivíduo, o que nos leva a crer 

que, embora o autor não utilize a expressão Qualidade de Vida, as suas explica-

ções são extremamente úteis para as relações que encontramos entre emoções, 

Qualidade de Vida e saúde.  

 Podemos, então, compreender que saúde e doença não são elementos 

estáticos nem independentes. Trata-se, sim, de um processo global em que os 

factores estão em interacção e influenciam um equilíbrio instável, ou seja, a doen-

ça não é um fenómeno acidental mas um sinal de um desequilíbrio. É desta forma 
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que uma diminuição da Qualidade de Vida, por motivos psicológicos ou sociais, 

determina um desequilíbrio emocional que tem por consequência enfraquecer o 

sistema imunitário.  

Assim sendo, a Qualidade de Vida, está intimamente relacionada com as 

emoções e com os fenómenos saúde/doença. Além disso, tem grande importân-

cia para a saúde porque, para além de obter boas respostas comportamentais – 

bons hábitos alimentares, exercício físico, medicamentos adaptados ao estado de 

saúde de cada indivíduo – há uma forma de poder fazer intervir respostas internas 

(constituídas por reacções visuais, auditivas, somatosensoriais). De tudo isto, po-

de ainda dizer-se que a Qualidade de Vida pode ser melhorada através de uma 

utilização mais eficaz dos órgãos dos sentidos e de pensamentos positivos, que, 

obviamente, vão gerar emoções positivas também.  

Pudemos, ainda, concluir que as emoções actuam como poderosos moti-

vadores do comportamento humano e que podem ter um importante papel no 

bem-estar psicológico e na Qualidade de Vida ou nos estados de saúde e de 

doença. Portanto, as emoções influem sobre a saúde e sobre a doença através 

de suas propriedades motivacionais, pela capacidade de modificar os compor-

tamentos saudáveis, tais como os exercícios físicos, a dieta equilibrada, o des-

canso, etc., conduzindo muitas vezes para comportamentos menos saudáveis. 

Por outro lado, existem emoções negativas e emoções positivas. O termo, 

emoções negativas refere-se às emoções que produzem uma experiência emo-

cional desagradável, como a ansiedade, a raiva e a tristeza, estas consideradas 

as três emoções negativas mais importantes. As emoções positivas são aque-

las que geram uma experiência agradável, como a alegria, a felicidade ou o 

amor (Silva, 2000). 

De acordo com o supracitado autor, existem já dados suficientes para po-

dermos afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde, e consequen-

temente, a Qualidade de Vida dos indivíduos, ao contrário das emoções negati-

vas que tendem a comprometê-la. Por exemplo, em períodos de grande stress, 

quando as pessoas desenvolvem muitas reacções emocionais negativas é mais 
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provável que surjam certas doenças relacionadas com o sistema imunológico, 

como por exemplo, a gripe, herpes, diarreias, ou outras infecções ocasionadas 

por vírus oportunistas. Em contrapartida, o bom humor, o riso, a felicidade, aju-

dam a manter e/ou recuperar a saúde.  

Destacamos, ainda, alguns transtornos causados pela ansiedade e outras 

emoções consideradas negativas, tais como a Raiva e os Problemas de Relaci-

onamento e de Adaptação Social que têm sido, também, uma das preocupa-

ções dos estudiosos dos efeitos das emoções na saúde e na Qualidade de Vida 

dos indivíduos, tendo em conta o seu bem-estar integral.   

Demos, também, destaque a um outro aspecto de grande interesse, pela 

violência e agressividade no ambiente de trabalho, que são frequentes proble-

mas da nossa vida quotidiana. Há estudos sobre a predisposição para o sar-

casmo e para a raiva no ambiente do trabalho e determinados traços da perso-

nalidade (Calabrese, 2000).  

Tais estudos levaram a concluir que existem muitas variáveis para a exa-

cerbação da raiva no ambiente de trabalho. Entre essas variáveis incluem-se as 

influências da cultura, pessoal e do sistema, o próprio ambiente de trabalho, se 

hostil ou não, os mecanismos psicológicos pessoais de defesa, as atitudes da 

liderança, o stress vigente e, finalmente, das diferenças da personalidade (Ca-

labrese, 2000). 

 Destacamos, ainda, os estudos da psiconeurobiologia sobre os tipos de per-

sonalidade que têm sido estudados como mais susceptíveis a doenças, nomea-

damente a personalidade do Tipo A e do tipo C. Por outro lado, referenciámos as 

investigações, ainda recentes, sobre os efeitos orgânicos do bom e do bom hu-

mor, e referimos, também, o quanto é importante para a saúde uma vida afectiva 

estável, particularmente no que se refere ao desenvolvimento de uma elevada 

auto-estima, e da importância desta dimensão, para a saúde e Qualidade de Vida 

dos indivíduos.  
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Foi, também, possível, nesta revisão crítica da literatura existente, compre-

ender que, de facto, as emoções, a saúde e a Qualidade de Vida estão intima-

mente relacionadas com a auto-realização humana e com a medicina sistémica. 

Com efeito, só considerando todas estas vertentes, se pode entender que “toda 

doença é psicossomática e expressa-se preponderantemente, durante os perío-

dos críticos em que as borrascas afectivo existenciais ameaçam a integridade 

psicofísica da personalidade total”. E, como afirma Mandsley, citado por Lewis e 

Lewis (1988), “a mente não se limita a afectar o corpo, mas também participa da 

sua constituição... Por outro lado, não há uma só função orgânica no corpo que 

não participe da constituição da mente”. 

No capítulo que se segue faremos referência às variáveis sócio-psíquicas 

de Qualidade de Vida, podendo, no entanto, dizer que do muito já falámos sobre 

as mesmas, não será, decerto, difícil, relacioná-las agora, com as emoções, o 

desenvolvimento afectivo-cognitivo, a saúde e o bem-estar e a Qualidade de Vida 

dos indivíduos. 
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CAPÍTULO V-  VARIAVEIS SÓCIO-PSÍQUICAS DE 

QUALIDADE DE VIDA 

1- O SUPORTE SOCIAL 

2- O AUTOCONCEITO 

3-  A ANSIEDADE 

4- A PERSONALIDADE 
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CAPÍTULO V-  VARIAVEIS SÓCIO-PSÍQUICAS DE QUALIDADE DE VIDA 

 

1- O SUPORTE SOCIAL    
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Na perspectiva de Dunbar et al (1998), o Suporte Social é um dos princi-

pais conceitos na Psicologia da Saúde. Com efeito, o interesse actual demonstra-

do pelos investigadores acerca da natureza e dos efeitos do suporte social na sa-

úde e na Qualidade de Vida reflecte os seus objectivos históricos: a identificação 

de abordagens à prevenção primária que favoreçam a promoção dos recursos 

naturais das comunidades e o avanço do conhecimento acerca das consequên-

cias adaptativas que imergem da interacção entre os indivíduos e as estruturas 

sociais em que estão envolvidos (Tolan et al, 1990).  

Nos anos 50 e 60 com a política de desinstitucionalização dos doentes 

mentais crónicos, dá-se a criação de sistemas de suporte comunitário em alterna-

tiva ao hospitalismo. Nos Estados Unidos da América procede-se à substituição 

das grandes instituições de saúde por Centros Comunitários de saúde, permitin-

do-se que cada doente pudesse ser inserido no seu ambiente de origem, desta-

cando-se assim a importância das relações sociais e do apoio informal, ou seja o 

apoio da família, dos amigos e dos vizinhos. 

A Psicologia Comunitária vem dar um contributo decisivo para o desenvol-

vimento do estudo do Suporte Social, procedendo-se ao incremento de Serviços 

de Suporte Comunitário e realizando-se várias medidas de intervenção no que 

respeita à prevenção primária. Iniciaram-se então tentativas na medição do Su-

porte Social recebido pelos indivíduos na comunidade (Sarason et al, 1990). 

Foram, porém, os estudos de Caplan (1974), Cassel (1974 e 1976) e Cobb 

(1976) que constituíram as principais bases para a conceptualização e investiga-

ção do Suporte Social. 

Caplan (1974), no âmbito dos seus estudos na área da Psiquiatria Preven-

tiva e da Saúde Mental e Comunitária, realça o papel que as pessoas podem de-

sempenhar na resolução de uma situação de crise, introduzindo o termo de “Sis-

tema de Suporte” que engloba: o apoio informal que abrange a família, os amigos, 

os vizinhos e os prestadores de serviços comunitários (como sejam: os Centros 

Paroquiais, os Clubes, as Associações de Voluntários e outros); e o apoio formal 

onde realça o papel que pode ser desempenhado pelos técnicos e profissionais 



 

 226 

ao colaborarem com os líderes da comunidade, na compreensão das relações 

humanas e das suas necessidades sociais. 

Este mesmo autor propôs três conjuntos de actividades que podem ser 

proporcionadas pelo “Sistema de Suporte”. A primeira refere-se ao facto das rela-

ções com pessoas significativas incentivarem o indivíduo para que este consiga 

mobilizar os seus recursos psicológicos de forma a ultrapassar as suas dificulda-

des, reforçando desta forma a sua capacidade para lidar com as múltiplas fontes 

de stress. 

 A segunda consiste no sistema de relações que permite uma partilha de 

actividades e responsabilidades que podem ser o preparar refeições, o cuidar de 

crianças ou pagar as contas, aliviando significativamente o indivíduo e, por último, 

o suporte social proporciona ajuda material como, por exemplo, o apoio monetá-

rio, o ensino de competências ou ainda a orientação na resolução de situações 

específicas. 

Para Ornelas (1994), o suporte fornecido a um determinado indivíduo esta-

ria assim relacionado com os apoios informais e formais por eles recebidos. 

Também Cassel (1974) estudou a relação entre suporte social e stress, 

tendo verificado que uma ruptura ao nível dos laços sociais significativos, desen-

cadeada pelas condições de stress do meio, levaria a situações de desequilíbrio 

e, consequentemente, a uma maior vulnerabilidade à doença. Realça, assim, a 

importância que o meio social tem no desenvolvimento das doenças quer físicas 

quer psíquicas, bem como o papel que desempenha na defesa e protecção da 

saúde (Ornelas, 1994; Sarason et al, 1990). 

Para além disso, os trabalhos realizados por Cobb (1976) constituem tam-

bém, uma base de referência para a investigação e conceptualização do Suporte 

Social. Este autor refere-se ao Suporte Social como sendo essencialmente a in-

formação de que o indivíduo é amado, estimado e fazendo parte integrante de 

uma rede social. Este tipo de informação desempenharia a função de preenchi-

mento das necessidades sociais e de protecção do indivíduo, em situação de cri-

se ou de stress. A sua ideia central foi a de considerar o Suporte Social como 
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amortecedor de stress vivencial, concluindo que este desempenha uma função 

facilitadora em situações de crise (Sarason et al, 1990). 

Porém, a diversidade de conceitos e as inúmeras tipologias relacionadas 

com o Suporte Social têm criado alguma dificuldade na aceitação generalizada de 

uma definição. 

Segundo Ornelas (1994) um grande número de investigadores (Vaux e 

Harrison, 1985; Lin, 1986) distinguiram as funções e as formas do Suporte Social, 

sendo possível identificar uma terminologia tão diversificada como: Suporte Ins-

trumental Emocional, Feedback, Aconselhamento, Interacção Positiva, Orienta-

ção, Confiança, Socialização, Sentimento de Pertença, Informação, Assistência 

Material e outros. 

Por seu turno, Weiss (1974) distinguiu seis funções proporcionadas pelas 

relações sociais de suporte que incluíam: a ligação, a integração social, a estima, 

os laços de confiança, a orientação e a oportunidade de expressão de sentimen-

tos positivos. A especificação destas seis funções pode caracterizar ligações sa-

tisfatórias que, por razões práticas, tenderam para a consolidação sob a forma de 

duas designações conceptuais: O Suporte Instrumental (ou prático) e o Suporte 

Emocional. 

Assim, Vaux (1988), no sentido de sistematizar estas categorias tão diversi-

ficadas, propôs a distinção entre Actividades e Funções de Suporte Social: 

As actividades de suporte consistem nas acções levadas a cabo pelo indi-

víduo e que podem ser muito variadas, como por exemplo, expressar preocupa-

ção, demonstrar afecto, partilhar uma actividade, prestar cuidados, aconselhar, 

dar sugestões ou socializar e as funções do Suporte Social não dizem respeito a 

actividades específicas mas às consequências destas, bem como, às relações 

nas quais estas ocorrem. Podem ser exemplos destas funções as relações ínti-

mas, o sentimento de pertença e a participação. 

Contudo, ao longo do tempo tem-se verificado o aparecimento de aborda-

gens bastante diversificadas do Suporte Social, em que algumas delas se têm 

focalizado nos aspectos estruturais das redes sociais, no suporte percepcionado, 
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na comparação das fontes de suporte ou nas diferenças entre os vários tipos de 

suporte. 

Caplan (1974) e Cobb (1976), por exemplo, relacionam o Suporte Social 

com o conjunto de funções e actividades existentes nas relações entre os indiví-

duos. Por seu lado, Kaplan (1987) define Suporte Social em função da presença 

ou ausência de recursos psicossociais de apoio, enquanto que Lin et al (1989) o 

define como o suporte disponível através dos laços sociais que os indivíduos cri-

am com outros indivíduos, grupos ou comunidades. 

Por sua vez, Thoits (1982) atribuiu ao Suporte Social uma função do grau 

de satisfação das necessidades sociais básicas (afecto, estima, pertença, identi-

dade e segurança) obtido através da interacção com os outros. A satisfação des-

tas necessidades é feita através de relações de ajuda, que são operacionalizadas 

em duas categorias: a ajuda emocional, por via da compreensão, do afecto e da 

estima; e a ajuda instrumental, via aconselhamento, fornecimento de informação e 

assistência material. 

Também Turner et al (1983) defendem que, conceptualmente, o Suporte 

Social e os recursos de ajuda devem ser analisados como conceitos distintos, 

embora reconhecendo a existência de uma relação causal entre ambos. O supor-

te social, deve ser entendido mais como uma experiência pessoal do que como 

um conjunto objectivo de interacções ou trocas. O que é relevante, para este au-

tor é o grau em que o indivíduo se sente desejado, respeitado e envolvido social-

mente. 

Ainda, House (1981) define o Suporte Social como o conjunto de transac-

ções interpessoais que envolvem: um interesse ou preocupação a nível afectivo / 

emocional (simpatizar, gostar ou amar); A ajuda instrumental de bens e serviços; 

O fornecimento de informação acerca do meio envolvente; O reconhecimento 

pessoal. 

De facto, todas estas características interacionais podem ser encontradas 

nas relações conjugais, familiares, de amizade, de vizinhança, de trabalho, de 

prestação de cuidados por profissionais, etc. Este conjunto de interacções poderá 
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ser realizado pelo cônjuge, parentes, vizinhos, supervisores, colegas de trabalho, 

prestadores de cuidados e outros profissionais. 

Para Lin (1986), o Suporte Social é definido pelas acções instrumentais e / 

ou emocionais percepcionadas, ou efectivas percepcionadas pela comunidade, 

pelas redes sociais ou pelos parceiros mais próximos. Neste contexto, especifi-

cam três níveis de ligação com o meio e que são: o sentimento de pertença, de 

ligação e de comportamento. 

Alguns estudos sobre problemáticas psicológicas e os processos de procu-

ra de ajuda no contexto das comunidades perspectivaram o papel das fontes in-

formais de suporte. Assim, a complexificação progressiva dos conceitos e mode-

los neste campo, parece ter permitido encontrar nas fontes informais de suporte 

um instrumento para o aprofundamento do conhecimento das perturbações físicas 

e psicológicas, sugerindo-nos perspectivas alternativas na prevenção destas pro-

blemáticas e na prestação de serviços. 

Segundo Ornelas (1994), as medidas de suporte mais utilizadas podem ser 

divididas em três categorias: A dimensão das redes, que se centraliza na integra-

ção social do indivíduo num grupo e as interligações deste no contexto do grupo; 

A dimensão do suporte recebido, que se focaliza no suporte que o indivíduo na 

realidade recebe ou considera ter recebido; A dimensão do suporte percepciona-

do, que se focaliza no suporte que o indivíduo acredita ter disponível em caso de 

necessidade. 

Por sua vez, Seeman et al (1985), as medidas relacionadas com o tama-

nho da rede ou a adequação do suporte demonstram estar pouco relacionadas, 

acontecendo isso porque nem o tamanho da rede nem o número de pessoas de 

quem o indivíduo se sente mais próximo poderão indicar o índice do suporte re-

cebido. Questionando as pessoas sobre a frequência do contacto ou a importân-

cia desempenhada por outras pessoas na sua vida, verifica-se que as pessoas 

mencionadas podem proporcionar suporte, mas também proporcionar sentimen-

tos negativos, conflitos ou outras situações de stress. 

Contudo, para Wellman (1985), as características da rede de suporte, co-

mo sendo a estrutura, a composição ou a qualidade das relações podem influen-
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ciar o valor que lhe é atribuído como recurso, isto é, a sua sensibilidade e capaci-

dade de funcionar como fonte de assistência. 

Quanto à dimensão do suporte recebido, esta constitui-se nos comporta-

mentos de suporte que podem ser definidos como sendo actos específicos, reco-

nhecidos pela maior parte dos membros de uma cultura como esforços intencio-

nais para ajudar um indivíduo, podendo acontecer espontaneamente ou a seu 

pedido (Antonnucci e Depner, 1985). Estes comportamentos incluem bens e ser-

viços tangíveis, a expressão de afectos e avaliação. 

 Ornelas (1994), considera que os comportamentos de suporte podem ter 

várias formas e assumir diversas funções, sendo possível identificar seis formas: 

o Suporte Emocional, o Feedback, o Aconselhamento ou Orientação, a Assistên-

cia Prática, a Financeira ou Material e a Socialização, em que os comportamentos 

de suporte podem reflectir a existência de algum tipo de consenso entre os indiví-

duos. 

Por outro lado, a dimensão do suporte percepcionado está relacionada com 

as perspectivas subjectivas de suporte que consistem nas avaliações das rela-

ções individuais de suporte e dos comportamentos que ocorrem no seu seio. Este 

nível subjectivo, é um indicador de como as funções de suporte estão a ser cum-

pridas e pode assumir diversas formas como sejam a satisfação, o sentimento de 

pertença, de respeito e envolvimento. Nesta perspectiva tridimensional, o Suporte 

Social é visto como um processo que envolve uma interacção entre o indivíduo e 

a sua rede de suporte. 

Ornelas (1994) considera que o suporte social pode ser definido em termos 

da existência ou quantidade de relações sociais em geral, ou em particular referir-

se às relações conjugais, de amizade ou organizacionais. Por outro lado o suporte 

social é também definido e medido em termos das estruturas das relações sociais 

do indivíduo. 

Contudo, o Suporte Social é, na maioria das situações, definido em termos 

do conteúdo funcional das relações, abrangendo o grau de envolvimento afectivo-

emocional ou instrumental, a ajuda ou a informação. 
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Nesta continuidade, e numa perspectiva global, o Suporte Social deverá ter 

em conta simplesmente os seguintes factores: A quantidade de relações sociais; 

A sua estrutura formal (como por exemplo a densidade e a reciprocidade); O con-

teúdo destas relações no que diz respeito ao Suporte Social. 

Foram essencialmente as teorias de Caplan (1974) e de Cassel (1974 e 

1976) que delinearam os pressupostos que levam a acreditar que o suporte social 

fornecido pelas relações sociais, contribui para um pleno desenvolvimento, mini-

mizando o efeito que situações adversas em geral provocam. O autor delineou 

várias áreas de suporte social que englobam o trabalho, o apoio familiar, as acti-

vidades sociais, incluindo as relações de amizade, os aspectos económicos, o 

sucesso e os valores pessoais, bem como a satisfação na relação romântica e 

sexual. 

Em síntese, podemos considerar o suporte social como o conjunto de re-

cursos que outros podem dispensar a um indivíduo, quer as fontes sejam a famí-

lia, os amigos íntimos, os grupos comunitários, os colegas de trabalho ou os pro-

fissionais de saúde. 

Ainda a este propósito, é de referir o relatório “ A situação social na União 

Europeia”, 2003, publicado pela Comissão Europeia, que teve como tema especi-

al, este ano, a saúde dos cidadãos europeus, o qual salienta a importância do 

emprego, da educação e do apoio social, nas condições de vida e na saúde dos 

indivíduos, aspectos que passamos a nomear: 

 Emprego: Vários estudos demonstram que as pessoas desemprega-

das correm um risco de mortalidade cinco vezes maior do que as pes-

soas com emprego estável. Este impacto positivo depende fortemente 

da existência de empregos de alta qualidade, por outras palavras, em-

pregos que são fonte de satisfação em termos de pagamento e de 

condições de trabalho, que garantem saúde e segurança no local de 

trabalho e que permitem flexibilidade em termos de horários;  

 Educação: Vários trabalhos de investigação demonstram também que 

as pessoas com estudos superiores gozam de uma saúde considera-

velmente melhor do que aquelas com estudos de nível inferior ao se-
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cundário, em parte porque estão mais sensibilizadas para os riscos. É 

mais provável, por exemplo, que as pessoas com mais formação con-

sultem um especialista ou evitem os principais perigos para a saúde; 

 Apoio Social: As redes sociais, como os membros da família, parentes 

e amigos, contribuem consideravelmente para a protecção e promoção 

da saúde dos indivíduos. Podem, também, exercer uma influência so-

bre o estilo de vida, que constitui em si um factor importante para a 

saúde do indivíduo, podendo essa influência ser positiva ou negativa.   

O relatório “ A Situação Social na União Europeia” – publicado anualmente 

desde 2000 – baseia-se numa análise de indicadores sociais para os 15 Estados 

– Membros da União Europeia. Estuda a Qualidade de Vida na Europa, fornecen-

do uma visão global das tendências sociais e uma colecção abrangente de dados 

e factos sociais comparativos para a UE.  

 

1.1- SUPORTE SOCIAL, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

 

A crença de que o suporte social tem efeitos mediadores na protecção da 

saúde está bem apoiada (Rutter e Quine, 1996). Ao fazerem uma revisão de in-

vestigação acerca de evidências epidemiológicas da relação entre suporte social 

e saúde, Broadhead et al (1983) concluíram existir uma forte relação entre as du-

as variáveis, enquanto que Schwarzer e Leppin (1991), procedendo a uma revi-

são de investigações verificaram que a má saúde era mais pronunciada entre os 

que tinham falta de suporte social. 

Sarason et al (1985) concluíram que a satisfação com o suporte social dis-

ponível é uma dimensão cognitiva com um papel importante na redução do mal-

estar, tendo também Hohaus e Berah (1996) verificado que a satisfação com o 

suporte social é uma das variáveis que estão associadas à satisfação com a vida.  

Por sua vez, Kessler et al (1985), numa revisão de investigação concluíram 

que os resultados sugerem que o suporte social pode proteger os indivíduos de 
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subsequentes perturbações mentais. Esta mesma posição é defendida por Orne-

las (1996). 

Também Lin (1986) concebe a ideia de que o suporte social serve de me-

diador ou catalisador entre os efeitos possíveis dos diversos acontecimentos de 

vida e a saúde mental. Assim, todos os fenómenos são potencialmente stressan-

tes ou destabilizadores e, quando não existe apoio ou preparação, podem desen-

cadear efeitos nocivos em termos mentais e / ou físicos. Podemos estabelecer, 

como princípio geral, que o indivíduo com bom suporte social experimenta os 

acontecimentos significativos mais adequadamente. 

O suporte social promovendo o relacionamento com pessoas significativas, 

pode ajudar o doente a fazer face aos seus problemas, podendo facilitar a mobili-

zação de recursos psíquicos fazendo crescer a motivação individual em situações 

particularmente difíceis, assim como disponibilizar meios e serviços de natureza 

económica que melhorem a sua recuperação, proporcionando uma melhor Quali-

dade de Vida (Rook, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - O AUTO-CONCEITO  
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Na revisão da literatura, especialmente no âmbito da psicologia social e da 

psicologia clínica, verifica-se a relevância do auto-conceito como importante indi-

cador de um bom ou mau ajustamento do indivíduo ao ambiente em que está in-

serido.  

Como referem alguns autores, trata-se de um constructo crucial para a 

compreensão dos diversos fenómenos relativos à saúde, à doença e à Qualidade 

de Vida que ajuda a compreender a uniformidade, a consistência e a coerência 

dos comportamentos, a formação da identidade social e também porque é que 

certos padrões de comportamento se mantêm ao longo do tempo, desempenhan-

do, por isso, um papel importante no desenvolvimento da personalidade (Burns, 

1982; Vaz Serra, 1988; Marsh, 1988).  

Segundo (Burns, 1982), o auto-conceito é composto pelas imagens que 

construímos acerca de nós próprios: o pensamos que somos, o que pensamos 

que conseguimos realizar, o que pensamos que os outros pensam de nós e tam-

bém como gostaríamos de ser.  

Nesta perspectiva, para o autor, o auto-conceito engloba tudo o que a pes-

soa pensa como é nos seus juízos de valor, nas suas avaliações e nas suas ten-

dências de comportamento, o que leva a que o auto-conceito seja avaliado como 

um conjunto de atitudes do eu e únicas de cada pessoa.  

Vaz Serra (1988) define o auto-conceito como a percepção que o indivíduo 

tem de si próprio e também o conceito que, a partir dessas percepções, vai cons-

truindo acerca da sua pessoa.  

Além disso, diz-nos o autor, alguns estudos têm posto em evidência diver-

sos factores que ajudam a construir o auto-conceito e que podem contribuir para 

que o auto-conceito adquira características positivas ou negativas. 

 De acordo com vários autores, a construção do auto-conceito é especial-

mente influenciada pelos diversos factores, a saber:  

 O modo como as outras pessoas vem o indivíduo. Segundo a "Teoria 

do Eu Espelho" introduzida por Cooley (1912), citado por Burns (1982), 

todo o ser humano é levado a desenvolver uma espécie de "fenómeno 
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de espelho", mediante o qual tende a observar-se da maneira como os 

outros o consideram. Isto quer dizer que o auto conceito é significati-

vamente influenciado por aquilo que o indivíduo acredita que os outros 

pensam dele, ou seja, que o espelho reflecte as avaliações que o indi-

víduo julga que os outros fazem de si (Burns, 1982;Tamayo, 1985); 

  A noção que o indivíduo retém do seu desempenho em situações es-

pecíficas, facto que o pode levar a considerar se será bem ou mal su-

cedido, competente ou incompetente, em situações posteriores (Vaz 

Serra et al., 1987);  

 O confronto do comportamento da pessoa com o dos pares sociais 

com quem se encontra identificado (Vaz Serra, 1988). De facto, na 

formação do auto-conceito, além de ter importância a opinião das re-

gras e dos padrões sociais, a maior influência é exercida pelas pesso-

as com quem o indivíduo mantém relações afectivas como, por exem-

plo, familiares e amigos (Burns, 1982); 

 A avaliação de um comportamento específico do sujeito em função de 

valores e normas, do grupo em que está inserido (Burns, 1982; Neto, 

1986; Vaz Serra, 1988).  

Nos dois últimos casos, o indivíduo pode questionar-se sobre a sua proxi-

midade ou afastamento em relação aos outros, o seu bom ou mau procedimento 

e, por isso, sentir-se satisfeito ou insatisfeito (Vaz Serra, 1988).  

Não obstante, as dificuldades encontradas na sua definição, Wells e 

Marwell (1976) consideram que, "sendo inferido ou construído a partir de aconte-

cimentos pessoais, tem a vantagem de permitir descrever, explicar e predizer o 

comportamento humano e fazer uma ideia de como o indivíduo se concebe e se 

considera a si próprio", o auto-conceito é útil e necessário na área da psicologia 

(Vaz Serra, 1988).  

2.1 - CONSTITUINTES DO AUTO-CONCEITO   

A explicitação da noção do auto-conceito é considerada útil e necessária, 

por vários autores, na medida em que permite predizer, descrever e explicar o 
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comportamento humano. Isto porque, o auto-conceito é um constructo que se re-

fere ao conceito que um indivíduo faz de si próprio, ou seja, da sua maneira de 

ser física, psicológica, sociocultural, moral e filosófica.   

Os numerosos estudos realizados acerca deste constructo contribuíram 

também para uma melhor compreensão dos mecanismos que intervêm e influen-

ciam na formação do auto-conceito. Assim sendo, um indivíduo constrói o auto-

conceito através da percepção que tem acerca de si próprio e das auto-avaliações 

que faz a partir das avaliações reflectidas (avaliações que os outros fazem do seu 

comportamento).  

Vaz Serra (1986,1988) aborda o auto-conceito segundo duas perspectivas 

diferentes, mas igualmente importantes:  

a) O auto-conceito como constructo fundamental no desenvolvimento da 

personalidade e que é influenciado por diversos factores, tais como: o 

aspecto físico, níveis de inteligência e de aspirações, emoções, padrões 

culturais, escola, família e estatuto social;  

b) O auto-conceito como constructo hipotético, construído a partir das per-

cepções que o indivíduo tem de si próprio e de acontecimentos pesso-

ais, o qual é necessário para a descrição, explicação e predição do 

comportamento.  

    Vários autores salientam, como constituintes do auto-conceito, os seguin-

tes elementos: auto-estima, auto-imagens, auto-eficácia, auto-conceito real e au-

to-conceito ideal.  

 A auto-estima é um conceito entendido como o processo avaliativo que o 

indivíduo faz das suas qualidades e dos seus desempenhos. Trata-se do aspecto 

afectivo do auto-conceito, em que o indivíduo faz julgamentos de si próprio.  

 As auto-imagens são a resultante das observações em que o indivíduo é, 

ele mesmo, o objecto da sua própria observação. Ao fazer uma auto-observação, 

o sujeito faz uma organização e distribuição hierárquica em relação a outras auto-

imagens. A organização das auto-imagens (o indivíduo hierarquiza as auto-

imagens de tal modo que, as que têm maior significado são aquelas a que dá 
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mais importância) conduz a uma determinada estrutura do auto-conceito (Vaz 

Serra, 1988).  

Além disso, um indivíduo possui várias auto-imagens, como por exemplo, a 

sua imagem como pai ou mãe, como profissional ou como especialista de deter-

minada área, sendo que, o importante nas auto-imagens é a sua organização hie-

rárquica (Vaz Serra, 1988). 

 De acordo Bandura (1988), a auto-eficácia refere-se à auto-percepção da 

confiança que o indivíduo tem em relação à sua capacidade e eficácia para en-

frentar o meio ambiente com êxito. 

 Também, a noção de auto-conceito real e de auto-conceito ideal é conside-

rada importante para compreender a construção do auto-conceito. Assim, o auto-

conceito real diz respeito à maneira como a pessoa se considera, percebe e se 

avalia como é na realidade e o auto-conceito ideal, por seu lado, corresponde à 

maneira como a pessoa sente que deveria ou gostaria de ser.  

Esta distinção é muito importante para a obtenção de dados sobre a auto-

aceitação do indivíduo; isto porque, uma pequena diferença poderá ser um bom 

indicador de que o indivíduo se aceita como é, traduzindo-se, tal facto, por uma 

maior aceitação e ajustamento pessoal (Vaz Serra, 1986,1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3- A ANSIEDADE  
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Kelly (1981) define ansiedade como uma experiência subjectiva de apreen-

são ou de tensão, imposta pela expectativa de perigo ou de dificuldade ou da ne-

cessidade de um esforço especial. Com efeito, o termo ansiedade, utilizado nas 

mais variadas situações, tem sido objecto de interpretações diferentes. Assim, os 

anglo-saxões utilizam o termo “ansiety” para designar angústia e ansiedade. Em 

França, o termo angústia reporta-se habitualmente aos aspectos físicos e ansie-

dade aos aspectos psíquicos deste efeito (Porot 1977). 

Hallam (1989), citado por Pereira (1991), após uma revisão da literatura, 

sobre a ansiedade (ansiety), refere, entre outros, o significado da ansiedade como 

um constructo científico sendo, de certo modo, influenciado pelos estudos de Sar-

bin, autor que compreendia o constructo de ansiedade como um produto social 

(Pereira, 1991). 

Muller (1986) salienta que na literatura contemporânea romancista e filosó-

fica, assim como na medicina confundem muitas vezes angústia e ansiedade. 

Acentuando a dicotomia, o autor diz que a ansiedade é a tradução de uma doen-

ça psicológica e a angústia uma doença psicológica acompanhada de manifesta-

ções somáticas. 

 Parece-nos, assim, que ambos os termos fazem parte de um mesmo cons-

tructo, sendo a ansiedade mais direccionada para a componente cognitiva e a 

angústia mais para a componente vegetativa.  

Em psicologia, a ansiedade é valorizada como uma emoção ou como um 

impulso ou mesmo como uma resposta emocional. Daí que seja interpretada co-

mo força desencadeadora de alguns comportamentos; como resposta emocional 

a estímulos; como impulso desagregador de comportamentos adequados e, em 

alguns casos, como uma simples emoção ou ainda como um traço típico específi-

co que caracteriza uma personalidade (Vaz Serra, 1980).  

Segundo este autor, os adeptos da dicotomia do inato ou do adquirido valo-

rizarão consequentemente mais, ora a normalidade ora a patologia da ansiedade.    

A ansiedade ocupa um lugar predominante no estudo da psicopatologia. A 

sua importância advém do facto de ser considerada a mediadora do comporta-
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mento neurótico e também por aparecer ligada a outras perturbações psicológicas 

(Vaz Serra, 1989).    

Considera ainda este autor que “o estado de ansiedade é particularmente 

incomodativo”, uma vez que: a nível biológico, origina um momento de activação 

e em relação ao comportamento em geral pode reduzir a sua eficácia e determi-

nar respostas “estereotipadas” de fuga e de “evitamento”.  

Alguns autores, porém, utilizam indistintamente os termos medo e ansieda-

de. Outros diferenciam as duas situações. O medo está relacionado com senti-

mentos de apreensão e a ansiedade refere-se a sentimentos de apreensão difí-

ceis de relacionar com fontes objectivas de estímulo (Rachman, 1978). De acordo 

com este autor, a diferença entre os dois termos diz respeito à existência de me-

dos focais, no primeiro caso, ou de medos difusos, no segundo caso.  

Autores há que referem não ser muito grande a diferença entre medo e an-

siedade. Tal, advém do facto de a ansiedade não constituir uma emoção simples 

mas sim um complexo de emoções, sendo o medo o seu denominador comum e 

a sua emoção central. Ao medo podem, ainda, associar-se emoções simples co-

mo a amargura, a cólera, a culpabilidade, ou o interesse-excitação (Vaz Serra, 

1989).  

 

3.1- GÉNESE E DINAMISMOS DA ANSIEDADE 

 

A ansiedade tem sido investigada sob diversas perspectivas. Para além de 

complexo de emoções que é, tem sido estudada como um estado, um impulso, 

uma resposta com diversos componentes, um traço de personalidade ou como 

uma situação produzida em função de certos estímulos do ambiente (Vaz Serra, 

1989).  

Este autor salienta que em terapia do comportamento interessa, sobretudo, 

a relação que se estabelece num indivíduo entre dado estímulo e determinada 

reposta, tendo em conta o organismo mediador, nos seus aspectos biológicos e 

cognitivos.  
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    Segundo Delprato e McGlynn (1984), numa perspectiva comportamental, 

têm surgido diversas teorias explicativas para a aquisição da ansiedade, a saber: 

Teoria do condicionamento respondente; Teorias que envolvem o constructo de 

ansiedade; Teorias cognitivas. 

Pela sua importância, no que à saúde e à Qualidade de Vida diz respeito, 

faremos, de acordo com aqueles e outros autores, uma breve abordagem a cada 

uma destas perspectivas.  

A Teoria do condicionamento respondente foi a primeira teoria explicativa 

da aquisição da ansiedade e desenvolveu-se a partir de um trabalho realizado por 

Watson, em 1920 ( Vaz Serra, 1989). Os autores conseguiram induzir medo a 

ratos, por um mecanismo de condicionamento clássico, numa criança particular-

mente pouco medrosa, a qual mais tarde, generalizou o medo a coelhos, cães, 

casacos de pele e de algodão.  

A aquisição do medo foi bem sucedida emparelhando no tempo o apareci-

mento de um rato branco, o qual, inicialmente, a criança não receava, com um 

estímulo incondicionado aversivo. Depois de algumas associações o condiciona-

mento estabeleceu-se passando o rato branco a ser um estímulo condicionado 

capaz de induzir uma resposta de medo semelhante à produzida pelo estímulo 

incondicionado aversivo, com o qual tinha sido emparelhado (Vaz Serra, 1989).  

Salienta este autor que o significado desta experiência foi de grande impor-

tância, pelos seguintes aspectos:  

a) Demonstrou que o comportamento de medo, adquirido por condiciona-

mento clássico, resulta da história de desenvolvimento do indivíduo;  

b)  Manifestou que a resposta, assim aprendida, pode generalizar-se para 

situações semelhantes, “o que complica a vida do indivíduo”;   

c) Salientou a importância dos estímulos incondicionados aversivos, no 

condicionamento das manifestações de ansiedade; 

d) Estabeleceu a hipótese de que, se as respostas de medo podiam ser 

aprendidas, “seria também provável que pudessem ser extintas através 

de técnicas de descondicionamento”.   
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Embora, a partir deste estudo, a aquisição de respostas de ansiedade por 

condicionamento clássico se tivesse tornado um paradigma explicativo dos trans-

tornos emocionais, posteriormente foram surgindo outros dados que vieram esta-

belecer alguma controvérsia. Experiências várias levaram a concluir que a génese 

do medo não pode ser apenas determinada pela simples associação estímulo 

condicionado-estímulo incondicionado.  

De acordo com Vaz Serra (1989), aqueles dados experimentais, embora 

não contestassem a investigação de Watson e Rayner, contribuíram para formular 

duas importantes conclusões:  

- Que nem todos os estímulos podem ser levados a evocar respostas de 

medo; 

- Que a sensibilidade, aos diferentes estímulos, varia de indivíduo para 

indivíduo.  

As referidas conclusões contribuíram, de certo modo, para o conceito de 

“preparedness”, mais tarde introduzido por (Seligman, 1971). 

Trata-se de um termo de difícil tradução para português e com o qual o au-

tor pretendeu considerar a possibilidade de existir em cada pessoa uma disposi-

ção pré-programada e estável de respostas perante certas situações de estímulo, 

ou seja, a resposta de medo está filogenéticamente mais preparada para certos 

estímulos do que para outros.  

Também os trabalhos de Rescorla, (1969, 1972, 1978), apontados por Vaz 

Serra (1989), levaram a concluir que a importância do estímulo condicionado de-

pende da sua capacidade em predizer o inicio de um estímulo incondicionado, 

tornando-se um indício aversivo, e que entre o estímulo e a resposta tem de se ter 

em conta o organismo mediador.  

Por sua vez, para uma melhor compreensão do processo de aquisição das 

respostas de ansiedade, Rachman (1978) desenvolveu uma proposta explicativa 

conhecida pelo nome de “hipótese de três vias”. A este propósito, considera o au-

tor que há três factores fundamentais para a aquisição de transtornos mediados 

pela ansiedade: a falta de controlabilidade, de predictabilidade e de informação:  
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- A falta de controlabilidade manifesta-se quando o indivíduo não é capaz 

de reduzir a probabilidade de aparecimento de uma situação aversiva 

e/ou das suas consequências;  

- A ausência de predictabilidade é importante na medida em que se a 

pessoa é capaz de prever os acontecimentos ameaçadores pode criar 

condições para os evitar ou minimizar os seus malefícios;  

-  A informação é um factor de extrema importância porque pode aumen-

tar a possibilidade de prever as circunstâncias aversivas.  

Considera Rachman (1978) que a ansiedade pode manifestar-se através 

de: comportamentos verbais, activação fisiológica e desempenho motor observá-

vel. O autor salienta ainda que, embora cada um dos componentes assinalados 

esteja parcialmente ligado aos outros, têm, no entanto, uma relativa independên-

cia. Assim, em determinados indivíduos, a ansiedade pode ser predominantemen-

te cognitiva, noutros de natureza vegetativa, e noutros ainda, mais de natureza 

motora.  

De acordo com o supracitado autor, uma pessoa pode ter manifestações 

cognitivas (pensamentos de medo) e vegetativas (coração a bater depressa de-

mais ou mãos frias e suadas) de ansiedade e, no entanto, não evitar aproximar-se 

da situação temida (não apresentar o componente motor) ou, pelo contrário, refe-

rir, a nível cognitivo, que não tem medo e apresentar uma resposta de evitamento 

motor demasiado marcada em relação à circunstância ou objecto temidos (Rach-

man, 1978).   

Após as considerações teóricas apresentadas sobre a aquisição da ansie-

dade, achamos pertinente abordar, de acordo com alguns autores, alguns aspec-

tos que dizem respeito às condições a que um ser humano é susceptível, ou seja, 

que estímulos podem, num dado indivíduo, desencadear ansiedade? 

De acordo com Vaz Serra (1989), as opiniões mais frequentemente apon-

tadas são as seguintes:   
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- Kessen e Mandler (1961), salientam que a ansiedade nos seres huma-

nos, decorre de situações que ameaçam o conforto do indivíduo ou a 

sua capacidade para prever e/ou alcançar objectivos; 

- Yates (1962) realça as situações de conflito; 

- Gray (1971) destaca a frustração, ou seja, as condições em que se dá o 

afastamento de um reforço positivo esperado;   

- Kimmel (1975) defende que a incerteza é o estímulo incondicionado bá-

sico que leva ao desenvolvimento de ansiedade no ser humano.  

Seligman, citado por Eynsenk (1976), refere que os problemas emocionais 

são induzidos pela “incontrolabilidade percebida”, em certas circunstâncias. Para 

Vaz Serra (1989), de todas as explicações, a da incontrolabilidade é a que tem 

maior alcance prático e uma larga evidência experimental.  

Para Delprato e McGlynn (1984), as teorias que envolvem o constructo da 

ansiedade pretendem conceptualizar os aspectos do comportamento da ansieda-

de como reacções activas e passivas de evitamento.  

De acordo com os autores supracitados, uma das primeiras teorias deste 

género é a Teoria dos dois factores, formulada por Mowrer (1939, 1947, 1960), 

Miller (1951) Sollard e Miller (1950), segundo a qual, o medo é “fixado” por condi-

cionamento clássico, não sendo, depois extinto, devido a comportamentos ope-

rantes que impedem o confronto com o estímulo inicial.  

Mowrer (1947), apontado por Delprato e McGlynn (1984), apresenta a se-

guinte explicação: a activação autónoma, determinada por um indício de perigo, 

vai actuar como um impulso secundário que requer a solução de um “problema”; o 

organismo com medo entra num estado de desequilíbrio homeostático (tensão) e 

passa a estar motivado para obter o equilíbrio necessário (redução da tensão); 

envolve-se então numa série de comportamentos instrumentais; os actos que le-

vam à redução do impulso são reforçados por reforço negativo e, consequente-

mente, tendem a manter-se. 

Miller (1951), citado por Vaz Serra (1989), refere que os componentes ve-

getativos de uma resposta emocional condicional (de ansiedade) passam a ser 
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um impulso que é reduzido através de respostas de fuga e de evitamento. No ca-

so de se dar um bloqueio numa resposta de fuga, pode surgir um aumento das 

respostas vegetativas. Porém, como nos diz Vaz Serra (1989), a Teoria dos dois 

factores foi alvo de algumas contestações. Isto porque, dados de estudos realiza-

dos por vários autores revelam que não pode existir qualquer relação entre o 

componente vegetativo e as respostas motoras de ansiedade (Vaz Serra, 1989).  

Dentro do mesmo tipo de teorias, Vaz Serra (1989) faz referência à Teoria 

da “aproximação afastamento” avançada por Kantor (1942) e Schafer (1976). Esta 

teoria defende que o evitamento pode não estar fixado por reforço negativo mas 

antes por reforço positivo. Trata-se da única teoria relacionada com a ansiedade, 

que dá valor ao reforço positivo (Vaz Serra, 1989).  

Por exemplo, imaginemos um indivíduo que tem uma tarefa importante a 

realizar e da qual não pode fugir. Sentindo-se ansioso, vai trabalhando com cui-

dado para ser bem sucedido e, à medida que a tarefa se aproxima do seu termo, 

vai-se sentindo progressivamente relaxado. Contudo, na altura em que apresenta 

o seu trabalho, em vez de ser elogiado, é alvo de críticas e censuras. Assim, de 

um estado de relaxamento, o indivíduo passa de novo a um estado de ansiedade.  

Segundo Vaz Serra (1989), se uma pessoa for confrontada com muitas in-

teracções deste tipo, parece provável que as respostas de relaxamento, decorren-

tes do finalizar duma tarefa difícil, comecem a ser acompanhadas de ansiedade. 

Enquanto para outras pessoas, em circunstâncias análogas, não há condições 

objectivas para ficarem ansiosas, para aquele indivíduo, devido às suas experiên-

cias prévias e específicas, as respostas de ansiedade são compreensíveis (Vaz 

Serra, 1989). Com efeito, as teorias cognitivas dão particular importância às per-

cepções, às atribuições, às expectativas e aos pensamentos (Vaz Serra, 1989).   

Meichenbaum e Turk (1982) referem que existe um pensamento auto-

referente negativo nas pessoas com um desempenho inadequado. Os autores 

constataram que os indivíduos com propensão para transtornos emocionais po-

dem tornar-se excessivamente preocupados com as suas inadequações pessoais 

e imaginar que as dificuldades potenciais são mais importantes do que realmente 
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são e a julgarem-se ineficazes para lidarem com as exigências do ambiente em 

que estão inseridos.  

De acordo com Vaz Serra (1989), dentro das abordagens cognitivas da an-

siedade, a teoria cognitiva da expectativa merece um realce particular. Trata-se 

de uma teoria que explica o comportamento de evitamento das perturbações 

emocionais como consequência da expectativa (Vaz Serra, 1989). 

Seligman (1971) e Bandura (1978) aceitam que, tal como a Teoria dos dois 

factores, o emparelhamento ou o não – emparelhamento do estímulo condiciona-

do e estímulo incondicionado dá origem à aquisição do medo, afastando-se, no 

entanto, no que respeita às propriedades reforçadoras e motivacionais do medo. 

Por sua vez, assumem que o medo evoca as respostas iniciais de evitamento, 

mas afirmam que a manutenção das mesmas é feita através da preferência pela 

condição de não choque e pelas expectativas constituídas dos resultados (Vaz 

Serra, 1989).  

De acordo com Vaz Serra (1989), (Seligman, 1973) e Bandura (1978) con-

ferem uma grande importância, tanto à expectativa, como à sua influência nas 

perturbações emocionais. Porém, segundo o mesmo autor, Bandura (1978), dis-

tingue dois tipos distintos de expectativas: de eficácia e de resultado.  

- A expectativa de eficácia desenvolve-se em função do julgamento que a 

pessoa faz de si própria sobre possuir ou não aptidões para desempenhar um 

certo tipo de comportamento. 

- A expectativa de resultado tem a ver com o julgamento sobre a probabili-

dade de um dado comportamento levar ou não a certas consequências.  

Para aquele autor, o comportamento de evitamento característico da ansi-

edade, não depende da activação vegetativa, mas sim da falta de expectativas de 

eficácia, por parte do indivíduo, para lidar com os aspectos aversivos da situação. 

Há circunstâncias da vida que levam a constituírem-se as expectativas de eficá-

cia. Estas dependem de experiências anteriores que decorreram com êxito, das 

dificuldades das tarefas, do apoio externo recebido pelo indivíduo, e ainda da se-

quência temporal dos êxitos e dos fracassos (Bandura, 1978).  
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De facto, diz o autor, as pessoas com boas expectativas de auto-eficácia 

manifestam menor número de auto-avaliações negativas, depreciam-se menos e 

encaram as ameaças como menos significativas. Contudo, como a expectativa de 

eficácia é um fenómeno pessoal, um indivíduo pode ter aptidões para desempe-

nhar determinado comportamento, mas subjectivamente sentir-se incapaz. Esta 

circunstância pode ser relevante na manutenção das perturbações emocionais 

(Vaz Serra, 1989).   

 

3.2- A ANSIEDADE SOCIAL  

 

A ansiedade social é um tipo de ansiedade que pode surgir em várias situ-

ações, desde ter que desempenhar uma tarefa em frente a colegas de trabalho, 

superiores hierárquicos ou outros, até ter que dirigir a palavra a alguém ou falar 

em público (num auditório, por exemplo). Para Schlenker e Leary (1982), citados 

por Vaz Serra (1980), a ansiedade social resulta de uma avaliação interpessoal 

(real ou percepcionada como tal). Além disso, poderá também ser determinada 

por vários estímulos sociais específicos, imaginados ou reais.  

As situações sociais podem desencadear ansiedade. De facto, algumas in-

vestigações que estudaram escalas de ansiedade demonstraram que o factor – 

situação social é um potencial desencadeador de ansiedade social (Baltes, 1980; 

Miller et al., 1988; Leary, 1983). Sendo o ser humano um ser social por natureza, 

necessitando diariamente de interagir com os outros, encontra com frequência no 

seu dia- a- dia situações que podem desencadear ansiedade social.  

Algumas situações clássicas mais frequentes, descritas como desencade-

adoras de ansiedade social, são: Falar com pessoas estranhas; Ter de falar em 

público; Contactar com superiores hierárquicos; Ser o centro das atenções; Ser 

entrevistado e avaliado; Ter de executar uma tarefa sob a observação dos outros. 

Estes são apenas alguns exemplos referidos por Vaz Serra (1987), podendo, no 

entanto, haver outras situações sociais desencadeadoras de ansiedade social.  
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Pelos exemplos descritos parece-nos poder constatar que a ansiedade so-

cial se caracteriza fundamentalmente pela possibilidade de ser avaliado. Por outro 

lado, este tipo de ansiedade pode ser desencadeada por estímulos imaginados ou 

reais. Com isto, pretendemos significar que um indivíduo com ansiedade social 

acima da média poderá também ficar ansioso com um simples imaginar antecipa-

do da situação, ou seja, que a ansiedade se desencadeie antes da situação real. 

Qualquer indivíduo, ao interagir diariamente com os outros, pode vivenciar situa-

ções perante as quais desenvolve manifestações de ansiedade social mais ou 

menos intensas.  

Dos factores habitualmente referidos como desencadeadores de ansiedade 

social, destacamos, por serem os mais explicativos, os apontados por Curran 

(1977), citado por Vaz Serra (1987), e os de Leary (1983).  

Nos seus estudos Vaz Serra (1987) aponta, segundo Curran (1977), as três 

grandes explicações para a aquisição de ansiedade social:  

 Ansiedade condicionada;  

 Aptidões sociais; 

 Processos cognitivo-avaliativos. 

No primeiro caso, a ansiedade social seria desencadeada e mantida pelos 

mecanismos do condicionamento clássico. Esta explicação foi alvo de contesta-

ções por parte de vários autores, dos quais se destaca Bandura (1988) que criti-

cou este aspecto automático/mecânico do condicionamento clássico, defendendo 

que se deverão ter em conta os processos cognitivos que interferem no compor-

tamento ansioso do ser humano. Isto, porque os indivíduos, perante as mesmas 

situações, podem reagir de forma diferente.  

De facto, a falta de aptidões sociais poderá ser factor explicativo de ansie-

dade social, porque pode levar a comportamentos sociais inadequados. Porém, 

esta explicação não é totalmente aceite porque assim como há pessoas que pos-

suindo boas aptidões sociais, são, não obstante, socialmente ansiosas, também 

algumas pessoas, apesar de terem falta de aptidões sociais, não evidenciam ma-

nifestações de ansiedade social (Vaz Serra, 1987).  



 

 248 

Os factores cognitivos são de grande relevância, apesar de, considerados 

isoladamente, não explicarem todas as situações em que pode surgir ansiedade 

social. É de salientar, pela sua importância para a saúde e para a Qualidade de 

Vida do ser humano, a relação que existe entre pessoas com um baixo auto-

conceito e a sua tendência para auto-avaliações muito fracas. Por outro lado, 

pessoas há que, possuindo altos níveis de execução, podem apresentar uma an-

siedade social elevada.  

De referir, também, que Leary (1983), no que se refere às causas de ansi-

edade social, dá grande importância aos factores cognitivos, particularmente à 

teoria de auto-apresentação pessoal. De acordo com esta teoria, os indivíduos 

desenvolvem ansiedade social quando, no desempenho de determinada tarefa, 

estão altamente motivadas em causar boa impressão, não acreditando, contudo, 

que tal possa acontecer, o que os leva a crer que os outros poderão reagir de 

forma pouco agradável (Vaz Serra, 1987).  

A motivação para causar boa impressão, e as crenças em conseguir tal ob-

jectivo são forças controladas por factores pessoais e de situação. O primeiro fac-

tor, relacionado com as características pessoais, é mais acentuado nas pessoas 

que dão muita importância à opinião dos outros, como, por exemplo:  

 Indivíduos com fraco auto-conceito e que por isso valorizam mais os 

aspectos depreciativos;  

 Pessoa excessivamente preocupada com a impressão que podem 

causar nos outros;  

 Indivíduos com expectativas demasiado elevadas, ou com fracas apti-

dões sociais. 

Por outro lado, ainda, os factores de situação desencadeadores de ansie-

dade social são frequentes em várias circunstâncias do nosso dia-a-dia. É do co-

nhecimento geral que as impressões causadas num primeiro contacto são funda-

mentais para o desenvolvimento de qualquer interacção futura. Por outro lado, 

outras situações como avaliações, um encontro com uma pessoa do sexo oposto, 
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ou o enfrentar uma figura de autoridade ou um grande auditório, são também de 

extrema importância, podendo levar a ansiedade social (Vaz Serra, 1987).  

Em nossa opinião, todos nós já sentimos ansiedade em situações sociais, 

a qual conseguimos controlar de forma mais ou menos adequada. Contudo, o 

problema pode assumir grande gravidade se interferir com os nossos esquemas 

de vida.  

Nesta perspectiva, Leary (1983) refere três formas de consequências nega-

tivas: activação fisiológica (gaguejar, dificuldades no discurso, esfregar as mãos); 

comportamento de desafiliação (quando um indivíduo utiliza estratégias que o 

afastam do convívio com as pessoas, levando à solidão ou a hábitos alcoólicos, 

entre outros), e, por fim, o desenvolvimento de comportamentos de auto – apre-

sentação (em que o indivíduo apresenta desculpas frequentes e se auto-

culpabiliza).     

Há, também, autores que definem a era moderna como a Idade da Ansie-

dade, associando a este acontecimento psíquico a agitada dinâmica existencial 

da modernidade; sociedade industrial, competitividade, consumismo desenfrea-

do e assim por diante. Diz-se, por exemplo, que a simples participação do indiví-

duo na sociedade contemporânea já preenche, por si só, um requisito suficiente 

para o surgimento da Ansiedade. Portanto, viver ansiosamente passou a ser 

considerado uma condição do homem moderno ou um destino comum ao qual 

todos estamos, de alguma maneira, sujeitos.  

De certo, até por uma questão biológica, podemos dizer que a Ansiedade 

sempre esteve presente no dia-a-dia da pessoa humana, desde o tempo das 

cavernas até às naves espaciais. Contudo, a novidade é que só agora é que 

parece estarmos a dar atenção à quantidade, tipos e efeitos dessa Ansiedade 

sobre o organismo e sobre o psiquismo humanos, de acordo com as concep-

ções da prática clínica, da medicina psicossomática e da psiquiatria.  

Com efeito, o nosso potencial ansioso sempre se manteve fisiologica-

mente presente e acompanhado do sentimento do medo, a sua sombra inse-

parável. É muito difícil dizer se era diferente o stress (esta revolução orgânica 
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e psíquica) que acometia o homem das cavernas diante de um urso invasor 

de sua morada daquilo que sente hoje um cidadão comum diante do assaltan-

te que invade o seu lar. Provavelmente não. Fazem parte da natureza humana 

certos sentimentos determinados pelo perigo, pela ameaça, pelo desconheci-

do e pela perspectiva de sofrimento.  

Assim, a Ansiedade passou a ser objecto de distúrbios quando o ser hu-

mano a colocou não a serviço da sua sobrevivência, como fazia antes, mas ao 

serviço da sua existência, com o amplo leque de circunstâncias quantitativas e 

qualitativas desta existência. Deste modo, o stress passou a ser o represen-

tante emocional da Ansiedade, a sua correspondência psíquica e egoicamente 

determinada. O fato de um evento ser percebido como stressante não depen-

de apenas da natureza do mesmo, como acontece no mundo animal, mas do 

significado atribuído a este evento pela pessoa, dos seus recursos, das suas 

defesas e dos seus mecanismos de enfrentamento. Isso tudo diz respeito 

mais à personalidade que aos eventos do destino em si. No ser humano o 

conflito parece ser essencial ao desenvolvimento da Ansiedade. 

De facto, no nosso quotidiano, sem termos plena consciência, experimen-

tamos um sem-número de pequenos conflitos, interpessoais ou intrapsíquicos; 

as tensões entre ir e não ir, fazer e não fazer, querer e não poder, dever e não 

querer, poder e não dever, a assim por diante. Portanto, motivação fisiológica 

para o aparecimento da Ansiedade existe sempre (Ballone GJ, 2002) 

A Ansiedade pode-se manifestar a três níveis: neuroendócrino, visceral e 

de consciência:  

- O nível neuroendócrino que diz respeito aos efeitos da adrenalina, no-

radrenalina, glucagon, hormona anti-diurético e cortisona;  

- No plano visceral a Ansiedade ocorre por conta do Sistema Nervoso Au-

tónomo (SNA), o qual reage excitando-se (sistema simpático) pela reacção de 

alarme ou relaxando-se (sistema vagal) nas fase de esgotamento;  
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- Na consciência a Ansiedade manifesta-se por dois sentimentos desa-

gradáveis: 1- através da consciência das sensações fisiológicas de sudorese, 

palpitação, inquietação; 2- através da consciência de estar nervoso ou ame-

drontado. 

De salientar que os padrões individuais de Ansiedade variam amplamen-

te. Alguns indivíduos têm sintomas cardiovasculares, tais como palpitações, 

sudorese ou opressão no peito, outros manifestam sintomas gastrointestinais 

como náuseas, vómitos, diarreia ou vazio no estômago, outros ainda apresen-

tam mal-estar respiratório ou predomínio de tensão muscular exagerada, do 

tipo espasmo, torcicolo e lombalgia. Enfim, os sintomas físicos e viscerais va-

riam de pessoa para pessoa. Por outro lado, psicologicamente a Ansiedade 

pode monopolizar as actividades psíquicas e comprometer a atenção e me-

mória, ou, até, a interpretação fiel da realidade (Ballone GJ, 2002). 

Assim sendo, considerando a nossa necessidade fisiológica de nos adap-

tarmos às diversas circunstâncias através da Ansiedade, falamos em Ansie-

dade Normal. Por outro lado, falamos também da Ansiedade Patológica como 

uma forma de resposta inadequada, em intensidade e duração, às solicitações 

de adaptação. Um determinado estímulo (interno ou externo) funcionando 

como uma convocação de alarme continuadamente, por exemplo, pode favo-

recer o surgimento da Ansiedade Patológica. 

Por isso, se em outros tempos o ser humano manifestava a sua Ansieda-

de de maneira muito próxima a um medo especificamente dirigido a um objec-

to ou situação específicos e delimitados no tempo (animal feroz, tempestade, 

guerra, etc.), hoje a maioria dos estímulos desencadeadores desta emoção 

são inespecíficos (insucesso, insegurança social, competitividade profissional, 

frustração amorosa, política ou religiosa, constrangimento ético, etc.), ou seja, 

o ser humano moderno tende a colocar-se em posição de alarme diante de 

um inimigo abstracto e impalpável (Ballone GJ, 2002). 

Biologicamente, a etiologia da Ansiedade parece estar relacionada ao 

Sistema Noradrenérgico, Gabaérgico e Serotoninérgico (da noradrenalina, se-
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rotonina e gaba, respectivamente) do Lobo Frontal e do Sistema Límbico. Os 

indivíduos ansiosos tendem a ter um tónus simpático aumentado, responden-

do emocionalmente de forma excessiva aos estímulos ambientais e demoran-

do mais a adaptar-se às alterações do Sistema Nervoso Autónomo. Segundo 

Kaplan, citado por Ballone (2002) a Ansiedade apresenta uma ocorrência du-

as vezes maior no sexo feminino, estimando-se que até 5% da população ge-

ral tenha um distúrbio generalizado de Ansiedade. De referir, ainda, que as 

teorias psicossociais sobre a génese da Ansiedade são exaustivamente estu-

dadas, não só pela medicina como também pela psicologia, pela sociologia, 

pela antropologia e pela filosofia. 
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4 - A PERSONALIDADE   

 

Eysenk (1950) desenvolveu um modelo estrutural da personalidade, com 

base em procedimentos estatísticos e no conceito de traço, segundo o qual a 

pessoa pode ser classificada de acordo com as duas dimensões seguintes: a di-

mensão neuroticismo/estabilidade e a dimensão extroversão/introversão. Estas 

dimensões são vulgarmente referidas pelas suas primeiras designações: neuroti-

cismo e extroversão, respectivamente. 

O autor definiu também os termos “Tipo” e “traço” como: ”Tipo é um grupo 

de traços correlacionados e Traço é um grupo de actos correlacionados do com-

portamento ou tendência para a acção”.  

A partir destes aspectos, Eysenk definiu personalidade como “ a organiza-

ção mais ou menos estável e persistente do carácter, temperamento, intelecto e 

físico do indivíduo, que permite o seu ajustamento único ao ambiente que o ro-

deia” (Eysenk, 1970).  

 

4.1- O NEUROTICISMO E A EXTROVERSÃO  

 

A dimensão neuroticismo/estabilidade, refere Eynsenk (1989), está relacio-

nada com um sistema de feedback que se estabelece entre o sistema límbico e o 

sistema reticular activador do sistema nervoso autónomo, e é responsável pela 

maior ou menor estabilidade emocional. Por sua vez, traduz a instabilidade emo-

cional, na medida em que o neuroticismo constitui a tendência inata de certos in-

divíduos para responder com o seu sistema nervoso autónomo mais rápida e in-

tensa do que outros a estímulos súbitos, fortes e dolorosos que incidem sobre os 

órgãos dos sentidos.  

De acordo com o mesmo autor, a dimensão extroversão/introversão está 

relacionada com outro sistema de feedback que se estabelece entre o sistema 

reticular activador e o córtex cerebral, sendo responsável pela regulação da acti-

vação cortical e dos processos de informação. Neste sentido, refere ainda o autor, 
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o tipo extrovertido é um indivíduo sociável, que gosta de ter amigos com quem 

falar; pouco dado a actividades solitárias e monótonas, preferindo actividades ino-

vadoras; gosta de mudar de ambiente e, regra geral, age impulsivamente e des-

controla-se facilmente.  

O tipo introvertido, pelo contrário, é um indivíduo introspectivo, reservado, 

preferindo ocupar-se dos seus afazeres, não gosta de contactos sociais, não é 

impulsivo e opta por situações que conhece e que mais facilmente pode suportar; 

prefere uma vida ordenada, não gosta de excitações e mantém o controlo sobre 

os seus sentimentos; é um pouco pessimista mas é de confiança e confere um 

grande valor aos padrões éticos.  

Wilson (1976) apresentou a seguinte descrição da dimensão neuroticis-

mo/estabilidade emocional: as pessoas com elevado grau de neuroticismo têm 

tendência para serem nervosas, ansiosas, de humor variável, susceptíveis, exci-

táveis e, muitas vezes emocionalmente instáveis, em contraste com as pessoas 

estáveis que são geralmente serenas, sempre com a mesma disposição, calmas 

e em quem se pode confiar.  

Têm sido realizados diversos estudos acerca das dimensões da personali-

dade, utilizando-se as escalas desenvolvidas por Eysenk e Eysenk (1964, 1969), 

o Maudsley Personality Inventory (M.P.Y.) e o Eysenk Personality Inventoty 

(E.P.I.) respectivamente, sendo este último uma tentativa de aperfeiçoamento do 

primeiro (Vaz Serra e Cols., 1980). O Maudsley Personality Inventory é um ques-

tionário constituído por 48 itens, dos quais, 24 se destinam a avaliar o factor neu-

roticismo/estabilidade emocional e os restantes avaliam o factor extrover-

são/introversão. 

Num estudo realizado por De La Marc e Walter em 1968, citados por Aze-

vedo (1980), foi aplicado o Maudsley Personality Inventory a três grupos de traba-

lhadores (trabalhadores permanentes de dia, trabalhadores permanentes de noite 

e trabalhadores em sistema de rotação), não se tendo verificado diferenças signi-

ficativas entre os mesmos, no que se refere às dimensões da personalidade.  

 Baseando-se na Teoria da personalidade postulada por Eysenk, Ponciano 

e Cols. (1981) realizaram um outro estudo, com a finalidade de verificarem a rela-
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ção existente entre o tipo de personalidade do sujeito e o seu ajustamento ao tra-

balho, partindo da hipótese de que os introvertidos teriam preferências por ambi-

entes pouco estimulantes, monótonos, repetitivos e com poucos contactos inter-

pessoais, e que o inverso se passaria com os extrovertidos (Eysenk, 1989).  

Para o efeito, os autores utilizaram uma escala de saúde mental e o 

Maudsley Personality Inventory. Dos resultados obtidos, concluíram que os intro-

vertidos a trabalhar em ambientes com elevada estimulação tendem a descom-

pensar significativamente, sendo que esta situação não se verifica em relação aos 

extrovertidos, quando as condições de trabalho são monótonas, repetitivas e com 

fraca estimulação. O Eysenk Personality Inventory é um instrumento de medida 

semelhante ao Maudsley Personality Inventory, diferenciando-se deste devido a 

algumas alterações introduzidas com o objectivo de o tornarem mais eficiente.  

 Vaz Serra e Cols. (1980) referem algumas vantagens do Inventory Perso-

nality Inventory em relação ao Maudsley Personality Inventory, designadamente: 

 Apresenta as perguntas mais claras o que as torna mais compreensí-

veis, mesmo para pessoas mais instruídas; 

  Não contém perguntas na negativa;  

 As dimensões neuroticismo e extroversão não apresentam correlações 

entre si, o que não se verificava no anterior; 

 Apresenta uma escala de mentira o que permite eliminar sujeitos que 

procuram responder aos questionários dando respostas socialmente 

desejáveis.  

Os mesmos autores, aplicaram este questionário a uma Amostra da popu-

lação portuguesa constituída por 490 indivíduos (290 do sexo masculino e os res-

tantes do sexo feminino), com o objectivo de comparar os seus valores com os da 

população inglesa e de encontrar valores médios que possibilitassem a orientação 

de futuras investigações, tendo concluído que:  

 Não havia diferenças estatísticas significativas entre a extroversão e a 

média de idades;  
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 O neuroticismo apresentava valores mais elevados nas mulheres, em-

bora com uma diferença estatística pouco significativa;  

 A escala de mentira, esta revelava médias significativas mais elevadas 

no sexo masculino.   

   Os resultados obtidos levaram, ainda, os autores a concluir da validade 

do Eysenk Personality Inventory e a considerar que este questionário corresponde 

a um bom instrumento de medida.  

 

4.2- O NEUROTICISMO, A EXTROVERSÃO E AS EMOÇÕES  

 

O termo neuroticismo tem sido mencionado por diversos autores, embora 

de uma forma inconsistente, que o definem como uma dimensão geral de diferen-

ças individuais, ou seja, uma tendência para sentir emoções negativas perturba-

doras e para possuir traços comportamentais e cognitivos associados.  

Neste sentido, os indivíduos com valores altos de neuroticismo têm pro-

pensão para experimentar medo, raiva, tristeza e embaraço e a sentir-se incapa-

zes de lidar com o stress (Costa e McCrae, 1987). Para estes autores, o neuroti-

cismo deve ser distinguido de episódios de ansiedade e depressão que se relaci-

onem com o stress, isto porque, esta dimensão da personalidade diz respeito a 

uma condição crónica de irritabilidade e a uma propensão para o distress, relati-

vamente independentes das situações objectivas.  

Consideram ainda os mesmos autores que a extroversão se relaciona com 

o bem-estar subjectivo e o neuroticismo com as emoções negativas e menor bem-

estar psicológico.  

Segundo Eysenk (1989), uma revisão de estudos sobre as emoções permi-

tiu revelar a existência de factores de emoção positiva e emoção negativa, o que 

o leva a concluir o seguinte: qualquer tentativa para encontrar uma relação entre 

as diferenças individuais na vulnerabilidade ao stress e a personalidade deve ba-

sear-se nas dimensões extroversão e neuroticismo ou ansiedade (o autor utiliza o 

termo ansiedade no mesmo sentido de neuroticismo). 
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 Estas dimensões, diz-nos o autor, têm um estatuto especial, não só devido 

à importância que têm tido na maior parte dos estudos desenvolvidos nesta área, 

mas também porque constituem fortes preditores de níveis emocionais positivos e 

negativos, respectivamente. Sendo assim, não é de surpreender que a maior par-

te das investigações sobre a personalidade se centre na dimensão neuroticismo 

ou ansiedade, porque ela parece estar mais directamente associada com a vulne-

rabilidade ao stress (Eysenk, 1989).  

 

4.3 - NEUROTICISMO, EXTROVERSÃO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA  

 

Os numerosos estudos realizados sobre os factores da personalidade que 

conferem resistência ao stress, ou seja, sobre a característica inversa à vulnerabi-

lidade, demonstram que essa resistência depende, em parte, da possibilidade 

individual de acesso a determinadas fontes de apoio social. De acordo com Sara-

son e Sarason (1990), apontados por Garrido-Luque et al. (1995), as pessoas que 

se consideram pouco apoiadas socialmente apresentam níveis mais altos de hos-

tilidade e neuroticismo, e níveis de extroversão mais baixos.  

 Referem os mesmos autores que alguns tipos de personalidade parecem 

manifestar pouco interesse pelas relações familiares, de amizade e profissionais o 

que denota uma atitude de desconfiança perante os outros e, consequentemente, 

uma certa tendência para se isolarem socialmente. As investigações sobre o bem-

estar psicológico, a saúde e a Qualidade de Vida têm revelado que alguns tipos 

de personalidade podem experimentar, com certa regularidade, tanto emoções 

positivas como negativas.  

Um estudo realizado por Headey e wearring (1989) demonstra que a di-

mensão extroversão é um factor preditor de situações positivas, especialmente na 

esfera das amizades e do contexto do trabalho; o neuroticismo, por sua vez, cons-

titui um factor predisponente de situações negativas, sobretudo nas áreas de tra-

balho.  
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 Segundo Garrido-Luque et al. (1995), diversas investigações têm permitido 

detectar fortes correlações entre a saúde e a extroversão. Na mesma perspectiva 

e com a finalidade de explicar este fenómeno, os referidos autores realizaram um 

estudo, no qual utilizaram um questionário de bem-estar (o Questionário de bem-

estar de Oxford) e partiram de duas hipóteses:  

1 - Os extrovertidos apresentam elevados índices de bem-estar porque se 

dedicam, com frequência, a actividades sociais que lhes proporcionam satisfa-

ção?  

2 - Os extrovertidos possuem habilidades sociais que lhes permitem alcan-

çar o elevado nível de saúde que denotam?  

 Dos resultados obtidos, os autores concluíram que: o bem-estar psicosso-

cial dos indivíduos extrovertidos deriva fundamentalmente da sua dedicação a 

actividades sociais gratificantes e satisfatórias e, sendo decididos e autoafirmati-

vos, desenvolvem habilidades sociais que explicam, em parte, o seu bem-estar 

psicológico.  

 Também Thorne (1987) realizou uma investigação que teve como objectivo 

avaliar as interacções entre as pessoas introvertidas e as extrovertidas, e as suas 

repercussões na saúde e Qualidade de Vida. Este estudo permitiu constatar que 

os indivíduos extrovertidos gostam mais de falar sobre acontecimentos agradá-

veis e actividades recreativas, tendem a ser condescendentes e compreensivos 

com os outros e preferem não falar dos seus problemas.  

Face ao anterior, as pessoas extrovertidos foram avaliadas como mais ale-

gres, entusiastas, abertas e sociáveis, em contraste com as introvertidas que fo-

ram avaliadas como tímidas, reservadas e sérias (Thorne, 1987; Garrido Luque et 

al., 1995).  

 Posteriormente, foram realizados outros estudos, os quais mencionam que 

os extrovertidos parecem enfrentar as situações sociais não estruturadas com 

uma atitude positiva e com a confiança de saber lidar com elas e que, o inverso 

parece poder aplicar-se aos extrovertidos. Assim, parece não restar dúvida que os 

indivíduos extrovertidos participam numa gama mais ampla de actividades sociais 

do que os indivíduos introvertidos (Argyle et al., 1989).  
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 Alguns autores referem, ainda, que as pessoas que possuem poucos con-

tactos sociais: não desenvolvem as suas habilidades sociais; são tímidas e pouco 

autoafirmativas; sofrem de ansiedade social; têm uma baixa auto-estima; apre-

sentam atitudes negativas e desconfiadas face às relações sociais e, por vezes, 

manifestam sentimentos de alienação (Jones, 1985; Argyle et al., 1989; Garrido 

Luque et al., 1995).  

Para estes autores, a falta de habilidades sociais constitui um factor expli-

cativo fundamental de saúde mental, particularmente em relação aos problemas 

neuróticos. Estes resultados levam a concluir que também a Qualidade de Vida 

destes indivíduos, será necessariamente afectada. 

 Cabe referir aqui, dado que o estudo da Personalidade tem tido uma gran-

de evolução, com especial relevo para a teorias Holísticas e Humanísticas, alguns 

aspectos, embora breves, de tais teorias, no sentido de, todos nós, não nos es-

quecermos de que não podemos continuar a “ver” a pessoa como um conjunto de 

partes, mas, sim, como um todo, uma totalidade indivisível. Assim, apresentamos 

uma breve abordagem, segundo os seus autores, da Psicologia Holística e das 

teorias organísmicas, que vieram dar origem às teorias humanistas da Personali-

dade.    

 

4.4 - AS TEORIAS HUMANISTAS DA PERSONALIDADE NA PERSPECTIVA 

   DA PSICOLOGIA HOLÍSTICA 

 

 Cabe referir aqui, dado que o estudo da Personalidade tem tido uma gran-

de evolução, com especial relevo para a teorias Holísticas e Humanísticas, alguns 

aspectos, embora breves, de tais teorias, no sentido de, todos nós, não nos es-

quecermos de que não podemos continuar a “ver” a pessoa como um conjunto de 

partes, mas, sim, como um todo, uma totalidade indivisível. Assim, apresentamos 

uma breve abordagem, segundo os seus autores, da Psicologia Holística e das 

teorias organísmicas, que vieram dar origem às teorias humanistas da Personali-

dade.    



 

 260 

Foi a partir de René Descartes que, estabelecendo o método de análise 

como um instrumento cientificamente eficaz no estudo dos fenómenos físicos e 

humanos, exaltando o reducionismo e as relações causais entre as partes que 

constituem um todo complexo, no século XVII e postulando uma divisão estreita 

entre corpo e mente - ou entre a res extensa e a res cogitans -, que as diversas 

disciplinas académicas tentam adaptar-se a um esquema cartesiano de explica-

ção dos diversos fenómenos a que se dedicam. Assim sendo, ao longo da tradi-

ção biomédica, a Psicologia foi, desde Wundt, moldada como uma disciplina vol-

tada para a análise do comportamento humano de acordo com preceitos acade-

micamente aceites de reducionismo e mecanicismo. Tal bagagem referencial tem 

vindo a dificultar o entendimento das relações complementares e a maneira como 

a mente e o corpo interagem (Hall e Lindzey, 1978). 

Wundt, considerado o pai da Psicologia experimental moderna, seguindo a 

tradição empírica tão cara ao século XIX – tradição esta que advém dos enormes 

sucessos da Física Clássica de Isaac Newton, que, por seu turno, foi precedida 

pela preparação de uma filosofia racionalista apropriada e em grande parte de-

senvolvida por René Descartes – estabeleceu uma orientação atómica ou ele-

mentarista dos processos mentais, a qual sustentava que todo o funcionamento 

do nosso psiquismo poderia ser analisado em elementos básicos, elementares e 

indivisíveis (como os átomos elementares e indivisíveis que constituiriam o uni-

verso mecânico imaginado por Newton), que seriam os tijolos constituintes das 

nossas sensações, sentimentos, memória, etc. Esta abordagem reducionista e 

mecanicista, muito simplista para dar conta de toda a imensa e complexa riqueza 

do psiquismo humano, logo suscitou uma forte oposição entre muitos psicólogos e 

filósofos europeus, que não aceitavam a natureza extremamente fragmentária da 

psicologia de Wundt. Estes investigadores realçavam uma compreensão unitária 

entre a consciência e a percepção e, em parte, da sua interelacção com o orga-

nismo como um todo. Esta pioneira abordagem Holística em Psicologia deu ori-

gem a uma importante escola na Alemanha: a Gestalt (Fadiman et al, 1986). 

De acordo com o mesmo autor, a Psicologia da Gestalt, formulada entre o 

final do século XIX e o início século XX, como sendo a Psicologia dos Padrões de 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/descartes.html
http://www.geocities.com/Vienna/2809/holistic.htm
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Totalidade ou de Totalidades Significativas (Gestalten, em alemão) surgiu como 

um protesto contra a tentativa de se compreender a experiência psíquico-

emocional através de uma análise atomística-mecanicista tal como era proposto 

por Wundt – análise esta na qual os elementos de uma experiência são reduzidos 

aos seus componentes mais simples, sendo que cada um destes componentes 

são peças estudadas isoladamente dos outros, ou seja, a experiência é entendida 

como a soma das propriedades das partes que a constituiriam, assim como um 

relógio é constituído de peças isoladas. A principal característica da abordagem 

mecanicista é, pois, a de que a totalidade pode ser entendida a partir das caracte-

rísticas de suas partes constitutivas.  

Porém, para os psicólogos da Gestalt, a totalidade possui características 

muito particulares que vão muito além da mera soma de suas partes constitutivas. 

A própria palavra Gestalt significa uma disposição ou configuração de partes que, 

juntas, constituem um novo sistema, um todo significativo. Sendo assim, o princí-

pio fundamental da abordagem gestáltica é a de que as partes nunca podem pro-

porcionar uma real compreensão do todo, que emerge desta configuração de inte-

racções e interdependências das partes constituintes, sendo que o todo se frag-

menta em meras partes e/ou deixa de ter um significado quando é analisado ou 

dissecado, ou seja, deixa de ser um todo (Fadiman et al, 1986).  

De salientar que a Escola de Gestalt teve como principais expoentes Max 

Wertheimer, Wolfgang Kohler e Kurt Koffka. Posteriormente, Kurt Lewin elaborou, 

também, uma teoria da personalidade com base na compreensão gestáltica da 

totalidade significativa, onde se estipula que o comportamento do indivíduo é a 

resultante da configuração de elementos internos num "espaço vital", que é a tota-

lidade da experiência vivencial do indivíduo num dado momento (ou seja, todo o 

conjunto de experiências que se faz sentir num dado momento, de acordo com a 

percepção/interpretação do indivíduo).  

Estas ideias foram, em parte, adoptadas por Carl Rogers na sua teoria da 

personalidade, conhecida como Abordagem Centrada na Pessoa uma vez que, 

segundo tal teoria, é o cliente que dirige o andamento do processo psicoterapeuti-

http://www.geocities.com/Vienna/2809/Rogers.html
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co, trazendo e vivenciando o material pessoal exposto nas sessões. Entretanto, o 

psicoterapeuta Frederick S. Perls desenvolveu uma corrente de psicoterapia ba-

seada nos fundamentos da escola da Gestalt, pondo em prática uma acção tera-

pêutica voltada para os padrões vivenciais significativos do indivíduo, corrente, 

essa, que é conhecida como Gestalt-Terapia. (Hall e Lindzey, 1978; Crema, 1988; 

Guimarães, 1996). 

Cabe referir que Jan Smuts, militar e estadista inglês, que se tornou uma 

figura importante na história da África do Sul, é frequentemente reconhecido e 

citado como o grande pioneiro e precursor filosófico da moderna teoria organísmi-

ca ou Holística do século XX. O Seu livro intitulado Holism and Evolution, de 

1926, exerceu uma grande influência sobre vários cientistas e pensadores, muito 

embora, na época de seu lançamento, tenha passado quase despercebido da 

elite intelectual da primeira metade do século, tendo, porém, mais tarde ganhado 

o seu merecido espaço nos meios académicos e filosóficos, principalmente gra-

ças ao impacto que exerceu em pensadores e teóricos do porte de Alfred Adler, 

famoso teórico da personalidade e discípulo dissidente de Sigmund Freud; ou de 

um Adolf Meyer, psicobiólogo; ou na recente e menos mecanicista linha médica, 

dentro da alopatia, chamada de psicossomática. Smuts cunhou o termo holismo 

da raiz grega holos, que significa todo, inteiro, completo. Mas as verdadeiras ba-

ses da concepção holística, ou do pensamento holístico, vêm realmente de muito 

antes, desde Heráclito, Pitágoras, Aristóteles e Plotino até Spinoza, Goethe, 

Schelling, Flammarion e Willian James (Hall e Lindzey, 1978; Crema, 1988; Gui-

marães, 1996). 

Porém, um dos maiores expoentes do pensamento holístico em psicologia 

e em psiquiatria é Kurt Goldstein. Este autor formulou a sua teoria holística da 

psique a partir dos seus estudos e observações clínicas realizados em soldados 

lesionados no cérebro durante a I Guerra Mundial, e em estudos sobre distúrbios 

de linguagem. Deste leque de observações, Goldstein chegou à conclusão (hoje 

mais ou menos óbvia) de que um determinado sintoma patológico não pode ser 

compreendido ou reduzido a uma mera lesão orgânica localizada, mas como ten-

do características e/ou fortes reforços ou abrandamentos do organismo como um 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/plotino.html
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todo, como um conjunto integrado, como um holos e não como um conjunto de 

partes mais ou menos independentes.  

Segundo Goldstein, o corpo e a mente não podem ser vistos como entida-

des separadas, tais como separamos o software do hardware, pois ambos só se 

expressam na conjunção, na união e íntima conexão de ambos. O organismo é 

uma só unidade e o que ocorre numa parte afecta o todo, como já era reconheci-

do pela medicina Homeopática e pelas artes da cura não ocidentais, como na 

medicina chinesa, e na sabedoria das tradições populares e xamanísticas de po-

vos ditos "primitivos" (Capra, 1986; Eliade, 1997; Guimarães, 1996). 

Qualquer fenómeno quer seja positivo ou não, passa-se tanto ao nível fisio-

lógico quanto psicológico, ou seja, passa-se, sempre, no contexto do organismo 

como um todo, a não ser que se tenha isolado artificialmente este contexto, como 

se fez nas ciências e nos meios académicos com Descartes, com as esferas da 

Res Cogitans, que é a esfera do mental, e da Res Extensa ou a esfera do físico, e 

a ramificação entre ciências naturais e ciências humanas. Ora, não existe real 

diferenciação (no sentido de mensuração) entre estes dois ramos. Assim, qual-

quer redução ou caracterização de um ou de outro destes critérios (físico e men-

tal) é um isolamento artificial e, consequentemente, parcial (Hall e Lindzey, 1978; 

Crema, 1988; Guimarães, 1996). 

Ora, segundo Goldstein, citado por Hall e Lindzey (1978) as leis do orga-

nismo são as leis de uma totalidade dinâmica, que harmoniza as "diferentes" par-

tes que constituem esta totalidade. Portanto, é necessário descobrir as leis pelas 

quais o organismo inteiro funciona, para que se possa compreender a função de 

qualquer de seus componentes, e não o inverso, como se tem feito até hoje, sen-

do este o princípio básico da teoria organísmica ou holística em saúde, principal-

mente em Psicologia. Goldstein acreditava que os sintomas patológicos eram 

uma interferência do meio sobre a organização do todo, ou eram, em menor grau, 

consequências de anomalias internas. Mas, de qualquer forma, a tendência intrín-

seca ao equilíbrio dinâmico poderia levar o indivíduo a adaptar-se à nova realida-

de, desde que existam os meios que sejam apropriados para tal. 
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 Assim, Goldstein via em todo o ser vivo uma tendência de auto-realização 

que significaria um esforço constante para a realização das potencialidades ine-

rentes dos seres vivos, mesmo que haja um meio hostil. É assim que, mesmo em 

ambientes não propícios, vemos nascerem plantas que, embora não consigam 

desenvolver-se totalmente, teimam, mesmo assim, em nascer, nem que venham 

a morrer ou a ficarem atrofiadas em breve, sendo que a ânsia de viver é mais for-

te. Esta ideia de auto-realização ou de auto-atualização foi, posteriormente, adop-

tada por teóricos vários, desde Carl Rogers até biólogos de renome, como Matu-

rana (Hall e Lindzey, 1978). 

Andras Angyal e o conceito de Biosfera 

Assim como Goldstein, Andras Angyal, húngaro naturalizado americano, 

não poderia conceber uma ciência que não fosse holística, alcançando a pessoa 

e a vida como um todo. Mas, ao contrário de Goldstein, Angyal não admitia, tam-

bém, uma separação entre o organismo e o meio-ambiente, Assim como um físico 

relativista não pode acreditar numa separação rígida entre matéria e energia. 

Angyal afirmava que organismo e meio ambiente se interpenetram de uma 

forma tão complexa que qualquer tentativa para separá-lo expressa uma visão 

mecanicista do mundo, que destrói a unidade natural de todas as coisas (unidade 

subtil, é verdade, mas bem visível na interdependência bio-ecológica e social de 

todos os seres vivos), o que cria uma diferenciação artificial e patológica entre o 

organismo e o meio, estimulando todo o tipo de crime social e ecológico que ve-

mos no nosso século (Hall e Lindzey, 1978; Capra, 1986). 

Angyal criou, então, o termo biosfera para traduzir uma concepção holística 

ou ecológica que compreendesse o indivíduo e o meio "não como partes em inte-

racção, não como constituintes que tenham uma existência independente dos ou-

tros, como peças de um relógio, mas como aspectos de uma mesma realidade, 

que só podem ser separados realizando-se uma abstracção" (Angyal, citado por 

Hall e Lindzey, 1978). 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/Rogers.html
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A biosfera, portanto, no seu sentido mais amplo seria mais ou menos como 

a actual concepção de Terra viva, podendo ser vista a vários níveis, inclusive no 

nível humano, onde um individuo constitui uma biosfera particular em relação ao 

seu conjunto orgânico e psíquico, assim como uma sociedade. Neste sentido, a 

Biosfera inclui tanto os processos somáticos como os processos psicológicos (in-

dividuais e colectivos) e os sociais, que podem ser estudados, separadamente, 

mas só até certo ponto.  

Segundo Hall e Lindzey (1978), embora a Biosfera se trate de um todo in-

divisível, é composta e organizada por sistemas estruturalmente articulados. Sen-

do assim, a tarefa do cientista seria identificar as linhas de demarcação determi-

nadas na biosfera pela estrutura natural do todo em si mesmo. Deste modo, um 

homem pode diferenciar-se de outro homem, mas ambos possuem características 

que nos permitem classificá-los como homens e não como peixes (Hall e Lindzey, 

1978). 

Podemos, então, dizer que o organismo individual, um sujeito, portanto, 

constitui um pólo da biosfera, e o meio ambiente natural e social, o outro pólo, 

estando toda a dinâmica essencial da vida fundada na interacção entre estes dois 

pólos. Nesta perspectiva, Angyal postulava que não são os processos de um ou 

de outro que determinam ou reflectem a realidade, mas a interacção contínua de 

ambos. Assim, a vida como um todo unitário iria dar-nos uma nova visão e a pos-

sibilidade de percebermos fenómenos e detalhes que nos escapam no estudo 

polar de ambos os níveis da realidade. 

Em síntese:  

Neste capítulo efectuámos uma revisão crítica da literatura acerca das va-

riáveis sócio-psíquicas de Qualidade de vida, designadamente; Suporte Social; 

Auto-conceito; Ansiedade; Personalidade e referenciamos, ainda, alguns aspectos 

relativos à personalidade na perspectiva das Teorias Holísticas da Personalidade.  

De referir que, ao longo de toda a revisão da literatura, quando nos refe-

rimos à génese e dinamismos das emoções, ao seu conceito e efeitos na saúde e 
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desenvolvimento cognitivo-afectivo, todas estas variáveis foram mencionadas 

quanto à sua interacção com as emoções, ou seja, quanto ao efeito que as emo-

ções podem ter na formação de um auto-conceito positivo, por exemplo, e o que 

um auto-conceito baixo, em particular a sua dimensão auto-estima, pode causar 

de nefasta na personalidade do indivíduo, no aparecimento de ansiedade e de 

outros transtornos que podem contribuir para uma Qualidade de Vida pouco satis-

fatória.  

De realçar que a descrição e análise destas variáveis, neste capítulo, foi, 

também, fundamental para estabelecer a sua relação com as escalas utilizadas 

no questionário aplicado à Amostra do nosso estudo empírico, pois trata-se de um 

conjunto de variáveis que, sem dúvida, interferem na saúde e bem-estar e na 

Qualidade de Vida, sendo influenciadas pelas emoções e vice-versa.  
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CAPÍTULO VI- A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA TERNINAL 

 

1- A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL COMO DOENÇA   

 

A Insuficiência Renal é uma situação patológica que se instala quando surge 

uma redução drástica da eliminação dos produtos endógenos, pelo rim, acompa-

nhada de uma elevada concentração dos mesmos, no organismo.  

Os indicadores mais frequentemente usados para caracterizar a Insuficiência 

Renal são a elevação do azoto ureico no sangue e a elevação da creatinina plas-

mática. O aumento acentuado de azoto ureico no sangue surge não só por cau-

sas renais, mas também por causas não renais, como sejam a azotémia pré-

renal, hemorragias gastrointestinais ou aumento significativo da ingestão de prote-

ínas.  

De acordo com Levine et al (1985), dependendo da rapidez da sua instalação, 

da sua evolução e irreversibilidade, a Insuficiência Renal pode classificar-se em 

aguda e crónica, conduzindo a um forma de Insuficiência Renal Crónica, perma-

nente e terminal, pelo avanço da deterioração progressiva da função renal.   

A Insuficiência Renal Crónica (IRC) é uma situação de falência renal e consti-

tui um processo irreversível. A sua evolução caracteriza-se por ser geralmente 

insidiosa, em que os sinais e sintomas se desenvolvem ao longo de vários anos, 

embora na sua origem possa estar uma Insuficiência Renal Aguda (IRA) que rapi-

damente evolua de forma desfavorável.  

Segundo Simões (1993), existiam cerca de seis milhões de doentes com Insu-

ficiência Renal Crónica terminal (IRCT) em Portugal, em 1992, prevendo-se um 

aumento anual de 50 a 60 doentes por milhão de habitantes (dados extraídos a 

partir das estatísticas da Associação Europeia de Diálise e transplante EDTA).  

Mais recentemente, no V Encontro Nacional de Insuficientes Renais promovi-

do pela Associação Portuguesa de Insuficientes Renais (APIR), em 2002, a pro-

pósito da caracterização da situação actual em Portugal, foi referido o seguinte: 

Estima-se que no final deste ano de 2000 sejamos mais de 12.000, dos quais cer-
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ca de 9.000 em Hemodiálise e Diálise Peritoneal e mais de 3.000 transplantados 

renais com rim funcionante (dados extrapolados pela APIR do Registo Nacional 

da Sociedade Portuguesa de Nefrologia).      

Thelan et al. (1993) referem que as causas da IRCT são basicamente as 

mesmas da IRA, destacando a glomerulonefrite, a Diabetes e a Hipertensão es-

sencial como sendo as principais. Explicam, ainda, as afecções que estas patolo-

gias podem provocar na função renal, designadamente:  

 A Glomerulonefrite é uma situação em que uma reacção antigéneo-

anticorpo atinge o glomérulo, provocando uma resposta inflamatória 

local, tornando-o vulnerável à acção dos agentes infecciosos. A taxa 

de filtração glomerular (TGF) diminui progressivamente, surgindo per-

da da capacidade selectiva, com proteínúria. Em resultado da queda 

da pressão oncótica surge a hipovolémia, havendo, para a compensar, 

uma tendência à retenção de sódio e de água;  

 A Diabetes Mellitus é responsável por alterações vasculares sistémi-

cas que atingem particularmente os pequenos vasos, levando ao es-

pessamento das suas paredes e ao aparecimento de hipertensão arte-

rial, podendo surgir hipóxia e isquémia do parênquima renal. Trata-se 

dum processo que leva à destruição gradual do glomérulo, afecta a 

TGF e causa disfunção renal progressiva; 

 A Hipertensão Essencial traduz-se por uma lesão renal hipertensiva, 

provocando o aumento da resistência vascular e uma admissão do 

sangue no glomérulo sob alta pressão, o que leva a lesão das suas 

paredes e a alterações no sistema renina-angiotensina. Como se veri-

fica um menor débito sanguíneo, a hipovolémia e a isquémia estimu-

lam a reabsorção de sódio e água, para repor a volémia e a queda da 

TGF. Como o espessamento dos vasos se mantém, este processo 

conduz a uma gradual esclerose do glomérulo, com perda das capaci-

dades de filtração e de filtração selectiva.  
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Ainda, segundo os supracitados autores, podem-se distinguir três fases na 

evolução da Insuficiência Renal Crónica: 

 Fase de diminuição da reserva renal, que se caracteriza por proteinú-

ria, hipertensão arterial e aumento moderado dos valores séricos da 

ureia e da creatinina. Contudo, nesta fase, as restrições dietéticas, de 

líquidos e de sódio permitem, regra geral, manter os outros parâmetros 

da função renal dentro dos valores considerados normais;  

 Insuficiência Renal Crónica, que se instala com a progressiva deterio-

ração da função renal, traduzida pelo aumento da urémia, da creatini-

na e um aumento moderado do sódio sérico, menor capacidade de 

concentração e anemia;  

 Insuficiência Renal Crónica Terminal, último estádio da evolução des-

favorável da Insuficiência Renal Crónica, caracteriza-se pela síndrome 

urémico e resulta dos efeitos tóxicos da acumulação da ureia no san-

gue e dos resíduos nitrogenados do metabolismo. Nesta fase final da 

doença renal, verifica-se uma acentuada descida da TGF, uma signifi-

cativa elevação dos níveis de ureia, creatinina, potássio e fósforo, e 

uma descida acentuada dos valores séricos do sódio, cálcio, hemoglo-

bina, acompanhados de retenção de líquidos. Os sinais e sintomas de 

síndrome urémico (disritmias, insónias, apatia, parestesias, náuseas e 

vómitos, hemorragias, diarreia ou obstipação, palidez, dores muscula-

res e articulares, entre outros) podem não estar todos presentes, ape-

sar dos elevados níveis de urémia, provavelmente devido à tolerância 

do doente às alterações metabólicas típicas da IRCT. Contudo, nesta 

fase do síndrome urémico, são comuns a hipertensão arterial, confu-

são mental, hálito urémico, dispneia, edemas acentuados, oligoanúria 

e prurido. Devido à redução drástica da diurese e ao aumento de peso, 

por retenção de líquidos e edemas, podem surgir manifestações de in-

suficiência cardíaca e respiratória. É comum, também, o aparecimento 

de cefaleias, agitação, labilidade emocional, e sinais de ansiedade e 

de depressão.  
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Nesta fase da Insuficiência renal crónica terminal, a redução dos nefrónios 

funcionantes é de pelo menos 90%, já não permitindo aos rins exercer as suas 

funções. Caracteriza-se pelo síndrome urémico, já anteriormente descrito, poden-

do levar a coma urémico, o que, segundo a grande maioria dos autores, já não 

acontece, ou não deveria acontecer! Perante tal quadro de IRTC, é fácil perceber 

a necessidade e urgência de se instituir um tratamento substitutivo da função re-

nal. 

De acordo com vários autores, como complemento do tratamento médico 

conservador deve-se recorrer de imediato às técnicas dialíticas e, posteriormente, 

ao Transplante Renal (Paolucci, 1982; Legrain et al., 1982; Thelan et al., 1993).  

Com efeito, embora as técnicas dialíticas disponíveis sejam a Hemodiálise, 

a Diálise Peritoneal, a Ultrafiltração e a Hemofiltração (estas duas últimas de alto 

fluxo, mais usadas em Unidades de Cuidados Intensivos), a grande alternativa ao 

tratamento da Insuficiência Renal Crónica Terminal é, de facto, a Hemodiálise. De 

salientar, no entanto, que o Transplante Renal é o “sonho azul” de todo o Insufici-

ente Renal Crónico.   

De referir, ainda, que a Hemodiálise, tal como as outras modalidades de 

Diálise visa essencialmente substituir, em parte, a função renal, corrigir os dese-

quilíbrios hidro-electrolíticos e ácido base, prevenir e controlar os problemas sis-

témicos, reduzir a mortalidade e proporcionar a melhor Qualidade de Vida possí-

vel ao doente.    
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2- A HEMODIÁLISE COMO MODALIDADE DE TRATAMENTO DA  

            INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL 

  

      2.1- TÉCNICA DE HEMODIÁLISE  

 

 De acordo com Daugirdas e Ing (2003), a Hemodiálise (HD) permite uma 

rápida modificação dos solutos do plasma, possibilita uma remoção mais rápida 

do excesso de água corporal, em comparação com a Diálise Peritoneal, sendo, 

por isso, o método mais utilizado, não obstante a evolução dos vários processos 

terapêuticos para a IRCT.    

Também Thelan et al. (1993) são de opinião que a disponibilidade das uni-

dades de Hemodiálise, o equipamento cada vez mais sofisticado, permitindo di-

minuir os efeitos secundários do tratamento, e a possibilidade de ser utilizada com 

urgência, rapidez e eficácia em situações agudas, são factores que têm contribuí-

do para que a HD continue a ser a modalidade de eleição para a maioria dos do-

entes com IRCT.   

 Basicamente, a Hemodiálise consiste em desviar o sangue rico em toxinas 

para o interior de um dialisador e, de seguida, fazê-lo regressar ao doente, já de-

purado. Enquanto o sangue está no dialisador, do outro lado da sua membrana 

circula o fluído ou banho dialisante, trazido por uma bomba. As toxinas difundem-

se através duma membrana semipermeável, do sangue para o dialisante. Um dos 

aspectos vitais da Hemodiálise é a construção de um acesso vascular adequado, 

no doente, sem o qual o processo não pode ser realizado (Fig.5). 
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                   Fig. 5- Doente IRCT em Sessão de Hemodiálise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Cortesia do HST, S. A., Viseu (2003) 

 

As principais vias de acesso vascular são os catéteres centrais para a Diá-

lise aguda, as fistulas artériovenosas (FAV) e os enxertos para a Diálise crónica. 

A subclávia, o antebraço e os membros inferiores são os locais mais usados para 

o acesso venoso. Quanto aos dialisadores ou filtros, são compostos de finas pla-

cas ou de fibras ocas, que permitem a circulação do sangue e as trocas químicas 

deste com o dialisante, e as suas membranas podem variar muito, quanto à per-

meabilidade, e são escolhidos, dependendo das necessidades de depuração de 

cada doente.  

A HD como tratamento da Insuficiência Renal Crónica Terminal deve ser 

contínua, intermitente e para toda a vida, excepto se o doente for transplantado. O 

esquema habitual das sessões em programa regular de HD varia entre 3 a 4 ho-

ras diárias, três dias por semana. No entanto, pode ser alterado para se ajustar às 

necessidades do doente, nomeadamente em relação aos turnos, por motivos pro-

fissionais, ou para sessões extra (Luckmann e Sorensen, 1996).  

 

 

 



 

 275 

2.2- INTERCORRÊNCIAS INTRADIALÍTICAS   

 

 A Hemodiálise teve o seu início em 1943 com a primeira utilização do rim 

artificial no homem, por W.Rolff, em Kampen, na Holanda. Posteriormente, em 

1955, B. Scribner e Cols aperfeiçoaram o shant arteriovenoso externo permanen-

te, e abriram caminha à hemodiálise de manutenção (Legrain et al, 1982).  

 No entanto, após mais meio século de implementação deste método de 

tratamento, apesar de ser um método amplamente usado e parecer dar resposta 

a muitas das necessidades fisiológicas dos doentes, a HD não é um tratamento 

isento de problemas e de riscos.  

Para Daugirdas e Ing (2003), não obstante a exigência duma rigorosa téc-

nica asséptica, não são raras algumas complicações, particularmente relativas às 

FAV, nomeadamente diminuição do fluxo sanguíneo, trombose da fístula, isqué-

mia e edema do membro, aneurismas e infecções.  

As infecções são mesmo referidas como uma das maiores complicações 

das FAV, pelo que o doente deve ser aconselhado a ter determinados cuidados 

com a sua fístula, que, para ele, é um bem precioso.  

Também Luckmann e Sorensen (1996), referem outras complicações da 

HD, ocorridas sobretudo durante a sessão de Hemodiálise, a saber: Hemorragias; 

Sobreaquecimento do liquido dialisante; Perdas insuficientes de líquidos; Concen-

tração inadequada de sais no dialisante; Coagulação na circulação extracorporal; 

Variações acentuadas e bruscas da tensão arterial; Arritmias cardíacas; Síndrome 

de desequilíbrio hidroelectrolítico; Embolia gasosa; cãibras musculares; Cefaleias; 

Convulsões e Alterações do comportamento. A contaminação pelo vírus da Hepa-

tite B e C é também muito comum, e podem surgir ainda alterações a longo prazo, 

devido a intoxicações por alumínio. 

Para melhor compreensão desta problemática passamos a descrever, se-

gundo Daugirdas e Ing (2003), os problemas intradialíticos mais frequentes, e por 

ordem decrescente, de acordo com os mesmos autores, que podem ocorrer du-

rante a sessão de Hemodiálise:   
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 Hipotensão, por perdas rápidas e excessivas de líquidos, tentativa de 

recuperação rápida do “peso seco” do doente, medicação antihiper-

tensiva ou erros na composição do soluto dialisante podem ser as 

causas desta situação; 

 Cãibras, que podem estar associadas à hipotensão, ao peso inferior 

ao peso seco ou a uma solução dialítica hipossódica;  

 Náuseas e vómitos, em geral relacionados com a hipotensão; 

 Cefaleias que podem estar relacionadas com o uso de soluções com 

acetato; 

 Síndrome de desequilíbrio hidroelectrolítico, devido `a remoção dema-

siado rápida dos produtos do plasma, tornando-o hipotónico em rela-

ção às células cerebrais, havendo, em resposta, uma deslocação de 

água do plasma para o tecido cerebral, provocando sintomas de um 

edema cerebral agudo; 

 Síndrome de primeiro uso, que pode estar associado a uma reacção 

imunológica às proteínas do dialisador, alteradas pelo óxido de etileno 

que é usado na sua esterilização. Pode levar a paragem cardíaca; 

 Reacção anafilática por contaminação do dialisante;  

 Hemólise aguda, devido a contaminação do dialisante com formaldaí-

do, agente esterilizador usado no processo de reutilização dos dialisa-

dores; 

A este respeito, é de salientar que, na nossa investigação, nos foi referido 

pelos responsáveis e outros elementos das unidades onde a desenvolvemos, 

que, actualmente, tal reutilização está absolutamente fora de questão. 

 Embolia gasosa, pela presença de ar no sistema extracorporal; 

 Hipoxémia, que pode dever-se à hipoventilação e estar associada à 

alcalose provocada pelo elevado teor de bicarbonato no dialisante (> 

35 mEq/l). 
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Estas e outras alterações foram realmente observadas nos doentes em tra-

tamento por Hemodiálise mas, pelo que nos foi dado observar, e já fazemos estu-

dos nesta área há mais de uma década, as complicações verificam-se com cada 

vez menos frequência e, na grande maioria das vezes, as sessões de Hemodiáli-

se decorrem sem sobressaltos de maior gravidade.  
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3 - REQUISITOS RELACIONADOS COM O DOENTE A EQUIPA E A UNIDADE  

 

 Para que o doente possa ser submetido a um programa de tratamento de 

Hemodiálise são necessários alguns requisitos, designadamente:  

 

3.1- RELACIONADOS COM O PRÓPRIO DOENTE  

  

Como referem Thelan et al. (1993), a hemodiálise só pode ser possível se 

houver acesso à corrente sanguínea do doente, sendo que o denominador co-

mum, na maior parte dos casos, é ter acesso à circulação arterial e ao retorno 

venoso.  

Como tal, para cumprir um programa regular de Hemodiálise é preciso dis-

por de um acesso vascular que permita um bom débito sanguíneo, que seja segu-

ro e de fácil utilização e que não condicione as actividades diárias do doente.  

Consideram os mesmos autores, os seguintes tipos de acesso vascular:  

 Shunt artério-venoso – consiste numa conexão entre uma artéria e 

uma veia periféricas, através do uso de tubos de “Teflon” ou de “Silas-

tic”. Os tubos dos ramos arterial e venoso são conectados externa-

mente e heparinizados. Essa conexão é interrompida para a realização 

da Hemodiálise (a fim de permitir desviar o sangue até ao filtro, onde é 

depurado e de onde regressa ao doente pelo ramo venoso), voltando a 

estabelecer-se depois do tratamento. Os shunts são geralmente esta-

belecidos entre as artérias radial e cubital e as veias cefálica e basíli-

ca, podendo também ser inseridos na região femural ou maléolar. São, 

no entanto, pouco utilizados por causarem algum desconforto ao doen-

te e também devido ao elevado risco de hemorragia acidental e infec-

ção;  
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 Enxertos vasculares – consistem na implantação de um tubo, de mate-

rial sintético, cujos terminais são anastomosados a uma artéria e a 

uma veia, formando um túnel palpável sob a pele;   

 Catéteres centrais – são inseridos geralmente nas veias subclávia, ju-

gular e femural e utilizam-se quando se pretende iniciar um programa 

de hemodiálise de urgência, ou quando os outros tipos de acesso não 

estão disponíveis ou funcionantes;  

  Fístula artério-venoso (FAV) – consiste na anastomose entre uma ar-

téria e uma veia periféricas e próximas. O fluxo arterial vai criar uma 

elevada pressão, permitindo uma dilatação na veia, o que vai facilitar a 

punção e um maior débito sanguíneo. Trata-se do acesso de eleição 

devido à sua durabilidade e à menor incidência de complicações, 

comparativamente com os outros tipos de acesso, tendo, no entanto, a 

desvantagem de só poder ser usada e tornar-se rentável a partir das 

quatro semanas após a sua criação.  

 De salientar que este tipo de acesso, apesar dos muitos benefícios que 

apresenta para o doente, particularmente no que se reporta à autonomia que con-

cede, requer, por parte do mesmo, alguns cuidados a fim de evitar infecções, uma 

das suas maiores complicações.  

 É de referir também, que o direito à protecção da saúde está consagrado na 

Constituição da República Portuguesa e assenta num conjunto de valores funda-

mentais como a dignidade humana, a equidade, a ética e a solidariedade. 

No quadro legislativo da Saúde são estabelecidos os direitos e deveres dos 

doentes (os quais são também os direitos e deveres dos Insuficientes Renais), 

nomeadamente na Lei de Bases da Saúde (Lei 48/90, de 24 de Agosto) e no Es-

tatuto Hospitalar (Decreto-Lei n.º. 48357, de 27 de Abril de 1968). 

O conhecimento dos direitos e deveres dos doentes, também extensivos a 

todos os utilizadores do sistema de saúde, potencia a sua capacidade de inter-

venção activa na melhoria progressiva dos cuidados e serviços. 
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Isto constituiu uma evolução no sentido de o doente ser ouvido em todo o 

processo de reforma, em matéria de conteúdo dos cuidados de saúde, qualidade 

dos serviços e encaminhamento de queixas. 

A Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes representa, assim, mais um 

passo no caminho da dignificação dos doentes, do pleno respeito pela sua parti-

cular condição e da humanização dos cuidados de saúde, caminho que os doen-

tes, os profissionais e a comunidade devem percorrer lado a lado. 

De acordo com a supracitada Lei, a Carta dos direitos e deveres dos doentes 

assume-se como instrumento de parceria na saúde e não de confronto, contribu-

indo para os seguintes objectivos: 

 

 Consagrar o primado do cidadão, considerando-o como figura central de 

todo o Sistema de Saúde; 

 Reafirmar os direitos humanos fundamentais na prestação dos cuidados de 

saúde e, especialmente, proteger a dignidade e integridade humanas, bem 

como o direito à autodeterminação; 

 Promover a humanização no atendimento a todos os doentes, principal-

mente aos grupos vulneráveis; 

 Desenvolver um bom relacionamento entre os doentes e os prestadores de 

cuidados de saúde e, sobretudo, estimular uma participação mais activa 

por parte do doente; 

 Proporcionar e reforçar novas oportunidades de diálogo entre organizações 

de doentes, prestadoras de cuidados de saúde e administrações das insti-

tuições de saúde. 
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3.2- EQUIPA DE SAÚDE EM SUAS INTERACÇÕES SOCIOPROFISSIONAIS   

 

As unidades de Hemodiálise devem dispor duma equipa multidisciplinar, 

que deve incluir enfermeiros, médicos nefrologistas, assistentes sociais, psicólo-

gos, dietistas, pessoal auxiliar e administrativo.  

Os enfermeiros são os técnicos de saúde que mais tempo passam com o 

doente, devendo ter formação específica na área da Nefrologia e da Hemodiálise, 

saber como actuar nas situações de emergência relacionadas com a doença e 

tratamento, revelar disponibilidade para atender o doente de uma forma holística, 

criar um bom ambiente terapêutico e saber trabalhar em equipa. Assim, a coesão 

da equipa e a sua relação com o doente é de crucial importância para a adapta-

ção ao tratamento, para o seu sucesso e para a manutenção da qualidade de vida 

do doente em programa de hemodiálise.  

Estudos realizados revelaram existir por parte do pessoal médico uma cer-

ta frustração em relação ao doente Hemodialisado que, muitas vezes, se traduz 

por atitudes de afastamento, o mesmo se passando em relação aos enfermeiros 

com quem o doente estabelece uma forte relação emocional, por ser o membro 

da equipa com quem passa mais tempo. Os mesmos estudos revelaram também, 

que os doentes com melhor adaptação ao tratamento e que demonstram uma 

melhor qualidade de vida, são aqueles que melhor relação mantêm com a equipa 

(Almeida, 1985).  

De acordo com o mesmo autor, só dentro de um programa de acção tera-

pêutica diferenciada, levado a cabo por uma equipa multidisciplinar, se poderão 

desenvolver, de uma forma integrada e no “timing” próprio, as diversas interven-

ções terapêuticas (a nível biológico, psicológico, emocional e social) indispensá-

veis para o sucesso da Hemodiálise.   

De referir, que devem ser feitos registos rigorosos de todos os dados do 

doente e de todas as intercorrências intradialíticas, não descurando nunca os 

problemas psicoemocionais e sociais do doente.   
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Não obstante a referência feita a todos os aspectos essenciais à realização 

da técnica de Hemodiálise, é de salientar que tendo em conta a qualidade e segu-

rança do tratamento, existe legislação específica, emanada do Ministério da Saú-

de, ouvida a Ordem dos Médicos e a Comissão Técnica Nacional (CTN) conforme 

o Decreto-Lei n.º. 505/99 de 20 de Novembro e alterações do Decreto-Lei n.º. 

241/2000 de 26 de Setembro, que regulamenta o regime jurídico do licenciamento 

das unidades privadas de Diálise e da fiscalização da sua actividade.  

Referindo os Artigos 37º e 38º do mesmo Decreto-Lei, que se reportam ao 

Enfermeiro-chefe e aos Enfermeiros, respectivamente. Diz o Artigo 37º:   

O Enfermeiro-chefe é um enfermeiro com prática não inferior a um ano nas 

técnicas de Diálise que são prosseguidas na unidade e designado para este cargo 

pelo director clínico. 

Um enfermeiro pode exercer a actividade de Enfermeiro-chefe apenas nu-

ma unidade de Diálise e compete, em especial, ao Enfermeiro-chefe: 

a. Coordenar a actividade dos enfermeiros e do pessoal que o re-

gulamento interno definir; 

b. Velar pelo cumprimento, dentro da sua área de acção, das nor-

mas técnicas e comportamentais em vigor na unidade; 

c. Velar pelo bem-estar dos doentes; 

d. Cumprir as funções que lhe forem atribuídas, dentro da sua área 

de acção, pelo director clínico; 

e. Designar, de entre os profissionais com qualificação equivalente 

à sua, o seu substituto durante as suas ausências ou impedimen-

tos. 

O Artigo 38º diz:  

Os enfermeiros executam as técnicas dialíticas e terapêuticas de acordo 

com as normas gerais da sua profissão e as normas técnicas em vigor; Devem 

possuir prática dialítica não inferior a três meses; Compete, em especial, aos en-

fermeiros: 
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a. Cumprir as prescrições médicas; 

b. Cumprir e velar pelo cumprimento das normas técnicas e com-

portamentais em vigor; 

c.  Zelar pelo bem-estar dos doentes; 

d. Exercer as funções técnicas ou de coordenação para que for de-

signado pelo Enfermeiro-chefe; 

e. Aos enfermeiros de unidades de Diálise onde sejam prossegui-

das as técnicas ou modalidades de Diálise Peritoneal, hemodiáli-

se de cuidados aligeirados, clube de hemodiálise ou hemodiálise 

domiciliária podem ainda competir, quando para tal designados; 

f. Ensino, treino e reciclagem aos doentes e seus auxiliares nas 

técnicas por eles prosseguidas; 

g. Avaliação e monitorização do tratamento depurativo; 

h. Detecção precoce de complicações que se encontrem dentro da 

sua área de competência e sua correcção; 

i.  Aos enfermeiros de unidades de Diálise Peritoneal pode ainda 

competir efectuar visitas domiciliárias; 

j.  Em cada período de funcionamento de unidades de hemodiálise 

e de Diálise Peritoneal, a proporção entre o número de enfermei-

ros e o número de doentes assistidos é definida por despacho do 

Ministro da Saúde, ouvida a CTN. 

No que concerne à estrutura e o espaço físico da unidade, estes devem ser 

adequados à população que servem, contemplando o doente e o equipamento, de 

forma a salvaguardar a segurança e a privacidade do doente.  

A disposição das camas ou cadeirões deve ser em círculo, a fim de favore-

cer a vigilância e o convívio durante as sessões, e deve facilitar a vigilância e o 

acesso ao equipamento de urgência.  
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Para além disso, outros aspectos a ter em conta são:  

 Salas diferenciadas para doentes seropositivos ao HIV, hepatite C e B;  

 Uma central de tratamento de águas, com controlo laboratorial e re-

serva de água;  

 Sistema de esgotos e de abastecimento de energia de acordo com as 

normas de segurança;  

 Central de esterilização;  

 Vestiários e sanitários diferenciados para a equipa, doentes e familia-

res;  

 Espaço para armazenamento de material e circuito de limpos e de su-

jos independentes;  

 Gabinetes de consulta;  

 Copa;  

 Salas de estar para o pessoal, para os doentes e acompanhantes; ilu-

minação adequada e climatização com controlo de temperatura e hu-

midade ambiente, dada a tendência para as salas ficarem sobreaque-

cidas com o equipamento a funcionar durante horas seguidas;  

 Sistema de prevenção, detecção e protecção contra incêndios;  

 Meios de distracção (televisão, revistas, entre outros) para os doentes, 

durante o tratamento;  

 Acessos ao exterior adaptados à circulação de macas e cadeiras de 

rodas;  

 Apoio laboratorial.   

 

A par de todos os dados apontados, importa referir, de acordo com a APIR 

(2003), que uma boa relação enfermeiro/doente e vice-versa é imprescindível 

para que o doente aceite melhor o seu tratamento. Esta situação é ainda mais 
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importante quando se trata de doentes crónicos, como é o caso dos IRC que 

passam no mínimo cerca de 12 horas por semana junto do seu enfermeiro. Com 

efeito, são muito vastos os cuidados de enfermagem a prestar aos IRC num Cen-

tro de Diálise, os quais não se podem basear apenas em conhecimentos científi-

cos e atitudes técnico-científicas, a ter com os doentes. 

  Quando se aborda este tema, fala-se também em humanização, em rela-

ção de ajuda, em problemas e, ainda, no facto de o IRC ser, ou não, um doente 

difícil. Todas estas envolventes fazem com que a relação entre o enfermeiro e o 

Insuficiente Renal Crónico, assim como os cuidados a prestar, se baseiem na 

exigência de um conhecimento que ultrapassa o simples conhecimento científi-

co. De facto, o Enfermeiro de um Centro de Diálise, para além de ser um profis-

sional, com todo o seu conhecimento técnico-científico, terá que ter uma relação 

de ajuda muito grande com os doentes.  

O enfermeiro é quem está mais tempo junto do IRC. É a primeira pessoa 

que escuta os seus desabafos, servindo de elo de ligação privilegiado entre o 

doente e a equipa clínica, compete-lhe assistir o doente, e não apenas executar 

o ciclo hemodialítico: espetar as agulhas, ligar a máquina e esperar que passem 

quatro horas, desligar a máquina e dizer adeus, até Segunda ou até Quarta-

feira (APIR, 2003). 

 Assim sendo, o seu papel de enfermeiro num Centro de Diálise é muito 

importante. Na prática, tem de fazer de Médico, Psicólogo, Psiquiatra, Assisten-

te Social, até mesmo de Auxiliar de Enfermagem. Porque não? O Enfermeiro é, 

acima de tudo, uma pessoa que cuida de pessoas. Por outro lado, quando co-

meça o seu tratamento, o IRC passa por determinadas fases e ao enfermeiros 

cabe saber que fases são essas, que mecanismos levam a que o doente passe 

por elas, tendo determinadas atitudes, de forma a, em certos momentos, nos 

podermos antecipar a algo que poderá ser uma reacção muito negativa, trans-

formando momentos, que poderiam vir a ser de conflito, em momentos positivos 

(APIR, 2003). 

Hoje, quando tanto se fala em Qualidade e Qualidade dos Cuidados de 

Enfermagem, utiliza-se muito a palavra "cuidar". Ora, cuidar é atender a! É o 
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atender a, e não só o tratar de. O atender a obriga os enfermeiros a colocar à 

disposição do doente os seus conhecimentos, e as suas atitudes, em função da 

doença que ele transporta, colocando-os um pouco no seu lugar. Ao fazê-lo, se 

calhar vão perceber algumas das suas reacções no dia a dia. Esta compreen-

são ajudar-los-á a colmatar determinadas falhas, ou procedimentos, que não 

consideram ser os mais correctos. Contudo, por vezes, também os doentes po-

dem ter razão de queixa em relação a determinadas atitudes, ou acções, por 

parte dos Enfermeiros.  

Se, por vezes, o doente chega ao Centro de Diálise com problemas psico-

lógicos, sociais, ou familiares, é o enfermeiro que está ali à mão, que o ouve, 

quem se vê confrontado com uma reacção, por vezes impensada, da parte do 

doente. Mas muitas vezes também é o doente que ouve os problemas do en-

fermeiro, por vezes transportados para o Centro de Diálise. O problema da con-

flitualidade, quando se verifica, não é só porque o IRC é difícil, pois, por vezes, 

também há Enfermeiros difíceis (APIR, 2003). 

O enfermeiro num Centro de Diálise terá que ter, como base para uma 

qualidade na sua acção de cuidados a prestar, os cuidados físicos, técnicos, 

psicológicos e, principalmente, os pedagógicos. Tais conhecimentos e os cuida-

dos técnicos em hemodiálise assentam numa formação que, por vezes, no nos-

so país, é manifestamente insuficiente. Normalmente, o enfermeiro só toma 

contacto com a Hemodiálise quando vai estagiar, ou trabalhar, para um Centro 

particular, uma vez que são ainda poucos os Hospitais que praticam este tipo de 

tratamento.  

Por norma, é nos Centros de Diálise privados que os Enfermeiros estagi-

am durante alguns meses, entre 150 a 180 horas de aprendizagem, para de-

pois, nalguns casos, ficar a trabalhar no próprio Centro.   Por outro lado, a for-

mação que lhes é dada incide, basicamente, nos ensinamentos técnicos e cien-

tíficos ministrados pelo responsável de enfermagem do próprio Centro, assim 

como pelos restantes colegas. Não apresenta, regra geral, nenhum programa 

previamente estudado. E se essa formação é por vezes insuficiente para que se 

consiga estabelecer uma relação técnico/científica entre o enfermeiro e o doen-
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te, isso não significa que o enfermeiro, quando começa a trabalhar, não saiba o 

que está a fazer. Saberá, com certeza. Quando se começa a trabalhar em He-

modiálise, tem-se uma grande preocupação: saber depressa como puncionar 

correctamente, para que os doentes não tenham receio. E isto, porque se nota 

quando os doentes começam a chamar o colega mais velho: têm medo do mais 

novo. 

  Realmente o enfermeiro quer aprender rapidamente a puncionar, a saber 

ligar o doente à máquina, desejando que não haja problemas com o monitor. Is-

to porque, se o alarme do monitor não disparar durante o tempo de Diálise, para 

o enfermeiro é óptimo. Mas, depois, esquece-se um pouco que as intercorrên-

cias, os problemas que podem surgir numa Sala de Diálise, são tantas, e tão va-

riadas, que não passam só por aquilo que se aprende nas 150 ou 180 horas de 

estágio. Até porque podem não acontecer, durante esse período, nenhuma in-

tercorrência mais diferenciada.  

De ressaltar, ainda, que o desempenho futuro de um enfermeiro num Cen-

tro de Diálise passa muito por aquilo que possa aprender, ou estudar, fora do 

Centro (APIR, 2003).  
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 Fig. 6 – Unidade de Hemodiálise 

  

 Fonte: Cortesia do HST, S A, Viseu (2003) 

 

3.3- ADAPTAÇÃO DO DOENTE À HEMODIÁLISE   

 

Feldman et al (1988) define adaptação como sendo o “atingir um estado de 

equilíbrio com as realidades da doença crónica, pondo de parte as falsas espe-

ranças ou o desespero destrutivo, e restruturando o ambiente em que ora se fun-

ciona/vive”. Para o autor, adaptação implica a reorganização e aceitação do “eu” 

de modo que haja um significado e propósito na vida, que transcende as limita-

ções impostas pela doença. Sendo assim, a adaptação à a interacção/equilíbrio 

entre as exigências da doença e a capacidade do indivíduo de as enfrentar.    

Para outros autores, a capacidade de adaptação do Hemodialisado depen-

de dos mecanismos de defesa desenvolvidos e das ansiedades básicas existen-

tes. O grau destas ansiedades depende da interiorização e mentalização que o 

doente fez da situação, antes do programa de Hemodiálise. Chegando a graus de 

ansiedade muito elevados, estas ansiedades são extremamente graves, podendo 

levar ao suicídio ( Pozo Martinez, 1985).    
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 Segundo Almeida (1985), sendo a hemodiálise o método dialítico mais 

usado para o tratamento do insuficiente renal crónico e, tendo em conta a sua 

qualidade de vida, é importante que estejamos alertados para as alterações psico-

lógicas e emocionais do doente, como reage ao facto de ser um doente crónico e 

como aceita ter de depender de uma máquina para sobreviver.  

 Ainda, de acordo com o supracitado autor, dependendo da sua personali-

dade básica, o doente pode apresentar alterações psicológicas e emocionais 

quando lhe é proposto o programa de Hemodiálise. Tais alterações podem ser 

devidas a: Stress psicológico; Doença física; Carga afectiva; Mudanças familiares; 

mudanças profissionais; Hospitalização, podendo, o doente, manifestar: Ansieda-

de marcada; Depressão severa; Negação da Doença (Almeida, 1985). 

 Têm sido descritas algumas fases no processo de adaptação psicológica à 

Hemodiálise. Essas fases referem-se a dois períodos distintos: antes e depois do 

início do tratamento. Até ao início do programa regular de hemodiálise, o doente 

tende a utilizar os seus mecanismos de defesa como estratégia de adaptação a 

um método que agressivo, que ameaça a sua integridade física e psicológica.  

Perante esta situação, o medo, a angústia e a insegurança são reacções 

muito frequentes, servindo-se, o doente, de mecanismos de negação para não 

admitir a realidade, apesar do diagnóstico, das informações que lhe são prestadas 

e do que sente.  Segundo Pozo Martinez (1985), à medida que o doente vai to-

mando consciência da realidade, pode tornar-se agressivo em relação à família, à 

equipa de saúde e até consigo mesmo, desenvolvendo sentimentos de culpa, por 

vezes inconscientes.  

Um momento de intensa angústia e ansiedade é aquele que antecede o 

início da primeira sessão de Hemodiálise, sobretudo pela percepção de que, ao 

estabelecer-se um circuito de sangue extracorporal, podem ocorrer acidentes 

mortais. Daí que o medo da morte, numa primeira fase, constitua um poderoso 

factor de stress e de instabilidade emocional.  

Neste contexto, Nolasco (1982) descreve três fases de adaptação psicoló-

gica e emocional ao programa de Hemodiálise:  
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1) Fase de Lua-de-mel 

Surge geralmente nos primeiros 3 a 6 meses, notando-se uma certa 

reversão da situação de marcada ansiedade e depressão com que o doen-

te inicia o programa de hemodiálise. À medida que se vai evidenciando 

uma melhoria do estado de saúde, o doente readquire a estabilidade psico-

lógica e emocional, recupera as capacidades físicas e verifica-se um au-

mento da confiança no tratamento. Contudo, começa a manifestar uma for-

te relação de dependência, quer com o equipamento, quer com a equipa de 

saúde. Isto pode levar à criação de relações afectivas complexas, caracte-

rizadas pela ambivalência. No entanto, é neste período que o doente se 

mostra mais receptivo ao ensino.  

2) Fase de Desencanto ou de Desilusão   

Esta fase desenvolve-se geralmente 6 meses após o início da hemo-

diálise e é desencadeada quando o doente se apercebe que o tratamento 

comporta riscos e situações frequentemente desagradáveis. Os problemas 

relacionados com o acesso vascular, a necessidade de ter de cumprir três 

sessões de HD semanais, os episódios de hipotensão durante as sessões, 

as restrições dietéticas e de líquidos, o incentivo a uma maior autonomia 

(que é esperada, mas que contraria o papel antes assumido pelo doente), e 

a incerteza quanto ao futuro, são factores que perturbam o bem-estar do 

doente. Como consequência, surge nesta fase a rejeição à Diálise, desilu-

são, depressão, regressão e chamada de atenção sobre si mesmo.  

3) Fase de Adaptação 

Na fase de adaptação, o doente começa a readquirir o seu equilíbrio 

psicológico e emocional, passando a aceitar e a entender as suas limita-

ções, e a entender a técnica que o rodeia. Contudo, podem também surgir 

muitos factores de instabilidade devido à frequência com que surgem as 

complicações e os internamentos, o tipo de personalidade, o auto-conceito 

e o apoio familiar de que o doente dispõe. Dependendo da capacidade de 

adaptação e da conjugação de todos os factores referidos, assim será a 

qualidade de vida destes doentes.   
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4 - ESTUDOS REALIZADOS SOBRE QUALIDADE DE VIDA EM DOENTES 

       IRCT EM HEMODIÁLISE  

 

O estudo da Qualidade de Vida relacionada com a saúde tem merecido es-

pecial relevo, por parte dos investigadores, particularmente em relação aos doen-

tes crónicos, uma vez que estes doentes têm expectativas de vida diferentes das 

pessoas saudáveis ou daquelas que apresentam apenas episódios agudos de 

doença. No que se refere aos doentes IRCT, diz-nos Welch (1994, p.55):  

“ O principal objectivo do tratamento da maioria dos doentes crónicos, co-

mo os doentes com Insuficiência Renal Crónica Terminal, não é a cura da doen-

ça. Em vez disso, pretende-se melhorar o seu funcionamento e a sua capacidade 

de apreciar a vida, através do alívio dos sinais e sintomas e do retardamento da 

progressão da doença. (...) o valor da avaliação da Qualidade de Vida reside não 

apenas no facto de fornecer informação sobre a complexidade dos factores psi-

cossociais que determinam a adaptação do indivíduo à doença, mas também por 

fornecer dados sobre os processos implicados nessa adaptação”.   

De acordo com a revisão crítica da literatura, a grande dificuldade encon-

trada em avaliar a Qualidade de Vida destes doentes, consiste na construção e 

validação de instrumentos de medida ajustados à realidade dos doentes renais. A 

problemática surge relativamente aos factores que devem ser analisados e às 

metodologias a utilizar.  

A este propósito, Ferrans e Powers (1993) salientam o facto de haver dife-

renças entre os estudos que privilegiaram os critérios objectivos, os quais revela-

ram uma pobre Qualidade de Vida na maioria dos doentes em HD, e os estudos 

que valorizaram as percepções dos doentes, em que a qualidade de vida foi refe-

rida como relativamente boa.  

Devido a estas diferenças metodológicas, e porque a percepção dos doen-

tes nem sempre é coincidente com a dos profissionais de saúde, surgem, por ve-

zes, resultados contraditórios nas investigações realizadas.  
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Ainda, num estudo realizado em IRCT, McSharry (1996), concluiu que os 

doentes tinham uma opinião mais positiva sobre a sua Qualidade de Vida, do que 

os enfermeiros, provavelmente porque os enfermeiros podem não partilhar dos 

mesmos valores dos doentes, para julgar até que ponto a sua vida é ou não im-

portante.  

Também Hoothay et al (1990) defendem a valorização que se deve dar à 

perspectiva do doente, referindo:  

“... Não surpreende que os doentes tenham uma perspectiva das suas vi-

das muito diferentes da dos enfermeiros. As nossas crenças sobre Qualidade de 

Vida são simplesmente nossas, não reflectindo necessariamente o ponto de vista 

dos doentes. A Qualidade de Vida é verdadeiramente subjectiva e só pode ser 

avaliada na perspectiva do doente. “  

Apesar das dificuldades que se têm verificado, no sentido de estabelecer 

um consenso quanto aos domínios ou dimensões a incluir na avaliação da Quali-

dade de Vida destes doentes, e os estudos realizados não se centrem sempre 

nos mesmos domínios, nota-se que alguns são abordados com maior frequência. 

Destes destacamos aqueles que nos parecem de maior relevância, os quais pas-

samos a descrever.  

Bihll, Ferrans e Powers (1988) nos seus estudos sobre Qualidade de Vida, 

partiram das seguintes dimensões: Qualidade global de vida; Satisfação com o 

estado de saúde e com o modo como se desempenham as actividades de vida 

diária; Aspectos sócio-económicos; Aspectos psicológicos, espirituais e família, 

incluindo, nesse estudo, os indicadores do estado de saúde, avaliações subjecti-

vas e de alguns parâmetros fisiológicos.  

Devins et al (1990) dedicaram o seu estudo à percepção do doente IRCT 

em termos de “felicidade”, relacionando-a com o tempo de sobrevivência. Dos 

resultados, concluíram que os doentes que se referiam à vida como uma dicoto-

mia felicidade/infelicidade tinham uma sobrevivência superior aos doentes que 

descreviam as suas vidas como geralmente muito felizes.  

Por sua vez, Simmons e Abress (1990) estudaram a Qualidade de Vida uti-

lizando três dimensões: Bem-estar físico; Bem-estar emocional e bem-estar soci-
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al. Neste estudo, os indicadores de bem-estar físico utilizados incluíam a percep-

ção de si mesmo como são ou doente, as dificuldades relativas às actividades de 

vida diária, a satisfação com a saúde e o n.º de internamentos no hospital. Em 

relação ao bem-estar emocional os indicadores valorizavam a auto-estima, a feli-

cidade e a satisfação com a vida. Já os indicadores de bem-estar social privilegia-

ram a reabilitação profissional, a adaptação familiar e a adaptação sexual.  

George e Bearon citados por Ferrans e Powers (1992), partindo duma 

abordagem fenomenológica, identificaram quatro dimensões que consideraram 

essenciais ao estudo da Qualidade de Vida nos doentes em HD: Satisfação com a 

vida; Auto-estima; Saúde e funcionamento (actividade física) e nível sócio-

económico. Defendem, estes autores, que a “satisfação com a vida” é um factor 

essencial por permitir avaliar a vida como um todo, particularmente a forma como 

os objectivos pessoais se ajustam aos resultados alcançados.   

Welch (1994) investigou a Qualidade de Vida a partir de quatro dimensões 

que pretendiam reflectir a experiência dos doentes IRTC, em relação a: Estado de 

saúde e sintomas; Desempenho das actividades da vida diária; bem-estar psico-

lógico e desempenho de papeis sociais (incluindo o apoio social).  

Lock, Peter (1996) ao estudar a Qualidade de Vida, adoptou as seguintes 

dimensões: Actividade física; Actividade social e Satisfação com a vida. O instru-

mento incluía indicadores de saúde, internamentos hospitalares, sono, actividade 

sexual, apetite, dor, náuseas e vómitos, aspectos relacionados com a IRC. 

Pelos estudos referenciados podemos constatar a existência duma com-

plementaridade nas dimensões e domínios estudados, e o particular relevo que os 

autores dão aos aspectos relacionados com a saúde, o desempenho físico, o 

bem-estar psicológico, emocional, familiar e social (família, amigos e profissão). 

Fácil é, também, perceber que umas dimensões afectam as outras. Por 

exemplo, a falta de “forças”, ou baixa saúde física, leva a dificuldades profissio-

nais, diminuição dos contactos sociais e a maior dependência dos outros, particu-

larmente da família. Também a inversão de papéis, se tal acontecer, e as disfun-

ções sexuais podem levar a roturas familiares e a conflitos de papel no seio da 

família. Alguns estudos revelam ainda que os estados de desinteresse pela vida 
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(depressão, apatia) podem prejudicar todas as áreas da vida do doente e induzir 

comportamentos suicidas.  

Vários são os autores que, nos seus estudos sobre Qualidade de Vida des-

tes doentes, fazem referência à forma como a saúde influencia a Qualidade de 

Vida dos IRTC.  

Para Ferrans e Powers (1993), os doentes em hemodiálise têm muitas ve-

zes de restringir a sua participação em actividades sociais, ou mesmo de desistir 

de algumas, devido ao seu debilitado estado de saúde ao programa de tratamen-

to. Também o vigor físico é um factor que, segundo alguns autores, condiciona a 

percepção da Qualidade de Vida assim como o tratamento afecta significativa-

mente o bem-estar físico, emocional e social do doente.  

Por outro lado, os aspectos económicos podem determinar a Qualidade 

Global de Vida por poderem limitar o acesso a muitos dos recursos sociais, por 

condicionarem as oportunidades, o poder, o prestígio, as amizades, e o estatuto 

social. Salientam ainda que a doença crónica e o programa de tratamento impli-

cam reajustes na vida dos doentes renais, que as mudanças no estilo de vida po-

dem levar a conflito com as aspirações do indivíduo em manter-se independente e 

produtivo e que melhorando a adaptação, o doente renal pode melhorar a sua 

Qualidade de Vida, especialmente em relação à família e às relações sociais 

(Hoothay et al, 1990; Simmons e Abress, 1990; Ferrans e Powers, 1992; Hooper, 

1994)).  

Um outro problema que se coloca em relação aos doentes IRCT é a sua 

preocupação com a actividade profissional. Mesmo tendo-se verificado uma me-

lhoria da sua Qualidade de Vida com a introdução da eritropoietina humana no 

seu tratamento, o que veio diminuir a incidência da anemia e aumentar o seu de-

sempenho físico, estudos realizados revelam que o n.º de empregados a tempo 

inteiro não aumentou mais de 20/%. Sabe-se que o emprego é um factor significa-

tivo na avaliação da Qualidade de Vida, uma vez que influencia a auto-estima, os 

sentimentos de independência e de controlo que se tem sobre a própria vida. Esta 

variável é ainda mais importante quando se verifica que a maioria dos doentes em 

programa regular de HD se encontra desempregada (Kafkia et al, 1996).    
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De acordo com alguns autores, existem várias razões para uma inferior 

qualidade de vida nos doentes desempregados, nomeadamente: maiores dificul-

dades económicas, desconforto psicológico e emocional por estarem inactivos e 

uma sensação de perda de controlo sobre a própria vida. Por outro lado, os indi-

víduos com rendimento mais elevado apresentavam, em estudos realizados, sco-

res significativamente mais elevados na dimensão sócio-económica, do que aque-

les que apresentavam baixos rendimentos (Ferrans e Powers, 1993).  

A família e o apoio familiar que o doente recebe têm sido também conside-

rados como um factor de especial relevo para a Qualidade de Vida destes doen-

tes. Kafkia et al (1996), salientam que a IRTC e a HD podem afectar o casamento 

e as relações familiares, mas por outro lado, a doença pode também reforçar os 

laços familiares. Por sua vez, Hooper (1994, p.186), reportando-se aos problemas 

mais comuns referenciados pelos doentes, refere:    

“...a necessidade da Diálise provoca alterações e ajustes no relacionamen-

to familiar. Alguns dos aspectos referidos pelos doentes são: preocupação pelo 

facto do cônjuge não se adaptar à sua necessidade de se tratar na clínica; senti-

mentos de culpa por estarem doentes, levando por vezes as mulheres a uma acti-

vidade compensatória em casa, negando as suas próprias necessidades e emo-

ções e levando os homens a negarem o seu grau de dependência, impondo a si 

mesmos obrigações, de modo a sustentar a sua imagem de protector da família; 

dificuldade em perceber as alterações de papeis dentro da família, relacionadas 

com o processo de tomada de decisões, tendência para proteger a família, che-

gando alguns doentes a não revelarem aos familiares o seu verdadeiro estado de 

saúde; dificuldade em manter uma boa auto-imagem por não se conseguirem 

adaptar às alterações físicas e sexuais provocadas pela doença.”    

Com efeito, a sexualidade pode constituir um problema para os doentes 

IRCT, mas na revisão da literatura não se verifica uma das suas maiores preocu-

pações. Isto pode dever-se à dificuldade em falar sobre o assunto, mas também 

ao facto de a grande maioria destes doentes se encontrar numa faixa etária já 

avançada. Um estudo desenvolvido por Ferrans e Powers (1993) revelou que 
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50% dos doentes em HD se referiam à sua vida sexual como inadequada ou po-

bre e que 81% diziam que o sexo não era assunto que os preocupasse.  

Pela revisão crítica da literatura, verifica-se também que um dos problemas 

mais graves nestes doentes são os estados depressivos. O facto de terem de rea-

justar o seu estilo de vida, projectos e expectativas, podem ser factores determi-

nantes destes estados. Encontram-se descritos comportamentos regressivos, 

tendência para o isolamento, instabilidade emocional, que podem ser devidos à 

dificuldade em fazer uma vida normal, pela necessidade de HD e pela própria do-

ença. Estes comportamentos podem mesmo levar a tendências suicidas, não se 

resumindo ás tentativas deliberadas de atentar contra a própria vida, mas também 

faltar às sessões de HD sem motivo justificado (Ferrans e Powers, 1993).   

De salientar ainda o factor sono, referido por muitos doentes como insatis-

fatório, provavelmente relacionado com a depressão. Um estudo com doentes 

renais realizado na Austrália, revelou que só 28% dos doentes referiam um bom 

padrão de sono (Lock, Peter, 1996).  

Passando agora a descrever alguns dos principais resultados dos estudos 

sobre Qualidade de Vida realizados em doentes IRTC, as investigações desen-

volvidas demonstraram que o aumento de tempo de sobrevivência destes doentes 

estava frequentemente relacionado com a oportunidade de actividades de lazer e 

de fazer períodos de férias. Este é um dos aspectos que por vezes condiciona a 

vida destes doentes, uma vez que nem sempre é fácil encontrar vagas nas unida-

des de HD para onde desejam ir passar as suas férias.  

Por outro lado, num estudo realizado por Devins et al (1990) não foram en-

contradas relações significativas entre a idade dos doentes IRTC e a percepção 

que tinham sobre a sua Qualidade de Vida. Porém, os doentes com idade superi-

or ou igual a 60 anos apresentaram scores elevados de Qualidade de Vida. Estes 

dados parecem ser importantes, pois alguns autores defendem que a experiência 

acumulada ao longo da vida pode conduzir a uma melhor forma de lidar com o 

sofrimento e contribuir para uma melhor Qualidade de Vida.   
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Ferrans e Powers (1993), num estudo em que relacionaram a satisfação 

com a importância atribuída pelos doentes a vários aspectos, chegaram aos se-

guintes resultados:  

 Os doentes revelavam maior satisfação com a família do que com as 

outras dimensões; 

 A satisfação com a saúde e com a actividade física era significativa-

mente inferior ao grau de satisfação com outras dimensões;  

 Não se revelaram diferenças significativas entre o grau de satisfação 

nas dimensões sócio-económica, psicológica e emocional;  

 A Qualidade de Vida estava significativamente correlacionada com a 

actividade profissional, grau de instrução e idade do doente;  

 A independência económica revelou ser uma dimensão muito impor-

tante para os doentes, que referiram estar ligeiramente satisfeitos com 

este aspecto;  

 Os doentes estavam moderadamente satisfeitos com as relações fami-

liares, vizinhos e amigos, considerando estas dimensões moderada-

mente ou muito importantes;  

 Os aspectos em que os doentes pareciam apresentar maior satisfação 

relacionavam-se com a felicidade, a saúde da família e os filhos. Con-

sideravam ainda de maior importância a própria saúde, os cuidados de 

saúde a saúde da família e os filhos. 

Neste estudo os scores relativamente elevados, quer para a Qualidade 

Global de Vida, quer para as diferentes dimensões estudadas, sugeriram que os 

doentes estavam satisfeitos com os aspectos mais importantes. Lembram os au-

tores, que estes resultados podem indicar que os doentes ajustam os seus objec-

tivos depois de entrarem em programa de Hemodiálise (Ferrans e Powers, 1993). 

De realçar ainda, um estudo realizado por Hoothay et al (1990) que, numa 

perspectiva diferente e através de análise de conteúdo, estudaram o grau de sa-
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tisfação dos doentes IRTC em relação ao passado e as suas expectativas em re-

lação ao futuro, concluindo o seguinte:  

 As expectativas em relação ao futuro eram quase tão elevadas quanto 

o grau de satisfação com o passado, não obstante a experiência de 

saúde fraca;  

 Referiram, como principal preocupação com a vida futura, a saúde. 

Sugerem os autores que estes resultados se podem dever à negação 

por parte dos doentes e ao medo do futuro, optando por adoptarem 

uma postura de maior optimismo;  

 Por último, as expectativas em relação a um futuro melhor pareciam 

relacionar-se com a oportunidade e sucesso de um transplante renal, 

na esperança de uma melhor Qualidade de Vida. No entanto, manifes-

tavam também alguma preocupação com a melhoria do estado de sa-

úde, o regresso à vida profissional activa, ter uma vida sexual satisfa-

tória, ter filhos e vê-los encaminhados para a vida. As respostas mais 

pessimistas relacionavam-se com a deterioração da saúde, medo do 

divórcio ou perda do apoio familiar, particularmente por parte do côn-

juge, rejeição de um eventual transplante, dificuldades económicas e 

medo da morte.  

Em síntese:  

A revisão feita neste capítulo é de fundamental importância para a compre-

ensão da problemática da Insuficiência Renal Crónica e das emoções que podem 

afectar os doentes Hemodialisados, doentes que escolhemos para o nosso estu-

do empírico, por se tratar de doentes crónicos mas que, não obstante as suas 

circunstâncias, podem ter ainda uma vida longa e obter uma Qualidade de Vida o 

mais satisfatória possível.  
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1 – PROBLEMÁTICA E OBJECTIVOS DO PRESENTE ESTUDO EMPÍRICO 

 

 Sendo através da metodologia que se estuda, descreve e explica os 

métodos que se vão utilizar ao longo do trabalho, de acordo com Gil (1989), a 

metodologia é um processo racional para chegar ao conhecimento ou à de-

monstração da verdade, onde a sua ordem de assuntos tenham uma sequên-

cia lógica. 

 Barros e Lehfeld (1986) referem que “a metodologia não procura solu-

ções mas escolhe a maneira de encontrá-las, integrando os conhecimentos a 

respeito dos métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas e filosóf i-

cas”. 

 Por tais razões, na primeira parte do presente trabalho estudámos o quadro 

teórico de referência que nos permitiu confrontar o resultado das investigações de 

diversos autores. Nesta segunda parte iremos definir toda a metodologia de inves-

tigação que nos possibilitará dar resposta à questão inicial. 

Uma das preocupações fundamentais deste estudo consiste em determinar 

os efeitos que as emoções produzidas por alguns factores sóciodemográficos, 

económicos, familiares, psicológicos e emocionais podem causar na saúde/bem-

estar, na doença e, consequentemente, na Qualidade de Vida dos insuficientes 

renais crónicos, em tratamento de Hemodiálise, no sentido de encontrar resulta-

dos que nos permitam dar alguns contributos para a sua Qualidade de Vida.   

Neste sentido, consideramos que o objectivo central do presente estudo é 

a procura de relações entre a acção das emoções no desenvolvimento afectivo-

cognitivo e na Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisados e algumas variá-

veis atributo, de contexto sóciodemográfico, clínico, psicológico e emocional.   

Tendo em conta a complexidade da problemática da investigação, passa-

mos a abordar os aspectos mais pertinentes da mesma: A Insuficiência Renal 

Crónica conduz a uma doença sistémica resultante da perda de controlo da ho-

meostase; A Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisados é uma preocupação, 

não só por parte das suas associações, como também por parte do poder político 
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e da própria União Europeia; A prevenção da Insuficiência Renal Crónica devia 

ser considerada, mais do que o próprio tratamento, o que não se verifica; Os da-

dos apontados pelas estatísticas das várias associações existentes são assusta-

dores. Estes dados levam-nos a considerar perfeitamente legitima a nossa preo-

cupação com a “Qualidade de Vida” dos Doentes Hemodialisados, questionando-

nos:  

- Será que a realização e maior incremento de investigações nesta área pode-

rá contribuir para a Qualidade de Vida destes doentes?  

Contudo, tendo em conta esta mesma problemática, consideramos neces-

sário referir que se trata de uma investigação realizada num contexto específico e 

multidisciplinar, no qual podemos contemplar quatro vertentes fundamentais, in-

terligadas e indissociáveis.  

Com efeito, trata-se de um trabalho realizado em contexto clínico, onde ac-

tuam e interactuam equipas de saúde multidisciplinares e com particularidades 

especiais. Trata-se, ainda, de um estudo empírico realizado na área científica de 

Enfermagem, uma ciência ecléctica que, sendo a “Ciência do Cuidar” pode abar-

car, no seu âmbito, um sem número de ciências, sem as quais não faria sentido 

ser Enfermeiro e prestar “Cuidados” a quem deles nessecita. 

Por outro lado, e tal não poderia deixar de acontecer, tivemos em conta a 

Educação, dado que, como Enfermeiros e Docentes desta área sentimos plena 

consciência da responsabilidade que temos, enquanto representantes da Escola, 

como veículo motivador para a aquisição de habilidades técnicas e qualidades 

humanas.  

Foi, portanto, neste contexto, e na perspectiva de poder inferir das implica-

ções da acção das emoções na saúde, no desenvolvimento afectivo-cognitivo, na 

Qualidade de Vida e no bem-estar dos Doentes Hemodialisados, que realizámos 

a nossa investigação, tendo em vista, também, a prestação de alguns contributos 

para a melhoria da sua Qualidade de Vida. 
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Para tal, delineámos os seguintes objectivos: 

 

OBJECTIVO GERAL: 

 

- Procurar relações entre os efeitos da acção das emoções no desenvolvi-

mento afectivo-cognitivo e na saúde, bem-estar e Qualidade de Vida dos 

doentes Hemodialisados e algumas variáveis atributo, do contexto sócio-

demográfico, clínico, psicológico e emocional.   

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Identificar os efeitos da acção das emoções no desenvolvimento afectivo- 

  Cognitivo e na saúde dos doentes Hemodialisados; 

- Identificar A influência de factores sóciodemográficos (família-  

 res, profissionais e comunitários), na Qualidade de Vida dos doentes 

  Hemodialisados; 

- Identificar a relação e influência de factores do contexto clínico, na Quali- 

  dade de Vida dos doentes Hemodialisados; 

- Determinar a relação e influência de factores pessoais, psicológicos e  

  emocionais na Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisados;  

- Reflectir os resultados de forma a perspectivar a transmissão dos mes- 

  mos aos estudantes de Enfermagem;  

- Reflectir os resultados de forma a investir em futuras investigações; 

- Prestar alguns contributos para a Qualidade de Vida dos doentes Hemo- 

 dialisados. 
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2- VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

 O termo variável refere-se a um aspecto observável de um fenómeno liga-

do a outras variáveis em relação determinada, relação essa que pode ser de vari-

ação conjunta, associação, dependência e causalidade tal como nos é indicado 

por (Richardson, 1989). Na sequência deste estudo, e de forma a torná-lo mais 

compreensivo, sentimos necessidade de definir as variáveis que nos possibilitarão 

seleccionar os dados a colher. 

 

  Assim sendo, consideramos: 

 

 Como variável dependente ou de critério: 

- A Qualidade de Vida 

 

 Como variáveis atributo: 

- Idade 

- Sexo 

- Estado civil 

-Habilitações Literárias 

-Profissão/ocupação actual 

- Profissão/ocupação anterior à hemodiálise 

- Pessoas com quem vive (coabitação) 
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Como variáveis de contexto clínico: 

 

 

- Tempo de hemodiálise  

- Transplante 

- N.º de sessões de hemodiálise a que faltou nos últimos 2 meses 

- N.º de internamentos nos últimos 2 meses 

 

Como variáveis sócio-psíquicas de Qualidade de Vida: 

 

- Factores psicossociais: 

- Apoio e suporte social e familiar 

- Ansiedade cognitiva e somática  

 

- Factores pessoais 

- Personalidade 

- Auto-conceito 
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3 – HIPÓTESES 

 

 No desenvolvimento deste estudo tornou-se necessário a formulação de 

algumas hipóteses, pois como refere Quivy e Campenhoudt, (1992) elas são 

“proposições de resposta provisória à pergunta de partida (...) que fornece à in-

vestigação o fio condutor e (...) o critério para seleccionar de entre a infinidade de 

dados que um investigador pode, em princípio, recolher sobre um determinado 

assunto, os dados mais pertinentes”. 

 Por outras palavras, uma hipótese traduz o enunciado dum problema, for-

mulando uma predição precisa e não ambígua dos resultados esperados procu-

rando explicar ou predizer o que se desconhece.  

 No intuito de obter resultados que nos permitam, de facto, dar alguns con-

tributos para a Qualidade de Vida do Insuficiente Renal Crónico terminal, em pro-

grama de hemodiálise, formulamos as seguintes questões, as quais nortearam a 

presente investigação:  

 

 Qual a relação da Qualidade de Vida (nas suas várias dimensões) com as 

varáveis atributo, sóciodemográficas, do contexto clínico, psicossociais e 

pessoais? 

 Será que a Qualidade de Vida está relacionada com a idade? 

 A Qualidade de Vida varia segundo o nível sócio económico? 

 A Qualidade de Vida é influenciada pelo tempo de Hemodiálise? 

 A Qualidade de Vida será tanto melhor quanto maior for o suporte social e 

apoio familiar? 

 A Qualidade de Vida terá relação com a ansiedade cognitivo-somática? 

 A Qualidade de vida estará relacionada com o tipo de personalidade? 

 Será que a Qualidade de Vida é tanto maior quanto melhor for o auto-

conceito? 
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Perante tais interrogações e de acordo com a problemática em estudo e 

com a fundamentação teórica que efectuámos, procurámos estabelecer relações 

entre algumas variáveis, formulando, desse modo, o corpo de hipóteses que pre-

tendemos testar.  

Assim, formulámos uma hipótese genérica e decidimos testar o valor predi-

tivo das variáveis independentes “variáveis atributo” (idade e nível sócio económi-

co), “variáveis de contexto clínico” (tempo de Hemodiálise) “factores psicossoci-

ais” (apoio e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitivo-

somática) e “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito), em relação à variável dependente: 

 

 Qualidade de Vida e suas Dimensões: 

- Função física; 

- Desempenho físico; 

- Dor física; 

- Saúde geral, 

   - Vitalidade; 

- Função social; 

- Desempenho emocional; 

- Saúde mental; 

- Mudança de saúde;  

De referir que, tais dimensões podem constituir os factores preditores da 

Qualidade de Vida do doente Hemodialisado. 
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Entretanto, a anterior hipótese foi subdividida em dez subhipóteses: 

 

 H1 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito) são preditoras da função física; 

 H2 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito) são preditoras da desempenho físico; 

 H3 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e Auto-Conceito) são preditoras da dor; 

 H4 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e Auto-Conceito) são preditoras da saúde geral; 

 H5 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito) são preditoras da vitalidade; 
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 H6 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito) são preditoras da função social; 

 H7 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito) são preditoras do desempenho emocional; 

 H8 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito) são preditoras da saúde mental; 

 H9 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de 

contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio 

e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somá-

tica) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito) são preditoras da mudança de saúde 

 H10 – As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável 

de contexto clínico” (tempo de Hemodiálise), os “factores psicossociais” 

(apoio e suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e 

somática) e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extrover-

são/introversão e auto-conceito) são preditoras da Qualidade de Vida total 
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4- ENQUADRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

4.1- TIPO DE ESTUDO 

Conceptualizamos um estudo transversal e enveredamos pela pesquisa 

descritiva do tipo correlacional, uma vez que esta tem como seu primeiro objectivo 

a “descrição das características de determinada população ou fenómeno ou o es-

tabelecimento de relações entre variáveis” (Gil, 1989). 

 Dada porém a natureza deste estudo, optamos pelo método quantitativo, 

frequentemente usado nos estudos descritivos, pois de acordo com Richardson 

(1989), o mesmo representa a “intenção de garantir a precisão dos resultados, 

evitar distorções de análise e interpretação possibilitando, consequentemente, 

uma margem de segurança quanto às interferências”. 

 

4.2- AMOSTRA 

 

 Para o nosso estudo utilizamos uma Amostra não probabilística intencional 

ou por conveniência, que foi seleccionada tendo por base os doentes em trata-

mento de Hemodiálise, em Viseu e Coimbra, de forma a perfazer um número de 

doentes que possibilitasse a realização deste estudo.  

 A escolha para esta Amostra prendeu-se com o facto de apenas nos ser 

possível realizar a nossa investigação nas unidades de tratamento e clínicas de 

Hemodiálise que o autorizaram. 

 Inicialmente constituída por 256 doentes, apenas responderam ao protoco-

lo 185, ou seja, (72 %) da Amostra inicial; destes, ainda foram excluídos 25, 

(10%) da Amostra inicial por não se encontrarem correctamente preenchidos, 

quer por omissões quer por erros. 

 A Amostra final perfaz assim 160 doentes, isto é, (63%) da Amostra inici-

almente prevista. De salientar que não foi possível obter resposta por parte da 
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totalidade da Amostra prevista, porque alguns doentes não apresentavam condi-

ções de saúde que lhes permitissem responder ao questionário aplicado.  

 

4.3- INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS  

 

 Qualquer instrumento de pesquisa deve permitir recolher a informação váli-

da e pertinente à realização do trabalho de investigação (Polit e Hungler, 1994). 

 Face à natureza do estudo que pretendemos realizar, utilizámos uma bate-

ria de escalas de avaliação que achamos mais adequadas à consecução do 

mesmo e que passamos a descrever: 

 A ordem pela qual se apresentam obedece à seguinte disposição: dados 

individuais, Escala de Graffar, Escala instrumental de suporte social, Apgar famili-

ar, Inventário clínico de auto-conceito, Escala de ansiedade cognitivo-somática, 

Inventário de personalidade de Eysenck, Questionário de estado de saúde (SF-

36), (cf. Anexo I).  

 

4.3.1- Dados individuais  

 

 Esta primeira secção é constituída por 11 questões, das quais as primeiras 

6 se destinam a avaliar aspectos demográficos, familiares e profissionais e as res-

tantes visam a caracterização da Amostra nos aspectos clínicos e sociais.  

 

4.3.2- Escala de Graffar  

 

De acordo com Grumberg et al (1980), a escala de Graffar permite avaliar 

os dados referentes ao nível social e económico do indivíduo, onde se inserem: 

profissão; fonte de rendimento familiar; conforto do alojamento; nível de instrução 

e características da região habitacional.  
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Trata-se duma escala composta por um conjunto de cinco perguntas fe-

chadas com cinco opções de resposta cada, sendo que cada opção é cotada de 1 

a 5 consoante a ordem de apresentação.  

Com os somatórios finais diferenciam-se os indivíduos em quatro classes 

distintas: Primeira classe – corresponde ao somatório de 5 a 10 (classe alta), 

grandes industriais e profissões de elevada competência técnica (directores de 

bancos, técnicos licenciados), que recebem altos honorários e que possuem ca-

sas luxuosas; Segunda classe – corresponde ao somatório de 10 a 15 (classe 

média alta), profissões liberais de competência média, comerciantes e industriais 

de empresas médias, que possuem o ensino médio ou técnico superior e que re-

sidem em casas espaçosas e confortáveis; Terceira classe – corresponde ao so-

matório de 15 a 20 (classe média), operários especializados e semi especializa-

dos, pequenos comerciantes e pequenos proprietários agrícolas que possuem o 

ensino primário completo e, em termos de habitação, casas normalmente modes-

tas; Quarta classe – corresponde ao somatório de 20 a 25 (classe baixa), operá-

rios não especializados e trabalhadores rurais com ensino primário incompleto ou 

nulo, que vivem em alojamentos por vezes impróprios para uma vida decente.      

 

4.3.3- Escala Instrumental de Suporte Social (E.I.S.S.) 

 

Esta escala é utilizada para avaliar a percepção do suporte social, tendo 

sido elaborada originalmente por Ensel e Woelfel (1986). A sua construção e ope-

racionalização iniciou- se já no início da década de 80 (Lin et al, 1981).  

O objectivo da elaboração dos itens foi o de possibilitar a descrição de ti-

pos de suporte que não variassem apenas em função de diferenças sócio- demo-

gráficas, mas incluíssem também uma vasta variedade de assuntos, nomeada-

mente problemas financeiros, comunicacionais e familiares, exigências várias e a 

presença / ausência de um adequado suporte emocional. 

Na perspectiva de Lin (1986), a Escala Instrumental de Suporte Social 

(E.I.S.S.), é uma escala tipo “Likert”, com 28 itens pontuáveis de 1 a 5, tendo sido 
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utilizada num importante estudo epidemiológico, sobre o suporte social e a sua 

influência na relação entre os factores stressantes e as situações de doença. Este 

estudo confirmou que a E.I.S.S. é um óptimo indicador de suporte social. 

 Esta escala foi estudada numa Amostra de 231 sujeitos da população por-

tuguesa, por Paixão e Oliveira (1996), com o objectivo de avaliar e comparar al-

gumas características psicométricas do instrumento obtidas neste estudo, com as 

características obtidas na versão norte- americana. 

 De acordo com o autor supra citado, a versão portuguesa desta escala 

continua a ser constituída, tal como a versão original, por 28 itens pontuáveis de 1 

a 5, em que 1 significa que as situações descritas pelo item sucedem sempre ou 

quase sempre e 5 quando nunca acontecem. A pontuação obtida pode variar en-

tre o mínimo de 28 e o máximo de 140, em que a uma maior pontuação corres-

ponde um suporte social teoricamente melhor ou mais eficaz. 

 

4.3.4- Apgar Familiar  

 

O Apgar familiar é uma escala proposta por Smilkstein (1978), constituída 

por cinco questões, que quantificam a percepção que o doente tem do funciona-

mento da sua família. As perguntas em causa têm três opções de resposta a que 

correspondem as seguintes pontuações: “quase sempre” – 2 pontos; “algumas 

vezes” – 1 ponto; “quase nunca” – 0 pontos. 

Neste questionário entende- se como família os indivíduos com que o indi-

víduo habitualmente vive. Se viver só consideram família todos aqueles que man-

tém laços afectivos mais intensos. As questões pretendem avaliar: Adaptação 

inter- familiar – utilização de recursos, dentro e fora da família, para a resolução 

de um problema, nomeadamente quando o equilíbrio da família estiver ameaçado 

durante uma crise; Conveniência / comunicação – partilha na tomada de decisões 

e das responsabilidades pelos membros da família; Crescimento / desenvolvimen-

to – maturidade física e emocional, é a realização conseguida pelos membros da 

família, através do mútuo apoio e orientação; Afecto – relação de cuidados ou 
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ternura que existe entre os membros da família; Dedicação à família – Compro-

misso tomado de dedicar tempo a outros membros da família. 

Agostinho e Rebelo (1988), defendem que com estes dados podemos ob-

ter três tipos de famílias: uma pontuação global de 7 a 10 pontos sugere uma fa-

mília altamente funcional, de 4 a 6 pontos sugere uma família moderadamente 

disfuncional e, de 0 a 3 pontos uma família com disfunção acentuada.  

O Apgar familiar pode contribuir para caracterizar famílias segundo a noção 

de “risco familiar”. Se a pontuação obtida sugerir estarmos em presença de uma 

família com moderada ou acentuada disfunção, pode ajudar a decidir pela neces-

sidade de aconselhamento ou de outro apoio mais especializado. 

Segundo Mcwhinney (1981), o Apgar familiar deve ser aplicado em famílias 

onde existe alguém com doença grave, crónica ou incapacitante, seja ele adulto 

ou criança. 

GIL (1988), refere que a prova “Apgar Familiar” foi validada para a popula-

ção portuguesa, através de um estudo com 100 utentes e respectivas famílias, 

que recorreram a consultas de Clínica Geral em Junho de 1988. A sua validação 

foi feita com o objectivo de poder ser utilizada como método na determinação de 

disfunção familiar. Os resultados obtidos sugerem que o teste de Apgar Familiar 

permite identificar problemas de disfunção familiar. 

Contudo, Agostinho e Rebelo (1988), defendem que embora a validade e 

credibilidade deste método já tenham sido estudadas e asseguradas, temos que 

ter presente que ele só avalia o grau de satisfação familiar que o doente admite e 

que verbaliza conscientemente.  

 

4.3.5- Inventário clínico de auto-conceito  

 

Escala criada por Vaz Serra (1986) é constituída por 20 itens que avali-

am aspectos emocionais e sociais do auto-conceito. 
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 A cotação varia de 1 a 5 em que quanto mais alta for a cotação que o 

indivíduo obtém, melhor será o seu auto-conceito. 

 No estudo de uma Amostra de 920 indivíduos a escala apresentou uma 

boa consistência interna, medida pelo coeficiente de Spearman-Brown 

com.791. 

 Em relação à estabilidade temporal, numa Amostra se 108 indivíduos os 

resultados foram significativos quanto ao teste/reteste, correspondendo um 

coeficiente de correlação de.838. 

 Através da análise factorial por rotação varimax, o autor conseguiu ex-

trair seis factores: 

 Factor 1 – itens 1, 4, 9, 16, 17 – revela aceitação/rejeição e explica 

20,12% da variância total. 

 Factor 2 – itens 3, 5, 8, 11, 18, 20 – está relacionado com a auto-

eficácia e explica 9,01% da variância total. 

 Factor 3 – itens 2, 6, 7, 13 – representa a maturidade psicológica e ex-

plica 6,97% da variância total. 

 Factor 4 – itens 10, 15, 19 – está relacionado com a impulsivida-

de/actividade e representa 6, % da variância total. 

 Factores 5 e 6 – São considerados pelo autor como factores mistos, não 

têm qualquer denominação específica pelo coeficiente de Spearman-Brown, 

com o valor de.860 (Vaz Serra, 1988 b:314). 

 

4.3.6- Questionário de ansiedade cognitivo-somática  

 

É composto por 14 factores de ansiedade que permitem medir a ansie-

dade traço, correspondendo 7 ao tipo cognitivo e 7 ao tipo somático. 

 Pede-se ao indivíduo para indicar em que medida sente cada um dos 

sintomas e a cotação é feita atribuindo os valores de 1 a 5, respectivamente 

às opções de resposta “de modo nenhum” e “muitíssimo”. 
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 Os itens “c”, “e”, “g”, “i”, “k”, “m” e “n” fazem parte da sub-escala ansie-

dade cognitiva e os itens “a”, “b”, “d”, “f”, “h”, “j”, e “l” da sub-escala ansiedade 

somática. 

 Para cada sub-escala somam-se os valores dos itens correspondentes 

e quanto maior é o valor total, maior é a ansiedade (cognitiva ou somática). 

 

4.3.7- Inventário de Personalidade de Eysenck  

 

Elaborado em escala tipo Likert, o Inventário de Personalidade de Eysenck, 

é constituído por 12 itens, havendo para cada um deles quatro alternativas de 

resposta.  

É uma versão curta do Eysenck Personality Inventory que resultou de ex-

tensas análises factoriais e, tal como a sua versão original, mede as duas dimen-

sões da personalidade: extroversão e neuroticismo. À extroversão correspondem 

os itens a, c, e, g, i e k, e ao neuroticismo os itens b, d, f, h, j e l (Silva e cols., 

1995). A tradução é da responsabilidade do autor citado e colaboradores. 

 Entre a versão curta e a versão original efectuaram-se correlações tendo-

se obtido valores de “r” de 0,82 e 0,79 respectivamente para a extroversão e neu-

roticismo o que significou a existência duma correlação positiva significativa nos 

dois factores. 

 Também se efectuaram correlações entre o neuroticismo e a extroversão 

da versão curta, tendo-se obtido um valor de “r” de 0,5 (Barton e cols., 1992, cita-

do por Silva e cols., 1995). 

 A cotação faz-se somando os valores dos itens de cada uma das dimen-

sões. Para o efeito, a cada item são atribuídos os valores de 1 a 4 que correspon-

dem às respostas no sentido de “nunca” para “sempre”. Valores baixos indicam 

níveis elevados nas dimensões (Silva e cols., 1995). 

 Esta escala poderá também utilizar uma cotação bimodal (Silva e cols., 

1995). Basta para isso converter os valores dos itens de 1 e 2 em 0 (zero), e os 
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valores de 3 e 4 em 1 (um), somando-se de seguida os valores dos itens de cada 

factor. 

 A análise dos resultados finais é igual à anterior (valores baixos indicam 

níveis elevados nas dimensões). 

 

4.3.8- Questionário de Estado Geral de Saúde (SF- 36)  

 

O Questionário Geral de Saúde, Short Form 36 (SF-36) resultou do traba-

lho desenvolvido pela Rand Coorporation de Santa Mónica nos Estados unidos da 

América, durante a década de 70, sendo depois progressivamente refinada e utili-

zada em Rand´s Medical Outcomes Studys, em circunstâncias relativas a doentes 

crónicos e em condições psiquiátricas.  

Trata-se de uma versão reduzida do Medical Outcome Study (MOS), inclui 

36 itens e constitui um indicador genérico do estado de saúde, podendo ser utili-

zado em estudos populacionais, em estudos avaliativos das políticas de saúde ou 

em conjunto com medições de doenças específicas, como medida de resultado 

das práticas clínicas e em investigações.  

Pode ser aplicado a um vasto leque de situações, designadamente condi-

ções com diferente severidade, monitorização de doentes com doença múltipla, 

comparação do estado de saúde de doentes com diferentes condições e compa-

ração de doentes com a população em geral. O SF-36 pode ser aplicado a indiví-

duos com idade superior a 14 anos, desde que saibam ler o questionário, poden-

do, ainda, ser auto-administrado, administrado através de entrevista, por correio 

ou por telefone.  

Este instrumento de medida foi adaptado e validado para a versão portu-

guesa pelo Professor Dr. Pedro Ferreira, do Centro de Estudos e Investigação em 

Saúde (CEIS), da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em 1994. 

Tem, assim, sido utilizado em Portugal, estando validado e adaptado culturalmen-

te, e responde por ele o referido Centro de Estudos (Rosete e Ferreira, 1994).  
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Segundo Ware et al (1993) o instrumento foi constituído de modo a repre-

sentar oito dos conceitos mais importantes em saúde, abrangendo uma compo-

nente física e uma componente mental, o que resultou em oito escalas: Função 

física (FF); Desempenho físico (DF); Dor corporal (D); Saúde em geral (SG); Saú-

de mental (SM); Desempenho emocional (DE); Função social (FS) e Vitalidade 

(VT) e Mudança de Saúde, as quais, de acordo com os supracitados autores, 

passamos a descrever:  

1- Função física (FF) – Permite medir diferentes graus de limitação, desde ac-

tividades físicas que exigem menos esforço, tais como tomar banho, a acti-

vidades intermédias como inclinar-se, andar curtas distâncias, até activida-

des mais violentas como, por exemplo, correr; 

2-  Desempenho físico (DF) – Mede a limitação da saúde, em função do tipo e 

da quantidade de trabalho efectuado, incluindo a limitação nas actividades 

efectuadas habitualmente, a necessidade de diminuição da quantidade de 

trabalho e a dificuldade na realização das tarefas; 

3-  Dor corporal (D)- Representa a intensidade e o desconforto causado pela 

dor, assim como a forma como a dor interfere nas actividades do dia-a-dia 

do indivíduo, conduzindo ou não a limitações; 

4-  Saúde em geral (SG) – Pretende medir o conceito da percepção holística 

da saúde, incluindo a saúde actual, a resistência à doença e a aparência 

saudável do indivíduo; 

5-  Saúde mental (SM) – Incorpora quatro importantes dimensões, nomeada-

mente a ansiedade, a depressão, a perda de controlo em termos compor-

tamentais ou emocionais e o bem-estar psicológico; 

6- Função social (FS) e Desempenho emocional (DE) – O conceito de funcio-

nalidade social abrange vários aspectos, pelo que estas escalas têm como 

objectivo descriminar a qualidade e a quantidade de actividades sociais e o 

impacto dos problemas físicos e emocionais ao nível destas actividades; 
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7- Vitalidade (VT) – Inclui dois níveis, a energia e a fadiga, os quais permitem 

descriminar as diferenças de bem-estar e uma outra, a dimensão 8- Mu-

dança de saúde.  

Estas escalas contêm de 2 a 10 itens e são pontuadas através do método 

de Likert (de 0 a 100), em que 0 corresponde à ausência de saúde e 100 corres-

ponde ao máximo de saúde. O conteúdo abreviado dos itens das escalas do SF-

36 e a sua pontuação estão representados no Quadro 1.  
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           Quadro 1 – Conteúdo abreviado dos itens das escalas do SF-36 e sua pontuação 
 
ESCALA 
 

 
CONTEÚDO DOS ITENS 

 
PONTUAÇÃO 

 
 
 
 
 
FF- Função Física 

 
Actividades violentas  
 
Actividades moderadas  
 
Levantar ou pegar compras de mercearia 
 
Subir vários lances de escadas 
 
Subir um lance de escadas 
 
Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se 
 
Andar mais de um Km  
 
Andar várias centenas de metros 
 
Andar uma centena de metros 
 
Tomar banho ou vestir-se sozinho 

 
3 

a
 

 
1 a 3 

 
3 b 

 
1 a 3 

 
3 c 

 
1 a 3 

 
3 d 

 
1 a 3 

 
3 e 

 
1 a 3 

 
3 f 

 
1 a 3 

 
3 g 

 
1 a 3 

 
3 h 

 
1 a 3 

 
3 i 

 
1 a 3 

 
3 j 

 
1 a 3 

DF- Desempenho Físico  
Diminuiu o tempo gasto a trabalhar ou noutras 
actividades 
Fez menos do que queria 
Limitado no tipo de trabalho ou noutras activida-
des 
Dificuldade em executar o trabalho ou outras 
actividades 

 
4 

a
 

 
1 a 5 

 
4 b 

 
1 a 5 

 
4c 

 
1 a 5 

 
4d 

 
1 a 5 

D-Dor  
Intensidade das dores 
 
Interferência da dor no trabalho normal 

 
7 

   
1 a 5** 

 
8 

 
1 a 5** 

SG- Saúde Geral A saúde é: óptima, muito boa, boa, razoável, 
fraca 
Parece que adoeço mais facilmente que os 
outros 
 
Sou saudável como qualquer outra pessoa 
 
Estou convencido que a minha saúde vai piorar 
 
A minha saúde é óptima 

 
1 

 
1 a 5** 

 
11 

a
 

 
1 a 5 

 
11 b 

 
1 a 5* 

 
11 c 

 
1 a 5 

 
11 d 

 
1 a 5* 

VT- Vitalidade Cheio de vitalidade 
Com muita energia 
Sentiu-se estafado/a 
Sentiu-se cansado/a 

 
9 

a
 

 
1 a 5* 

 
9 e 

 
1 a 5* 

 
9 g 

 
1 a 5 

 
9 i 

 
1 a 5 

FS- Função Social Interferência das actividades de saúde nas 
actividades sociais 
Número de casos em que as actividades físicas 
interferiram nas actividades sociais 

 
6 

 
1 a 5* 

 
10 

 
1 a 5 

DE- Desempenho Emocional Diminui o tempo gasto a trabalhar ou noutras 
actividades 
Fez menos do que queria 
Não trabalhou tão cuidadosamente como era 
costume 

 
5 

a
 

 
1 a 5 

  
5 b 

 
1 a 5 

 
5 c 

 
1 a 5 

SM- Saúde Mental Sentiu-se muito nervoso/a 
 
Sentiu-se muito deprimido/a que nada o/a 
animava 
 
Sentiu-se calmo/a e tranquilo/a 
 
Sentiu-se triste e em baixo 
 
Sentiu-se feliz 

 
9b 

 
1 a 5 

 
9 c 

 
1 a 5 

 
9 d 

 
1 a 5* 

  
9 f 

 
1 a 5 

 
9 h 

 
1 a 5* 

MS- Mudança de Saúde Saúde actual comparado com o que acontecia 
há um ano 

 
2 

 
1 a 5 

 
 

 

* Valores sujeitos a posterior inversão;  

**Valores sujeitos a posterior inversão e recalibração.  
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 O cálculo básico da Escala SF-36 consiste numa soma simples dos pontos 

atribuídos. Para o efeito, consideramos a pontuação mínima possível e a pontua-

ção máxima dessa questão, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo e 

aplicámos a seguinte fórmula:  

 

QV = (valor obtido) – (valor mínimo possível) x 100 

(Diferença entre os valores máximos 

e os valores mínimos) 

 

 

Quanto mais a pontuação se aproximar dos 100% melhor a QV, pelo con-

trário, quanto mais se aproximar dos 0% (zero) pior a QV, segundo os autores da 

Escala.  

No nosso estudo consideramos a Qualidade de Vida para as dimensões 

da Escala, e por uma questão de facilitar o tratamento estatístico, em:  

 

1- Muito satisfatória, se a pontuação encontrada for > 75% - 100%; 

2- Satisfatória, se a pontuação encontrada for >  50% - < 75%;  

3- Não satisfatória, se a pontuação encontrada for < 50% 
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5- PROCEDIMENTOS NA RECOLHA DE DADOS E NO TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

  

Para a recolha de informação constituímos um protocolo que inclui um con-

junto de questões e escalas, que foram aplicados a cada doente de uma só vez, a 

fim de evitar uma das ameaças à validade interna: “mortalidade-sujeito”, isto é, a 

desistência do indivíduo. 

 Antes do preenchimento do protocolo foram dadas instruções precisas de 

forma a evitar o aparecimento de apreensões avaliativas. 

 Quanto à colheita de dados foi assegurada por vários observadores e en-

trevistadores, em cada unidade de tratamento, a quem foi prestada informação 

necessária à aplicação do protocolo. 

 Para a realização deste trabalho recorremos ao Serviço de Hemodiálise do 

Hospital de S. Teotónio, em Viseu, ao Centro de Hemodiálise (Beirodial), em 

Mangualde, ao Serviço de Hemodiálise da Clínica de Santa Filomena, em Coim-

bra, e ao Centro de Hemodiálise de S. Martinho do Bispo (Nefrodial), também em 

Coimbra. Nestas unidades fazem tratamento de hemodiálise cerca de 270 doen-

tes, em regime ambulatório e em dias alternados, 3 vezes por semana, sendo que 

24 foram à partida eliminados, por não reunirem condições para responder ao 

protocolo, cuja autorização para a aplicação das escalas, havia sido já concedida 

(cf., AnexoII).  

 Seleccionada a Amostra, requeremos a autorização dos Directores das 

referidas unidades de tratamento. Em traços gerais, demos a conhecer os objecti-

vos do trabalho, nomeadamente as razões científicas do nosso interesse e as im-

plicações práticas do estudo, solicitando também a colaboração dos enfermeiros 

que ali trabalham. 

  Comprometemo-nos de que seria garantida a completa confidencialidade, 

quaisquer que fossem os resultados, e que, a ser aceite, todo trabalho seria de-

senvolvido de modo a não perturbar o normal funcionamento do serviço.   
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 Tendo sido obtida a necessária concordância, com a receptividade pretendi-

da (cf. Anexo III), dirigimo-nos aos supracitados centros, onde, com a colaboração 

de todos os enfermeiros, foram aplicados os protocolos à nossa Amostra. 

 Para o tratamento estatístico recorremos à estatística descritiva e à estatísti-

ca analítica/inferencial.  

 

Relativamente à estatística descritiva determinámos:  

 

1- Frequências absolutas e percentuais;  

2- Medidas de tendência central (Médias); 

3-  Medidas de dispersão (Desvio Padrão e Coeficiente de Variação). 

 

No que respeita à estatística analítica/inferencial foram usados:  

 

1- Testes t de Student para amostras individuais, no intuito de procurar dife-

renças de Médias entre grupos; 

2- Testes de correlação de Pearson para determinar a relação entre as variá-

veis; 

3- Regressões múltiplas para identificar variáveis preditoras da variável de-

pendente; 

Nas variáveis de carácter intervalar ou de ratio utilizou-se o teste de kolmorov 

Smirnov, para estudar a normalidade das mesmas.  

 

Na análise inferencial foram utilizados os seguintes níveis de significância: 

 

       1- p > 0.05 = Diferença estatística não significativa; 

       2-  p < 0.05 = Diferença estatística significativa; 
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       3- p < 0.01= Diferença estatística bastante significativa 

       4- p < 0.001= Diferença estatística altamente significativa.  

 

Quanto ao tratamento dos dados foi efectuado através do programa de es-

tatística SPSS (Statistical Package for the social Sciences), versão 10.0 (2001) for 

Windows.  

Não obstante o nosso protocolo ser constituído por algumas variáveis cate-

goriais (nomináveis), designadamente as que caracterizam a Amostra, e por vari-

áveis ordinais, as referentes às diversas escalas, os somatórios e as médias des-

tas podem ser tratadas estatisticamente como se fossem medidas intervalares e, 

por isso, susceptíveis de análise por testes paramétricos (Kiess Bloomquist, 

1985).   
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6 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA  

 

 Passamos a apresentar o resumo das características gerais da Amostra 

(no que respeita às variáveis sóciodemográficas e do contexto clínico), a qual, 

conforme referimos, ficou constituída por 160 doentes em programa de hemodiáli-

se, sendo 88 do sexo masculino (55%) e 72 do sexo feminino (45%).  

 Relativamente à média de idades, o grupo etário de maior valor percentual 

situa-se ente 62 e 67 anos, apresentando o sexo masculino idades superiores ou 

iguais a 74 anos, com maior valor percentual (57,5%) e o sexo feminino com ida-

des entre 52 e 57 anos, com um valor percentual de (27,8%), (cf. Quadro 4).    

 No que diz respeito ao estado civil, o maior valor percentual apresenta-se 

no grupo dos “casados”, sendo 69, % para o sexo masculino e 50% para o sexo 

feminino. No grupo dos “solteiros” há um maior valor percentual para os homens 

(14,4%), e no grupo dos “viúvos” um valor percentual para as mulheres (26,4%), 

contra 11,4% para os homens. De notar então, que para a totalidade da Amostra, 

os maiores valores percentuais se verificam no grupo dos “casados” (60,6%), se-

guido dos “viúvos” (18,1%) e por último os “solteiros” (14,4%), (cf. Quadro 5).  

 Nas habilitações literárias, verifica-se um maior valor percentual, para a 

totalidade da Amostra, na instrução primária (60%), (cf. Quadro 6). 

Quanto à profissão, os dados obtidos antes do tratamento por hemodiálise 

apresentam um valor percentual maior para os homens (57,7%), a trabalhar a 

tempo inteiro, sendo, para as mulheres, um valor percentual mais baixo (36,6%). 

Após o início do tratamento verifica-se um valor percentual mais elevado, na tota-

lidade da Amostra, no grupo dos “reformados” (76,6%), sendo para o sexo mascu-

lino 83% e para o sexo feminino 68,1%. Empregados a tempo inteiro, neste perío-

do, encontra-se um valor percentual de 11,1% para o sexo feminino e 6,8% para o 

sexo masculino, (cf. Quadros 7 e 8).  

Na variável “coabitação”, homens e mulheres habitam maioritariamente 

com o cônjuge, com valores percentuais de 69,3% para o sexo masculino e de 
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54,2% para o sexo feminino. Verifica-se, ainda, para a Amostra total, que 62,5% 

habita com o cônjuge, 16,9% com “outros” e 11,3% com os filhos, (cf. Quadro 9).  

No nível sócio económico a maioria da Amostra total encontra-se na classe 

média, com 57,5% seguida da classe baixa, com 23,8%. Na classe média e média 

alta, o valor percentual da totalidade da Amostra é de 18%, sendo 19, % para os 

homens e 18, % para as mulheres, (cf. Quadro 11).  

O tempo de Hemodiálise oscila ente 1 e 20 anos, encontrando-se uma mé-

dia para a totalidade da Amostra de 4,6 anos, sendo 4,72 anos para o sexo mas-

culino e 4,15 anos para o sexo feminino. Na totalidade da Amostra, 32,5% faz 

hemodiálise há mais de cinco anos, (cf. Quadro 12).  

Em relação aos transplantes, encontra-se um valor percentual baixo, quer 

para os homens (11,4%), quer para as mulheres (8,3%), sendo o valor percentual 

para a totalidade da Amostra de 10%, (cf. Quadro 13).  

O n.º de faltas, nos últimos 2 meses, manifesta um valor percentual baixo, 

na totalidade da Amostra (99,4%), (cf. Quadro 15) e o n.º de internamentos, tam-

bém nos últimos 2 meses, apresenta um valor percentual de 11% para as mulhe-

res e de 8% para os homens, sendo o valor percentual de não internamentos ele-

vado (90,6%), para a totalidade da Amostra, (cf. Quadro 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO VIII- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

1- ESTATÍSTICAS RELATIVAS ÀS VARIÁVEIS ESTUDADAS 

2- ANÁLISE INFERENCIAL 
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CAPÍTULO VIII- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

1-  ESTATÍSTICAS RELATIVAS ÀS VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

 O Quadro2 representa a constituição do grupo de Hemodialisados, segun-

do o sexo. Notámos que, percentualmente, ambos os grupos são equilibrados, 

sendo que os homens representam 55,0% da totalidade da Amostra e as mulhe-

res os restantes 45,0%.  

     Quadro 2 – Constituição da Amostra por sexo 

Sexo N. º % 

Masculino 88 55.0 

Feminino 72 45.0 

Total 160 100.0 

 

 As estatísticas da idade que se apresentam no Quadro 3 indicam-nos que, 

no sexo masculino, a idade oscila entre os 19 e os 89 anos, com uma média de 

61,92 anos, situando-se o intervalo de confiança para a média entre os 58,45 e 

65,39 anos, com um desvio padrão de 16,36 anos. Já para o sexo feminino, a 

idade mínima é ligeiramente superior, uma vez que se situa nos 29 anos, bem 

como a idade máxima que é de 90 anos, correspondendo-lhes uma média de 

62,26 anos. O desvio padrão é porém ligeiramente mais baixo, o que pode indiciar 

uma maior concentração da idade.  

Quanto à Amostra total, notámos que a média de idades é ligeiramente in-

ferior à apresentada para as mulheres, mas superior à dos homens, situando-se 

num intervalo de confiança entre os 59,63 anos e os 64,52 anos.  

O teste de normalidade de Kolmogorov Smirnov apresenta diferenças signi-

ficativas na distribuição (K. S. = 0.124; p= 0,000), mas os valores de assimetria e 

curtose, para quaisquer dos grupos apontados indiciam-nos uma curva de distri-

buição normal, Por sua vez os coeficientes de variação revelam dispersão mode-

rada, já que apresentam valores superiores a 15,0%. 
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             Quadro 3 – Estatísticas da idade em função do sexo 

Idade Min Max Média Dp Sk K CV 

Masculino 19 89 61.92 16.36 -0.900 0.257 26.42 

Feminino 29 90 62.26 14.89 -0.503 0.283 23.91 

Amostra total 19 90 62.03 15.66 -0.748 -0.332 25.24 

 

Face aos resultados acima apresentados e à amplitude de variação encon-

trada, que se cifra nos 71 anos, procuramos categorizar esta variável, constituindo 

grupos amostrais homogéneos, tal como é verificável no Quadro 4. Da sua análi-

se extraímos, pelo teste de qui quadrado (X2 = 0,270; p = 0,966) e pela leitura dos 

valores residuais, a inexistência de diferenças significativas entre os diferentes 

grupos.  

Por outro lado, é notória, para a totalidade da Amostra, uma similitude per-

centual de sujeitos com idade inferior ou igual a 67 anos, quando comparados 

com idade superior à referida, sendo ainda relevante que é no grupo etário dos 52 

a 67 anos que encontramos o maior valor percentual.Contudo, no que se refere 

ao sexo masculino, são os sujeitos com idade igual ou superior a 74 anos que 

apresentam maior valor percentual, 57,5%, enquanto no sexo feminino o grupo 

mais significativo é o dos 52 a 67 anos com 27,8%. Nos restantes grupos etários, 

tanto para os homens como para as mulheres, os valores percentuais são simila-

res, situando-se no intervalo dos 23% a 25%. 

Quadro 4 – Grupos de idade por sexo 

Sexo Masculino Feminino Total 

Grupos de idade N.º % N.º % N.º % 

<= 51 anos 21 23.9 18 25.0 39 24.4 

res  -0.2  0.2   

52 – 67 anos 22 25.0 20 27.8 42 26.3 

res  -0.4  0.4   

68 – 73 anos 22 25.0 17 23.6 39 24.4 

res  0.2  -0.0   

> = 74 anos 23 57.5 17 23.6 40 25.0 

res  0.4  -0.4   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 
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 Uma das variáveis que nos permite caracterizar a Amostra em estudo é o 

estado civil. Confrontados com esta questão, com valores residuais significativos, 

a maioria dos homens, 69,3% e metade das mulheres 50,0%, referiram possuir o 

estado civil de casados. É ainda notório que, no sexo masculino, embora não 

sendo significativa a diferença, prevalecem em maior percentagem os solteiros, 

enquanto no sexo feminino se regista um valor percentual significativo de viúvas, 

26,4% quando comparado com o sexo oposto, 11,4%. 

 Para a totalidade da Amostra as frequências observadas espelham o que 

acabámos de referir, uma vez que notámos que a maioria, 60,6 % detém o estado 

civil de casado, sendo secundados pelos viúvos, 18,1% e solteiros com 14,4% (cf. 

Quadro 5). 

 

 

            Quadro 5 – Estado civil em função do sexo 

Sexo Masculino Feminino Total 

Estado civil N.º % N.º % N.º % 

Solteiro 13 14.8 10 13.9 23 14.4 

res  0.2  -0.2   

Casado 61 69.3 36 50.0 97 60.6 

res  2.5  -2.5   

Divorciado 3 3.4 3 4.2 6 3.8 

res  -0.3  0.3   

Viúvo 10 11.4 19 26.4 29 18.1 

res  -2.5  2.5   

Separado 1 1.1 1 1.4 2 1.3 

res  -0.1  0.1   

Outro - 0.0 3 4.2 3 1.9 

res  -1.9  1.9   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

  

 



 

 334 

No referente às habilitações literárias, pelo Quadro 6 notámos que, tanto 

para a totalidade da Amostra (60.0%) como para ambos os sexos, mais de meta-

de dos intervenientes no estudo possui, como habilitações literárias, a instrução 

primária, sendo esta mais prevalecente no sexo masculino, embora a diferença 

entre os dois grupos não seja significativa.  

Ainda, no sexo masculino, o ciclo preparatório com 8,0% é evidenciado em 

segundo plano, e no sexo feminino surge o curso complementar com 16,7%, reve-

lando o valor residual, neste grupo, diferença estatística significativa. Acresce-se 

ainda os 10,2% e os 12,5% respectivamente no sexo masculino e no sexo femini-

no, que referiram possuir como habilitações literárias “outros”, sem contudo as 

identificarem.  

 

            Quadro 6 – Habilitações literárias 

Sexo Masculino Feminino Total 

Habilitações literárias N.º % N.º % N.º % 

Instrução primária 57 64.8 39 54.2 96 60.0 

res  1.4  -1.4   

Ciclo prep. (7ºano) 7 8.0 3 4.2 10 6.3 

res  1.0  -1.0   

Curso geral (9º ano) 5 5.7 2 2.8 7 4.4 

res  0.9  -0.9   

Curso complementar (12º 
ano) 

6 6.8 12 16.7 18 11.3 

res  -2.0  2.0   

Curso médio 1 1.1 2 2.8 3 1.9 

res  -0.8  0.8   

Curso superior 3 3.4 5 6.9 8 5.0 

res  -1.0  1.0   

Outro 9 10.2 9 12.5 18 11.3 

res  -0.5  0.5   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

  

 Ainda com o intuito de caracterizar a Amostra, apresentamos nos Quadros 

7 e 8 os dados relativos às profissões/ocupações que os constituintes da Amostra 

exercem actualmente e os que exerciam antes de iniciarem o programa de He-

modiálise. 
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Assim, no que respeita ao primeiro aspecto, é notório que a maioria, tanto 

para o sexo masculino (83.0%) como para o sexo feminino (68,1%) ou ainda para 

a totalidade da Amostra (76.3%), se encontra “reformado”, sendo a diferença es-

tatisticamente significativa, o que nos é revelado pelo valor residual.  

Os empregados a tempo inteiro surgem em segundo lugar, prevalecendo 

estes mais no sexo feminino 11,1%, que no sexo masculino 6,8%, embora não 

significativamente. De notar ainda, a existência de um maior número de estudan-

tes no sexo masculino, quando comparados com o sexo feminino a efectuarem 

Hemodiálise.    

 
 

             Quadro 7 – Profissão/ocupação actual 

Sexo Masculino Feminino Total 

Profissão N.º % N.º % N.º % 

Empregado a tempo inteiro 6 6,8 8 11,1 14 8,8 

res  -1,0  1,0   

Empregado a tempo parcial 2 2.3 3 4.2 5 3.1 

res  -0.7  0.7   

Desempregado 2 2.3 6 8.3 8 5.0 

res  -1.7  1.7   

Reformado 73 83.0 49 68.1 122 76.3 

res  2.2         -2.2   

Estudante 3 3.4 1 1.4 4 2.5 

res  0.8        -0.8   

Outro  2 2.3 5 6.9 7 4.4 

res  -1.4        1.4   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

 

 Quanto às profissões/ocupações, que exerciam antes do início da hemo-

diálise, constatámos que a maioria dos homens 55,7% exercia uma actividade a 

tempo inteiro, estatisticamente significativa, quando comparada com a exercida 

pelas mulheres 30,6% no mesmo grupo.  

Regista-se também a maior prevalência de mulheres com emprego a tem-

po parcial e de desempregadas, em relação aos seus congéneres masculinos, 

sendo, nesta última vertente, significativa a diferença encontrada. 
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 Em suma, comparando os dois quadros, verificámos um decréscimo subs-

tancial dos empregados a tempo inteiro, porquanto dos 44,4% existentes antes de 

iniciarem a hemodiálise, apenas 8,8% mantém essa actividade, e um aumento 

significativo de reformados 76,3%, actualmente, contra 26,9% antes do início da 

Hemodiálise. Acresce-se ainda que a percentagem de desempregados se man-

tém sensivelmente estável.    

 

            Quadro 8 – Profissão /ocupação anterior à hemodiálise 

Sexo Masculino Feminino Total 

 N.º % N.º % N.º % 

Empregado a tempo inteiro 49 55.7 22 30.6 71 44.4 

res  3.2  -3.2   

Empregado a tempo parcial 3 3.4 6 8.3 9 5.6 

res  -1.3  1.3   

Desempregado 1 1.1 8 11.1 9 5.6 

res  -2.7  2.7   

Reformado 25 28.4 18 25.0 43 26.9 

res  0.5  -0.5   

Estudante 3 3.4 4 5.6 7 4.4 

res  -0.7  0.7   

Outro  7 8.0 14 19.4 21 13.1 

res  -2.1  2.1   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

  

 

 Relativamente à coabitação dos participantes no estudo, (cf.Quadro 9). 

Tanto os homens como as mulheres vivem maioritariamente com o cônjuge, 

69.3% e 54,2% respectivamente, sendo as diferenças estatisticamente significati-

vas.  

No sexo feminino destaca-se ainda, pelo seu valor percentual 19,4%, a co-

abitação com os filhos, quando comparado com o masculino 4,5%, sendo também 

significativa a diferença, e neste mesmo grupo a coabitação com outros 20,5%, 

embora este valor não seja significativo. Em suma, numa análise mais global há 

que referir que mais de metade da Amostra 62,5% coabita com o cônjuge, 16,9% 

com outros e 11,3% com os filhos.  
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             Quadro 9 – Coabitação 

Sexo Masculino Feminino Total 

Coabitação N.º % N.º % N.º % 

Só 5 5.7 10 13.9 15 9.4 

res  -1.8  1.8   

Com filhos 4 4.5 14 19.4 18 11.3 

res          -3.0  3.0   

Com cônjuge 61 69.3 39 54.2 100 62.5 

res  2.0  -2.0   

Outros 18 20.5 9 12.5 27 16.9 

res  1.3  -1.3   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

  

As estatísticas correspondentes ao nível sócio económico, conforme Qua-

dro 10, indicam-nos que os valores mínimos e máximos se situaram entre os 7 e 

25 para a Amostra total e para o sexo feminino, e entre 9 a 23 para o sexo mascu-

lino. Os valores médios, por sua vez, oscilaram entre os 17,06 nos homens e os 

17,44 nas mulheres, sendo para a Amostra total de 17,23, com um intervalo de 

confiança a 95% de 16,71 a 17,75.  

Os valores de assimetria e curtose indiciam curvas de distribuição normais, 

embora com uma tendência de enviezamento à direita, e o teste de normalidade 

de Kolmogorov Smirnov evidencie diferenças estatísticas significativas (K.S. = 

0.124; p= 0.000). Por sua vez os coeficientes de variação encontrados revelam 

dispersões moderadas.  

 

            Quadro 10 – Estatísticas relativas ao nível sócio económico 

Variáveis Min Max Média Dp Sk K CV 

Masculino 9 23 17.06 3.03 -0.617 0.418 17.76 

Feminino 7 25 17.44 3.65 -0.610 0.331 20.92 

Amostra total 7 25 17.23 3.32 -0.579 0.381 19.26 

 

 Tendo por base os índices encontrados e de acordo com a classificação 

adoptada, elaborámos o Quadro 11, que nos indica que a maioria da Amostra 

57,5% se situa na classe média, embora 23,8% afirme pertencer à classe baixa. 
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 Esta tendência verifica-se tanto no grupo dos homens como no das mulhe-

res, já que para os primeiros os valores percentuais são de 60,2% e 20,5%, e pa-

ra as mulheres de 54,2% e 27,8%, não havendo diferenças estatísticas significati-

vas, uma vez que o valor residual é inferior a 2,0. Pertencentes às classes alta e 

média alta, encontramos 18,8% do total da Amostra, contribuindo para esta per-

centagem 19,3% dos homens e 18,1% das mulheres. 

 

             Quadro 11 – Classificação do nível sócio-económico 

Sexo Masculino Feminino Total 

 N.º % N.º % N.º % 

Classe alta 2 2.3 2 2.8 4 2.5 

res  -0.2  0.2   

Classe média alta 15 17.0 11 15.3 26 16.3 

res  0.3         -3.0   

Classe média 53 60.2 39 54.2 92 57.5 

res  0.8  -0.8   

Classe baixa 18 20.5 20 27.8 38 23.8 

res  -1.1  1.1   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100 

 

 O Tempo de Hemodiálise oscila entre um ano, no mínimo, e os vinte, no 

máximo, sendo a média para o sexo masculino de 4,72 anos, e para o sexo femi-

nino de 4,15 anos. A Amostra total apresenta uma média de 4,46 anos, ligeira-

mente superior à referida para o sexo feminino.  

Os valores de assimetria e curtose indiciam, para as distribuições apresen-

tadas, curvas leptocúrticas e enviesadas à esquerda, provavelmente resultantes 

dos inúmeros “outliers” encontrados, o que aliás pode, de algum modo, ser com-

provado pelos coeficientes de variação que apresentam dispersões altas, e pelo 

teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (K S = 0.219; p = 0,000), que apre-

senta diferenças estatísticas altamente significativas. 

 

 



 

 339 

            Quadro 12 – Estatísticas relativas ao tempo de hemodiálise 

Variáveis Min Max Média Dp Sk K CV 

Masculino 1 20 4.72 4.51 1.62 1.88 95,5 

Feminino 1 20 4.15 3.67 1.91 4.64 88.4 

Amostra total 1 20 4.46 4.15 1.75 2.79 93.0 

 

 Face à variabilidade encontrada, constituímos, para a variável em questão, 

grupos homogéneos. Os resultados que se apresentam no Quadro 13 indicam, 

desde logo, a inexistência de diferenças significativas entre os três grupos consti-

tuídos. Apesar disso, é notório que os maiores valores percentuais se situam no 

grupo que efectua Hemodiálise entre dois a quatro anos, tanto para o sexo mas-

culino 44,3% como para o sexo feminino 41,7%, contribuindo tais valores para 

uma percentagem de 43,1% para a totalidade da Amostra. Realça-se também que 

32,5% desta mesma Amostra faz Hemodiálise há mais de 5 anos.  

 

            Quadro 13 – Tempo de hemodiálise em função do sexo 

Sexo Masculino Feminino Total 

Tempo N.º % N.º % N.º % 

Inferior ou igual a 1 ano 20 22.7 19 26.4 39 24.4 

res  -0.5  0.5   

2 – 4 anos 39 44.3 30 41.7 69 43.1 

res  0.3  -0.3   

Superior ou igual a 5 anos 29 33.0 23 31.9 52 32.5 

res  0.1  -0.1   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

 

 Uma das variáveis que poderá influenciar a qualidade de vida do doente 

Hemodialisado é, sem dúvida, o transplante renal. Determinámos o número de 

inquiridos já submetidos a este tipo de intervenção cirúrgica através duma ques-

tão fechada dicotómica elaborada para o efeito.  

Dos resultados apresentados no quadro 13, verificámos que é pouco signi-

ficativa a percentagem, pois apenas 10,0% já efectuaram transplante renal, sendo 

mais prevalecente a percentagem nos homens que nas mulheres.  
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                Quadro 14 – Número e percentagem dos participantes que já se submeteram a 

                                     transplantes 

Sexo Masculino Feminino Total 

Transplantes N.º % N.º % N.º % 

Sim 10 11.4 6 8.3 16 10.0 

res  0.6  -0.6   

Não 78 88.6 66 91.7 144 90.0 

res  -06  0.6   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

  

 A falta às sessões de Hemodiálise é, também, um dos aspectos que pode 

influenciar negativamente a qualidade de vida do Hemodialisado. A este propósi-

to, verificámos que a nossa Amostra é deveras cumpridora das suas obrigações, 

sendo que a sua quase totalidade 99,4%, durante os dois últimos dois meses, 

nunca faltou a sessões de Hemodiálise. Apenas um doente do sexo masculino 

faltou a uma sessão, (cf. Quadro 15). 

 

            Quadro 15 – Faltas às sessões de hemodiálise nos últimos dois meses 

Sexo Masculino Feminino Total 

Faltas N.º % N.º % N.º % 

Sem faltas 87 98.9 72 100.0 179 99.4 

res  -09  0.9   

Uma  1 1.1 - 0.0 1 0.6 

res  0.9        -0.9   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

  

 Revelador, ainda, da qualidade de vida do doente Hemodialisado é o nú-

mero de internamentos a que foi submetido nos últimos dois meses. Comparando 

os resultados apresentados no quadro 16, verificámos que apenas 8% dos ho-

mens e 11,1% das mulheres sofreram um ou mais internamentos. Efectivamente, 

a quase totalidade da Amostra 90,6%, no período em questão, não foi submetido 

a internamento. 
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             Quadro 16 – Número de internamentos nos últimos dois meses 

Sexo Masculino Feminino Total 

 N.º % N.º % N.º % 

Sem internamentos 81 92.0 64 88.9 145 90.6 

res  0.7  -0.7   

Um 7 8.0 6 8.3 13 8.1 

res  -1.1  1.1   

Dois - 0.0 1 1.4 1 0.6 

res  -1.1  1.1   

Três - 0.0 1 1.4 1 0.6 

res  -1.1  1.1   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

 

 No intuito de se avaliar, embora subjectivamente, o modo como os partici-

pantes no estudo percepcionam o suporte social, introduzimos, neste estudo, uma 

escala que possibilitasse tal procedimento, recorrendo para isso à escala instru-

mental de Suporte Social. Como referimos, anteriormente, este instrumento de 

medida procura avaliar a percepção no que respeita aos aspectos emocionais e 

relacionais, ao suporte financeiro, ao sentido de responsabilidade e exigência e 

finalmente à percepção do suporte social global.  

Os resultados obtidos com a determinação das estatísticas indicam que 

nos aspectos emocionais/ relacionais o score mínimo foi de 8 e o máximo de 30 

com uma média de 21,61.  

Quanto ao suporte financeiro os valores mínimos e máximos oscilaram en-

tre 3 e 15, correspondendo-lhe uma média de 8,72, e no factor sentido de respon-

sabilidade e exigência os mesmos scores foram respectivamente de 6 e 25, ten-

do-se obtido a média de 16,15. Já no suporte social total, em que entram a totali-

dade dos itens da escala, a média é de 95,18 com um intervalo de confiança entre 

os 92,21 e 98,16, sendo o valor mínimo de 49 e máximo de 149.  

Por sua vez, pelos coeficientes de variação, notámos a existência de dis-

persões moderadas em todos os factores, com excepção do factor suporte finan-

ceiro em que é alta. Os valores de assimetria e curtose indiciam, para os mes-

mos, curvas normocúrticas e embora o teste de normalidade de K. S. apresente 

diferenças estatísticas nos três primeiros factores (F1 KS=0,121; p= 0,000) (F2 
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KS=0,098; p= 0,001) (F3 KS=0,144; p= 0,000) não é suficiente para produzir vie-

zes na comparação desta variável com outras (cf. Quadro 17). 

 

             Quadro 17 – Estatísticas relativas ao suporte social 

Variáveis Min Max Média Dp Sk K CV 

F1 -Asp. Emoc. 

/relacionais 

8 30 21.61 5.02 -0.450 -0.156 23.22 

F2 -Suporte financeiro 3 15 8.72 3.78 0.079 -1.236 43.34 

F3 -Sent. 

Resp./exigência 

6 25 16.15 4.43 0.128 -0.608 27.43 

Ftot -Suporte social 

total 

49 149 95.18 19.06 0.008 -0.086 20.05 

 

 Procurámos, ainda, determinar se os diferentes factores da escala eram 

descriminados pelo sexo e, para o efeito, realizámos um teste t para amostras 

independentes. O teste de igualdade de variâncias de Levene revela a existência 

de desigualdade de variâncias apenas no factor 1 (aspirações emocio-

nais/relacionais). 

 Pelos índices médios notámos que os homens apresentam melhor per-

cepção de suporte social que as mulheres, em todos os factores, com excepção 

do suporte financeiro, mas as diferenças não são significativas, pelo que podere-

mos afirmar que a percepção do suporte social é independente do sexo 

(cf.Quadro18). 

              Quadro 18 – Teste t para diferença de médias entre percepção do suporte social e 

                                    sexo 

   Grupos Masculino Feminino Teste   

             Variáveis Média Dp Média Dp Levene t p 

F1 -Asp. Emoc. 

/relacionais 

21.87 4.52 21.29 5.59 0.034* 0.714 0.476 n.s. 

F2 -Suporte financeiro 8.70 3.55 8.75 4.07 0.095ns -0.075 0.940 n.s. 

F3 -Sent. 

Resp../exigência 

16.28 4.21 15.98 4.72 0.197ns 0.421 0.678 n.s. 

Ftot -Suporte social total 96.22 17.61 93.91 20.74 0.058ns 0.762 0.447 n.s. 

   ns  p > 0.05  *  p < 0.05 
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 No que concerne às estatísticas do Apgar familiar, os índices mínimos obti-

dos são 0 e os máximos 10, tanto para a totalidade dos participantes no estudo 

como para ambos os sexos, sendo a amplitude de variação encontrada também 

de 10.  

Face a esta amplitude, os valores de assimetria e curtose revelam a exis-

tência de curvas normocúrticas, mas enviesadas à direita, apresentando-se o tes-

te de normalidade de Kolmogorov-Smirnov com diferenças estatísticas significati-

vas (K.S. = 0,204; p= 0,000), conferindo, portanto, a esta variável, anormalidade 

na distribuição, o que poderá produzir viezes nos resultados, quando comparados 

com outras variáveis.  

Os valores médios encontrados são, quer para os grupos em estudo, quer 

para a Amostra global, muito similares, oscilando entre os 7,85 no sexo masculino 

e 7,92 no sexo feminino. O intervalo de confiança a 95%, para a média da Amos-

tra, situa-se entre os 7,52 e os 8,24 pontos. 

 No que se refere aos coeficientes de variação, notámos pelo mesmo qua-

dro, que existe dispersão moderada no que concerne ao sexo masculino e na to-

talidade da Amostra, e elevada no sexo feminino (cf. Quadro 19).  

 

             Quadro 19 – Estatísticas relativas ao Apgar familiar 

Variáveis Min Max Média Dp Sk K CV 

Masculino 0 10 7.85 2.28 -1.106 0.789 29.04 

Feminino 0 10 7.92 5.57 -1.286 1.345 70.32 

Amostra total 0 10 7.88 2.31 -1.178 0.982 29.31 

 

 Quisemos saber se entre o Apgar familiar e o sexo existiria alguma relação, 

pelo que recorremos ao teste t para amostras independentes. Os resultados obti-

dos confirmam a inexistência dessa relação, uma vez que as diferenças não são 

estatisticamente significativas (cf. Quadro 20). 
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             Quadro 20 – Teste t para diferença de médias entre Apgar familiar e sexo 

Grupos Média D.p. Levene t p 

Masculino 7.85 2.28 0.951 -0.175 0.862 n.s 

Feminino  7.92 2.36     

 

 Após a determinação dos índices, determinámos o tipo de família, tendo 

por base o critério de classificação adoptado pelo autor da escala. Numa análise 

aos resultados expressos no Quadro 21, notámos, de imediato, a inexistência de 

diferenças significativas entre os diferentes grupos de família e sexo, já que todos 

os valores residuais são inferiores a 2,0. Contudo, 73,9% dos homens e 79,2% 

das mulheres, ou seja, 76,3% da totalidade do grupo inquirido é de opinião que a 

sua família é altamente funcional.  

Notámos ainda que as famílias disfuncionais são pouco numerosas, pois 

apenas 5,0% dos intervenientes expressaram essa opinião e as famílias modera-

damente funcionas são mais prevalecentes no sexo masculino que no sexo femi-

nino. 

 

            Quadro 21 – Classificação das famílias segundos índices de Apgar familiar 

Sexo Masculino Feminino Total 

Tipos de Famílias N.º % N.º % N.º % 

Disfuncional 4 4.5 4 5.6 8 5.0 

res  -0.3  0.3   

Moderadamente funcional 19 21.6 11 15.3 30 18.8 

res  1.0  -1.0   

Altamente funcional 65 73.9 57 79.2 122 76.3 

res  -0.8  0.8   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

  

 O inventário clínico de auto-conceito é um instrumento de medida que pro-

cura avaliar o auto-conceito das pessoas ditas normais, bem como daquelas que 

sofrem de distúrbios mentais. Como referimos anteriormente, são considerados, 

nesta escala, quatro factores tal como se descriminam no Quadro 22.  
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As estatísticas apresentadas, revelam que os valores médios oscilam entre 

os 11,21 no factor impulsividade/actividade e os 18,87 na auto-eficácia. O valor 

médio do auto-conceito é de 62,55 o que fica muito aquém do valor médio encon-

trado por Vaz Serra (1986) no processo de validação da escala.  

O desvio padrão, por sua vez, é ligeiramente superior ao encontrado pelo 

autor 10,21 e 7,19, respectivamente. Pelos coeficientes de variação, em todos os 

factores, assim como para a totalidade da escala denotámos dispersões modera-

das, já que se situam entre os 15% e 30%. 

 No que concerne às curvas de distribuição, os resultados obtidos com os 

enviezamentos (SK) e achatamentos (K) evidenciam uma curva de distribuição 

normal no factor F2 e leptocúrticas e enviesadas à direita, nos restantes casos.  

A comprovar tal facto, estão os testes de normalidade de K.S. que apresen-

tam diferenças estatísticas, que oscilam entre o bastante significativo no factor F2 

e o altamente significativo em todos os outros factores. Perante estes testes de 

normalidade, poderemos confrontar-nos com viezes nos resultados, quando com-

paramos estas variáveis com outras do nosso estudo. 

 

            Quadro 22 – Estatísticas relativas ao auto-conceito 

Variáveis Min Max Média Dp Sk K CV 

F1 – aceitação/rejeição 7 24 17.57 3.18 -0.768 1.061 18.09 

F2 – auto-eficácia 7 28 18.87 3.57 -0.139 0.390 18.91 

F3 – mat.  psicológica 5 20 14.91 2.95 -0.835 0.744 19.78 

F4 – impulsiv/actividade 3 15 11.21 2.40 -1.020 1.446 21.40 

Ftot – A. C. total 24 83 62.55 10.21 -1.026 2.049 16.32 

 

Para além das estatísticas, procurámos, tal como procedemos com variá-

veis anteriores, determinar se o sexo é elemento descriminador do auto-conceito. 

O teste de Levene indica-nos a desigualdade de variâncias no factor 4 e o teste t 

para amostras independentes revela a inexistência de diferenças estatísticas.  

Podemos, assim, afirmar que o auto-conceito não é influenciado pelo facto 

de serem homens ou mulheres, embora se possa notar pelo Quadro 23, uma 
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maior tendência para o sexo masculino no que respeita à auto-eficácia, maturida-

de psicológica, impulsividade/actividade e auto-conceito total, e para o sexo femi-

nino, na aceitação/rejeição. 

 

            Quadro 23 – Teste t para diferença de médias entre auto-conceito e sexo 

                              Grupos Masculino Feminino Teste   

Variáveis Média Dp Média Dp Levene t p 

F1 – aceitação/rejeição 17.49 3.01 17.67 3.39 0.365 -0.351 0.726 n.s. 

F2 – auto-eficácia 19.02 3.46 18.68 3.71 0.46 0.602 0.548 n.s. 

F3 – mat.  psicológica 14.99 2.83 14.81 3.10 0.656 0.389 0.698 n.s. 

F4 – impulsiv/actividade 11.48 2.03 10.88 2.76 0.031 1.540 0.126 n.s. 

Ftot – A. C. total 62.98 9.55 62.03 11.00 0.414 0.584 0.560 n.s. 

    ns p> 0.05  *  p <0.05 

 

Relativamente à ansiedade cognitiva, os valores estatísticos oscilam entre 

7 e 32, correspondendo-lhe uma média de 18,74 e um desvio padrão de 6,43, 

valores ligeiramente mais elevados do que os encontrados para a média da popu-

lação, que foram de 16,05 e 5,54, respectivamente.  

O coeficiente de variação é elevado, uma vez que apresenta uma percen-

tagem de 34,31%. Já os valores de assimetria e curtose apresentam uma curva 

de distribuição normal (cf. Quadro 24). 

No que se refere à ansiedade somática, os valores mínimos e máximos en-

contrados foram respectivamente de 7 e 32, com uma média de 18,78, um desvio 

padrão de 5,22, sendo também estes mais elevados do que para a média da po-

pulação 16,05 e 5,54.  

O coeficiente de variação é moderado já que a sua percentagem é de 

27,79% e os valores de assimetria e curtose são também indicativos de curva de 

distribuição normal. 

Do somatório da vertente ansiedade cognitiva com a da ansiedade somáti-

ca, resulta a ansiedade cognitivo-somática. Neste caso, o valor mínimo encontra-
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do foi de 15 e o máximo de 62, correspondendo-lhe uma média de 37,52 e um 

desvio padrão de 10,84, valores mais elevados do que os registados para a média 

da população, respectivamente 32,80 e 9,48.  

Os valores de assimetria e curtose revelam-nos uma curva de distribuição 

normal e o coeficiente de variação, pela percentagem de 28,89 % que apresenta, 

é moderado (cf. Quadro 24). 

Os testes de normalidade de K.S. só apresentam diferenças estatísticas 

significativas na ansiedade cognitiva (K.S. 0.081; p=0.012) 

 

             Quadro 24 – Estatísticas relativas à ansiedade  

Variáveis Min Max Média Dp Sk K CV 

Ansiedade cognitiva 7 34 18.74 6.43 -0.140 -0.718 34.31 

Ansiedade somática 7 32 18.78 5.22 -0.051 -0.173 27.79 

Ansiedade total 14 62 37.52 10.84 -0.088 -0.393 28.89 

 

 O teste t para diferença de médias entre os tipos de ansiedade e o sexo 

revela que as mulheres apresentam maiores índices de ansiedade cognitiva e 

somática bem como de ansiedade total que os homens, traduzindo-se os valores 

encontrados em diferenças estatísticas que oscilam entre o significativo, na ansi-

edade somática e o bastante significativo na ansiedade cognitiva e total. (cf. Qua-

dro 25).  

 

            Quadro 25 – Teste t para diferença de médias entre ansiedade e sexo 

                    Grupos                           Masculino Feminino Teste   

   Variáveis Média Dp Média Dp Levene t p 

Ansiedade cognitiva 17.26 6.08 20.54 6.42 0.968 -3.30.7 0.001 ** 

Ansiedade somática 17.94 4.97 19.81 5.38 0.312 -2.271 0.025 * 

Ansiedade total 35.20 10.11 40.35 11.09 0.507 -3.062 0.003 ** 

    ns p> 0.05  *  p <0.05 
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Apresentamos no Quadro 26 a distribuição dos inquiridos segundo os índi-

ces de ansiedade (cognitiva, somática e ansiedade total) e sexo. Pelos resultados 

obtidos, notámos, no que respeita à ansiedade cognitiva, que 26,9% não apresen-

ta qualquer nível de ansiedade, que é ligeira em 40,0%, moderada em 27,5 % e 

grave em apenas 5,6%, correspondendo esta percentagem a nove casos, oriun-

dos dois dos homens e sete das mulheres.  

Numa análise mais individualizada, por sexo, notámos que nos homens 

prevalecem índices mais elevados de ansiedade nula que nas mulheres, sendo a 

diferença significativa e, por sua vez, nestas são notórios maiores índices de an-

siedade moderada (36,1%) e acentuada (9,7%) que nos homens respectivamente 

20,5% e 2,3%, sendo a diferença nestes grupos também significativa. 

 No referente à ansiedade somática, o mesmo quadro mostra-nos a exis-

tência de uma maior prevalência de ansiedade ligeira (46,9%) e moderada 

(30,6%), sendo quase nulo o percentual de casos com ansiedade somática acen-

tuada 2,5%. De referir ainda, que é no sexo masculino que notámos a maior pre-

valência de ansiedade ligeira 54,5% e no sexo feminino o de ansiedade moderada 

61,2%, sendo a diferença, em ambos os casos, estatisticamente significativa. 

 Finalmente, no que concerne à ansiedade total, confirma-se a tendência 

para índices mais elevados de ansiedade ligeira 45,6% e moderada 31,9%, o que 

corresponde a 77,5% da totalidade da Amostra.  

Comparando o sexo, verificámos que a prevalência de ansiedade ligeira é 

similar, tanto para homens como nas mulheres 48,9% e 41,7% respectivamente, 

sendo porém significativa a diferença entre os níveis de ansiedade moderada 

41,7% para as mulheres e 23,9% para os homens.  

Também notámos diferenças significativas entre os que apresentam ansie-

dade nula, sendo a percentagem mais elevada nos homens 26,1% do que nas 

mulheres 12,5%. 
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            Quadro 26 – Índices de ansiedade e sexo 

Sexo Masculino Feminino Total 

Ansiedade cognitiva N.º % N.º % N.º % 

Nula 33 37.5 10 13.9 43 26.9 

res  3.4  -3.4   

Ligeira 35 39.8 29 40.3 64 40.0 

res  -0.1  0.1   

Moderada 18 20.5 26 36.1 44 27.5 

res  -2.2  2.2   

acentuada 2 2.3 7 9.7 9 5.6 

res  -2.0  2.0   

Ansiedade somática    

Nula 19 21.6 13 18.1 32 20.0 

res  0.6  -0.6   

Ligeira 48 54.5 27 37.5 75 46.9 

res  2.1  -2.1   

Moderada 19 21.6 30 61.2 49 30.6 

res  -2.7  2.7   

acentuada 2 2.3 2 2.8 4 2.5 

res  -0.2  0.2   

Ansiedade total    

Nula 23 26.1 9 12.5 32 20.0 

res  2.1  -2.1   

Ligeira 43 48.9 30 41.7 73 45.6 

res  0.9  -0.9   

Moderada 21 23.9 30 41.7 51 31.9 

res  -2.4  2.4   

acentuada 1 1.1 3 4.2 4 2.5 

res  -1.2  1.2   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

 

 

A versão curta do Inventário de Personalidade de Eysenck, tal como já re-

ferimos, consta de 12 itens que procuram medir duas dimensões da personalida-

de: neuroticismo/estabilidade e extroversão/introversão. 
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De acordo com os critérios do autor da escala foram considerados os se-

guintes pontos de corte: 

   

           Extroversão/ Introversão: 

      6 - 12 - Introvertido 

      13 - 18 - Intermédio 

        ≥19 - Extrovertido 

 

 

    Neuroticismo/ Estabilidade: 

       6 - 12 - Estável 

      13 - 18 - Intermédio 

       ≥19 - Neurótico 

 

 

Para o factor extroversão/introversão a pontuação mínima e máxima foi 

respectivamente de 6 e 20, com uma média de 12,18 e um desvio padrão de 3,44. 

Os valores de assimetria e curtose apresentam uma curva de distribuição normal, 

sendo o coeficiente de variação com 27,34%, moderado. 

Quanto ao factor neuroticismo/estabilidade, o valor mínimo encontrado foi 

de 6,0 e o máximo de 23, correspondendo-lhe uma média de 13,08 e um desvio 

padrão de 3,03. Também, neste caso, os valores de assimetria e curtose indici-

am-nos para uma curva de distribuição normal e, de igual modo, o coeficiente de 

variação é moderado, já que apresenta uma percentagem de 23,92%.  

Os testes de normalidade de K.S. apresentam diferenças estatísticas bas-

tante significativas, respectivamente de (K= 0,067; p= 0,005) para a extrover-

são/introversão e de (K=0,115; p=0,004) para o neuroticismo/ estabilidade (cf. 

Quadro 27) 
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            Quadro 27 – Estatísticas relativas ao tipo de personalidade 

Variáveis Min Max Média Dp Sk K CV 

Extroversão 6 20 12.18 3.44 0.132 -0.645 27.34 

Neuroticismo 6 23 13.08 3.13 0.187 -0.180 23.92 

 

Efectuámos teste t para amostras independentes entre a variável em ques-

tão e o sexo. Apesar de no factor extroversão/introversão não encontrarmos dife-

renças estatísticas significativas, as mulheres tendem a ser mais introvertidas que 

os homens (t=0,232;p=0,816). 

 Quanto ao factor neuroticismo/estabilidade a pontuação média revela-nos 

que as mulheres são mais neuróticas que os homens, sendo a diferença estatísti-

ca bastante significativa (t =-3.066; p = 0,003). O teste de Levene, em ambos os 

casos, indica-nos igualdade de variâncias (cf. Quadro 28). 

 

            Quadro 28 – Teste t para diferença de médias entre tipos de personalidade e sexo 

                      Grupos                     Masculino Feminino Teste   

Variáveis Média Dp Média Dp Levene t p 

Extrover-

são/introversão 

12.24 3.35 12.11 3.57 0.775 0.232 0.816 n.s. 

Neuroticis-

mo/estabilidade 

12.39 3.00 13.88 3.11 0.610 -3.066 0.003 ** 

    ns  p> 0.05  **  p <0.01 

 

Tendo por base o critério de classificação adoptado, observamos, pelo 

Quadro 29, que quanto ao factor de personalidade extroversão/introversão 

53,1%% da totalidade da Amostra se classifica como sendo introvertido, com pre-

domínio em ambos os sexos 53,4% para os homens e 52,8% para as mulheres.  

Como intermédios figuram 43,8% da Amostra total e somente 3,1% extro-

vertidos, sendo o número de casos encontrados, maior no grupo das mulheres 

que nos homens. No que concerne ao factor neuroticismo/estabilidade constata-

mos que pouco mais de metade dos inquiridos 51,3%, se auto – classifica como 



 

 352 

intermédio. Como estáveis, enquadram-se nesta classificação 45,6% da Amostra 

total e como neuróticos 3,1%.  

Acrescenta-se ainda que os estáveis são mais prevalecentes no grupo dos 

homens que no das mulheres, com 53,4% e 36,1% respectivamente, enquanto 

que nos intermédios se verifica o oposto, 58,3% para o sexo feminino e 45,5% 

para o masculino. Em ambos os casos os valores residuais indicam diferenças 

estatísticas significativas. 

 

             Quadro 29 – Índices dos parâmetros extroversão/introversão e neuroticis- 

                                   mo/estabilidade segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino  Total 

Extroversão/introversão N.º % N.º % N.º % 

Introvertido 47 53.4 38 52.8 85 53.1 

res  0.1  -0.1   

Intermédio 39 44.3 31 43.1 70 43.8 

res  0.2  -0.2   

Extrovertido 2 2.3 3 4.2 5 3.1 

res  -0.7  0.7   

Neuroticismo/estabilidade       

Estável 47 53.4 26 36.1 73 45.6 

res  2.2  -2.2   

Intermédio  40 45.5 42 58.3 82 51.3 

res  -1.6  1.6   

Neurótico 1 1.1 4 5.6 5 3.1 

res  -1.6  1.6   

 

  

A escala de Qualidade, como referimos anteriormente, é um instrumento de 

avaliação de saúde, que é constituído por 9 factores, tais como se apresentam no 

Quadro 30. As estatísticas relacionadas com os mesmos, indicam-nos a existên-

cia de dispersões que oscilam entre o moderado na saúde mental, saúde geral, 

função social e qualidade de vida geral e o de alta nos restantes factores.  

Por sua vez, os valores de assimetria e curtose apenas nos tendem a 

apresentar curvas de distribuição normal nos factores desempenho emocional e 
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saúde mental, revelando-se, em ambos os casos, curvas leptocúrticas, mas envi-

esada à direita no desempenho emocional e à esquerda na saúde mental. 

 Quanto aos valores mínimos e máximos obtidos para cada factor, embora 

dependentes do número de itens que os constituem, estes oscilam entre o 1 na 

mudança de saúde e o 30 na função física, situando-se as médias entre os 18,42 

neste mesmo factor e os 3,10 na mudança de saúde. 

 Os testes de normalidade de K. S. revelaram-se significativos em todos os 

factores, excepto na Qualidade de Vida geral.  

 

            Quadro 30 – Estatísticas relativas à Qualidade de Vida 

Variáveis Min Max Média Dp Sk K CV 

Função física 10 30 18.42 5.78 0.184 -0.982 31.37 

Desempenho físico 4 20 10.53 5.12 0.391 -0.966 48.62 

Dor 2 11 7.01 2.61 -0.073 -0.958 37.23 

Saúde geral 5 22 11.16 3.11 0.423 0.185 27.61 

Vitalidade 4 19 10.43 3.32 0.137 -0.132 31.38 

Função social 2 10 6.91 2.11 -0.152 -0.901 30.53 

Desempenho emocional 3 15 8.55 4.04 0.109 -1.184 47.25 

Saúde mental 10 25 15.87 2.35 0.312 1.100 14.80 

Mudança de saúde 1 5 3.10 1.18 -0.034 -0.700 38.06 

Qualidade de vida 
(total) 

53 138 91.98 19.92 0.205 -0.555 21.65 

 

 De forma a classificarmos a qualidade de vida dos participantes no estudo, 

adoptámos a fórmula expressa pelo autor, na escala. Pelos resultados que se 

apresentam no Quadro 31, notámos que mais de metade da Amostra 58,8% se 

auto classifica como não tendo Qualidade de Vida satisfatória.  

Os homens, neste caso particular, são os que apresentam índices mais 

elevados, 60,2% mas a diferença entre os grupos não é estatisticamente significa-

tiva. Quanto a uma Qualidade de Vida muito satisfatória, é apontada por 13,9% 

das mulheres e 9,1% dos homens, constituindo apenas 11,3% da totalidade dos 

inquiridos. 
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             Quadro 31 – Classificação da Qualidade de Vida 

Sexo Masculino Feminino Total 

 N.º % N.º % N.º % 

Muito satisfatória 8 9.1 10 13.9 18 11.3 

res  -1.0  1.0   

Satisfatória 27 30.7 21 29.2 48 30.0 

res  0.2  -0.2   

Não satisfatória 53 60.2 41 56.9 94 58.8 

res  0.4  -0.4   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 
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1- ANÁLISE INFERENCIAL 

 

  Qualidade de Vida e sexo 

 

 No intuito de determinarmos a relação existente entre os diferentes factores 

que constituem a variável dependente, Qualidade de Vida, e o género dos doen-

tes Hemodialisados participantes neste estudo, utilizamos o teste t para amostras 

independentes.  

Dos resultados expressos no Quadro 32 notamos pelo teste de Levene a 

existência de igualdade de variâncias. Por outro lado, os valores da probabilidade 

do teste t indicam-nos a inexistência de diferenças estatísticas significativas, pelo 

que não confirmarmos a existência de relação entre as diferentes factores da va-

riável dependente e sexo, ou por outras palavras, as variáveis são independentes. 

 De qualquer modo, é notória uma certa tendência para as mulheres apre-

sentarem melhor Qualidade de Vida na função física, saúde geral, função social, 

desempenho emocional, e mudança de saúde que os homens enquanto estes 

apresentam melhores índices de Qualidade de Vida nos restantes factores, bem 

como na Qualidade de Vida total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Quadro 32 – Teste t para diferença de médias entre Qualidade de Vida e sexo 
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                              Grupos Masculino Feminino Teste   

Variáveis Média Dp Média Dp Levene t p 

Função física 18,25 5,606 18,63 6,022 0,112 -0,407 0,684 n.s. 

Desempenho físico 10,57 5,108 10,49 5,178 0,930 0,100 0,687 n.s. 

Dor física 7,36 2,422 6,57 2,787 0,164 1,928 0,056 n.s. 

Saúde geral 11,16 2,750 11,17 3,537 0,070 -, 015 0,988 n.s. 

Vitalidade 10,80 3,381 9,99 3,222 0,624 1,539 0,126 n.s. 

Função social 6,82 2,043 7,01 2,198 0,418 -0,583 0,561 n.s. 

Desempenho emocional 8,43 4,002 8,69 4,120 0,768 -0,407 0,684 n.s. 

Saúde mental 16,03 2,516 15,67 2,136 0,257 0,983 0,327 n.s. 

Mudança saúde 3,01 1,150 3,21 1,221 0,311 -1,048 0,296 n.s. 

Qualidade vida 92,43 18,596 91,43 21,549 0,144 0,315 0,753 n.s. 

    ns  p > 0.05  *  p < 0.05 

 

 Uma vez que entre os dois grupos, homens e mulheres, não encontramos 

diferenças, no que respeita à Qualidade de Vida, quisemos saber se dentro dos 

grupos haveria ou não diferenças. Pelo que nos socorremos do critério de classifi-

cação adoptado pelo autor para a Qualidade de Vida total. Pelos resultados que 

se apresentam no Quadro 33 observamos que a Qualidade de Vida é para 58,7% 

da Amostra total não satisfatória e somente 11,3% apresentam uma Qualidade de 

Vida muito satisfatória.  

Acresce-se que tanto homens como mulheres apresentam índices baixos 

de Qualidade de Vida respectivamente 60,2% e 56,9%, não se registando dife-

renças significativas dentro dos grupos, uma vez que os valores residuais são 

inferiores a 2.0. 

 

 

 

 

 

 

            Quadro 33 – Relação entre Qualidade de Vida e sexo 
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Sexo Masculino Feminino Total 

 N.º % N.º % N.º % 

Muito satisfatória 8 9.1 10 13.9 18 11.3 

res  -1.0  1.0   

Satisfatória 27 30.7 21 29.2 48 30.0 

res  0.2  -0.2   

Não satisfatória 53 60.2 41 56.9 94 58.7 

res  0.4  -0.4   

Total 88 100.0 72 100.0 160 100.0 

  

 

 Qualidade de Vida e idade 

 

 Estudos de índole diversa apontam para uma degradação da Qualidade de 

Vida com o decorrer da idade. Por outro lado, a nossa experiência tem-nos de-

monstrado que a Qualidade de vida dos Idosos é indubitavelmente mais baixa 

que a Qualidade de Vida de outros grupos etários, quer relacionada com proble-

mas de ordem física, quer de ordem afectiva ou outras. Mas será que a Qualidade 

de Vida do doente Hemodialisado também é influenciada pela idade? No intuito 

de determinarmos se efectivamente existe alguma relação entre estas variáveis 

usamos o teste de correlação linear de Pearson.  

Numa primeira análise aos resultados, verificamos que as correlações osci-

lam entre o ínfimo na saúde geral, (r= 0.006) e o razoável na função física (r= 

0,479), sendo negativas entre todos os factores com excepção do factor mudança 

de saúde o que confirma desde logo a afirmação contida na introdução a este tes-

te, isto é, a qualidade de vida, agrava-se com o evoluir da idade ou por outras pa-

lavras, quanto mais jovens, melhor a Qualidade de Vida. 

 As diferenças entre as associações só não são significativas no que se re-

fere à saúde geral e à saúde mental. Os coeficientes de determinação indicam-

nos que a idade explica em 22,94% as alterações na função física, em 12,04% no 

desempenho emocional e em 13,69% na Qualidade de Vida total. A variância ex-

plicada da idade com todos os outros factores é muito fraca.  
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No entanto, a explicação com os factores no seu conjunto situa-se nos 

28,0%. Os valores de t só apresentam diferenças estatísticas significativas na 

função física e perante o valor encontrado, é suposto que com o aumento da ida-

de se agrava a Qualidade de Vida na função física em 2,94 pontos, (cf. Quadro 

34). 

 

            Quadro 34 – Correlação Linear de Pearson entre Qualidade de Vida e idade 

 r p R
2 

t p 

Factores 

Função física -0,479 0,000 22.94 -2,944 0,004 

Desempenho físico -0,299 0,000 8.90 1,469 0,144 

Dor física -0,201 0,005 4.04 -1,006 0,316 

Saúde geral -0,006 0,468 0.00 1,024 0,308 

Vitalidade -0,267 0,000 7.12 -0,844 0,400 

Função social -0,144 0,035 2.07 0,664 0,508 

Desempenho emocional -0,347 0,000 12.04 -1,162 0,247 

Saúde mental -0,057 0,237 0.32 -0,408 0,684 

Mudança saúde 0,179 0,012 3.20 0,323 0,747 

Qualidade vida -0,370 0,000 13.69 0,729 0,467 

    ns  p > 0.05  *  p < 0.05 

 

 Tendo, porém, em consideração a classificação para a qualidade de vida e 

grupos etários, verificámos que no grupo classificado com Qualidade de Vida mui-

to satisfatória, metade da Amostra tem uma idade inferior ou igual a 51 anos e 

com Qualidade de Vida satisfatória 35,4% também apresenta aquela idade. As 

diferenças encontradas neste grupo etário são estatisticamente significativas.  

Por outro lado e em sentido oposto, verificamos que a Qualidade de Vida 

não satisfatória surge nos grupos etários mais velhos concretamente nos partici-

pantes do estudo com idade superior ou igual a 74 anos com 30,9% e com dife-

renças significativas, (cf. Quadro 35). 
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             Quadro 35 – Qualidade de Vida e grupos etários 

Sexo Muito 

satisfatória 

Satisfatória Não 

satisfatória 

Total 

Idade N.º % N.º  % N.º % N.º % 

<= 51 anos 9 50.0 17 35.4 13 13.8 39 24.4 

res  2.7  2.1  -3.7   

52 – 67 anos 2 11.1 11 22.9 29 30.9 42 26.3 

res  -1.5  -0.6  1.6   

68 – 73 anos 6 33.3 10 20.8 23 24.5 39 24.4 

res  0.9  -0.7  0.0   

>= 74 anos 1 5.6 10 20.8 29 30.9 40 25.0 

res  -2.0  -0.8  2.0   

Total 18 100.0 48 100.0 94 100.0 160 100.0 

  

 

 Regressões múltiplas  

 

Para a análise inferencial entre os diferentes factores da variável de-

pendente e as variáveis independentes efectuamos análises de regressão 

múltipla, porquanto é o método mais utilizado para realizar análises multivari-

adas, particularmente quando se pretende estudar mais que uma variável in-

dependente em simultâneo e uma variável dependente. 

 Nesse sentido, decidimos testar o valor preditivo das variáveis indepen-

dentes “variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), “variáveis de con-

texto clínico” (tempo de hemodiálise) “factores psicossociais” (apoio e suporte 

social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e “facto-

res pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e Auto-

Conceito), em relação à variável dependente Qualidade de Vida e suas di-

mensões: função física, desempenho físico, dor física, saúde em geral, vitali-

dade, função social, desempenho emocional, saúde mental e mudança de sa-

úde, que podem constituir factores preditores da Qualidade de Vida do doente 

Hemodialisado.  
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O método de estimação usado foi o de stepwise (passo a passo) que 

origina tantos modelos quantos os necessários até conseguir determinar as 

variáveis que são preditoras da variável dependente. 

 

       H-1 

 

 

 

 

 

 Pelo Quadro 36 notamos que as correlações entre a função física e as 

variáveis independentes oscilam entre o ínfimo no suporte financeiro (r=0,021) e o 

razoável na idade (r=-0,479) estabelecendo uma relação inversa com a idade, 

tempo de hemodiálise, nível sócio-económico, ansiedade cognitiva e somática e 

neuroticismo/estabilidade e directa com as restantes, o que nos leva a afirmar que 

quanto maiores os índices nas variáveis acima descritas mais grave é a Qualida-

de de Vida no que respeita à função física, mas melhor com as variáveis onde 

existe correlação positiva. As diferenças não são estatisticamente significativas 

apenas no suporte financeiro (p=0,395) e na maturidade psicológica (p=0,111)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de con-

texto clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e 

suporte social e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) 

e os “factores pessoais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão 

e auto-conceito) são preditoras da função física. 
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                    Quadro 36 – Correlação linear de Pearson entre função física e as variáveis independentes  

Variáveis r p 

Idade  -0,479 0,000 

Tempo de hemodiálise  -0,133 0,047 

Nível sócio económico -0,305 0,000 

Apgar familiar 0,184 0,010 

Aspectos Emocionais. /relacionais 0,154 0,026 

Suporte financeiro 0,021 0,395 

Sentido responsabilidade/exigência 0,106 0,090 

Suporte social total 0,158 0,023 

Aceitação/rejeição 0,183 0,010 

Auto-eficácia 0,142 0,036 

Maturidade. psicológica 0,097 0,111 

Impulsividade/actividade 0,155 0,025 

Auto-Conceito total 0,171 0,015 

Ansiedade cognitiva -0,261 0,000 

Ansiedade somática -0,178 0,012 

Ansiedade total -0,241 0,001 

Extroversão/introversão 0,334 0,000 

Neuroticismo/estabilidade -0,147 0,031 

 

 A primeira variável a entrar no modelo de regressão é a idade pois co-

mo se pode verificar pelas correlações insertas no Quadro acima referido, é a que 

apresenta um maior coeficiente de correlação em valor absoluto. Esta variável 

explica no primeiro modelo 23,0% da variação da função física e o erro padrão de 

regressão é de 5,091 correspondente à diferença entre os índices observados e 

estimados da função física.  

 No segundo modelo de regressão, para além da idade entrou a ansiedade 

total. Estas duas variáveis no seu conjunto passaram a explicar 29,4% da variabi-

lidade total da função física e o erro estimado diminui para 4,888.  

 Finalmente, no terceiro modelo, cujos resultados são sumariamente apre-

sentados no Quadro 37, verificamos que são três as variáveis que entraram neste 

modelo de regressão constituindo-se assim como preditoras da função física: a 

idade, a ansiedade total e o factor de personalidade extroversão/introversão. A 

correlação que estas variáveis estabelecem com a função física é positiva e razo-
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ável (r=0,587) explicando no seu conjunto 34,5% da variação da função física. O 

erro padrão da estimativa diminuiu para 4,724 neste terceiro modelo de regres-

são.  

Os testes F são todos estatisticamente significativos o que nos leva à rejei-

ção de nulidade entre as variáveis em questão e os valores de t dado apresenta-

rem diferenças estatísticas significativas leva-nos a afirmar que as variáveis inde-

pendentes que entraram no modelo de regressão têm poder explicativo na função 

física pois os coeficientes de cada uma das variáveis é diferente de zero.  

Finalmente, pelos coeficientes padronizados beta notamos que a idade é a 

que apresenta maior valor preditivo, sendo seguido pela ansiedade total e em úl-

timo lugar surge a extroversão/introversão. As duas primeiras variáveis estabele-

cem uma relação inversa ou seja por cada aumento da idade em 0,436 e aumento 

da ansiedade em 0,246 desvios padrões diminui em um desvio padrão a qualida-

de de vida no que se refere à função física, mas aumenta um desvio padrão com 

a extroversão/introversão quando esta aumenta 0,231 desvios padrões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quadro 37 – Regressão múltipla entre função física e variáveis independentes: variáveis atributo, 
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                          contexto clínico, variáveis pessoais e psicossociais. 

Variável dependente = Função física 

 

R = 0.587 

R
2
 = 0.345 

R
2
 Ajustado = 0.332 

Erro padrão da estimativa = 4.724 

Incremento de R
2
 = 0.051 

F = 12.026 

P = 0.001 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Idade 

Ansiedade total 

Extroversão/introversão 

-0.436 

-0.246 

0.231 

-6.553 

-3.796 

3.468 

0.000 

0.000 

0.001 

Análise de variância 

Efeito Soma 

quadrados 

GL Média 

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

1832.946 

3481.998 

5413.944 

3 

156 

159 

610.982 

22.321 

27.373 0.000 

 

H- 2 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e Auto-Conceito) são 

preditoras da desempenho físico. 

 

O nível sócio-económico é de todas as variáveis aquela que apresenta cor-

relação mais elevada com o desempenho físico (r= -0,364) enquanto que o factor 

suporte financeiro é o que apresenta a correlação mais baixa (r=0,094). Acresce-

se ainda que o desempenho físico estabelece relações negativas com as mesmas 

variáveis no modelo anteriormente descrito sendo a diferença estatisticamente 

significativa com todas as variáveis inicialmente entradas no modelo de regres-

são, excepto com o tempo de Hemodiálise e o suporte financeiro. Com o Apgar 
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familiar e com a impulsividade/actividade, factor respeitante ao suporte social, 

verifica-se uma diferença estatística marginal, (cf. Quadro 38). 

 

                   Quadro 38 – Correlação Linear de Pearson entre desempenho físico e as variáveis independentes  

Variáveis r p 

Idade  -0,299 0,000 

Tempo de hemodiálise  -0,099 0,106 

Nível sócio económico -0,364 0,000 

Apegar familiar 0,128 0,053 

Aspectos Emocionais/relacionais 0,159 0,022 

Suporte financeiro 0,094 0,118 

Sentido responsabilidade/exigência 0,138 0,041 

Suporte social total 0,203 0,005 

Aceitação/rejeição 0,111 0,081 

Auto-eficácia 0,159 0,022 

Maturidade. psicológica 0,179 0,012 

Impulsividade/actividade 0,130 0,051 

Auto-Conceito total 0,172 0,015 

Ansiedade cognitiva -0,258 0,001 

Ansiedade somática -0,206 0,004 

Ansiedade total -0,252 0,001 

Extroversão/introversão 0,258 0,001 

Neuroticismo/estabilidade -0,206 0,005 

 

Foram quatro os passos para a efectivação da regressão múltipla. Neste 

modelo de regressão a primeira variável a entrar foi o nível sócio-económico por 

ser o que apresenta maior coeficiente de correlação em valor absoluto. Esta vari-

ável explica, por si só, 13,3% da variação do desempenho físico e este valor vai 

aumentando substancialmente com a inclusão de outras variáveis nomeadamente 

a idade, ansiedade cognitiva e a extroversão/introversão.  

No modelo final o coeficiente de determinação é de 23,5% de variância ex-

plicada e o erro padrão de regressão que inicialmente é de 4,786 correspondente 

à diferença entre os índices observados e estimados do desempenho físico dimi-

nui para 4,538 no último modelo.  

Os testes F são todos estatisticamente significativos o que nos leva à rejei-

ção de nulidade entre as variáveis em questão e os valores de t dado apresenta-
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rem diferenças estatísticas significativas levam-nos a afirmar que as variáveis in-

dependentes que entraram no modelo de regressão têm poder explicativo no de-

sempenho físico.  

Como já referimos, as variáveis que entraram neste modelo de regressão e 

que se constituíram como preditoras foram o nível sócio económico, idade, ansie-

dade cognitiva e extroversão/introversão. A correlação que estas variáveis esta-

belecem com o desempenho físico é positiva e razoável (r=0,485). Os coeficientes 

padronizados B indicam-nos que é o nível sócio-económico o que apresenta mai-

or valor preditivo, sendo seguido pela idade, surgindo em último lugar a extrover-

são/introversão.  

As variáveis nível sócio económico, idade e ansiedade cognitivo estabele-

cem com o desempenho físico uma relação inversa e com a extrover-

são/introversão uma relação directa pelo que podemos afirmar que quanto mais 

baixo o nível sócio económico, mais idosos os participantes no estudo e com mais 

altos índices de ansiedade cognitiva, mais grave é a dependência física mas me-

nor em doentes Hemodialisados extrovertidos, (cf. Quadro 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quadro 39 – Regressão múltipla entre desempenho físico e variáveis independentes 
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Variável dependente = Dependência física 

 

R = 0.485 

R
2
 = 0.235 

R
2
 Ajustado = 0.215 

Erro padrão da estimativa = 4.538 

Incremento de R
2
 = 0.022 

F = 4.5510.034 

P =  

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Nível sócio económico 

Idade 

Ansiedade cognitiva 

Extroversão 

-0.229 

-0.204 

-0.194 

0.157 

-3.003 

-2.779 

-2.670 

2.133 

0.003 

0.006 

0.008 

0.034 

Análise de variância 

Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

981.228 

3192.615 

4173.844 

4 

155 

159 

245.307 

20.598 

11.910 0.000 

 

H- 3 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e Auto-Conceito) são 

preditoras da dor. 

  

A ansiedade cognitiva é de entre as variáveis insertas no Quadro 40 a que apre-

senta correlação mais elevada variando contudo em sentido inverso (r=-0,378). 

Por sua vez a auto-eficácia é aquela cuja correlação com o factor da qualidade de 

vida dor é a que apresenta valores mais baixos (r=0.055).  

De notar que as correlações entre as variáveis em questão são fracas e al-

gumas sem qualquer significado como seja o caso da auto-eficácia acima referido 
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e ainda da aceitação/rejeição, impulsividade/actividade, maturidade psicológica e 

auto-conceito total, tudo factores adstritos ao auto-conceito. É precisamente nes-

tes factores que as diferenças não são estatisticamente significativas. Nos restan-

tes casos são significativos registando-se uma significância marginal no sentido 

de responsabilidade/exigência. 

               Quadro 40 – Correlação linear de Pearson entre dor e as variáveis independentes  

Variáveis r p 

Idade  -0,201 0,005 

Tempo de hemodiálise  -0,298 0,000 

Nível sócio económico -0,196 0,007 

Apgar familiar 0,234 0,001 

Aspectos Emocionais/relacionais 0,262 0,000 

Suporte financeiro 0,190 0,008 

Sentido responsabilidade/exigência 0,130 0,051 

Suporte social total 0,243 0,001 

Aceitação/rejeição 0,062 0,217 

Auto-eficácia 0,055 0,244 

Maturidade. psicológica 0,072 0,184 

Impulsividade/actividade 0,069 0,193 

Auto-Conceito total 0,076 0,171 

Ansiedade cognitiva -0,378 0,000 

Ansiedade somática -0,314 0,000 

Ansiedade total -0,376 0,000 

Extroversão/introversão 0,175 0,014 

Neuroticismo/estabilidade -0,319 0,000 

 

 Pelo facto de ser a ansiedade cognitiva a variável que apresentava 

maior coeficiente de correlação foi a primeira a entrar no modelo de regressão, 

que configurou quatro passos. No primeiro passo esta variável explica 14,3% da 

variação da dor e o erro padrão de regressão correspondente à diferença entre os 

índices observados e estimados da função física é relativamente baixo pois situa-

se nos 2,428.  

 Nos restantes modelos de regressão entraram sucessivamente o tempo de 

hemodiálise, a idade, e o factor do suporte social, sentido de responsabilida-

de/exigência. Estas variáveis no seu conjunto estabelecem com a dor uma corre-

lação positiva e razoável (r=0,530) passaram a explicar 28,1% da variabilidade 
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total da dor e o erro estimado diminui para 2,246. Os testes F e os valores de t 

são estatisticamente significativos, razão pela qual se pode afirmar que as variá-

veis que entraram no modelo têm valor explicativo na variável dependente dor 

Pelos coeficientes padronizados beta realça-se o maior valor preditivo da 

ansiedade cognitiva sendo seguido de modo decrescente pelo tempo de hemodiá-

lise, idade e por fim o sentido de responsabilidade/exigência. Com as três primei-

ras variáveis a relação é inversa e com a última é directa, (cf. Quadro 41).  
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    Quadro 41 – regressão múltipla entre dor e variáveis independentes 

Variável dependente = Dor  

 

R = 0.530 

R
2
 = 0.281 

R
2
 Ajustado = 0.262 

Erro padrão da estimativa = 2.246 

Incremento de R
2
 = 0.023 

F = 4.898 

P = 0.028 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padroniza-
do 

t p 

Ansiedade cognitiva 

Tempo de hemodiálise 

Idade 

Sent. Responsabilidade /exigência 

-0.316 

-0.291 

-0.222 

0.159 

-4.456 

-4.252 

-3.216 

2.213 

0.000 

0.000 

0.002 

0.028 

 

Análise de variância 

Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

305.253 

781.741 

1086.994 

4 

155 

159 

76.313 

5.043 

15.131 0.000 

 

H- 4 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e Auto-Conceito) são 

preditoras da saúde geral. 

  

O Quadro 42 permite ver as correlações existentes entre a variável depen-

dente saúde geral e as variáveis independentes seleccionadas para o estudo da 

regressão múltipla. Os valores mínimos e máximos oscilam entre os (r=-0,006) e 

os (r=0,326) respectivamente para a idade e ansiedade somática.  
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As correlações entre a saúde geral e as restantes variáveis são negativas 

com a idade, tempo de hemodiálise, nível sócio-económico ansiedade cognitivas 

e somática ansiedade total e neuroticismo/estabilidade e positivas com as restan-

tes variáveis, não existindo diferença estatística significativa apenas com a idade. 

 

                 Quadro 42 – Correlação linear de Pearson entre saúde geral e as variáveis independentes  

   Variáveis r p 

Idade  -0,006 0,468 

Tempo de hemodiálise  -0,224 0,002 

Nível sócio económico -0,275 0,000 

Apegar familiar 0,180 0,011 

Aspectos Emocionais. /relacionais 0,147 0,032 

Suporte financeiro 0,201 0,005 

Sentido responsabilidade/exigência 0,293 0,000 

Suporte social total 0,254 0,001 

Aceitação/rejeição 0,117 0,071 

Auto-eficácia 0,161 0,021 

Maturidade. psicológica 0,128 0,053 

Impulsividade/actividade 0,152 0,028 

Auto-Conceito total 0,165 0,018 

Ansiedade cognitiva -0,281 0,000 

Ansiedade somática -0,326 0,000 

Ansiedade total -0,324 0,000 

Extroversão/introversão 0,241 0,001 

Neuroticismo/estabilidade -0,276 0,000 

 

No primeiro modelo a primeira variável a entrar na equação de regressão 

foi a ansiedade somática por apresentar maior coeficiente de correlação explican-

do apenas 10,6% da variação da saúde geral. Regista-se um erro padrão de re-

gressão baixo 2,957, valor que diminui até 2,776 à medida que outras variáveis 

entram na equação de regressão. 

 No segundo modelo de regressão entrou o tempo de Hemodiálise, o tercei-

ro foi complementado com a extroversão/introversão e finalmente o quarto com o 

factor dois do suporte social/suporte financeiro. Estas variáveis constituem-se as-

sim como preditoras da saúde geral. A correlação que estabelecem com a saúde 
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geral é positiva e razoável (r=0,477), explicando no seu conjunto 22.7% da varia-

ção da saúde geral.  

Acresce-se que os testes F e de t são todos estatisticamente significativos 

em todos os modelos de regressão o que nos leva à rejeição de nulidade entre as 

variáveis em questão, e de podermos afirmar que as variáveis independentes têm 

poder explicativo na saúde.  

Quanto aos coeficientes padronizados beta a ansiedade somática é a que 

apresenta maior peso preditivo, seguido do tempo de hemodiálise, ambos negati-

vos, surgindo depois com correlações positivas a extroversão/introversão e supor-

te financeiro.  

Perante estes resultados podemos afirmar que a um acréscimo dos índices 

de ansiedade somática e de tempo de Hemodiálise e a um decréscimo dos índi-

ces do factor de personalidade extroversão/introversão e suporte social, corres-

ponde uma diminuição na Qualidade de Vida da saúde geral, (cf. Quadro 43).  

 

   Quadro 43 – Regressão múltipla entre saúde geral e variáveis independentes 

Variável dependente = Saúde geral 

 

R = 0.477 

R
2
 = 0.227 

R
2
 Ajustado = 0.208 

Erro padrão da estimativa = 2.776 

Incremento de R
2
 = 0.030 

F = 6.081 

P = 0.015 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padroniza-
do 

t p 

Ansiedade somática 

Tempo hemodiálise 

Extroversão 

Suporte financeiro 

-0.257 

-0.198 

0.188 

0.185 

-3.432 

-2.783 

2.628 

2.466 

0.001 

0.006 

0.009 

0.015 

 

Análise de variância 

Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

351.604 

1194.171 

1545.775 

4 

155 

159 

87.901 

7.704 

11.409 0.000 
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H - 5 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e auto-conceito) são 

preditoras da vitalidade. 

  

Entre o factor da variável depende Qualidade de Vida, vitalidade e as vari-

áveis independentes, verificámos, pela análise do Quadro 44, que os valores das 

correlações são fracos, oscilando entre os 0,131 no factor aceitação/rejeição e os 

0,358 no factor da personalidade extroversão/introversão.  

Pelo mesmo Quadro notamos que a vitalidade estabelece uma relação ne-

gativa com a idade, tempo de hemodiálise, nível sócio-económico, ansiedade 

cognitiva, ansiedade somática e total e factor de personalidade neuroticis-

mo/estabilidade e positiva com as restantes variáveis.  

Daí que, quanto maiores os índices nas variáveis com que estabelece rela-

ções negativas piores os índices de vitalidade, com excepção dão nível sócio-

económico e melhores os índices desta variável com as variáveis independentes 

onde se verificam correlações positivas. As diferenças em todas as situações são 

estatisticamente significativas.  
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    Quadro 44 – Correlação linear de Pearson entre vitalidade e as variáveis independentes  

Variáveis r p 

Idade  -0,267 0,000 

Tempo de hemodiálise  -0,142 0,037 

Nível sócio económico -0,276 0,000 

Apegar familiar 0,190 0,008 

Aspectos Emocionais. /relacionais 0,238 0,001 

Suporte financeiro 0,191 0,008 

Sentido responsabilidade/exigência 0,215 0,003 

Suporte social total 0,303 0,000 

Aceitação/rejeição 0,131 0,049 

Auto-eficácia 0,177 0,013 

Maturidade. psicológica 0,158 0,023 

Impulsividade/actividade 0,174 0,014 

Auto-Conceito total 0,189 0,008 

Ansiedade cognitiva -0,326 0,000 

Ansiedade somática -0,257 0,001 

Ansiedade total -0,317 0,000 

Extroversão/introversão 0,358 0,000 

Neuroticismo/estabilidade -0,315 0,000 

 

A consecução do modelo de regressão entre as variáveis independentes e 

o factor da variável dependente vitalidade levou à realização de quatro passos.  

No primeiro, registou-se a entrada do factor de personalidade extrover-

são/introversão que explica 12,8% da variação da vitalidade. No segundo modelo 

entrou a variável ansiedade cognitiva explicando as duas em simultâneo 23,1%. 

Já para o terceiro modelo regista-se a entrada da idade com 25,2% de variância 

explicada e finalmente no último modelo a inclusão do suporte social total.  

 No modelo final a variância explicada é de 27,4% e o erro padrão de re-

gressão que com apenas a variável extroversão/introversão era de 3,114 passou 

para 2,832 no último modelo. Os testes F e os valores de t são estatisticamente 

significativos.  

A correlação que estas variáveis estabelecem com a vitalidade é positiva e 

razoável (r=0,541) e os coeficientes padronizados beta sugere-nos que é a extro-

versão/introversão a que tem maior valor preditivo e positivo.  
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Em função dos resultados obtidos, deduzimos, a extroversão/introversão, 

ansiedade cognitiva idade e suporte social total, são preditores da “vitalidade”, o 

que confirma a nossa hipótese em relação a estas variáveis mas não a confirma 

em relação às restantes, uma vez que foram excluídas da equação de regressão, 

(cf. Quadro 45).  

 

   Quadro 45 –  Regressão múltipla entre vitalidade e variáveis independentes 

Variável dependente = Vitalidade  

 

R = 0.541 

R
2
 = 0.292 

R
2
 Ajustado = 0.274 

Erro padrão da estimativa = 2.832 

Incremento de R
2
 = 0.026 

F = 5.778 

P = 0.017 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padroniza-
do 

t p 

Extroversão 

Ansiedade cognitiva 

Idade 

Suporte social total 

 

0.276 

-0.247 

-0.219 

0.182 

3.889 

-3.353 

-3.114 

2.404 

0.000 

0.001 

0.002 

0.017 

 

Análise de variância 

Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

513.939 

1243.305 

1757.244 

4 

155 

159 

128.485 

8.021 

16.018 0.000 
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H - 6 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e auto-conceito) são 

preditoras da função social. 

 

Neste modelo de regressão a variável independente que apresenta maior 

correlação com a variável dependente função social, em termos absolutos, é o 

suporte social total (r=0,397) e a de menor correlação a auto eficácia (r=-0,104). 

Apenas o tempo de hemodiálise não apresenta diferenças estatísticas significati-

vas. 

 A função social estabelece relações inversas com a idade, tempo de he-

modiálise nível sócio-económico, com todos os factores de ansiedade e com o 

factor de personalidade neuroticismo/estabilidade e positivas com as restantes. 

(cf. Quadro 46). 

Quadro 46 – Correlações de Pearson entre a variável dependente função social e variáveis independentes 

Variáveis r p 

Idade  -0,144 0,035 

Tempo de hemodiálise  -0,085 0,143 

Nível sócio económico -0,240 0,001 

Apegar familiar 0,373 0,000 

Aspectos Emocionais. /relacionais 0,338 0,000 

Suporte financeiro 0,306 0,000 

Sentido responsabilidade/exigência 0,300 0,000 

Suporte social total 0,397 0,000 

Aceitação/rejeição 0,264 0,000 

Auto-eficácia 0,104 0,096 

Maturidade. psicológica 0,254 0,001 

Impulsividade/actividade 0,194 0,007 

Auto-Conceito total 0,237 0,001 

Ansiedade cognitiva -0,272 0,000 

Ansiedade somática -0,310 0,000 

Ansiedade total -0,311 0,000 

Extroversão/introversão 0,186 0,009 

Neuroticismo/estabilidade -0,149 0,030 
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Face aos resultados acima apresentados, a primeira variável a entrar no 

modelo de regressão foi o suporte social com um valor de correlação de 0,397 e 

uma variância explicada de 15,8%. O erro estimado foi baixo, 1,942. Nos três mo-

delos seguintes entraram para o modelo final sucessivamente as variáveis apegar 

familiar, idade, e ansiedade somática, variáveis estas que explicam 25,8% da fun-

ção social.  

O erro padrão de regressão no último modelo é de apenas 1,841, e os va-

lores de F e t são estatisticamente significativos. A correlação que estas variáveis 

estabelecem com a função social é positiva e razoável (r=0,507) e por outro lado, 

os coeficientes padronizados beta sugerem-nos que é o suporte social total o que 

tem maior valor preditivo sendo o de menor peso a ansiedade somática.  

Confirmamos assim que as variáveis suporte social total, Apgar familiar, 

idade e ansiedade somática são preditoras da função social, o que nos leva a 

aceitar parcialmente a hipóteses e formulada no que respeita a estas variáveis e a 

rejeitá-la em relação às restantes, (cf. Quadro 47).  
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    Quadro 47 – regressão múltipla entre variável dependente função social e variáveis independentes 

Variável dependente = Função social 

 

R = 0.507 

R
2
 = 0.258 

R
2
 Ajustado = 0.238 

Erro padrão da estimativa = 1.841 

Incremento de R
2
 = 0.025 

F = 5.127 

P = 0.025 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Suporte social total 

Apgar familiar 

Idade  

Ansiedade somática 

 

0.252 

0.211 

-0.178 

-0.172 

3.063 

2.703 

-2.552 

-2.264 

0.003 

0.008 

0.012 

0.025 

Análise de variância 

Efeito Soma 

quadrados 

GL Média 

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

182.226 

525.368 

707.594 

4 

155 

159 

45.557 

3.389 

13.441 0.000 

 

H -7 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e auto-conceito) são 

preditoras do desempenho emocional. 

  

Numa análise aos resultados obtidos e apresentados no Quadro 48, com a 

correlação entre a variável desempenho emocional e as variáveis independentes 

seleccionadas para a regressão múltipla, verificamos que os valores de correla-

ção oscilam entre o ínfimo no suporte financeiro (r= -0,040) e o razoável na variá-

vel nível sócio-económico (r= -0,401) sendo estatisticamente significativa com to-
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das as variáveis excepto com o tempo de Hemodiálise, Apgar familiar e suporte 

financeiro.  

Tal como nas correlações anteriores o desempenho emocional estabelece 

relações negativas com a idade, tempo de hemodiálise nível sócio-económico 

ansiedade cognitiva, somática e total e ainda com o factor de personalidade neu-

roticismo/estabilidade e positivas com as restantes variáveis, (cf. Quadro 48). 

  

                   Quadro 48 – Correlações de Pearson entre a variável dependente desempenho emocional e variáveis  

                                        independentes 

Variáveis r p 

Idade  -0,347 0,000 

Tempo de hemodiálise  -0,064 0,211 

Nível sócio económico -0,401 0,000 

Apegar familiar 0,087 0,137 

Aspectos Emocionais. /relacionais 0,209 0,004 

Suporte financeiro 0,040 0,308 

Sentido responsabilidade/exigência 0,134 0,046 

Suporte social total 0,196 0,006 

Aceitação/rejeição 0,212 0,004 

Auto-eficácia 0,231 0,002 

Maturidade. psicológica 0,253 0,001 

Impulsividade/actividade 0,196 0,007 

Auto-Conceito total 0,266 0,000 

Ansiedade cognitiva -0,216 0,003 

Ansiedade somática -0,154 0,026 

Ansiedade total -0,203 0,005 

Extroversão/introversão 0,233 0,002 

Neuroticismo/estabilidade -, 0151 0,029 

 

 O modelo de regressão ora apresentado comportou três passos. No primei-

ro a variável entrada foi o nível sócio-económico com uma correlação positiva e 

razoável de 0,401 e uma variância explicada de 16,0% sendo a variância explica-

da ajustada de 15,5% e o erro padrão de regressão é de 3,718 correspondente à 

diferença entre os índices observados e estimados do desempenho emocional.  

 No segundo modelo de regressão surgiu a idade e estas duas variáveis 

passaram a explicar no seu conjunto 21,7% da variabilidade total. No terceiro e 
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último modelo associa-se às variáveis acima descritas o factor maturidade psico-

lógica.  

A correlação que estas três variáveis estabelecem com o desempenho 

emocional é positiva e razoável (r=0,515) explicando no seu conjunto 26,5% da 

variação total. O erro padrão da estimativa entre o primeiro e o terceiro modelo 

diminuiu de 3,718 para 3,501 respectivamente.   

Regista-se ainda que os valores de f são significativos bem como os valo-

res de t o que nos pode levar a afirmar que as variáveis independentes que entra-

ram no modelo de regressão têm poder explicativo no desempenho.  

Comparando os coeficientes padronizados beta, verificamos que a idade 

tem maior peso preditivo que o nível sócio económico e a maturidade psicológica, 

variando as duas primeiras variáveis na razão inversa e a última na razão directa, 

o que significa que a um acréscimo dos índices da maturidade psicologia e dimi-

nuição dos índices da idade e do nível sócio-económico, haverá um correspon-

dente aumento nos índices do desempenho emocional. 

 Perante estes resultados, aceitamos a hipótese de que o nível sócio-

económico, a idade e a maturidade psicológica são os únicos preditores para o 

desempenho emocional, (cf. Quadro 49).  
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    Quadro 49 – Regressão múltipla entre desempenho emocional e variáveis independentes 

Variável dependente = Desempenho emocional 

 

R = 0.515 

R
2
 = 0.265 

R
2
 Ajustado = 0.251 

Erro padrão da estimativa = 3.501 

Incremento de R
2
 = 0.038 

F = 8.143 

P = 0.005 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Nível sócio económico 

Idade  

Maturidade. psicológica 

 

-0.265 

-0.306 

0.209 

-3.533 

-4.237 

2.854 

0.001 

0.000 

0.005 

Análise de variância 

Efeito Soma 

quadrados 

GL Média 

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

689.841 

1911.759 

2601.600 

3 

156 

159 

229.947 

12.255 

18.764 0.000 

 

H - 8 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e auto-conceito) são 

preditoras da saúde mental. 

 

 Pelo Quadro 50, mais uma vez notámos a existência de correlações entre a 

variável saúde mental e as variáveis independentes, oscilando entre o ínfimo e 

sem qualquer significado na variável auto-conceito total, e o fraco na variável neu-

roticismo/estabilidade com diferenças estatísticas apenas significativas nas variá-

veis tempo de Hemodiálise, nível sócio-económico, aspectos relacio-
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nais/emocionais, suporte financeiro suporte social total e ainda nos diferentes ti-

pos de ansiedade e no factor de personalidade neuroticismo/estabilidade. 

 

   Quadro 50 – Correlações de Pearson entre a variável dependente saúde mental  

                                       e variáveis independentes 

Variáveis r p 

Idade  -0,057 0,237 

Tempo de hemodiálise  0,116 0,073 

Nível sócio económico -0,199 0,006 

Apegar familiar 0,029 0,356 

Aspectos Emocionais. /relacionais 0,175 0,013 

Suporte financeiro 0,137 0,042 

Sentido responsabilidade/exigência 0,110 0,083 

Suporte social total 0,162 0,021 

Aceitação/rejeição -0,050 0,263 

Auto-eficácia 0,011 0,443 

Maturidade. psicológica 0,014 0,432 

Impulsividade/actividade 0,005 0,476 

Auto-Conceito total -0,007 0,467 

Ansiedade cognitiva -0,263 0,000 

Ansiedade somática -0,206 0,005 

Ansiedade total -0,255 0,001 

Extroversão/introversão -0,056 0,241 

Neuroticismo/estabilidade -0,335 0,000 

 

 Apenas um modelo de regressão foi efectuado para o conjunto das variá-

veis entradas, tendo-se verificado que a única variável preditora da saúde mental 

foi o factor de personalidade neuroticismo/estabilidade. Pelos coeficientes padro-

nizados beta a correlação estabelecida entre as variáveis dependente e indepen-

dente é negativa o que nos permite afirmar que quanto mais elevados os índices 

de neuroticismo/estabilidade mais grave a Qualidade de vida no que respeita à 

saúde mental. A variância explicada é razoável pois explica 11,2% da saúde men-

tal e o erro padrão da estimativa situa-se nos 2,224.  

 Em suma, confirmamos que a única variável preditora da saúde mental é o 

factor de personalidade neuroticismo/estabilidade porquanto foi a única que en-

trou no modelo de regressão, (cf. Quadro 51). 
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   Quadro 51 – Regressão múltipla entre saúde mental e variáveis independentes. 

Variável dependente = Saúde mental 

 

R = 0.335 

R
2
 = 0.112 

R
2
 Ajustado = 0.107 

Erro padrão da estimativa = 2.224 

Incremento de R
2
 = 0.112 

F = 19.966 

P = 0.000 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Neuroticismo/estabilidade -0.335 -4.468 0.000 

 

Análise de variância 

Efeito Soma 

quadrados 

GL Média 

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

98.757 

781.487 

880.244 

1 

158 

159 

98.757 

4.946 

19.966 0.000 

 

H - 9 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e auto-conceito) são 

preditoras da mudança de saúde.  

  

As correlações entre a variável dependente mudança de saúde e as variá-

veis independentes, são como podemos ver pelo Quadro 52 muito fracas situan-

do-se a máxima nos 0,179.  

Pese embora este facto, notámos pelo mesmo Quadro que o Apgar famili-

ar, todos os factores do suporte social e do auto-conceito e ainda o factor de per-

sonalidade extroversão/introversão, estabelecem com a variável mudança de sa-

úde uma correlação negativa e com os restantes uma relação positiva, o que sig-
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nifica que a mudança de saúde é tanto melhor quanto mais elevados os índices 

onde apresenta relações positivas e mais grave com as variáveis onde as rela-

ções são negativas. 

 As diferenças encontradas nesta associação apenas são estatisticamente 

significativas com a idade, auto-eficácia, ansiedade cognitiva, somática e ansie-

dade total, (cf. Quadro 52).  

 

    Quadro 52 – Correlação Linear de Pearson entre a variável dependente mudança de saúde e variáveis 

                                         independentes 

Variáveis r p 

Idade  0,179 0,012 

Tempo de hemodiálise  0,034 0,335 

Nível sócio económico 0,090 0,129 

Apegar familiar -0,099 0,106 

Aspectos Emocionais. /relacionais -0,047 0,276 

Suporte financeiro -0,089 0,131 

Sentido responsabilidade/exigência -0,096 0,113 

Suporte social total -0,104 0,096 

Aceitação/rejeição -0,069 0,194 

Auto-eficácia -0,140 0,039 

Maturidade. psicológica -0,071 0,186 

Impulsividade/actividade -0,056 0,241 

Auto-Conceito total -0,104 0,095 

Ansiedade cognitiva 0,150 0,029 

Ansiedade somática 0,142 0,037 

Ansiedade total 0,157 0,023 

Extroversão/introversão -0,120 0,065 

Neuroticismo/estabilidade 0,119 0,067 

 

 Face aos resultados acima apresentados, apenas dois modelos foram usa-

dos para a consecução da regressão múltipla. No primeiro verificou-se a entrada 

da variável idade que explicou apenas 3,2% da mudança em saúde, tendo este 

valor aumentado para 5,8%com a inclusão da variável ansiedade total no segun-

do modelo de regressão.  

O erro estimado passou de 1,167 no primeiro modelo para 1,155 e os valo-

res de F e t são significativos em ambos os modelos. Por sua vez os coeficientes 

padronizados beta indicam-nos que a idade é a variável que apresenta maior pe-

so preditivo.  

Em suma, perante os resultados podemos afirmar que a idade e ansiedade 

total são as únicas preditoras da variável dependente mudanças de saúde o que 

confirma a hipótese em relação a estas mas não a confirma em relação às restan-
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tes variáveis que não entraram no modelo de regressão, variando em sentido di-

recto ou seja quanto mais velhos e com maiores índices de ansiedade total, mais 

graves as mudanças de saúde, (cf. Quadro 53).  

 

   Quadro 53 – Regressão múltipla entre mudanças de saúde e variáveis independentes 

Variável dependente = Mudança de saúde 

 

R = 0.242 

R
2
 = 0.058 

R
2
 Ajustado = 0.046 

Erro padrão da estimativa = 1.155 

Incremento de R
2
 = 0.026 

F = 4.406 

P = 0.037 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Idade 

Ansiedade geral 

 

0.184 

0.163 

2.370 

2.099 

0.019 

0.037 

 

Análise de variância 

Efeito Soma 

quadrados 

GL Média 

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

12.993 

209.407 

222.400 

2 

157 

159 

6.496 

1.334 

4.871 0.009 

 

 

Hipótese – 10 

As ““variáveis atributo” (idade e nível sócio económico), a “variável de contexto 

clínico” (tempo de hemodiálise), os “factores psicossociais” (apoio e suporte social 

e familiar, bem estar social e ansiedade cognitiva e somática) e os “factores pes-

soais” (neuroticismo/estabilidade, extroversão/introversão e auto-conceito) são 

preditoras da qualidade de vida total. 

 Tal como nas análises dos modelos de regressão anteriores começamos 

por fazer uma breve análise ao comportamento da variável dependente qualidade 
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de vida face às variáveis independentes seleccionadas para entrarem no modelo 

de regressão.  

Os resultados do Quadro 54 indicam-nos que entre as variáveis em ques-

tão, as correlações oscilam entre o muito fraco no tempo de Hemodiálise (r=-

0,168) e o razoável no nível sócio-económico (r=- 0,422), estabelecendo relações 

negativas com a idade, tempo de Hemodiálise, nível sócio-económico, factores da 

ansiedade e factor da personalidade neuroticismo/estabilidade, sendo positiva 

com as restantes variáveis. Por sua vez as diferenças encontradas na associação 

das variáveis são todas estatisticamente significativas, (cf. Quadro 54).  

  

  Quadro 54 – Correlação Linear de Pearson entre a variável dependente mudança de saúde 

                        e variáveis independentes 

Variáveis r p 

Idade  -0,370 0,000 

Tempo de hemodiálise  -0,168 0,017 

Nível sócio económico -0,422 0,000 

Apegar familiar 0,232 0,002 

Aspectos Emocionais. /relacionais 0,278 0,000 

Suporte financeiro 0,170 0,016 

Sentido responsabilidade/exigência 0,231 0,002 

Suporte social total 0,314 0,000 

Aceitação/rejeição 0,191 0,008 

Auto-eficácia 0,195 0,007 

Maturidade. psicológica 0,206 0,005 

Impulsividade/actividade 0,198 0,006 

Auto-Conceito total 0,234 0,001 

Ansiedade cognitiva -0,384 0,000 

Ansiedade somática -0,319 0,000 

Ansiedade total -0,382 0,000 

Extroversão/introversão 0,336 0,000 

Neuroticismo/estabilidade -0,313 0,000 

 

Foram quatro os passos efectuados neste modelo de regressão. A primeira 

variável a entrar no modelo, por apresentar uma correlação mais elevada em va-

lores absolutos, foi o nível sócio económico. Por si só, a influência desta variável 

na qualidade de vida é de 17,8%, correspondente ao coeficiente de determinação. 

A diferença entre o valor observado e estimado da Qualidade de Vida dá-nos um 

erro de estimação de 18,121, o que é bastante elevado.  

 No segundo modelo de regressão associou-se à primeira variável a ansie-

dade cognitiva, que no seu conjunto passou a explicar 26,1% da variância total na 

Qualidade de Vida. As sucessivas entradas da idade e do factor de personalidade 
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extroversão respectivamente no terceiro e quarto modelo situaram a variância 

explicada nos 39,8% o que é bastante razoável e o erro diminuiu para os 15,773.  

No conjunto as quatro variáveis estabelecem uma relação positiva e boa 

(r=0,624) com a Qualidade de Vida. No que concerne aos valores de F e t verifi-

cou-se que foram sempre significativos em todos os modelos de regressão, pelo 

que podemos afirmar que as variáveis entradas no modelo de regressão têm po-

der explicativo.  

Finalmente, os coeficientes padronizados beta, sugerem-nos que é a ansi-

edade cognitiva a que apresenta maior peso preditivo na Qualidade de Vida, sen-

do seguido pela idade e pelo nível socioeconómico, variando estas três variáveis 

na razão inversa, e a de menor peso predito é a extroversão que varia na razão 

directa, ou seja, a um aumento da idade, dos índices de ansiedade cognitiva e 

diminuição do nível socioeconómico e dos níveis dos índices de extroversão cor-

responde a uma diminuição da Qualidade de Vida.  

Assim, podemos afirmar que a hipótese formulada foi confirmada no que 

respeita a estas variáveis não se confirmando em relação ás restantes, uma vez 

que estas se constituíram como as únicas preditoras, (cf. Quadro 55). 
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 Quadro 55 – Regressão múltipla entre a variável dependente Qualidade de Vida 

                         e as variáveis independentes 

Variável dependente = Qualidade devida geral 

 

R = 0.624 

R
2
 = 0.389 

R
2
 Ajustado = 0.373 

Erro padrão da estimativa = 15.773 

Incremento de R
2
 = 0.045 

F = 11.475 

P = 0.001 

 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente padronizado t p 

Nível sócio-económico 

Ansiedade cognitiva 

Idade 

Extroversão 

 

-0.226 

-0.319 

-0.259 

0.222 

-3.317 

-4.918 

-3.938 

3.387 

0.001 

0.000 

0.000 

0.001 

 

Análise de variância 

Efeito Soma 

quadrados 

GL Média 

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

24530.883 

38564.061 

63094.944 

4 

155 

159 

6132.721 

248.800 

24.649 0.000 

 

 

 Após a realização das diversas análises de regressão múltipla para cada 

um dos factores que constituem a variável dependente Qualidade de Vida, pode-

remos, em suma, dizer que: 

 

1- A idade, ansiedade total e extroversão são preditoras da função física; 

2- O nível sócio-económico, idade ansiedade cognitiva e extroversão são pre-

ditoras do desempenho físico; 

3- A ansiedade cognitiva, o tempo de hemodiálise, a idade e o sentido de res-

ponsabilidade/exigência são preditoras da dor; 

4- A ansiedade somática, o tempo de hemodiálise, a extroversão e o suporte 

financeiro são preditores da saúde geral; 

5- A extroversão, ansiedade cognitiva, idade e suporte social total são predito-

res da vitalidade; 
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6- O suporte social total, o Apgar familiar, a idade e a ansiedade somática são 

preditores da função social; 

7- O nível sócio-económico, a idade e a maturidade psicológica são preditoras 

do desempenho emocional; 

8- O neuroticismo/estabilidade é o único preditor da saúde mental; 

9- A idade e a ansiedade total são preditores da mudança em saúde; 

10- O nível sócio-económico, a ansiedade cognitiva, a idade e a extroversão 

constituíram-se preditores da Qualidade de Vida geral. 
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CAPÍTULO IX – DISCUSSÃO/SÍNTESE DOS RESULTADOS 

1- INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES NA QUA-

LIDADE DE VIDA 

2- FACTORES PREDICTORES DE QUALIDADE DE VIDA  
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CAPÍTULO IX – DISCUSSÃO/SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

 

1- INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES NA QUALIDADE DE 

     VIDA  

 

 No capítulo anterior foram já comentados, analisados e discutidos alguns 

dos resultados obtidos. Assim, neste ponto, é nossa intenção sintetizar e tentar 

relacionar globalmente os resultados obtidos com o estudo empírico, procurando 

encontrar pontos que nos pareçam importantes para melhor compreendermos a 

Acção das Emoções na Saúde e no Desenvolvimento Afectivo-cognitivo do indiví-

duo, tendo em atenção a revisão crítica da literatura e outras fontes como, por 

exemplo, estudos já realizados, quer com as escalas aplicadas em vários tipos de 

doenças, quer em doentes com IRCT em programa de Hemodiálise. 

 Antes, porém, recordemos alguns aspectos da anatomia e fisiologia cere-

bral que, decerto, nos ajudarão a compreender melhor a dinâmica do funciona-

mento cerebral e sua influência nos aspectos que dizem respeito às emoções, 

desenvolvimento afectivo-cognitivo, saúde/doença e sua relação com a Qualidade 

de vida da pessoa humana.  

Assim, como já referimos, existem dois hemisférios cerebrais semelhantes 

no seu exterior, mas anatómica e funcionalmente diferentes, e que estão ligados 

entre si por uma estrutura mediana, constituindo um aglomerado de axónios a que 

se chama “corpo caloso”, que permite a troca de informações entre os dois lados. 

Na face externa, existe um sulco mais profundo, o “rego de Sylvius”, que separa o 

lobo frontal do lobo temporal. Quase perpendicular ao referenciado sulco existe o 

“rego de rolando”, que separa o lobo o lobo frontal do lobo parietal e na profundi-

dade do rego de Sylvius encontra-se a ínsula.  

Quanto ao limite que identifica a separação do lobo occipital dos restantes 

lobos não é fácil de descrever, mas Caldas (2000) adianta que é nessa estrutura 

que termina a via da retina que transporta a informação visual. Por seu turno, o 
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lobo temporal está relacionado com a audição e o lobo parietal recebe a informa-

ção proveniente dos receptores das diferentes formas de sensibilidade espalha-

das por todo o corpo. Ainda de acordo com o mesmo autor, é nos lobos frontais 

que se desenvolve a maior parte da actividade que diz respeito ao desempenho 

de actividades complexas que necessitem de integração de informação proveni-

ente de muitas localizações do cérebro. Além disso, parece ser nesta estrutura, 

também, que ocorrem aspectos relativos ao comportamento social.  

Relativamente, ainda, às estruturas cerebrais, e tendo em conta o tema do 

nosso estudo, não podemos deixar de fazer referência ao sistema límbico. Desig-

nado, assim, por Mac Lean, no final da década de quarenta, o Sistema Límbico 

integra múltiplas estruturas, sendo a sua porção cortical localizada na face interna 

dos hemisférios cerebrais, como que estando a rodear o corpo caloso. A este sis-

tema são atribuídas funções que dizem respeito à memória e a certos aspectos 

da vida afectiva, pelo que se pode inferir da sua importância para o desenvolvi-

mento afectivo e cognitivo do indivíduo.  

Por outro lado, importa, também, compreender o que se passa nas zonas 

mais profundas do cérebro. Porém, antes de prosseguirmos, é importante referir 

que o cérebro é banhado por um líquido, designado por liquido “céfalo-

raquidiano”, drenado de forma constante pela rede venosa na superfície externa, 

o que corresponde a três renovações diárias do líquido, servindo assim como 

meio de trocas químicas para as células nervosas. 

  Em relação às estruturas mais profundas do cérebro, são de referenciar, 

para além dos dois hemisférios cerebrais (que são, de facto, as estruturas direc-

tamente ligadas aos aspectos cognitivos), outras zonas designadamente o cere-

belo. Este situa-se na fossa posterior e tem conexões com múltiplas regiões do 

cérebro e do tronco cerebral. Neste se encontram estruturas ou núcleos indispen-

sáveis para a manutenção da vida, tais como responsáveis pela vigília, ritmo car-

díaco e respiração, entradas e saídas de informação relativas à sensibilidade da 

face e da cabeça. É pelo tronco cerebral que passam as grandes vias que trans-

portam informação sensorial e motora para o resto do corpo. Pode dizer-se, en-

tão, que o cerebelo é um órgão fundamentalmente vocacionado para a coordena-
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ção de movimentos, sendo a espinal-medula o grande “corredor” de transporte de 

informação para o corpo.  

Por sua vez, o conjunto de nervos sensitivos e motores que percorrem todo 

o organismo humano constitui a porção do sistema nervoso designada de “perifé-

rico”. A enervação das vísceras é dependente do sistema nervoso designado por 

sistema nervoso “vegetativo” ou “autónomo”.  

Vale a pena lembrar, entretanto, que tal como a mente é indissociável do 

corpo, também o cérebro não pode existir sem o corpo, pois, tal como refere Eva-

risto Fernandes (2002), a propósito dos enigmas do bio-emocional e do aparelho 

psíquico: 

… “Sendo o Homem um todo, tanto a sua expressividade como a sua co-

municação, as suas acções e os seus comportamentos emanam, directa ou indi-

rectamente, dessa sua totalidade e que, no Homem, como ser de instâncias, di-

nâmicas e estruturas, subsistemas e microsistemas, a sua funcionalidade é unitá-

ria e as pressões num dos seus subsistemas ou dimensões implicam efeitos ne-

gativos directos ou indirectos nos restantes e vice-versa. Por isso, as suas dimen-

sões, níveis e instâncias, deverão agir inter-solidariamente e das inter-

funcionalidades biológicas, emocionais, psíquicas e mentais deverá emergir o 

sentido da unidade, da identidade e da pessoalidade de cada ser humano”.  

A este propósito, também o neurologista António Damásio (1997), na sua 

obra o “Erro de Descartes”, adverte de que a mente existe dentro de um organis-

mo integrado e para ele; que as nossas mentes não seriam o que são, se não 

existisse uma estreita interacção entre o corpo e o cérebro durante o processo de 

desenvolvimento do indivíduo, afirmando, ainda, que:  

…”O cérebro humano e o resto do corpo constituem um organismo indisso-

ciável, formando um conjunto integrado por meio de circuitos reguladores bioquí-

micos e neurológicos em interacção mútua (onde estão incluídas componentes 

endócrinas, imunológicas e neurais autónomas); o organismo interage com o am-

biente como um conjunto, ou seja, a interacção não parte exclusivamente do cor-

po nem do cérebro; as operações fisiológicas que designamos por “mente” deri-

vam desse conjunto integrado e não apenas do próprio cérebro e, por outro lado, 
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os fenómenos mentais só podem ser compreendidos no contexto de um organis-

mo em interacção constante com o ambiente que o rodeia”. 

De recordar, ainda, que ao longo de sua evolução, o cérebro humano ad-

quiriu três componentes que foram surgindo e se foram sobrepondo, como se de 

um nicho arqueológico se tratasse: o mais antigo, situando-se em baixo, na parte 

ínfero-posterior; o seguinte, numa posição intermediária e o mais recente, locali-

zando-se anteriormente e por cima dos outros.  

De acordo com os investigadores, estas três camadas cerebrais foram apa-

recendo, uma após a outra, durante o desenvolvimento do embrião e do feto (on-

togenia), recapitulando, cronologicamente, a evolução (filogenia) das espécies, do 

lagarto até o homo sapiens. Na opinião de MacLean, citado por Le DOUX (1996), 

tratam-se de três computadores biológicos que, embora interligados, conservam, 

cada um as suas próprias formas peculiares de inteligência, subjectividade, senti-

do de tempo e espaço, memória, motricidade e outras funções menos específi-

cas" (Le DOUX, 1996).   

Em boa verdade, são três unidades cerebrais constituindo um único cére-

bro. A unidade primitiva é responsável pela autopreservação, sendo aí que nas-

cem os mecanismos de agressão e de comportamento repetitivo e, sendo, tam-

bém, aí que acontecem as reacções instintivas dos chamados arcos reflexos e os 

comandos que possibilitam algumas acções involuntárias e o controle de certas 

funções viscerais (cardíaca, pulmonar, intestinal, entre outras), indispensáveis à 

preservação da vida.  

De referir, porém, que o desenvolvimento dos bulbos olfatórios e das suas 

conexões tornou possível uma análise precisa dos estímulos olfactivos e um aper-

feiçoamento das respostas orientadas por odores, como aproximação, ataque, 

fuga e acasalamento. No decurso da evolução, parte dessas funções reptilianas 

foram sendo perdidas ou minimizadas (nos humanos, a amígdala e o córtex entor-

rinal são as únicas estruturas límbicas que mantêm projecções para o sistema 

olfatório).  

Na verdade, de acordo com o conhecimento actual, é o sistema límbico 

que comanda certos comportamentos necessários à sobrevivência de todos os 
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mamíferos e que cria e modula funções mais específicas, as quais permitem ao 

animal distinguir entre o que lhe agrada ou desagrada.  

 Para além disso, alguns aspectos do psiquismo humano tal como emo-

ções e sentimentos, nomeadamente ira, pavor, paixão, amor, ódio, alegria e tris-

teza, são criações mamíferas, originadas no sistema límbico, sendo, também, es-

te sistema, responsável por alguns aspectos da identidade pessoal e por impor-

tantes funções ligadas à memória. Por outro lado, foi com a chegada dos mamífe-

ros superiores ao planeta, que se desenvolveu, finalmente, a terceira unidade ce-

rebral: o neopálio ou cérebro racional, uma rede complexa de células nervosas 

altamente diferenciadas, capazes de produzirem uma linguagem simbólica, assim 

permitindo ao homem desempenhar tarefas intelectuais como leitura, escrita e 

cálculo matemático (Le DOUX, 1996).  

De referir, ainda, que foi em 1937 (após vários estudos e controvérsias) 

que o neuroanatomista James Papez, citado por LeDoux (1998), viria a demons-

trar que a emoção não emerge a partir de centros cerebrais específicos, mas, sim, 

de um circuito, envolvendo quatro estruturas básicas, interligadas por fibras ner-

vosas: o hipotálamo (com os seus corpos, o núcleo anterior do tálamo, o giro cin-

gulado e o hipocampo). Assim, o designado circuito de Papez, actuando de forma 

harmoniosa, seria, então, o responsável pelo mecanismo de elaboração das fun-

ções centrais das emoções, bem como das suas expressões a nível periférico.  

Na sua obra, O Cérebro emocional, LeDoux (1998) refere que, talvez pela 

intensa malha de conexões entre a área pré-frontal e as estruturas límbicas tradi-

cionais, a espécie humana é aquela que apresenta a maior variedade de senti-

mentos e emoções. 

Assim sendo, confrontando a opinião de vários autores, podemos dizer que 

as emoções se caracterizam por uma súbita ruptura do equilíbrio afectivo. Quase 

sempre são episódios de curta duração, com repercussões concomitantes ou 

consecutivas, leves ou intensas, sobre diversos órgãos, criando um bloqueio par-

cial ou total da capacidade de raciocinar com lógica, podendo levar a pessoa atin-

gida a um alto grau de descontrolo psíquico e comportamental. Pelo contrário, os 
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sentimentos são tidos como estados afectivos mais duráveis, causadores de vi-

vências menos intensas, com menor repercussão sobre as funções orgânicas e 

menor interferência com a razão e o comportamento. Exemplificando: amor, medo 

e ódio são sentimentos; paixão, pavor e cólera (ou ira) são emoções (Strongman, 

1998).   

De acordo com o supracitado autor, existem, ainda, duas condições bem 

caracterizadas que, de certa forma, estão inseridas no contexto da vida afectiva, 

posto que, dependendo da intensidade dos afectos, podem resultar destes e, às 

vezes, confundirem-se com eles. O autor refere-se aos distúrbios do humor, re-

presentados pelas depressões e euforias maníacas e à diminuição do estado de 

relaxamento mental com reacções de alerta, representadas pela ansiedade.  

Com efeito, ao longo dos séculos, filósofos, médicos e psicólogos estuda-

ram os fenómenos da vida afectiva, questionando a sua origem, o seu papel so-

bre a vida psíquica, a sua acção favorecedora ou prejudicial à adaptação, os seus 

concomitantes fisiológicos e o seu substrato neuroendócrino (Strongman, 1998).  

Porém, na opinião de outros investigadores, quando dentro de determina-

dos limites, a participação afectiva reforça o componente cognitivo, dando maior 

sabor às vivências do dia-a-dia e facilitando os comportamentos adaptativos mas, 

acima do limite, as emoções comprometem a capacidade de raciocínio e, abaixo 

do mesmo limite, como realça Damásio em "O Erro de Descartes", a afectividade 

escasseia, empobrecendo a vida (Damásio, 1997; LeDoux, 1998; Caldas, 2000).  

Relativamente à génese das emoções, de acordo com Damásio (1997), 

“emoção significa, literalmente, movimento para fora do corpo”.  

Tal como as define Levenson (1994), as emoções são fenómenos psicofi-

siológicos de curta duração que representam modos eficientes de adaptação às 

constantes exigências do meio ambiente. De acordo com este autor, do ponto de 

vista psicológico, as emoções alteram a atenção, são determinantes em certos 

comportamentos e activam aspectos de relevo da memória. Do ponto de vista 

fisiológico, as emoções organizam de forma rápida respostas de diferentes siste-

mas biológicos, como sejam a expressão facial, o tonus muscular, a voz e a acti-
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vidade do sistema nervoso vegetativo e endócrino, de modo a conseguir uma op-

timização do meio interno para uma resposta eficaz (Vaz Serra, 1999).  

De acordo com Averill (1996), algumas das emoções são padrões inatos da 

personalidade, sendo que a expressão ou a inibição das emoções, tanto na infân-

cia como na idade adulta, depende do desenvolvimento cognitivo do indivíduo e 

do contexto sociocultural em que se movimenta. Ainda, segundo o mesmo autor, 

as emoções tanto podem estar ligadas a comportamentos considerados normais 

como a manifestações desadaptadas. Também Izard et al. (1998) realçam a im-

portância das emoções no desenvolvimento de personalidades saudáveis, na 

competência social e no eventual aparecimento de psicopatologia.  

Ainda segundo os mesmos autores, as aptidões que um indivíduo possui 

para compreender e orientar as emoções são mais importantes para o seu ajus-

tamento e competência em geral do que o próprio Q.I. Estes e outros autores sa-

lientam ainda a existência de três emoções básicas, o medo, a cólera e a tristeza, 

e chamam a atenção para o facto de nos seres humanos serem estas emoções 

que se encontram na base de estados biopsicopatológicos (Vaz Serra, 1999).   

Assim sendo, pode constatar-se que as emoções são de extrema impor-

tância tanto numa perspectiva psicológica, como biológica e social. A nível psico-

lógico, refere Vaz Serra (1999), as emoções modificam funções intelectuais, no-

meadamente a percepção, o pensamento, a memória a atenção, a capacidade de 

concentração e a consciência crítica. Sob o ponto de vista biológico, induzem mo-

dificações corporais e, quando ocorrem, alteram o traçado electroencefalográfico, 

a tensão muscular, a activação do sistema nervoso vegetativo e certas secreções 

hormonais, como a adrenalina, a noradrenalina, a insulina e os corticosteróides, 

podendo conduzir a doenças psicossomáticas.  

Além disso, numa perspectiva social, as emoções desempenham um papel 

de especial relevo na motivação humana, podendo, ainda, influenciar aspectos 

como a personalidade, as relações sociais, o desempenho profissional, a vida 

sexual, a ascensão numa carreira ou a própria maneira de viver dos indivíduos 

(Vaz Serra, 1999).  
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Por outro lado, através da revisão da literatura temos constatado, também, 

que a nossa vida emocional tem sido sistematicamente descurada pelo contexto 

sócio cultural em que estamos inseridos. A nossa educação, baseada em princí-

pios cartesianos, realça a importância dos processos intelectuais e cognitivos. No 

entanto, estudos recentes demonstram que a felicidade e o bem-estar, no sentido 

de desenvolvimento e de saúde, numa perspectiva construtivista, dependem mui-

to mais dos nossos processos emocionais do que dos nossos processos intelec-

tuais.  

Assim sendo, a abertura das escolas para o conceito de inteligência emo-

cional e suas implicações, parece estar a revolucionar o meio educacional, o que 

é, de facto, imprescindível para a preparação dos indivíduos para uma nova fase 

da humanidade. Desta maneira, parece ter surgido uma nova revolução no de-

senvolvimento das potencialidades do indivíduo, tendo em vista a saúde da pes-

soa humana, o seu bem-estar e equilíbrio e a sua Qualidade de Vida, duma forma 

responsável e responsabilizante através da educação emocional. 

Descrevendo o que se entende por Inteligência Emocional, pode dizer-se 

que se trata de um conceito novo (académico) recentemente apresentado por Go-

leman (1999). De acordo com este autor, a pedra basilar da inteligência emocio-

nal é a autoconsciência, ou seja, “o reconhecimento de um sentimento enquanto 

ele decorre”, chamando a atenção para a necessidade de ensinar o “alfabeto 

emocional”, no qual realça as seguintes aptidões essenciais:  

 Autoconsciência; 

 Administração de sentimentos aflitivos;  

 Manutenção do optimismo;  

 Perseverança, apesar das frustrações;  

 Aumento da empatia – a capacidade de ler as emoções do outro; 

  Cooperação, envolvimento;  

 Capacidade de motivar a si mesmo. 
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 Constatámos, porém, que até há bem pouco tempo, a formação emocional 

era vista como uma função dos pais e família. As dificuldades emocionais dos 

indivíduos eram consideradas um problema privado, que cada um devia resolver 

individualmente. Deste modo, a ênfase nos processos básicos de formação edu-

cacional (escola) e nos treinamentos avançados para o trabalho (cursos profissio-

nalizantes, superiores, universitários) tem sido colocada na capacitação intelectu-

al dos indivíduos.  

Contudo, actualmente, os recentes avanços das ciências da mente e do 

comportamento (psiquiatria, psicologia, neurofisiologia) têm demonstrado a impor-

tância das emoções nos processos de decisão e no desempenho profissional dos 

indivíduos e grupos. No entanto, a falta de aptidão emocional dos mesmos, pode 

gerar uma série de dificuldades pessoais, familiares, escolares, de interacção so-

cial e no trabalho.  

Face a estes desenvolvimentos, alguns estudos têm demonstrado também 

que os indivíduos cada vez mais têm tomado consciência da necessidade de de-

senvolvimento das suas aptidões emocionais para o seu bom desempenho pes-

soal e profissional. Pesquisas realizadas demonstram ainda que as escolas, em 

países desenvolvidos, passaram a voltar-se, também, para a formação emocional 

dos alunos, para a capacitação dos seus professores, para trabalhar com estes 

aspectos, assim como as organizações estão a adoptar programas de treinamen-

to emocional para os seus líderes e funcionários. E, dos resultados já observados, 

constata-se que a educação emocional melhora as relações interpessoais na fa-

mília, no trabalho e, consequentemente leva a uma maior satisfação na vida pes-

soal, interpessoal e profissional. 

Destes estudos, parece-nos, então, poder inferir da influência (positiva) da 

acção das emoções orientadas, no desenvolvimento harmonioso do indivíduo e 

na saúde humana, numa perspectiva integradora, biopsicossocial, tendo em vista 

uma melhor Qualidade de Vida. 

Nesta perspectiva, a educação emocional tem como objectivo: criar condi-

ções para que qualquer diálogo, qualquer contacto humano, qualquer relação, 

seja ela breve ou prolongada, proporcione as melhores recompensas possíveis 
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para todos os indivíduos envolvidos, contribua para o seu desenvolvimento e para 

uma saúde integral efectiva, ou seja, para a sua Qualidade de Vida.  

De referir, também, que numa perspectiva social, as emoções desempe-

nham um papel de especial relevo na motivação humana, podendo influenciar a 

personalidade, as relações sociais, o desempenho profissional, a vida sexual, a 

carreira profissional ou mesmo a própria maneira de viver e até a vontade de vi-

ver, no caso de se tratar de pessoas com doenças crónicas, o que leva a interfe-

rir, negativamente, com a sua Qualidade de Vida.  

Ora, assim sendo, temos de concordar com os estudiosos que defendem 

que o importante não é eliminar as emoções, mas sim orientá-las, de forma a 

atingir o equilíbrio psicológico, biológico e social (Evaristo Fernandes, 2000). Há, 

portanto, que investir na educação emocional, nas escolas, na educação perma-

nente, como no caso dos hospitais, na educação para a saúde direccionada aos 

doentes, os quais sofrem as mais variadas emoções, podendo mesmo entrar em 

dissonância cognitiva.  

Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento afectivo-cognitivo do indiví-

duo, destaca-se a concordância dos vários estudiosos do assunto, quanto ao fac-

to de serem unânimes em contestarem o reducionismo cartesiano, defendendo 

que a afectividade e a cognição são tão indissociáveis como a mente e o corpo. 

E, aqui, verificámos que as ciências contemporâneas vão, de certo modo, 

buscar ideias e teorias de investigadores de renome que remontam ao século 

XIX, pioneiros, portanto, no estudo destas temáticas e, respeitando-as, retiram 

delas o que encontram de benéfico para o ser humano, construindo teorias mais 

integradoras e sistémicas, tendo em vista o desenvolvimento harmonioso e a sa-

úde ou a doença do indivíduo, tendo, sempre, em conta, a sua Qualidade de Vida. 

No que se refere à saúde em sua variabilidade conceptual, longa foi a his-

tória que nos levou aos dias actuais, passando por vários períodos e revoluções, 

dependendo das épocas, modismos, filosofias e poderes, concluindo, mesmo as-

sim, que o modelo biomédico, conotado com um certo reducionismo cartesiano, 

mantém alguma preponderância nos meios relacionados com a intervenção à sa-

úde.  
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Verifica-se, no entanto que, com a preocupação em relação à promoção da 

saúde, identificando e estabelecendo estilos de vida saudáveis e metas de saúde, 

a definição de saúde da OMS se aproxima cada vez mais do ideal, ou seja, da 

possibilidade de cada um sentir um certo bem-estar, independentemente do seu 

estado de saúde. Podemos inferir, também, que há doentes e não doenças, e que 

não há saúde perfeita. A Saúde depende de uma variedade de factores que, a 

serem estudados, em nossa opinião, iriam, decerto, de encontro às ideias mais 

recentes e às nossas próprias ideias que incluem, na definição de saúde, os se-

guintes aspectos: 

- As dimensões relativas ao bem-estar subjectivo; 

-O desenvolvimento harmonioso e as circunstâncias em que cada  

 indivíduo se sente com uma boa Qualidade de Vida.  

No que respeita à acção da Qualidade de vida sobre a saúde, neste capítu-

lo abordámos o conceito de Qualidade de Vida, de acordo com vários autores, 

fizemos referência às Teorias da Motivação para a Qualidade de Vida e desenvol-

vemos um ponto onde foi feita uma extensa abordagem sobre Os profissionais de 

Saúde no Desenvolvimento de Patamares para a Qualidade de Vida, onde consi-

derámos de interesse referenciar aspectos pertinentes relativos à Organização 

Hospitalar, aos Profissionais de Saúde e sua Caracterização, aos Patamares de 

Qualidade de Vida, propriamente ditos, destacando, ainda, o desenvolvimento do 

Trabalho de Enfermagem, assim como alguns factores de especial relevo, num 

ponto designado “Como Melhorar a Qualidade de Vida dos Enfermeiros”.  

 Assim sendo, da controvérsia que tem sido gerada à volta do conceito de 

Qualidade de Vida, destacamos que alguns autores colocam a tónica no bem-

estar económico, outros no sucesso, no desenvolvimento cultural ou, ainda, nos 

valores éticos. Por outro lado, nota-se uma grande preocupação com a inclusão 

da variável Saúde, o que tem servido de base a inúmeras reflexões sobre a temá-

tica em questão. Na Filosofia, por exemplo, o conceito de Qualidade de Vida tem 

sido relacionado com o bem-estar, uma vida confortável e com a felicidade, sendo 

que felicidade implica uma espécie de satisfação que pode englobar dimensões 

afectivas e cognitivas.  
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De realçar, ainda, que no campo da saúde, a Enfermagem, apesar do pou-

co que se encontra na literatura, é uma profissão em cuja actuação está implícito 

o conceito de Qualidade de Vida pois, a Enfermagem, através de acções de as-

sistência e de relação de ajuda, preocupa-se em manter e recuperar a saúde ou 

promover a independência do indivíduo ao nível mais eficaz e adequado às suas 

condições de vida. Com efeito, as acções de enfermagem visam promover o bem-

estar, a adaptação e o auto-cuidado, e os seus objectivos são, prioritariamente, 

orientados para a melhoria da Qualidade de Vida.  

Por fim, salientamos a definição proposta por Ferrans e Powers (1992) a 

qual, como já referimos anteriormente, consideramos a mais adequada ao nosso 

trabalho: 

…”Qualidade de Vida é a percepção individual de bem-estar, variando da 

satisfação à insatisfação, em relação aos domínios da vida que são importantes 

para o indivíduo”.    

De referir que estes autores defendem, também, e muito bem, em nossa 

opinião, que na conceptualização e avaliação da Qualidade de Vida devem ser 

considerados factores como saúde e actividade física, nível sócio-económico, es-

tado psicológico, estado afectivo-cognitivo e emocional e a família, no sentido do 

apoio familiar que os indivíduos recebem. O conceito de Qualidade de Vida é, por-

tanto, um conceito subjectivo, um pouco ideal e individualizado que exige defini-

ções pessoais de valores, capacidade de gerir emoções, motivações, satisfações 

e bem-estar, assim como uma larga série de características físicas, psicoemocio-

nais e sociais.  

Relativamente às motivações para a Qualidade de Vida, sendo que “moti-

vação”, para alguns estudiosos do assunto, …”é um conjunto das causas (móveis 

ou motivos) que concorrem para determinar o comportamento humano” (Santos, 

1965), e após a abordagem a várias teorias existentes, desde Maslow (1954), 

Herzberg (1975), Davidoff (1983), Evaristo Fernandes (2000), fácil é concluir que 

o estudo da motivação pode explicar-se pela busca incessante de ser humano em 

encontrar meios para satisfazer as suas necessidades e obter a auto-realização 
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no ambiente em que está inserido, tendo em conta as suas circunstâncias de vi-

da.  

Após a análise feita às diversas teorias existentes, apraz-nos dizer, indo de 

acordo ao postulado por Evaristo Fernandes (2000), que todos os mecanismos, 

dinâmicas e sinergias do indivíduo, na sua totalidade, como pessoa, são de espe-

cial relevo para a sua auto-realização e para uma regulação positiva dos seus 

mecanismos afectivo-emocionais, no sentido do seu bem-estar e da sua Qualida-

de de Vida.  

E, sendo, portanto, a motivação humana uma temática de grande abran-

gência, com pontos de acordo e de discordância entre os vários estudiosos é, no 

entanto, de crucial importância para o estudo e compreensão do comportamento 

do indivíduo e do seu desenvolvimento afectivo-cognitivo, no sentido de acrescen-

tar vida aos seus anos, sabendo orientar as suas emoções, tendo em vista a saú-

de integral, o bem-estar e a sua Qualidade de Vida.    

Quanto aos Profissionais de Saúde no desenvolvimento de Patamares para 

a Qualidade de Vida, foi nossa preocupação apresentar uma caracterização da 

Organização Hospitalar que, de tão complexa, pode gerar dificuldades de toda a 

ordem para a auto-realização dos técnicos de saúde, levando a uma Qualidade 

de Vida pouco satisfatória.  

Referenciamos, ainda, neste capítulo, os “Patamares de Qualidade de Vi-

da” para os profissionais, de acordo com estudos realizados e, por fim, realçamos, 

no sentido de melhorar a Qualidade de Vida dos enfermeiros que, para atingir os 

seus objectivos é necessário que a equipa de apoio ao trabalhador de Enferma-

gem, trabalhe com harmonia, desenvolvendo as suas actividades através da iden-

tificação dos problemas, do planeamento e avaliação constante dos resultados 

obtidos, sempre em conjunto com a administração e outros funcionários do sector 

da saúde.  

E, de acordo com Zanelli (1996), reforçamos que, para uma boa Qualidade 

de Vida, devemos lembrar-nos que …”Nascemos e morremos dentro das organi-

zações de trabalho. As sociedades organizam-se em função do trabalho, a vida é 

baseada no trabalho e, portanto, devemos torná-lo o mais prazeroso possível”. 
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Assim sendo, recordemos, mais uma vez, o que diz Valeriano (1990) ao referir-se 

“ao cuidar”, essência da Enfermagem: 

“O cuidar de” implica sempre uma obra de criação que só se realiza na se-

renidade, na lucidez, no questionar constante…como tal, só se cuida verdadeira-

mente quando se gosta de ser Enfermeiro, quando se gosta do outro, e quando 

estes sentimentos geram, em cada dia, uma maior auto-estima”. 

Em nossa opinião, só assim, se poderá desenvolver um trabalho, uma vida 

com saúde e Qualidade de Vida…não esquecendo, porém, que o que é Qualida-

de de Vida para uns, não o é para outros e que o importante é aceitarmos as dife-

renças e escolhas de cada pessoa, na sua individualidade e com todas as suas 

particularidades humanas.  

Quanto à vida emocional na Qualidade de Vida e na saúde, um outro capí-

tulo do nosso estudo, abordámos aspectos referentes a estudos realizados sobre 

Qualidade de Vida e saúde, emoções, saúde e Qualidade de Vida, emoções ne-

gativas e emoções positivas, saúde e Qualidade de Vida nas suas interelações 

com as necessidades e características da auto-realização humana e suas interre-

lações com a medicina sistémica.   

Pela revisão efectuada, pudemos inferir que a própria Qualidade de Vida 

compreende aspectos simultaneamente objectivos e subjectivos. Com efeito, mui-

tos autores, para se demarcarem de uma concepção puramente objectiva, prefe-

rem referir-se a Qualidade de Vida como “bem-estar subjectivo”, dizendo, este, 

respeito à forma como cada um se sente física e psicologicamente e nas suas 

relações com os outros (Couvreur, 200). Esta autora encontrou, também, relações 

entre a saúde e a Qualidade de Vida, referindo que, em sua opinião, estas rela-

ções passam pela interligação destes aspectos com a vida psíquica do indivíduo, 

em particular no campo das emoções. Por outro lado, a Qualidade de Vida com-

preende, entre outros aspectos, a satisfação das necessidades do indivíduo.  

Por isso, fizemos, aqui, uma breve referência à hierarquia das necessida-

des de Maslow, pois os humanistas têm percorrido um longo caminho a discutir 

sobre auto-realização e potencial humano, tentando identificar o que está envolvi-

do numa personalidade saudável, sendo que, para eles, a saúde é muito mais do 
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que ausência de patologia e o stress resulta de uma discrepância entre o nosso 

eu real ou nível normal de funcionamento e o nosso eu auto-actualizado ou eu 

ideal. 

Por outro lado, também os defensores da medicina sistémica comungam 

da ideia de que, de facto, a Qualidade de Vida tem impacto sobre a saúde. Esta 

conclusão é ainda encontrada nos estudos de Damásio (1997) que nos esclare-

cem sobre a capacidade de expressão e de percepção das emoções, relacionan-

do estes aspectos com a saúde e o bem-estar do indivíduo, o que nos leva a crer 

que, embora o autor não utilize a expressão Qualidade de Vida, as suas explica-

ções são extremamente úteis para as relações que encontramos entre emoções, 

Qualidade de Vida e saúde.  

 Podemos, então, compreender que saúde e doença não são elementos 

estáticos nem independentes. Trata-se, sim, de um processo global em que os 

factores estão em interacção e influenciam um equilíbrio instável, ou seja, a doen-

ça não é um fenómeno acidental mas um sinal de um desequilíbrio. É desta forma 

que uma diminuição da Qualidade de Vida, por motivos psicológicos ou sociais, 

determina um desequilíbrio emocional que tem por consequência enfraquecer o 

sistema imunitário.  

Assim sendo, a Qualidade de Vida, está intimamente relacionada com as 

emoções e com os fenómenos saúde/doença. Além disso, tem grande importân-

cia para a saúde porque, para além de obter boas respostas comportamentais – 

bons hábitos alimentares, exercício físico, medicamentos adaptados ao estado de 

saúde de cada indivíduo – há uma forma de poder fazer intervir respostas internas 

(constituídas por reacções visuais, auditivas, somatosensoriais). De tudo isto, po-

de ainda dizer-se que a Qualidade de Vida pode ser melhorada através de uma 

utilização mais eficaz dos órgãos dos sentidos e de pensamentos positivos, que, 

obviamente, vão gerar emoções positivas também.  

Pudemos, ainda, concluir que as emoções actuam como poderosos moti-

vadores do comportamento humano e que podem ter um importante papel no 

bem-estar psicológico e na Qualidade de Vida ou nos estados de saúde e de 

doença. Portanto, as emoções influem sobre a saúde e sobre a doença através 
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de suas propriedades motivacionais, pela capacidade de modificar os compor-

tamentos saudáveis, tais como os exercícios físicos, a dieta equilibrada, o des-

canso, etc., conduzindo muitas vezes para comportamentos menos saudáveis. 

Por outro lado, existem emoções negativas e emoções positivas. O termo, 

emoções negativas refere-se às emoções que produzem uma experiência emo-

cional desagradável, como a ansiedade, a raiva e a tristeza, estas consideradas 

as três emoções negativas mais importantes. As emoções positivas são aque-

las que geram uma experiência agradável, como a alegria, a felicidade ou o 

amor (Silva, 2000). 

De acordo com o supracitado autor, existem já dados suficientes para po-

dermos afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde, e consequen-

temente, a Qualidade de Vida dos indivíduos, ao contrário das emoções negati-

vas que tendem a comprometê-la. Por exemplo, em períodos de grande stress, 

quando as pessoas desenvolvem muitas reacções emocionais negativas é mais 

provável que surjam certas doenças relacionadas com o sistema imunológico, 

como por exemplo, a gripe, herpes, diarreias, ou outras infecções ocasionadas 

por vírus oportunistas. Em contrapartida, o bom humor, o riso, a felicidade, aju-

dam a manter e/ou recuperar a saúde.  

Destacamos, ainda, alguns transtornos causados pela ansiedade e outras 

emoções consideradas negativas, tais como a Raiva e os Problemas de Relaci-

onamento e de Adaptação Social que têm sido, também, uma das preocupa-

ções dos estudiosos dos efeitos das emoções na saúde e na Qualidade de Vida 

dos indivíduos, tendo em conta o seu bem-estar integral.   

Demos, também, destaque a um outro aspecto de grande interesse, pela 

violência e agressividade no ambiente de trabalho, que são frequentes proble-

mas da nossa vida quotidiana. Há estudos sobre a predisposição para o sar-

casmo e para a raiva no ambiente do trabalho e determinados traços da perso-

nalidade (Calabrese, 2000).  
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Tais estudos levaram a concluir que existem muitas variáveis para a exa-

cerbação da raiva no ambiente de trabalho. Entre essas variáveis incluem-se as 

influências da cultura, pessoal e do sistema, o próprio ambiente de trabalho, se 

hostil ou não, os mecanismos psicológicos pessoais de defesa, as atitudes da 

liderança, o stress vigente e, finalmente, das diferenças da personalidade (Ca-

labrese, 2000). 

 Destacamos, ainda, os estudos da psiconeurobiologia sobre os tipos de per-

sonalidade que têm sido estudados como mais susceptíveis a doenças, nomea-

damente a personalidade do Tipo A e do tipo C. Por outro lado, referenciámos as 

investigações, ainda recentes, sobre os efeitos orgânicos do bom e do bom hu-

mor, e referimos, também, o quanto é importante para a saúde uma vida afectiva 

estável, particularmente no que se refere ao desenvolvimento de uma elevada 

auto-estima, e da importância desta dimensão, para a saúde e Qualidade de Vida 

dos indivíduos.  

Foi, também, possível, nesta revisão crítica da literatura existente, compre-

ender que, de facto, as emoções, a saúde e a Qualidade de Vida estão intima-

mente relacionadas com a auto-realização humana e com a medicina sistémica. 

Com efeito, só considerando todas estas vertentes, se pode entender que “toda 

doença é psicossomática e expressa-se preponderantemente, durante os perío-

dos críticos em que as borrascas afectivo existenciais ameaçam a integridade 

psicofísica da personalidade total”. E, como afirma Mandsley, citado por Lewis e 

Lewis (1988), “a mente não se limita a afectar o corpo, mas também participa da 

sua constituição... Por outro lado, não há uma só função orgânica no corpo que 

não participe da constituição da mente”. 

No capítulo que se segue faremos referência às variáveis sócio-psíquicas 

de Qualidade de Vida, podendo, no entanto, dizer que do muito já falámos sobre 

as mesmas, não será, decerto, difícil, relacioná-las agora, com as emoções, o 

desenvolvimento afectivo-cognitivo, a saúde e o bem-estar e a Qualidade de Vida 

dos indivíduos. 
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 Neste capítulo efectuámos uma revisão crítica da literatura acerca das va-

riáveis sócio-psíquicas de Qualidade de vida, designadamente; Suporte Social; 

Auto-conceito; Ansiedade; Personalidade e referenciamos, ainda, alguns aspectos 

relativos à personalidade na perspectiva das Teorias Holísticas da Personalidade.  

De referir que, ao longo de toda a revisão da literatura, quando nos refe-

rimos à génese e dinamismos das emoções, ao seu conceito e efeitos na saúde e 

desenvolvimento cognitivo-afectivo, todas estas variáveis foram mencionadas 

quanto à sua interacção com as emoções, ou seja, quanto ao efeito que as emo-

ções podem ter na formação de um auto-conceito positivo, por exemplo, e o que 

um auto-conceito baixo, em particular a sua dimensão auto-estima, pode causar 

de nefasta na personalidade do indivíduo, no aparecimento de ansiedade e de 

outros transtornos que podem contribuir para uma Qualidade de Vida pouco satis-

fatória.  

De realçar que a descrição e análise destas variáveis, neste capítulo, foi, 

também, fundamental para estabelecer a sua relação com as escalas utilizadas 

no questionário aplicado à Amostra do nosso estudo empírico, pois trata-se de um 

conjunto de variáveis que, sem dúvida, interferem na saúde e bem-estar e na 

Qualidade de Vida, sendo influenciadas pelas emoções e vice-versa.  

Falar sobre A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA TERNINAL, levou-nos a 

uma revisão reflexiva e de fundamental importância para a compreensão da pro-

blemática da Insuficiência Renal Crónica e das emoções que podem afectar os 

doentes Hemodialisados, doentes que escolhemos para o nosso estudo empírico, 

por se tratar de doentes crónicos mas que, não obstante as suas circunstâncias, 

podem ter ainda uma vida longa e obter uma Qualidade de Vida o mais satisfató-

ria possível. Como todos sabemos, e mesmo pelos resultados obtidos, o indivíduo 

pode estar organicamente doente, mas referir sentir-se perfeitamente bem de sa-

úde. Poderá, esse estado de espírito designar-se de Qualidade de Vida? 

A este propósito, lembramos Welch (1994, p.55) que diz …“ O principal ob-

jectivo do tratamento da maioria dos doentes crónicos, como os doentes com In-

suficiência Renal Crónica Terminal, não é a cura da doença. Em vez disso, pre-



 

 409 

tende-se melhorar o seu funcionamento e a sua capacidade de apreciar a vida, 

através do alívio dos sinais e sintomas e do retardamento da progressão da do-

ença. (...) o valor da avaliação da Qualidade de Vida reside não apenas no facto 

de fornecer informação sobre a complexidade dos factores psicossociais que de-

terminam a adaptação do indivíduo à doença, mas também por fornecer dados 

sobre os processos implicados nessa adaptação”. 

Nesta perspectiva, não restam dúvidas quanto à estreita relação das emo-

ções e do desenvolvimento afectivo cognitivo na Qualidade de Vida dos indiví-

duos, quer na saúde, quer na doença. Apraz-nos, ainda, dizer o quanto foi impor-

tante a breve resenha que elaborámos acerca da revisão crítica realizada, para 

melhor compreendermos os resultados encontrados. 

 

1.1- QUALIDADE DE VIDA E SEXO 

 

 Como já referimos a Amostra que seleccionámos ficou constituída por 160 

doentes (59%) dos 270 doentes previstos, sendo 88 do sexo masculino (55,0%) e 

72 do sexo feminino (45%). Embora não se trate de um número de doentes muito 

significativo, tendo em conta os existentes em Portugal, é, no entanto, significativo 

para a população estudada. No que diz respeito ao género, verifica-se que os 

grupos estudados se encontram equilibrados, embora predomine o sexo masculi-

no, significando apenas maior número de doentes renais no sexo masculino, o 

que não traduz, melhor ou pior Qualidade de Vida.  

 No entanto, tal como já verificámos pela revisão crítica da literatura, as 

emoções têm, de facto, um impacto de grande relevância na saúde/doença e no 

desenvolvimento afectivo-cognitivo do indivíduo, influenciando, por um lado, o seu 

bem-estar e, por outro lado, as suas avaliações quanto às circunstâncias de vida 

em que estão inseridos e as que vão vivenciando ao longo do seu ciclo de vida.  

Por outro lado, também os defensores da medicina sistémica comungam 

da ideia de que, de facto, a Qualidade de Vida tem impacto sobre a saúde. 
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 Esta conclusão é ainda encontrada nos estudos de Damásio (1997) que 

nos esclarecem sobre a capacidade de expressão e de percepção das emoções, 

relacionando estes aspectos com a saúde e o bem-estar do indivíduo, o que nos 

leva a crer que, embora o autor não utilize a expressão Qualidade de Vida, as 

suas explicações são extremamente úteis para as relações que encontramos en-

tre emoções, Qualidade de Vida e saúde.  

 

1.2- QUALIDADE DE VIDA E IDADE  

 

 As estatísticas relativas à idade indicam-nos que a idade mínima é ligeira-

mente superior nas mulheres que nos homens, 29 anos para as mulheres, contra 

19 anos para os homens, sendo a idade máxima para as mulheres também ligei-

ramente mais elevada, 89 anos para os homens e 90 anos para as mulheres. No 

que se refere ao sexo masculino, são os sujeitos com idade igual ou superior a 74 

anos que apresentam maior valor percentual (57,5%). 

 Trata-se de valores pouco significativos, sendo que pela revisão da literatu-

ra não encontrámos referência quanto a este aspecto. Contudo pode acontecer 

que os homens adoeçam mais cedo que as mulheres devido a estilos de vida da 

nossa cultura, que ainda apresenta algumas diferenças entre homens e mulheres. 

 Este aspecto poderá, também, estar relacionado com o tipo de personali-

dade, com a gestão das próprias emoções, pois acredita-se actualmente que os 

transtornos psicossomáticos ou psicofisiológicos, como algumas doenças, desig-

nadamente as infecções urinárias que podem levar a insuficiências renais cróni-

cas terminais, podem ser produzidas por uma excessiva activação das respostas 

fisiológicas do órgão ou sistema que sofreu a lesão, neste caso, o sistema uriná-

rio.   

 De referir que a doença, tal como o demonstram alguns estudos realizados, 

poderá estar relacionada com a violência, agressividade e competição existentes 

no ambiente de trabalho, onde por vezes imperam o sarcasmo, a raiva e determi-

nados tipos de personalidade que levam o indivíduo a diminuir a sua auto-estima 
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e a ingerir medicação altamente prejudicial que, ao longo dos anos, vai demons-

trar os seus efeitos nefastos a nível orgânico (Calabrese, 2000).    

Por outro lado, na Amostra total, é no grupo etário que se situa entre os 52 

e os 67 anos que se encontra o maior valor percentual (26,3%) dos inquiridos, o 

que nos leva a acreditar que a IRCT se desenvolve em idades mais avançadas. 

No entanto, tal resultado pode também estar relacionado com o facto de, por ve-

zes, os sinais e sintomas da IRC serem silenciosos, lactentes, podendo levar al-

guns anos a manifestar-se (Levine et al, 1985).  

Com efeito, num estudo realizado por Devins et al (1990) não foram encon-

tradas relações significativas entre a idade dos doentes IRTC e a percepção que 

tinham sobre a sua Qualidade de Vida. Porém, os doentes com idade superior ou 

igual a 60 anos apresentaram scores elevados de Qualidade de Vida. Estes da-

dos parecem ser importantes, pois alguns autores defendem que a experiência 

acumulada ao longo da vida pode conduzir a uma melhor forma de lidar com o 

sofrimento, ou seja, orientar melhor as suas emoções, contribuindo, assim, para 

uma melhor Qualidade de Vida.   

A este propósito, apraz-nos lembrar António Damásio (1997), o qual distin-

gue, como anteriormente já referenciamos, duas categorias de emoções – as que 

sentimos muito cedo na vida e que ele designa de “emoções primárias” e as que 

experimentamos enquanto adultos, cujo mecanismo foi construído de forma pro-

gressiva, apoiando-se nas emoções da idade precoce, as “ emoções secundá-

rias”.  

Deste modo, de acordo com o autor, as emoções primárias representam o 

mecanismo fundamental e dependem de circuitos dos neurónios que pertencem à 

parte do cérebro designada de sistema límbico, já anteriormente referido. Assim 

sendo, às emoções secundárias constroem-se a partir do momento em que se 

começam a perceber emoções e a estabelecer relações sistémicas entre certas 

situações e fenómenos e as emoções primárias. A partir daí, intervêm, para além 

da zona límbica, os córtexes pré-frontais e os somatosensoriais. Poderemos, as-

sim, dizer que a idade, a maturidade e o desenvolvimento afectivo-cognitivo estão 
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em estreita relação com as emoções e com a sua acção no bem-estar e na Quali-

dade de Vida destes doentes.  

 

1.3- QUALIDADE DE VIDA E ESTADO CIVIL  

 

Relativamente ao estado civil, as diferenças não são significativas entre 

homens e mulheres, sendo que o valor percentual mais elevado se encontra no 

grupo dos “casados”. No entanto, também aqui se verifica maior valor percentual 

no grupo dos “viúvos” para as mulheres (26,4%), em relação aos homens 

(11,4%), o que pode ser indicativo de que, de facto, os homens adoecem mais 

cedo.  

Poderão, estes resultados estar relacionados com a nossa cultura, ainda 

um pouco conservadora, na qual a mulher desempenha o papel de apaziguadora, 

sabendo, como referem alguns autores, disfarçar melhor as suas emoções mais 

violentas ou mesmo transformar acontecimentos desagradáveis em factos vistos 

com uma certa leveza, prolongando a vida e cultivando a Qualidade de Vida atra-

vés dos efeitos do bom humor na saúde (Fischer, 2001).   

A importância do estado civil, relacionando-o com as necessidades do indi-

víduo e a sua Qualidade de Vida, pode verificar-se, também, nos trabalhos de 

Simmons e Abress (1990) que estudaram a Qualidade de Vida utilizando três di-

mensões: Bem-estar físico; Bem-estar emocional e bem-estar social. Neste estu-

do, os indicadores de bem-estar físico utilizados incluíam a percepção de si mes-

mo como são ou doente, as dificuldades relativas às actividades de vida diária, a 

satisfação com a saúde e o n.º de internamentos no hospital. Em relação ao bem-

estar emocional os indicadores valorizavam a auto-estima, a felicidade e a satis-

fação com a vida. Já os indicadores de bem-estar social privilegiaram a reabilita-

ção profissional, a adaptação familiar e a adaptação sexual.  
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1.4- QUALIDADE DE VIDA E HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

 

Quanto às habilitações literárias, a grande percentagem dos nossos inqui-

ridos detém apenas a instrução primária (60%). Se atendermos à média de ida-

des, que denota uma idade avançada para a grande maioria da Amostra, parece-

nos que também as habilitações literárias estarão relacionadas com a cultura Por-

tuguesa, onde o analfabetismo e a educação básica foram, durante longos anos, 

preponderante. A este aspecto acrescenta-se que a maior parte das pessoas não 

avançavam nos estudos porque tinham necessidade de começar a trabalhar em 

idades muito precoces.   

Contudo, poderá acontecer, também, que o desenvolvimento cognitivo-

afectivo seja influenciado pela dificuldade em compreender as contingências da 

multiplicidade de factores que intervêm na vida moderna, que geram situações de 

grande stress, diminuindo as defesas imunológicas.  

De facto, como refere Couvreur (2001), um forte impacto emocional vai 

provocar mudanças tanto a nível das funções das vísceras, dos músculos e das 

glândulas endócrinas, como da hipófise ou das glândulas supra-renais. Assim 

sendo, vai haver modificações no sistema imunitário, evidenciando que o cérebro 

é o centro do problema para a saúde, pois, havendo alterações a nível do sistema 

imunitário, a homeostasia será, necessariamente, afectada.  

 

1.5- QUALIDADE DE VIDA E PROFISSÃO/OCUPAÇÃO  

 

A profissão/ocupação da nossa Amostra, como parece óbvio, não só pela 

presença de doença como também pela média de idades, encontra-se num valor 

percentual mais elevado no grupo dos “reformados”. Verifica-se, no entanto, que 

antes do tratamento por Hemodiálise 55% dos homens e 30% das mulheres tra-

balhavam a tempo inteiro.  

Por outro lado, sendo no grupo etário que se situa entre os 52 e os 67 anos 

que se verifica maior valor percentual, parece-nos poder concluir que muitos dos 
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nossos doentes se reformaram antes do tempo e idade previstos, facto que pode 

levar a outras implicações como: financeiras, familiares, sociais, psicológicas e 

emocionais. Este é um dos problemas que se coloca em relação aos doentes 

IRCT, a sua preocupação com a actividade profissional.  

Mesmo tendo-se verificado uma melhoria da sua Qualidade de Vida com a 

introdução da eritropoietina humana no tratamento, o que veio diminuir a incidên-

cia da anemia e aumentar o seu desempenho físico, estudos realizados revelam 

que o n.º de empregados a tempo inteiro não aumentou mais de 20%. Sabe-se 

que o emprego é um factor significativo na avaliação da qualidade de vida, uma 

vez que influencia a auto-estima, os sentimentos de independência e de controlo 

que se tem sobre a própria vida. Esta variável é ainda mais importante quando se 

verifica que a maioria dos doentes em programa regular de HD se encontra de-

sempregada (Kafkia et al, 1996).    

A este propósito lembramos que, como refere Almeida (1985), sendo a 

Hemodiálise o método dialítico mais usado para o tratamento do insuficiente renal 

crónico, e tendo em conta a sua Qualidade de Vida, é importante que estejamos 

alertados para as alterações psicológicas e emocionais do doente, como reage ao 

facto de ser um doente crónico e como aceita ter de depender de uma máquina 

para sobreviver.  

Além disso, é importante reflectir na situação destes doentes, relativamente 

às suas necessidades humanas, particularmente aquelas que se reportam à auto-

realização. Dificilmente poderá haver uma boa Qualidade de Vida quando o indi-

víduo teve necessidade de alterar todas as suas expectativas e projectos de vida, 

ou seja, interromper a sequência da satisfação das suas necessidades. Tal facto 

pode acrescentar problemas psicológicos, emocionais, diminuir a auto-estima, 

pois, todo o indivíduo, para a sua realização necessita de criar um projecto de 

vida que possibilite a satisfação periódica e harmónica da maioria das suas ne-

cessidades, bem como a sua gradual progressão para diferentes metas (Evaristo 

Fernandes, 2000).  

De realçar, ainda, actualmente, os recentes avanços das ciências da mente 

e do comportamento (psiquiatria, psicologia, neurofisiologia) têm demonstrado a 
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importância das emoções nos processos de decisão e no desempenho profissio-

nal dos indivíduos e grupos. No entanto, a falta de aptidão emocional dos mes-

mos, pode gerar uma série de dificuldades pessoais, familiares, escolares, de in-

teracção social e no trabalho.  

Por outro lado, a ideia de sucesso na sociedade actual está muito relacio-

nada com a ideia de poder, especialmente no que se refere à capacidade de ga-

nhos materiais, gerando um alto grau de competitividade, muitas vezes desenfre-

ada e desleal. No entanto, estudos desenvolvidos têm demonstrado que o bem-

estar dos indivíduos e o seu desenvolvimento como pessoa depende muito mais 

de factores emocionais, ou seja, não tanto do que eu tenho mas do que eu sinto. 

Estes e outros aspectos podem conferir aos doentes, e aos indivíduos em geral, 

um certo bem-estar subjectivo e emoções positivas que os conduzem a um satis-

fatória Qualidade de vida. 

 

1.6- QUALIDADE DE VIDA E COABITAÇÃO 

 

Relativamente à coabitação, a grande maioria da Amostra, deste estudo, 

vive com o cônjuge, aspecto que pode ser muito positivo, pois a presença de fa-

miliares próximos e de laços afectivos fortes, contribui para uma melhor aceitação 

da situação de doença e dependência e, consequentemente, a uma melhor Qua-

lidade de Vida.  

Contudo, como refere Hooper (1994, p.186) … “...a necessidade da Diálise 

provoca alterações e ajustes no relacionamento familiar. Alguns dos aspectos re-

feridos pelos doentes são: preocupação pelo facto do cônjuge não se adaptar à 

sua necessidade de se tratar na clínica; sentimentos de culpa por estarem doen-

tes, levando por vezes as mulheres a uma actividade compensatória em casa, 

negando as suas próprias necessidades e emoções e levando os homens a nega-

rem o seu grau de dependência, impondo a si mesmos obrigações, de modo a 

sustentar a sua imagem de protector da família; dificuldade em perceber as alte-

rações de papeis dentro da família, relacionadas com o processo de tomada de 

decisões, tendência para proteger a família, chegando alguns doentes a não reve-
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larem aos familiares o seu verdadeiro estado de saúde; dificuldade em manter 

uma boa auto-imagem por não se conseguirem adaptar às alterações físicas e 

sexuais provocadas pela doença.”  

De ressaltar que Dejours (s/d), saúde é a possibilidade de ter esperança e 

de potencializar esta esperança em acção. Por isso, constitui-se um processo que 

diz respeito à convivência social e à vivência pessoal, sendo que as necessidades 

fundamentais ao desenvolvimento do homem, no sentido de alcançar a plenitude 

da saúde humana são: o pensar, o agir, o imaginar e o amor. Assim sendo, para 

uma boa Qualidade de Vida, não basta apenas ministrar medicamentos ou ensi-

nar novos conhecimentos e padrões comportamentais. É preciso actuar nas ne-

cessidades e emoções que mediam tais conhecimentos e práticas, isto é, na base 

afectiva do comportamento, tendo em vista a saúde e bem-estar e a Qualidade de 

Vida. 

No entanto, no centro da reflexão sobre a saúde, encontra-se a temática da 

forma e do modo como o indivíduo se relaciona consigo próprio e com o seu con-

texto, enquanto ser afectivo, que experimenta e gera prazer. Por outro lado, pro-

mover a saúde equivale a condenar todas as formas de comportamento que vio-

lentam o corpo, o sentimento e a razão humana, gerando, consequentemente, a 

servidão, a perda da liberdade e a cristalização da angústia.  

Perante este quadro, sentimentos de indignidade, inutilidade e depreciação 

podem tomar conta de nossa mente, gerando sofrimento e perda de sentido em 

relação ao trabalho e à vida e, à menor dificuldade, podemos sentir-nos impoten-

tes, paralisados como se o nosso cérebro e músculos estivessem adormecidos. A 

vida, nestas circunstâncias, perde o seu sabor e todas as actividades para as 

quais somos chamados no nosso dia-a-dia podem, também, transformar-se em 

fardos muito pesados em relação à nossa fragilidade.  

Ora bem, este pode ser o começo de um quadro de depressão que, com o 

tempo, poderá aniquilar a nossa vida e levar-nos à inacção, perante o mais pe-

queno obstáculo! Não é isso que queremos…então livremo-nos dela, através do 

cultivo da vida saudável que implica o despertar das emoções, sejam elas positi-
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vas ou negativas, agindo com mais coragem e audácia, quando a sensação de 

impotência se transforma em energia e força para lutar. O fundamental, para o 

resgate da vida saudável, é a mudança na relação entre a pessoa e o mundo.  

Saúde, segundo Dejours (s/d) é a possibilidade de ter esperança e poten-

cializar esta esperança em acção. Por isso, constitui-se num processo que diz 

respeito à convivência social e à vivência pessoal, sendo que as necessidades 

fundamentais ao desenvolvimento do homem doente ou são, no sentido de alcan-

çar a plenitude da saúde humana, são: o pensar, o agir, o imaginar e o amor.  

 

1.7- QUALIDADE DE VIDA E NÍVEL SÓCIO-ECONÓMICO 

 

O nível sócio-económico da maioria da totalidade da nossa Amostra situa-

se na classe média (57,5%) e 23% dos inquiridos afirma pertencer à classe baixa. 

Da totalidade da Amostra também 18,8% dos inquiridos afirmou pertencer à clas-

se alta e média alta. Por estes valores percentuais podemos inferir que a nossa 

Amostra, regra geral, não pertence a uma população particularmente desfavoreci-

da, em termos financeiros.  

Sabe-se, no entanto, que os aspectos económicos podem determinar a 

Qualidade Global de Vida por poderem limitar o acesso a muitos dos recursos 

sociais, por condicionarem as oportunidades, o poder, o prestígio, as amizades, e 

o estatuto social. Além disso, sabe-se, também, que a doença crónica e o pro-

grama de tratamento implicam reajustes na vida dos doentes renais, que as mu-

danças no estilo de vida podem levar a conflito com as aspirações do indivíduo 

em manter-se independente e produtivo e que, melhorando a adaptação, o doente 

renal pode melhorar a sua Qualidade de Vida, especialmente em relação à família 

e às relações sociais (Hoothay et al, 1990; Simmons e Abress, 1990; Ferrans e 

Powers, 1992; Hooper, 1994)).  

O nível sócio-económico é, de facto, um aspecto importante se tivermos 

em conta que o suporte financeiro é de especial relevo para a qualidade de vida 

destes doentes. No entanto, sabemos que os apoios governamentais prestados a 
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estes doentes estão um tanto esquecidos e/ou ultrapassados, como se pode veri-

ficar pela revisão crítica da literatura e pela luta associativa que vem sendo de-

senvolvida.  

É óbvio que a mudança de vida em relação à profissão vai ter repercus-

sões na personalidade e nos aspectos afectivos e emocionais do indivíduo. Há 

uma certa inversão de papéis, por vezes, diminuição das receitas, aumento das 

despesas, o que faz baixar a auto-estima se a pessoa não aceitar a realidade da 

sua nova situação.  

Por isso, terá melhor Qualidade de Vida a pessoa que aceita a consciência, 

a realidade, e a verdade, adquirindo a paz e o equilíbrio, a vivência e a convivên-

cia, a realização e a auto-realização, visto assim possuir todas as respostas gra-

vadas no seu intimo e impõe-se-lhe, apenas, vê-las e percebê-las, aceitá-las e 

vivenciá-las, visto desequilibrado ser, em grande parte, o que não se vê a si pró-

prio e que não toma consciência de si mesmo, ou que tem medo de aceitar a mu-

dança nas suas circunstâncias de vida (Evaristo Fernandes, 2000).   

 

1.8- QUALIDADE DE VIDA E TEMPO DE HEMODIÁLISE  

 

No que respeita ao tempo de Hemodiálise, verificámos que a maioria da to-

talidade da Amostra faz tratamento por Hemodiálise entre dois a quatro anos, 

embora 32,5% da Amostra refira que faz tratamento há mais de cinco anos.  

De salientar que algumas investigações desenvolvidas demonstraram que 

o aumento de tempo de sobrevivência destes doentes estava frequentemente re-

lacionado com a oportunidade de actividades de lazer e de fazer períodos de fé-

rias. Este é um dos aspectos que por vezes condiciona a vida destes doentes, 

uma vez que nem sempre é fácil encontrar vagas nas unidades de HD para onde 

desejam ir passar as suas férias.  

Podemos considerar aqui, também, a influência do bom humor, uma emo-

ção considerada positiva resultante da actividade de algumas estruturas cere-

brais. Com efeito, o riso ou bom humor parece estar associado primeiramente ao 
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córtex motor suplementar, uma observação constatada, também, por resultados 

da estimulação eléctrica desta área durante as cirurgias do cérebro. Assim, o sen-

timento emocional agradável que acompanha o riso parece estar associado ao 

núcleo acumbens, como estão outros estados emocionais positivos.  

Então, parece-nos que a proposta terapêutica que resulta e que pode con-

tribuir para esta Qualidade de Vida relativa ao tempo de hemodiálise, é a seguin-

te: se o Sistema Nervoso central e a sua função emocional podem influenciar di-

rectamente o nosso sistema imunológico, então tem de ser possível o restabele-

cimento do bom funcionamento imunológico, transformando emoções negativas 

em positivas e, assim, contribuir para o bem-estar e Qualidade de Vida (Watt, 

1998).    

Na mesma perspectiva, Berk e colaboradores (2001) estudaram, também, 

a modulação neuroimunológica durante e depois de doentes terem sido subme-

tidos a programas associados ao bom humor e ao riso. Concluíram, os autores, 

que o riso e o bom humor podem ter efeitos benéficos na saúde, recomendando 

esse tipo alternativo de terapia para melhorar o bem-estar e como coadjuvante 

ao tratamento médico formal. 

Ainda, a este propósito, lembremos a importância da adaptação à hemodiá-

lise. Senão vejamos: quer o adulto supostamente normal, o adulto doente, o aluno 

que está a apreender conhecimentos e todos os seres humanos em geral não 

deixam os aspectos afectivos que compõem a sua personalidade fora do contexto 

onde estão ou onde vão ser inseridos, quando estão interagindo com os objectos 

do conhecimento (sejam eles quais forem) e, decerto, não deixam “em hiberna-

ção” os seus sentimentos, afectos e relações interpessoais, enquanto estão a 

pensar.    

De grande relevo é, também, a citação que a seguir se segue e que ilustra 

perfeitamente a comum e célebre frase do senso comum, quando se diz…Doente 

informado, “doente curado”: "A comoção do medo ou da cólera diminui quando o 

sujeito se esforça para definir-lhe as causas. Um sofrimento físico, que procura-

mos traduzir em imagens, perde algo de sua agudez orgânica. O sofrimento mo-

ral, que conseguimos relatar a nós mesmos, cessa de ser lancinante e intolerável. 
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Fazer um poema ou um romance de sua dor era, para Goethe, um meio de furtar-

se a ela (Nadel-brulfert j. et al, 1986). 

Contudo, não podemos esquecer que para uma boa adaptação, devemos ter em 

atenção a auto-realização humana, pois, tratando-se da necessidade mais eleva-

da no topo da hierarquia das necessidades, segundo vários estudiosos que já fo-

ram referenciados neste trabalho, sendo que para haver realização de qualquer 

necessidade tem de haver motivação. Por isso, cabe referir aqui o que se entende 

por motivação. 

Por tudo isto, como refere Evaristo Fernandes (2000), torna-se necessário 

evidenciar o facto de que a individualidade de um ser humano e seus respectivos 

processos de individuação não só são genéticos ou hereditários, mas, também, 

instintivos e pulsionais, emocionais e afectivos, sociais e psicológicos, culturais e 

económicos, sistematicamente interactuantes e não apenas o somatório dos 

seus subsistemas. Isto porque o seu todo vivo, actuante, organizado e auto-

organizador ser diferente da soma de todas as suas partes e, daí, a sua diferen-

ça em relação aos outros indivíduos da mesma natureza, a sua singularidade, 

identidade e originalidade, necessárias e imprescindíveis não só ao seu harmo-

nioso desenvolvimento, mas, também, à sua plena expansão, concretização e 

realização (Evaristo Fernandes, 2000). 

 

1.9- QUALIDADE DE VIDA E FALTAS AO TRATAMENTO  

 

Quanto às faltas ao tratamento por Hemodiálise e ao N.º de internamentos 

nos dois últimos meses, os valores percentuais foram baixos, o que pode signifi-

car que a totalidade da nossa Amostra se encontra em bom estado geral e que, 

além disso, interiorizou a necessidade de tratamento tendo dele uma melhor acei-

tação.  

A este propósito apraz-nos lembrar aqui a 3ª fase de adaptação do doente 

ao programa de Hemodiálise, na qual o doente começa a readquirir o seu equilí-
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brio psicológico e emocional, passando a aceitar e a entender as suas limitações, 

e a entender a técnica que o rodeia.  

Contudo, podem, também, surgir muitos factores de instabilidade devido à 

frequência com que surgem as complicações e os internamentos, o tipo de perso-

nalidade, o auto-conceito e o apoio familiar de que o doente dispõe. Dependendo 

da capacidade de adaptação e da conjugação de todos os factores referidos, as-

sim será a Qualidade de Vida destes doentes (Nolasco (1982). 

De qualquer modo, este aspecto pode ter a ver com a adaptação positiva 

ao tratamento, mediada pelas emoções que a situação de doença causou nos 

doentes.  

Por exemplo, alguns autores consideram as reacções afectivas como facto-

res favorecedores da adaptação e da sobrevivência, induzindo determinadas con-

dutas e inibindo outras. Outros investigadores, consideram, mesmo, que as emo-

ções mais intensas, tidas como desorganizadoras, podem favorecer a sobrevi-

vência, porque a desorganização pode ser selectiva, eliminando algumas acções, 

mas permitindo que outras aconteçam (Strongman, 1998).  

  Ainda, na opinião de outros investigadores, quando dentro de determinados 

limites, a participação afectiva reforça o componente cognitivo, dando maior sabor 

às vivências do dia-a-dia e facilitando os comportamentos adaptativos mas, acima 

do limite, as emoções comprometem a capacidade de raciocínio e, abaixo do 

mesmo limite, como realça Damásio em "O Erro de Descartes", a afectividade 

escasseia, empobrecendo a vida (Damásio, 1997; LeDoux, 1998; Caldas, 2000).  

 

1.10- QUALIDADE DE VIDA E TRANSPLANTE RENAL 

 

Quanto à variável do contexto clínico “transplante”, verificámos ser pouco 

significativa a percentagem, pois apenas 10% da Amostra já foi submetida a 

transplante renal. Pela revisão crítica da literatura e pela nossa experiência pes-

soal, sabemos que este é o “sonho dourado” dos doentes Hemodialisados, sendo, 

também, o seu “calcanhar de Aquiles”.  
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Num estudo por nós realizado em 1993, verificámos exactamente os mes-

mos resultados em relação aos transplantes renais. Não obstante tratar-se de 

uma variável que pode contribuir substancialmente para a Qualidade de Vida dos 

insuficientes renais crónicos, não tem havido, no entanto, grande sucesso neste 

tipo de situações.  

Não será já por falta de rins dadores, uma vez que a nossa legislação per-

mite que qualquer um de nós seja dador desde que à data da morte não possu-

amos um registo de não dadores. Porém, os problemas de histocompatibilidade 

continuam a condicionar o sucesso dos transplantes renais.  

Num estudo realizado por Hoothay et al (1990) as expectativas destes do-

entes em relação a um futuro melhor pareciam relacionar-se com a oportunidade 

e sucesso de um transplante renal, na esperança de uma melhor Qualidade de 

Vida.  

No entanto, manifestavam também alguma preocupação com a melhoria 

do estado de saúde, o regresso à vida profissional activa, ter uma vida sexual sa-

tisfatória, ter filhos e vê-los encaminhados para a vida. As respostas mais pessi-

mistas relacionavam-se com a deterioração da saúde, medo do divórcio ou perda 

do apoio familiar, particularmente por parte do cônjuge, rejeição de um eventual 

transplante, dificuldades económicas e medo da morte.  

 

1.11- QUALIDADE DE VIDA E SUPORTE SOCIAL  

 

Nas estatísticas relativas ao suporte social, constatámos que os homens 

têm uma melhor percepção do suporte social, particularmente em relação ao su-

porte financeiro. Com efeito, alguns autores defendem que existem várias razões 

para uma inferior Qualidade de Vida nos doentes desempregados, nomeadamen-

te: maiores dificuldades económicas, desconforto psicológico e emocional por es-

tarem inactivos e uma sensação de perda de controlo sobre a própria vidam. Por 

outro lado, os indivíduos com rendimento mais elevado apresentavam, em estu-

dos realizados, scores significativamente mais elevados na dimensão sócio-
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económica, do que aqueles que apresentavam baixos rendimentos (Ferrans e 

Powers, 1993).  

No entanto, Mesmo tendo-se verificado uma melhoria da sua Qualidade de 

Vida com a introdução da eritropoietina humana no seu tratamento, o que veio 

diminuir a incidência da anemia e aumentar o seu desempenho físico, estudos 

realizados revelam que o n.º de empregados a tempo inteiro não aumentou mais 

de 20/%. Ora, sabendo-se que o emprego é um factor significativo na avaliação 

da Qualidade de Vida, uma vez que influencia a auto-estima, os sentimentos de 

independência e de controlo que se tem sobre a própria vida, esta variável é ain-

da mais importante quando se verifica que a maioria dos doentes em programa 

regular de HD se encontra desempregada (Kafkia et al, 1996).    

De acordo com alguns autores, existem, ainda, várias razões para uma in-

ferior qualidade de vida nos doentes desempregados, nomeadamente: maiores 

dificuldades económicas, desconforto psicológico e emocional por estarem inacti-

vos e uma sensação de perda de controlo sobre a própria vida. Por outro lado, os 

indivíduos com rendimento mais elevado apresentavam, em estudos realizados, 

scores significativamente mais elevados na dimensão sócio-económica, do que 

aqueles que apresentavam baixos rendimentos (Ferrans e Powers, 1993).  

Não podemos deixar de lembrar também O relatório “ A Situação Social na 

União Europeia” (2003) que, relativamente ao apoio social, refere: As redes soci-

ais, como os membros da família, parentes e amigos, contribuem consideravel-

mente para a protecção e promoção da saúde dos indivíduos. Podem, também, 

exercer uma influência sobre o estilo de vida, que constitui em si um factor impor-

tante para a saúde do indivíduo, podendo essa influência ser positiva ou negativa.   

Além disso, o suporte social, promovendo o relacionamento com pessoas 

significativas, pode ajudar o doente a fazer face aos seus problemas, podendo 

facilitar a mobilização de recursos psíquicos, fazendo crescer a motivação indivi-

dual em situações particularmente difíceis, assim como disponibilizar meios e ser-

viços de natureza económica que melhorem a sua recuperação, proporcionando 

uma melhor Qualidade de Vida (Rook, 1984). 
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Nesta perspectiva, consideramos que, por um lado, os sentimentos, as 

emoções e os valores devem ser encarados como objectos de conhecimento, 

posto que tomar consciência, expressar e controlar os próprios sentimentos talvez 

seja um dos aspectos mais difíceis na resolução de conflitos e, por outro lado, a 

educação da afectividade pode levar as pessoas a conhecerem-se e a compreen-

derem melhor as suas próprias emoções e as das pessoas com quem interagem 

no dia a dia. Grosso modo, tratar-se-á de desenvolver uma postura analítica pe-

rante sentimentos e valores.  

 

1.12- QUALIDADE DE VIDA E APOIO FAMILIAR  

 

Quanto ao apoio familiar (Apgar familiar), a maioria da totalidade da Amos-

tra (76,3%), refere que a sua família é altamente funcional, ou seja, que é com-

pensador o apoio que recebem, não havendo diferenças significativas entre am-

bos os sexos. Com efeito, estudos realizados demonstram que a família e o apoio 

familiar que o doente recebe tem sido também considerada como um factor de 

especial relevo para a Qualidade de Vida destes doentes.  

Os aspectos em que os doentes pareciam apresentar maior satisfação re-

lacionavam-se com a felicidade, a saúde da família e os filhos. Consideravam 

ainda de maior importância a própria saúde, os cuidados de saúde a saúde da 

família e os filhos. 

A crença de que o suporte social tem efeitos mediadores na protecção da 

saúde está bem apoiada (Rutter e Quine, 1996). Ao fazerem uma revisão de in-

vestigação acerca de evidências epidemiológicas da relação entre suporte social 

e saúde, Broadhead et al (1983) concluíram existir uma forte relação entre as du-

as variáveis, enquanto que Schwarzer e Leppin (1991), procedendo a uma revi-

são de investigações verificaram que a má saúde era mais pronunciada entre os 

que tinham falta de suporte social. 

Também Lin (1986) concebe a ideia de que o suporte social serve de me-

diador ou catalisador entre os efeitos possíveis dos diversos acontecimentos de 
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vida e a saúde mental. Assim, todos os fenómenos são potencialmente stressan-

tes ou destabilizadores e, quando não existe apoio ou preparação, podem desen-

cadear efeitos nocivos em termos mentais e / ou físicos. Podemos estabelecer, 

como princípio geral, que o indivíduo com bom suporte social experimenta os 

acontecimentos significativos mais adequadamente. 

Com efeito, o suporte social promovendo o relacionamento com pessoas 

significativas, pode ajudar o doente a fazer face aos seus problemas, podendo 

facilitar a mobilização de recursos psíquicos fazendo crescer a motivação indivi-

dual em situações particularmente difíceis, assim como disponibilizar meios e ser-

viços de natureza económica que melhorem a sua recuperação, proporcionando 

uma melhor Qualidade de Vida (Rook, 1984). 

Kafkia et al (1996) salientam, ainda, que a IRCT e a HD podem afectar o 

casamento e as relações familiares, mas por outro lado, a doença pode também 

reforçar os laços familiares. O que é relevante, para este autor, é o grau em que o 

indivíduo se sente desejado, respeitado e envolvido socialmente. 

Por outro lado, os sentimentos mais duradouros, como a afectividade, por 

exemplo, significam que uma pessoa está implicada com algo ou alguém e este 

facto pode constituir-se desde emoções simples a sentimentos mais complexos 

que caracterizam a própria personalidade do indivíduo.  

Com efeito, Kafkia et al (1996) referem que o afecto estrutura o entrelaça-

mento das subjectividades pessoais, sejam as atitudes solidárias, as antipatias, 

os enfrentamentos, as lealdades ou as oposições. Importa lembrar que a criação 

do vínculo afectivo leva tempo, ou seja, é necessário compartilhar história e vi-

vências para que os laços afectivos se solidifiquem (Dejours, s/d).  

Também Caplan (1974), no âmbito dos seus estudos na área da Psiquiatria 

Preventiva e da Saúde Mental e Comunitária, realça o papel que as pessoas po-

dem desempenhar na resolução de uma situação de crise, introduzindo o termo 

de “Sistema de Suporte” que engloba: o apoio informal que abrange a família, os 

amigos, os vizinhos e os prestadores de serviços comunitários (como sejam: os 

Centros Paroquiais, os Clubes, as Associações de Voluntários e outros); e o apoio 

formal onde realça o papel que pode ser desempenhado pelos técnicos e profis-
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sionais ao colaborarem com os líderes da comunidade, na compreensão das rela-

ções humanas e das suas necessidades sociais. 

Este mesmo autor propôs três conjuntos de actividades que podem ser 

proporcionadas pelo “Sistema de Suporte”. A primeira refere-se ao facto das rela-

ções com pessoas significativas incentivarem o indivíduo para que este consiga 

mobilizar os seus recursos psicológicos de forma a ultrapassar as suas dificulda-

des, reforçando desta forma a sua capacidade para lidar com as múltiplas fontes 

de stress. 

 A segunda consiste no sistema de relações que permite uma partilha de 

actividades e responsabilidades que podem ser o preparar refeições, o cuidar de 

crianças ou pagar as contas, aliviando significativamente o indivíduo e, por último, 

o suporte social proporciona ajuda material como, por exemplo, o apoio monetá-

rio, o ensino de competências ou ainda a orientação na resolução de situações 

específicas. 

Ainda para Ornelas (1994), o suporte fornecido a um determinado indivíduo 

estaria assim relacionado com os apoios informais e formais por eles recebidos. 

Também Cassel (1974) estudou a relação entre suporte social e stress, 

tendo verificado que uma ruptura ao nível dos laços sociais significativos, desen-

cadeada pelas condições de stress do meio, levaria a situações de desequilíbrio 

e, consequentemente, a uma maior vulnerabilidade à doença, Realçando, assim, 

a importância que o meio social tem no desenvolvimento das doenças quer físicas 

quer psíquicas, bem como o papel que desempenha na defesa e protecção da 

saúde (Ornelas, 1994; Sarason et al, 1990). 

Para além disso, os trabalhos realizados por Cobb (1976) constituem tam-

bém, uma base de referência para a investigação e conceptualização do Suporte 

Social. Este autor refere-se ao Suporte Social como sendo essencialmente a in-

formação de que o indivíduo é amado, estimado e fazendo parte integrante de 

uma rede social. Este tipo de informação desempenharia a função de preenchi-

mento das necessidades sociais e de protecção do indivíduo, em situação de cri-

se ou de stress. A sua ideia central foi a de considerar o Suporte Social como 
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amortecedor de stress vivencial, concluindo que este desempenha uma função 

facilitadora em situações de crise (Sarason et al, 1990). 

Queremos significar, ainda, que uma família com laços afectivos fortes po-

de, de facto, contribuir para diminuir os efeitos destabilizadores da doença, unir os 

seus membros, sem codependência, e contribuir para uma boa orientação das 

emoções e para uma Qualidade de Vida satisfatória.   

 

1.13- QUALIDADE DE VIDA E AUTO-CONCEITO 

 

Nas estatísticas relativas ao auto-conceito não encontramos diferenças 

significativas entre o sexo masculino e o sexo feminino. Contudo, verifica-se uma 

maior tendência para o sexo masculino no que respeita à auto-eficácia, maturida-

de psicológica e auto-conceito total, e para o sexo feminino na aceitação/rejeição.  

Quanto aos aspectos que ao auto-conceito dizem respeito, lembramos aqui 

os estudos de Hooper (1994, p.186) que, reportando-se aos problemas mais co-

muns referenciados pelos doentes, refere que a necessidade da Diálise provoca 

alterações e ajustes no relacionamento familiar.  

Alguns dos aspectos referidos pelos doentes são: preocupação pelo facto 

do cônjuge não se adaptar à sua necessidade de se tratar na clínica; sentimentos 

de culpa por estarem doentes, levando por vezes as mulheres a uma actividade 

compensatória em casa, negando as suas próprias necessidades e emoções.  

Em relação aos homens, estes são muitas vezes levados a negarem o seu 

grau de dependência, impondo a si mesmos obrigações, de modo a sustentar a 

sua imagem de protector da família, dificuldade em perceber as alterações de pa-

peis dentro da família, relacionadas com o processo de tomada de decisões, ten-

dência para proteger a família, chegando alguns doentes a não revelarem aos 

familiares o seu verdadeiro estado de saúde, dificuldade em manter uma boa au-

to-imagem por não se conseguirem adaptar às alterações físicas e sexuais provo-

cadas pela doença.  
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Outros trabalhos, realizados com a escala por nós aplicada, demonstram 

que existe uma grande influência das relações sociais (especialmente com as 

pessoas afectivamente mais significativas) e a construção de um bom auto-

conceito. Uma relação de tolerância, de ajuda e de incentivo para vencer as difi-

culdades, por parte de pessoas significativas, estão igualmente relacionadas com 

um auto-conceito positivo (Bouça e Fonte, 1986; Vaz Serra, Firmino e Matos, 

1986).  

Por outro lado, como sabemos, a auto-estima é a dimensão afectiva do au-

to-conceito, que está relacionada com o sentido de eficiência pessoal e de auto-

valorização. A auto-estima refere-se a um sentido de auto-respeito, confiança, 

identidade e assertividade do indivíduo. A sua presença permite identificar os in-

divíduos bastante produtivos daqueles que fracassam, desistem ou sucumbem 

perante as dificuldades. Ora, doentes com uma elevada auto-estima, têm maior 

capacidade para gerir as emoções e melhorar a cada dia a sua Qualidade de Vida 

(Branden, 1993).  

Trata-se de pessoas que, quando enfrentam desafios ou problemas, rea-

gem com confiança e geralmente são bem sucedidas. Sentem-se orgulhosos de 

si mesmos e responsabilizam-se pelos seus próprios actos. Em contraste com tais 

pessoas, estão os indivíduos que, apresentando baixa auto-estima, são medrosos 

e não se arriscam, por temer o fracasso, preocupando-se com o que os outros 

pensam deles ou dos seus actos e, geralmente, não são capazes de fazer frente 

aos desafios. As pessoas que possuem baixa auto-estima, regra geral, embora 

saibam o que fazer para atingir certas metas em uma situação social, nem sequer 

tentam porque se sentem incapazes.  

Relativamente às perdas, a perda verdadeiramente mais difícil de aceitar é 

aquela que faz com que o indivíduo se veja através de si mesmo e constate que 

está carente de recursos. Portanto, o primeiro passo para lidar com as nossas 

perdas é admitir a nossa fraqueza e vulnerabilidade diante dos reveses da vida. 

Em segundo lugar, devemos posicionar-nos, com toda a abertura, diante daquele 

ou daquilo que nos magoa; a mágoa drena as nossas energias; portanto, preci-
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samos compensar esta drenagem dirigindo os nossos sentimentos negativos para 

fora de nós mesmos. 

 

1.14- QUALIDADE DE VIDA E ANSIEDADE COGNITIVO-SOMÁTICA  

 

No que concerne à variável ansiedade cognitivo-somática, constatámos 

que existe uma maior prevalência de ansiedade ligeira (46,9%) e moderada 

(30,6%), sendo quase nulo o percentual de casos com ansiedade acentuada. Por 

outro lado, é no sexo masculino que se verifica a maior prevalência de ansiedade 

ligeira (54,5%) e no sexo feminino o de ansiedade moderada (61,2%), sendo a 

diferença, em ambos os casos, estatisticamente significativa.   

A este respeito, considera Rachman (1978) que a ansiedade pode manifes-

tar-se através de: comportamento verbal, activação fisiológica e desempenho mo-

tor observável. O autor salienta ainda que, embora cada um dos componentes 

assinalados esteja parcialmente ligado aos outros, têm, no entanto, uma relativa 

independência. Assim, em determinados indivíduos, a ansiedade pode ser pre-

dominantemente cognitiva, noutros de natureza vegetativa/somática.  

Com efeito, a ansiedade, enquanto emoção, pode ser considerada como 

uma reacção natural que se produz diante de certos tipos de situações nas 

quais a pessoa necessitaria de recursos adaptativos extra. As situações onde 

se desencadeiam as reacções de ansiedade têm em comum, regra geral, a pre-

visão subjectiva de possíveis consequências negativas para o indivíduo. Esta 

reacção supõe uma mobilização de diferentes recursos cognitivos, tais como a 

atenção, a percepção, a memória, o pensamento, a linguagem, etc., de diferen-

tes recursos fisiológicos, como a activação do sistema nervoso autónomo, da 

activação motora, da actividade glandular e de diferentes recursos de compor-

tamento, como estar alerta, evitar o perigo, entre outros. Tais recursos teriam 

como objectivo o enfrentamento das possíveis consequências negativas pois, 

apesar da ansiedade ser uma emoção natural, de carácter essencialmente 

adaptativo, quando excessiva ela pode estar na base de muitos processos que 

podem levar à doença (Silva, 2000). 
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De realçar, ainda, que há pessoas que se regozijam de saberem controlar 

as emoções, mas o facto de não se comportarem de acordo com esses sentimen-

tos negativos não significa, de todo, que não estejam a experimentar as tais emo-

ções negativas. Pode não bastar a essas pessoas o controlo das manifestações 

das emoções negativas, pois, mesmo controlando as reacções de ansiedade, po-

de haver níveis elevados de activação fisiológica global, de alterações do sistema 

nervoso autónomo ou de mudanças no sistema imunitário, o que irá contribuir pa-

ra o desconforto ou para uma Qualidade de Vida pouco satisfatória (Falcone, 

2000). 

Muller (1986) salienta que na literatura contemporânea romancista e filosó-

fica, assim como na medicina confundem muitas vezes angústia e ansiedade. 

Acentuando a dicotomia, o autor diz que a ansiedade é a tradução de uma doen-

ça psicológica e a angústia uma doença psicológica acompanhada de manifesta-

ções somáticas. 

 Parece-nos, assim, que ambos os termos fazem parte de um mesmo cons-

tructo, sendo a ansiedade mais direccionada para a componente cognitiva e a 

angústia mais para a componente vegetativa.  

Em psicologia, a ansiedade é valorizada como uma emoção ou como um 

impulso ou mesmo como uma resposta emocional. Daí que seja interpretada co-

mo força desencadeadora de alguns comportamentos; como resposta emocional 

a estímulos; como impulso desagregador de comportamentos adequados e, em 

alguns casos, como uma simples emoção ou ainda como um traço típico específi-

co que caracteriza uma personalidade (Vaz Serra, 1980).  

De acordo com o supracitado autor a ansiedade ocupa um lugar predomi-

nante no estudo da psicopatologia e a sua importância advém do facto de ser 

considerada a mediadora do comportamento neurótico e também por aparecer 

ligada a outras perturbações psicológicas (Vaz Serra, 1989).    

Considera ainda este autor que “o estado de ansiedade é particularmente 

incomodativo”, uma vez que: a nível biológico, origina um momento de activação 

e em relação ao comportamento em geral pode reduzir a sua eficácia e determi-

nar respostas “estereotipadas” de fuga e de “evitamento”.  
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Segundo Rachman (1978) que a ansiedade pode manifestar-se através de: 

comportamentos verbais, activação fisiológica e desempenho motor observável. O 

autor salienta ainda que, embora cada um dos componentes assinalados esteja 

parcialmente ligado aos outros, têm, no entanto, uma relativa independência. As-

sim, em determinados indivíduos, a ansiedade pode ser predominantemente cog-

nitiva, noutros de natureza vegetativa, e noutros ainda, mais de natureza motora.  

De acordo com o supracitado autor, uma pessoa pode ter manifestações 

cognitivas (pensamentos de medo) e vegetativas (coração a bater depressa de-

mais ou mãos frias e suadas) de ansiedade e, no entanto, não evitar aproximar-se 

da situação temida (não apresentar o componente motor) ou, pelo contrário, refe-

rir, a nível cognitivo, que não tem medo e apresentar uma resposta de evitamento 

motor demasiado marcada em relação à circunstância ou objecto temidos (Rach-

man, 1978).   

Por outro lado, os factores cognitivos são de grande relevância, apesar de, 

considerados isoladamente, não explicarem todas as situações em que pode sur-

gir ansiedade social. É de salientar, pela sua importância para a saúde e para a 

Qualidade de Vida do ser humano, a relação que existe entre pessoas com um 

baixo auto-conceito e a sua tendência para auto-avaliações muito fracas. Por ou-

tro lado, pessoas há que, possuindo altos níveis de execução, podem apresentar 

uma ansiedade social elevada.  

 

1.15- QUALIDADE DE VIDA E PERSONALIDADE  

 

De referir que, nas estatísticas relativas à variável personalidade verificá-

mos que apesar de no factor extroversão/introversão não encontrarmos diferen-

ças estatísticas significativas, as mulheres tendem a ser mais introvertidas que os 

homens. Quanto ao factor neuroticismo/estabilidade a pontuação média revela-

nos que as mulheres são mais neuróticas que os homens, sendo a diferença esta-

tística bastante significativa 
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No que concerne ao factor neuroticismo/estabilidade constatamos que 

pouco mais de metade dos inquiridos (51,3%) se autoclassifica como intermédio. 

Como estáveis, enquadram-se nesta classificação 45,6% da Amostra total e como 

neuróticos 3,1%.  

 De facto, as investigações sobre o bem-estar psicológico, a saúde e a Qua-

lidade de Vida têm revelado que alguns tipos de personalidade podem experimen-

tar, com certa regularidade, tanto emoções positivas como negativas.  

 Alguns autores referem, ainda, que as pessoas que possuem poucos con-

tactos sociais não desenvolvem as suas habilidades sociais, são tímidas e pouco 

autoafirmativas, sofrem de ansiedade social, têm uma baixa auto-estima, apre-

sentam atitudes negativas e desconfiadas face às relações sociais e, por vezes, 

manifestam sentimentos de alienação (Jones, 1985; Argyle et al., 1989; Garrido 

Luque et al., 1995).  

 De facto, a nossa Amostra refere uma vida muito limitada em termos de 

relações sociais e de convívio com os outros, apontando a doença, a falta de “for-

ças”, a tristeza, e outros aspectos, para justificar o seu isolamento. Porém, é de 

acrescentar que a sua vida está condicionada pela própria doença e consequente 

tratamento.  

São doentes que dificilmente podem ter um emprego a tempo inteiro, por-

que, pelo menos, em dias alternados, estão ligados cerca de 4 a 5 horas a uma 

máquina. Assim também as suas oportunidades de convívio, no contexto dos 

amigos e da sociedade em que estão inseridos, são decerto muito reduzidas.  

Por outro lado, dos referidos aspectos, temos a considerar o tipo de perso-

nalidade e a maneira como o indivíduo encara as situações, pois, como refere 

John Morreall (1987) … "A pessoa que tem sentido de humor, não só é mais des-

contraída perante situações potencialmente stressantes, como também as com-

preende de forma mais flexível. Mesmo aquele em cujo ambiente não ocorram 

muitas coisas, a sua imaginação e criatividade vão afastá-lo da rotina mental per-

mitindo desfrutar de si mesmo, evitar o aborrecimento e a depressão." 
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Além disso, cabe referir aqui a perspectiva holística da personalidade que 

defende, segundo Goldstein e outros autores, que um determinado sintoma pato-

lógico não pode ser compreendido ou reduzido a uma mera lesão orgânica locali-

zada, mas como tendo características e/ou fortes reforços ou abrandamentos do 

organismo como um todo, como um conjunto integrado, como um holos e não co-

mo um conjunto de partes mais ou menos independentes.  

Segundo Goldstein, o corpo e a mente não podem ser vistos como entida-

des separadas, tais como separamos o software do hardware, pois ambos só se 

expressam na conjunção, na união e íntima conexão de ambos. O organismo é 

uma só unidade e o que ocorre numa parte afecta o todo, como já era reconhecido 

pela medicina Homeopática e pelas artes da cura não ocidentais, como na medi-

cina chinesa, e na sabedoria das tradições populares e xamanistas de povos ditos 

"primitivos" (Capra, 1986; Eliade, 1997; Guimarães, 1996). 

 

2- CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA AMOSTRA 

 

De forma a classificarmos a Qualidade de Vida dos participantes no estudo, 

adoptámos a fórmula expressa pelo autor, na escala. Pelos resultados obtidos 

pudemos constatar que mais de metade da Amostra (58,8%) se autoclassifica 

como não tendo Qualidade de Vida satisfatória.  

Os homens, neste caso particular, são os que apresentam índices mais 

elevados (60,2%), mas a diferença entre os grupos não é estatisticamente signifi-

cativa. Quanto a uma Qualidade de Vida muito satisfatória, é apontada por 13,9% 

das mulheres e 9,1% dos homens, constituindo apenas 11,3% da totalidade dos 

inquiridos. 

De qualquer modo, é notória uma certa tendência para as mulheres apre-

sentarem melhor Qualidade de Vida na função física, saúde geral, função social, 

desempenho emocional, e mudança de saúde que os homens, enquanto estes 
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apresentam melhores índices de Qualidade de Vida nos restantes factores, bem 

como na Qualidade de Vida total. 

 Tendo, porém, em consideração a classificação para a Qualidade de Vida e 

grupos etários, verificámos que no grupo classificado com Qualidade de Vida mui-

to satisfatória, metade da Amostra tem uma idade inferior ou igual a 51 anos e 

com Qualidade de Vida satisfatória 35,4% também apresenta aquela idade. As 

diferenças encontradas neste grupo etário são estatisticamente significativas.  

Por outro lado e em sentido oposto, verificamos que a Qualidade de Vida 

não satisfatória surge nos grupos etários mais velhos, concretamente nos partici-

pantes do estudo com idade superior ou igual a 74 anos, com 30,9% e com dife-

renças significativas.  

Pelos resultados expostos podemos então concluir que, regra geral, a Qua-

lidade de Vida tende a ser menor com o aumento da idade. Isto pode, também, 

estar relacionado com vários aspectos já referidos tais como emoções positivas 

como o bom humor ou pelo contrário, tendência à regressão por impedimento da 

realização das necessidades humanas mais elevadas.   

De referir ainda que Ferrans e Powers (1993), num estudo em que relacio-

naram a satisfação com a importância atribuída pelos doentes a vários aspectos, 

chegaram aos seguintes resultados: Os doentes revelavam maior satisfação com 

a família do que com as outras dimensões; A satisfação com a saúde e com a 

actividade física era significativamente inferior ao grau de satisfação com outras 

dimensões; Não se revelaram diferenças significativas entre o grau de satisfação 

nas dimensões sócio-económica, psicológica e emocional; A Qualidade de Vida 

estava significativamente correlacionada com a actividade profissional, grau de 

instrução e idade do doente; A independência económica revelou ser uma dimen-

são muito importante para os doentes que referiram estar ligeiramente satisfeitos 

com este aspecto; Os doentes estavam moderadamente satisfeitos com as rela-

ções familiares, vizinhos e amigos, considerando estas dimensões moderadamen-

te ou muito importantes; Os aspectos em que os doentes pareciam apresentar 

maior satisfação relacionavam-se com a felicidade, a saúde da família e os filhos. 



 

 435 

Consideravam ainda de maior importância a própria saúde, os cuidados de saúde 

a saúde da família e os filhos. 

Nesta perspectiva, estes dados podem chamar a atenção dos profissionais 

da saúde para a importância de incentivar para alterações do estilo de vida da 

população. A modificação de alguns comportamentos, tais como, deixar de fumar, 

cuidar da alimentação, controlar o stress, praticar exercício ou actividade física 

regularmente, dormir um número de horas adequado, fazer consultas médicas 

periódicas, permitiria reduzir drasticamente a mortalidade e contribuir para a Qua-

lidade de Vida, provocando, embora, emoções desagradáveis pela repentina mu-

dança de comportamentos, mas uma grande satisfação pelos resultados que, 

posteriormente, seriam obtidos.  

Neste estudo, os resultados relativamente elevados, quer para a Qualidade 

Global de Vida, quer para as diferentes dimensões estudadas, sugeriram que os 

doentes estavam satisfeitos com os aspectos mais importantes. Lembram, os au-

tores, que estes resultados podem indicar que os doentes ajustam os seus objec-

tivos depois de entrarem em programa de Hemodiálise (Ferrans e Powers, 1993). 

De realçar que, dado ser possível um indivíduo ter um bom índice de saúde 

e estar bastante doente (disease) é, também, possível conceber e intervir, ao 

mesmo tempo, na saúde e na doença. A aceitação desta coexistência está na 

origem da notoriedade que tem tido a noção de Qualidade de Vida relacionada 

com a saúde.  

 

*** 

Relativamente às hipóteses testadas, os seus resultados parecem vir de 

encontro a alguns estudos já realizados em doentes Hemodialisados, que por par-

te de investigadores de reconhecido mérito, quer por nós, enquanto estudantes, e 

pelos nossos educandos, especialmente na realização das investigações realiza-

das nas monografias de fim de curso.   

 

3 - FACTORES PREDICTORES DE QUALIDADE DE VIDA  
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Das dez Subhipóteses resultantes da hipótese genérica por 

nós formulada, pudemos concluir os seguintes aspectos: 

 

1- A idade, ansiedade total e extroversão são preditoras da função física;  

2 - O nível sócio-económico, idade ansiedade cognitiva e extroversão são 

preditoras do desempenho físico; 

3 - A ansiedade cognitiva, o tempo de hemodiálise, a idade e o sentido de 

responsabilidade/exigência são preditoras da dor;  

4 - A ansiedade somática, o tempo de hemodiálise, a extroversão e o su-

porte financeiro são preditores da saúde geral;  

5 - A extroversão, ansiedade cognitiva, idade e suporte social total são 

preditores da vitalidade. 

6 - O suporte social total, o Apgar familiar, a idade e a ansiedade somáti-

ca são preditores da função social;  

7 - O nível sócio-económico, a idade e a maturidade psicológica são pre-

ditoras do desempenho emocional;  

8 - O neuroticismo/estabilidade é o único preditor da saúde mental;  

9 - A idade e a ansiedade total são preditores da mudança em saúde;  

10 - O nível sócio-económico, a ansiedade cognitiva, a idade e a extro-

versão constituíram-se preditores da Qualidade de Vida geral. 
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1- CONCLUSÕES/SUGESTÕES 

 

 Ao realizarmos o presente estudo, subordinado ao tema “ACÇÃO DAS EMO-

ÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO E NA SAÚDE” – Implicações para a Quali-

dade de Vida e Bem-estar – foi nossa preocupação encontrar relações que nos pudes-

sem explicar e permitir compreender a acção das emoções no desenvolvimento 

afectivo-cognitivo do indivíduo e na saúde, tendo em conta o bem-estar e Quali-

dade de Vida dos indivíduos, doentes ou não, pois como referimos ao longo do 

trabalho, cada vez mais os estudiosos desta matéria defendem que a saúde não é 

estática, existindo, sim, num continuum dinâmico, sistémico e integrador.  

 Por outro lado, verifica-se nos desenvolvimentos recentes das ciências que 

se debruçam sobre esta temática, desde a neurobiologia, psicologia, antropologia, 

genética à medicina em geral, a preocupação por parte dos investigadores dessas 

áreas do saber, em estabelecer e explicar uma relação estreita e intrínseca entre 

a génese das emoções e os efeitos das mesmas na saúde/doença e homeostasia 

do organismo do homem, como ser indivisível e indissociável, aspectos que, de 

acordo com os estudos desenvolvidos e os vários autores consultados, vão ter 

implicações na Qualidade de Vida e Bem-estar dos Indivíduos.  

 Nesta perspectiva, como docentes da área da saúde, esta questão desper-

tou em nós uma certa inquietação, pois, para além de lidarmos com os estudantes 

em contexto de formação teórica, teórico prática e prática, não nos podemos es-

quecer que os nossos educandos são indivíduos em fase de desenvolvimento, 

que não podem ser “esquartejados”, esquecendo-nos nós, os professores, de que 

estamos frente a seres que trazem consigo um manancial humano e genético 

que, juntamente com o contexto em que se desenvolveram, fazem deles indiví-

duos únicos e indivisíveis.  

Em nossa opinião, e cada vez mais as investigações apontam para isso, 

para além de sermos agentes que debitam conteúdos em sala de aula, devemos 

ser educadores, no sentido lato da palavra, tentando, também, compreender o 
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seu mundo, ou seja, o aluno, como pessoa na sua totalidade, que está em fase de 

mudança, de adaptação a uma nova realidade e, também, em fase de afirmação, 

o que os leva, na maior parte das vezes a não se compreenderem a si próprios, 

demonstrando comportamentos que os surpreendem e que, por vezes, não os 

deixam progredir, fazendo-os sentir diferentes e descontextualizados, especial-

mente aquando da transição do ensino secundário para o ensino superior.  

De realçar que, como docentes, não podemos ignorar que somos, também, 

técnicos de saúde que, embora tendo enveredado pela carreira de ensino, não 

nos podemos demitir da nossa área do saber, a Enfermagem. Tratando-se de 

uma ciência ecléctica, as suas exigências na actualização de conhecimentos e 

nos estudos de investigação tornaram-se, ao longo do tempo, cada vez mais visí-

veis e necessárias. Salienta-se ainda que, a par das novas tecnologias de infor-

mação, verificaram-se nas ciências médicas e outras, grandes desenvolvimentos, 

os quais não se compadecem com a falta de formação e de motivação para estu-

dos de investigação, quer por parte dos professores, quer por parte dos estudan-

tes. É, por isso, importante que estejamos actualizados nas mais diversificadas 

áreas, pois, e não é fácil assumi-lo, podemos correr o risco de sentir que o aluno 

nos vê apenas como um debitador de conteúdos e não como um formador, edu-

cador e amigo, a todos os níveis e em todas as circunstâncias. Por outro lado, 

devemos salientar a importância de formar bons enfermeiros, tanto no aspecto 

técnico como no aspecto humano e humanista, visando a formação/educação 

para a saúde dos doentes e da população em geral.  

Por tudo isto, ao enveredar-mos por um estudo que tem como investigação 

empírica a doença crónica, fizemo-lo por duas ordens de razões: a primeira, por-

que se trata de uma temática que dentro da especialidade que possuímos, a En-

fermagem Médico-Cirúrgica, trata-se também da nossa da área opcional, Nefrolo-

gia, Diálise e transplantes Renais; a segunda, porque somos detentores do grau 

de mestre em Ciências da Educação, na especialidade de Activação do Desen-

volvimento Psicológico, o que nos parece motivo perfeitamente justificável para o 

desenvolvimento e opção do estudo que realizámos e que acabamos de apresen-

tar.  
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Com efeito, foi ao terminar o referido curso de mestrado que se começou a 

verificar um grande desenvolvimento sobre o estudo das emoções, especialmente 

com o aparecimento dos trabalhos de Daniel Goleman e de António Damásio, 

embora a abordagem e curiosidade sobre as mesmas remonte já aos finais do 

Século XIX, com os estudos de Darwin. Tais trabalhos levaram a que, também 

nós sentíssemos uma certa motivação para desenvolver um estudo de pesquisa, 

que à época não sabíamos bem como, sobre tão interessante temática. Partimos, 

então, para um projecto que nos levou algum tempo a contextualizar, perante o 

qual encontramos muitas dificuldades quer a nível de literatura de apoio, quer a 

nível logístico, mas, não desistindo, fomos ultrapassando, “step by step”, as con-

tingências, percursos e percalços a que este caminho nos levou.  

De realçar que, como refere Damásio (1997), as emoções são, em sua es-

sência, constituídas por mudanças que emergem de estados do corpo, sendo in-

duzidas nos seus numerosos órgãos pelas terminações nervosas e que estados 

de tristeza ou de alegria são fundamentalmente constituídos pela percepção de 

certos estados corporais justapostos a determinados pensamentos e por uma 

modificação da tonalidade e da eficácia dos processos de pensamento. Por outro 

lado, constatámos que a saúde ou a doença é o resultado de factores originados 

do corpo, da mente (cérebro racional e cérebro emocional) e da interacção de 

ambos entre si, com o ambiente e o meio social em que os indivíduos estão inse-

ridos.  

Para além disso, a Saúde depende de uma variedade de factores que, a 

serem estudados, em nossa opinião, iriam, decerto, de encontro às ideias mais 

recentes e às nossas próprias ideias que incluem, na definição de saúde, os se-

guintes aspectos: As dimensões relativas ao bem-estar subjectivo; o desenvolvi-

mento harmonioso e as circunstâncias em que o indivíduo está inserido. 

Podemos compreender, assim, que saúde/doença não são processos está-

ticos nem independentes. Trata-se, sim, de um processo global em que os seus 

factores estão em interacção e influenciam um equilíbrio instável, ou seja, a doen-

ça não é um fenómeno acidental mas um sinal de um desequilíbrio. É, desta for-

ma, que uma diminuição da Qualidade de Vida, por motivos psicológicos ou soci-
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ais, determina um desequilíbrio emocional que tem por consequência enfraquecer 

o sistema imunitário.  

 Ao concluirmos este estudo pensamos que, apesar das suas limitações e 

das dificuldades encontradas para a sua realização, atingimos os objectivos inici-

almente propostos, que foram os seguintes:  

 Objectivo geral: 

- Procurar relações entre os efeitos da acção das emoções no desenvolvi-

mento afectivo-cognitivo e na saúde, bem-estar e Qualidade de Vida dos 

doentes Hemodialisados e algumas variáveis atributo, do contexto sócio-

demográfico, clínico, psicológico e emocional.  

Objectivos específicos 

- Identificar os efeitos da acção das emoções no desenvolvimento afectivo-

cognitivo e na saúde dos doentes Hemodialisados; 

- Identificar A influência de factores sóciodemográficos (familiares, profis- 

sionais e comunitários), na Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisa-

dos; 

- Identificar a relação e influência de factores do contexto clínico, na Quali-

dade de Vida dos doentes Hemodialisados; 

- Determinar a relação e influência de factores pessoais, psicológicos e  

  Emocionais na Qualidade de Vida dos doentes Hemodialisados;  

- Reflectir os resultados de forma a perspectivar a transmissão dos mes- 

  mos aos estudantes de Enfermagem;  

- Reflectir os resultados de forma a investir em futuras investigações; 

- Prestar alguns contributos para a Qualidade de Vida dos doentes Hemo-

dialisados; 

-Transmitir aos nossos educandos a necessidade da formação/educação 

para a saúde e da educação emocional dos doentes;  
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- Divulgar e/ou publicar um resumo deste trabalho e investir em investiga-

ções futuras. 

Dos resultados obtidos, e tendo em conta os objectivos traçados, verifica-

se que não existem diferenças estatisticamente significativas no que se refere ao 

género, à idade, ao estado civil, às habilitações literárias e à profissão/ ocupação 

actual da nossa amostra. Já em relação à profissão/ocupação exercida antes do 

programa de Hemodiálise, as diferenças são significativas entre os sexos. Por 

outro lado, os nossos inquiridos vivem maioritariamente com o cônjuge, havendo 

também referência a um razoável nível de suporte social e a uma satisfação com 

as suas famílias.  

Quanto ao tempo em que os nossos inquiridos estão submetidos a progra-

ma de Hemodiálise, este varia entre dois a quatro anos, sendo que 32,5% da 

amostra faz Hemodiálise há mais de cinco anos. Este resultado parece reflectir 

um certo bem-estar e Qualidade de Vida, pois, se tal não acontecesse, poderia 

querer significar que os doentes haviam já contraído complicações a curto ou a 

médio prazo. Por outro lado, parece, também, que a motivação para o tratamento 

tem sido um facto, uma vez que não se têm verificado faltas ao tratamento, nem 

internamentos por doenças concomitantes, pelo menos nos últimos dois meses 

do período em que decorreu a investigação.  

Estes resultados podem levar, também, a que os Insuficientes Renais te-

nham maiores cuidados com o seu estilo de vida, pois a esperança no transplante 

renal é o seu maior investimento psico-emocional, como nos foi dado saber. Con-

tudo, não nos podemos esquecer que a formação/educação para a saúde prati-

cada pelos técnicos envolvidos é, decerto, uma mais valia para o desenvolvimen-

to da orientação das emoções dos doentes, tendentes a comportamentos saudá-

veis.   

Também não se verificam diferenças significativas na amostra e entre os 

géneros relativamente ao auto-conceito, embora seja de salientar um auto-

conceito mais baixo nos homens, em relação ao suporte financeiro. Este aspecto 

faz todo o sentido, se pensarmos que poderá ter havido uma inversão de papéis, 

uma diminuição das receitas e um aumento das despesas, facto que leva ao de-
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senvolvimento das mais variadas emoções e mudanças de humor, podendo, 

mesmo, conduzir ao isolamento ou a comportamentos destrutivos.  

Em relação à ansiedade, os resultados demonstram que as mulheres apre-

sentam maiores níveis de ansiedade total e que os homens somatizam mais que 

as mulheres. Parece-nos que, tal resultado, poderá ter a ver com o factor aceita-

ção rejeição, mais evidente no auto-conceito da mulher e, também, com factores 

relacionados com a nossa cultura, uma cultura que, durante longa data e ainda 

hoje leva a que as pessoas não saibam orientar as suas emoções, de tanto 

aprenderem a controlar o que sentem.  

No que diz respeito à personalidade, os resultados indicam as mulheres 

como mais neuróticas e introvertidas, com diferenças estatísticas significativas, 

em relação aos homens, que indiciam níveis mais estáveis, também com diferen-

ças significativas. De realçar, no entanto, que a grande maioria da nossa amostra 

se encontra com idades elevadas, a maior parte em idade de reforma ou de pré-

reforma, facto que poderá levar a uma maior aceitação e adaptação ao tratamen-

to, não obstante as dificuldades económicas que possam surgir.  

Relativamente à Qualidade de Vida, não obstante os resultados obtidos 

através das variáveis independentes, 58,8% da amostra refere, no entanto, não 

ter uma Qualidade de Vida satisfatória. Contudo, na maior parte das dimensões 

da Qualidade de Vida, são as mulheres que apresentam melhores resultados. Os 

mais jovens referem, também, melhor Qualidade de Vida, os indivíduos com ida-

des iguais ou inferiores a 51 anos referem Qualidade de Vida muito satisfatória e 

os grupos mais idosos, com 74 anos ou mais, demonstram Qualidade de Vida 

pouco satisfatória.  

Perante tais resultados, parece-nos, de facto, poder inferir que as emoções 

e o desenvolvimento afectivo-cognitivo têm influência no bem-estar e na Qualida-

de de Vida dos indivíduos. Uma análise mais apurada, poderia demonstrar que a 

cultura, a educação para a saúde, a idade e o seu declínio têm, certamente, impli-

cações a nível cerebral que vão condicionar as nossas emoções, os afectos, a 

cognição e tantos outros aspectos que podem levar a uma diminuição ou a um 

incremento da Qualidade de Vida.   



 

 445 

    Em nossa opinião, o presente estudo fornece alguns elementos de refle-

xão sobre os problemas sentidos pelos doentes com IRCT em programa regular 

de Hemodiálise, sobre a forma como lidam com eles e em relação à sua Qualida-

de de Vida.  

 Porque se trata de uma problemática geradora de alguma controvérsia e 

preocupação, conforme os relatos das associações e da própria União Europeia, 

parece-nos útil aprofundar estes aspectos, se possível envolvendo um maior nº de 

doentes de vários centros e locais do País, a fim de se poderem extrapolar, com 

propriedade, os dados encontrados. Por outro lado, também, pode ser convenien-

te explorar novas abordagens para estudar e aperfeiçoar a Qualidade de Vida 

destes doentes, dada a falta de consenso verificada entre os investigadores.  

 Alguns dos resultados podem deixar questões em aberto para estudos pos-

teriores, igualmente pertinentes, e algumas sugestões:  

 Sendo a IRCT uma doença altamente incapacitante e dado que existem 

já meios de detectar a IRC atempadamente, pensamos que é necessário 

que se invista na sua prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento 

adequado;  

 Sabemos, por outro lado, que a grande maioria dos doentes com IRCT 

se encontram, regra geral, na meia-idade, idade pré-reforma ou idade da 

reforma; Ora, tal facto vem acrescentar dificuldades de toda a ordem aos 

indivíduos que sofrem desta patologia;  

 Relativamente ao aspecto anterior, pensamos que é necessário que to-

dos nos consciencializemos, desde estudantes, técnicos de saúde, Insti-

tuições de saúde e instâncias governamentais, para a grande problemá-

tica que constitui as circunstâncias de vida destes doentes;  

 Os técnicos de saúde, instituições e instâncias governamentais devem 

ter em atenção as dificuldades financeiras, sociais, familiares que esta 

situação comporta e reflectir sobre o facto de poder minimizar estes as-

pectos; 
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 As regalias e direitos regulamentados para estes doentes devem ser 

contemplados e as “suas vozes” ouvidas...pois, são os doentes com 

IRCT que melhor podem falar das suas circunstâncias de vida; 

   As questões relacionadas com o emprego destes doentes, muitos ain-

da em idade activa, devem ser objecto de reflexão, tendo em vista a 

possibilidade de estudar formas de reabilitação vocacional que permitam 

a sua reintegração no mundo do trabalho;  

 Sendo, também, os transplantes renais, a melhor forma de reabilitar es-

tes doentes e de lhes proporcionar uma melhor Qualidade de Vida, devi-

am-se ter em conta mais investigações sobre aspectos como histocom-

patibilidade de tecidos e células, medicamentos imunossupressores e, 

sobretudo, sobre as problemáticas “Listas de espera”; 

 De ressaltar, também, a importância da Educação Emocional, a qual, 

embora não esteja ainda implementada no nosso País, como fazendo 

parte dos Curricula, é, sem dúvida, um factor a considerar, para uma 

melhor formação/educação para a saúde; 

 Seria de reflectir sobre a relevância de incluir, desde já, nos curricula es-

colares, a educação emocional e a educação para a saúde, como disci-

plinas obrigatórias, como já existem em países mais desenvolvidos;  

 Os resultados desta e de outras investigações deviam ser divulgados, e 

outros trabalhos serem desenvolvidos a partir de tais resultados; 

 Em nossa opinião os sistemas de saúde e o poder político deveria ser 

envolvido e responsabilizar-se pela educação para a saúde e pela edu-

cação emocional destes doentes.   

Por último, queremos dizer que, apesar das limitações deste estudo, temos 

a noção de que, de algum modo, com ele podemos prestar alguns contributos 

para a Qualidade de Vida dos doentes renais, mas, e sobretudo, podemos, tam-

bém, sensibilizar estudantes de enfermagem, enfermeiros e outros técnicos de 

saúde para esta problemática. 
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 Resta referir, ainda, o quanto foi para nós gratificante a realização deste 

trabalho. Vivemos de uma maneira tão stressante que a dada altura nem pensa-

mos sequer no que se passa à nossa volta e do quanto a vida é efémera. Por is-

so, em nosso entender, é preciso vivê-la com dignidade, sendo que tal dignidade 

passa necessariamente pela percepção que cada um tem das suas circunstâncias 

de vida, ou seja, da sua Qualidade de Vida.  

A este propósito, e para terminar, deixamos aqui o “desabafo” de um IRCT 

em programa regular de Hemodiálise, médico de profissão, que um dia disse: “se 

o nefrologista pudesse, ao menos, saber o que se passa na vida dos doentes, 

daria mais atenção à qualidade de vida e menos atenção à quantidade de vida”  

(Almeida, 1985).  
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ANEXO I – Instrumento de colheita de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - Autorização para a aplicação das escalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – Autorização para a aplicação do Questionário 

 

 



 

 

 

1 

 

 

Caro colega, Enfermeiro (a):  

 

Sou docente do Instituto Superior Politécnico, na Escola superior de 

Enfermagem de Viseu, e pretendo realizar um Trabalho de Investigação em 

doentes submetidos a programa de Hemodiálise.  

O tema deste trabalho é:  

ACÇÃO DAS EMOÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO 

INDIVÍDUO E NA SAÚDE 

- Contributos para a Qualidade de Vida e o Bem-estar  – 

Este estudo só se tornará possível com a prestimosa colaboração que o (a)  

colega me possa dispensar na recolha de dados, uma vez que os doentes podem 

não reunir as condições necessárias para o autopreenchimento do questionário 

que a seguir se apresenta. 

Mais acrescento que, oportunamente, e se assim o desejar, estarei 

disponível para lhes divulgar os resultados obtidos.  

Contando com a sua preciosa compreensão e colaboração, quero, desde 

já, deixar aqui expresso o meu muito bem haja!...   

 

 

 

                                                                     _____________________________ 

                                                                    Maria da Conceição Almeida Martins 
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CARACTERIZAÇÃO DO DOENTE  

 

Idade: ________Anos                  

sexo: Masculino                  Feminino 

 Estado Civil:  

Solteiro                       Divorciado                           separado 

Casado                       Viúvo                                    Outro                     

Habilitações Literárias:  

Instrução Primária 

Ciclo Preparatório/7º Ano Esc.  

Curso geral/9º Ano Esc.  

Curso Complementar/12º ano Esc. 

Curso Médio  

Curso Superior  

Outro  

Especifique______________________ 

Profissão/ocupação Actual:  

Empregado a Tempo inteiro  

Empregado a tempo parcial 

Desempregado 

Reformado  

Estudante 

Outro  

Especifique______________________  
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Profissão/Ocupação anterior à Hemodiálise:  

Empregado a Tempo inteiro  

Empregado a tempo parcial 

Desempregado 

Reformado  

Estudante 

Outro  

Especifique______________________  

Há quanto tempo faz Hemodiálise________________________________Anos 

Já foi transplantado?      SIM                            NÃO                          

N.º de sessões de Hemodiálise que faltou nos últimos dois meses?__________ 

N.º de internamentos nos últimos dois meses____________________________ 

 

 

Vive com:   Sozinho                                            Com o cônjuge 

                   Com filhos                                        Com outros 

 

 

- Apresentam-se, de seguida, algumas escalas de medida relativas a factores que 

parecem influenciar a qualidade de vida dos Insuficientes Renais Crónicos, tais 

como: Apoio familiar; Satisfação com a família; Auto-conceito; Ansiedade; 

Personalidade e Estado de saúde.   
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ESCALA DE GRAFFAR 

Grunberg et al, 1980 

CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 

 
1. A PROFISSÃO  

- Directores de bancos, técnicos, licenciados, títulos universitários                                    
- Chefes administrativos, ou de grandes empresas, técnicos                         
- Ajudantes técnicos, desenhadores, caixeiros, oficiais de 1ª, 
      encarregados                                                                                                
- Motoristas, polícias, cozinheiros, outros                                                        
- Jornaleiros, mandaretes, ajudantes de cozinha, mulheres de limpeza         
- Descrição________________________________________________ 

   
2. O NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

- Ensino universitário ou equivalente                                                          
- Ensino médio ou técnico superior                                                                 
- Ensino médio ou técnico inferior                                                               
- Ensino primário completo                                                                         
- Ensino primário incompleto ou nulo                                                          

     
3. OS RENDIMENTOS FAMILIARES 

- A fonte principal é a fortuna herdada ou adquirida                                       
- Lucros de empresas, altos honorários, lugares bem remunerados              
- Os rendimentos correspondem a um vencimento mensal fixo                     
- Os rendimentos resultam de salários, remuneração por semana, 
     horas, tarefa                                                                                                                  
- A beneficência pública é que sustenta o indivíduo ou família                           
 

4. O CONFORTO DA HABITAÇÃO 
- Casas ou andares luxuosos e muito grandes, máximo conforto              
- Casa ou andares sem serem luxuosos, mas espaçosos e confortáveis  
- Casas ou andares modestos, em bom estado de conservação, bem iluminadas e 

arejadas, com cozinha e casa de banho                                  
- Categoria moderada entre a 3 e a 5                                                              
- Alojamento impróprio para uma vida decente, barracas, excesso de lotação                                                                                                           
- Descrição________________________________________________ 

 
5. O ASPECTO DO BAIRRO HABITADO 

- Bairro residencial elegante, onde os valores dos terrenos são                
     elevados                                                                                                         
- Bairro residencial bom, de ruas largas, casas bem conservadas                 
- Bairros em ruas comerciais ou estreitas e antigas                                        
- Bairros operários, populosos, mal arejados, próximos de fábricas               
- Bairros de lata                                                                                               
- Descrição_______________________________________________  
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Escala Instrumental de Suporte Social 
(Lin, 1986; Versão Portuguesa R. Paixão & R. ª Oliveira) 

Apresenta-se de seguida uma lista de problemas que por vezes as pessoas têm. O que lhe é pedido é que assinale a 
quantidade de vezes com que se deparou com cada uma das situações nos últimos meses. Assinale com uma cruz o n.º 
correspondente. Utilize, por favor, a seguinte escala: 1. Sempre ou quase sempre   
                                                                                         2. Algumas vezes 
                                                                                         3. Menos vezes                      4. Raramente 
                                                                                                                                         5. Nunca 

MESES 

Questões Sempre ou 
quase sempre  

Algumas 
vezes 

Menos 
vezes 

Raramente Nunca 

1. Ter problemas económicos 1 2 3 4 5 

2. Não ter uma pessoa amiga 1 2 3 4 5 

3.Ter demasiadas responsabilidades 1 2 3 4 5 

4. Não ter pessoas de quem possa depender 1 2 3 4 5 

5. Ter demasiadas exigências ao mesmo tempo 1 2 3 4 5 

6. Não ter uma vida sexual satisfatória 1 2 3 4 5 

7. Ter problemas de comunicação com as pessoas  1 2 3 4 5 

8. Estar pouco tempo com aqueles que se sente 
mais próximo 

1 2 3 4 5 

9. Decidir que vai gastar o dinheiro  1 2 3 4 5 

10. Ter poucas responsabilidades 1 2 3 4 5 

11. Não ter ninguém que se preocupe com os seus 
problemas   

1 2 3 4 5 

12. Ter pouco tempo de lazer 1 2 3 4 5 

13. Não ter dinheiro suficiente para fazer as coisas 
que gosta 

1 2 3 4 5 

14. Ter problemas em relacionar-se com as 
crianças 

1 2 3 4 5 

15. Não ter um emprego gratificante e satisfatório 1 2 3 4 5 

16. Sentir-se demasiado controlado pelos outros 1 2 3 4 5 

17. Não ter dinheiro suficiente para comprar o que 
quer  

1 2 3 4 5 

18.Não estar satisfeito com o seu estado civil 1 2 3 4 5 

19. Ter poucos amigos verdadeiros 1 2 3 4 5 

20.Ter problemas com o cônjuge 1 2 3 4 5 

21. Não ter ninguém que lhe dê afecto e o aceite 1 2 3 4 5 

22. Sentir-se demasiado dependente dos outros 1 2 3 4 5 

23. Há pessoas que interferem nas coisas que quer 
fazer 

1 2 3 4 5 

24. Ter problemas com familiares 1 2 3 4 5 

25. Não ter ninguém que o entenda  1 2 3 4 5 

26. Ter demasiado tempo livre 1 2 3 4 5 

27. Ter conflitos com pessoas que lhe são próximas   1 2 3 4 5 

28. Não conseguir ir a algum lado por falta de 
transporte 

1 2 3 4 5 

Há mais algum problema que o incomode e que não tenha mencionado?_____________ 
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APGAR FAMILIAR  
 

(Smilkstein, 1978) 
 
 

ITENS 
 

Quase sempre Algumas vezes Quase nunca  

1. Está satisfeito com a ajuda 
que recebe da família, sempre 
que algo o preocupa?  

 
2 

 
1 

 
0 

2. Está satisfeito pela forma 
como a sua família discute os 
assuntos?  

 
2 

 
1 

 
0 

3. Acha que a sua família 
concorda com o seu desejo de 
encetar novas actividades ou de 
modificar o seu estilo de vida?  
 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

4. Está satisfeito com o modo 
como a sua família manifesta a 
sua afeição e reage aos seus 
sentimentos (ex. irritação, pesar, 
amor) 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

5. Está satisfeito com o tempo 
que passa com a sua família?  

 
2 

 

 
1 

 
0 
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INVENTÁRIO CLÍNICO DE AUTO-CONCEITO 

( A . VAZ SERRA) 
INSTRUÇÕES 

Todas as pessoas têm uma ideia de como são. A seguir estão diversos atributos capazes de 
descreverem como uma pessoa é. Leia cuidadosamente cada questão, responda 
verdadeiramente, espontânea e rapidamente a cada uma delas. Ao dar a resposta considere, 
sobretudo, a sua maneira de ser habitual não o seu estado de espírito de momento. Coloque uma 
cruz (X) no quadrado que pensa que se lhe aplica de forma mais característica.  
 
                                                                                 Não              Concordo      Concordo         Concordo         Concordo       
                                                                              Concordo         pouco            moderada-        muito              muitissimo   
                                                                                                                             mente 

1 Sei que sou uma pessoa simpática      

2 Costumo ser franco e exprimir as 
minhas opiniões 

     

3 Tenho por hábito desistir das 
minhas tarefas quando encontro 
dificuldades 

     

4 No contacto com os outros 
costumo ser um indivíduo falador 

     

5 Costumo ser rápido na execução 
das tarefas que tenho para fazer 

     

6 Considero-me tolerante para com 
as pessoas 

     

7 Sou capaz de assumir uma 
responsabilidade até ao fim, 
mesmo que me traga 
consequências desagradáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 De modo geral tenho por hábito 
enfrentar e resolver os meus 
problemas 

     

9 Sou uma pessoa usualmente bem 
aceite por todos 

     

10 Quando tenho uma ideia que me 
parece válida gosto de a pôr em 
prática 

     

11 Tenho por hábito ser persistente na 
resolução das minhas dificuldades 

     

12 Não sei porquê a maioria das 
pessoas embirra comigo 

     

13 Quando me interrogam sobre 
questões importantes conto 
sempre a verdade 

     

14 Considero-me competente naquilo 
que faço 

     

15 Sou uma pessoa que gosta muito 
de fazer aquilo que me apetece 

     

16 A minha maneira de ser leva a 
sentir-me na vida com um razoável 
bem-estar 

     

17 Considero-me uma pessoa 
agradável no contacto com os 
outros 

     

18 Quando tenho um problema que 
me aflige não o consigo resolver 
sem o auxílio dos outros 

     

19 Gosto sempre de me sair bem nas 
coisas que faço 

     

20 Encontro sempre energia para 
vencer as minhas dificuldades 
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ESCALA DE ANSIEDADE COGNITIVO SOMÁTICA 
 

(Barton e cols., 1992) 
 
 

A seguir encontra uma lista de sintomas de ansiedade. 
Por favor, indique o grau em que geralmente ou tipicamente sente cada um dos 
sintomas quando está ansioso.  

 
                                                                                                De modo        Um pouco      Muitís- 
               nenhum                                simo 

(a) – Suar  1          2   3          4      5 

(b) – O meu coração bate muito depressa  1          2   3          4      5 

(c) - Preocupo-me com coisas sem importância    1          2   3          4      5 

(d) – Sinto o meu corpo a tremer    1          2   3          4      5 

(e) – Imagino coisas aterradoras   1          2   3          4      5 

(f) – Fico com diarreia  1          2   3          4      5 

(g) – Não consigo tirar da minha cabeça imagens que me 

põem nervoso (a) 

 1          2   3          4      5 

(h) – Sinto nervos no estômago  1          2   3          4      5 

(i) – Pensamentos sem importância passam-me pela 

cabeça e incomodam-me  

 1          2   3          4      5 

(j) – Ando de um lado para o outro com os nervos   1          2   3          4      5 

(k) – Sinto como se estivesse a perder coisas por não me 

decidir a tempo 

 1          2   3          4      5 

(l) – Sinto-me fisicamente paralisado  1          2   3          4      5 

(m) – Não consigo tirar da minha cabeça pensamentos 

que me põem nervosa  

 1          2   3          4      5 

(n) – Tenho dificuldade em me concentrar devido a 

pensamentos que não controlo 

 1          2   3          4      5 
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INVENTÁRIO DE PERSONALIDADE DE EYSENCK (IPE) 

INSTRUÇÕES 

A seguir estão algumas perguntas que dizem respeito ao modo como reage, sente e actua. Para 

cada uma das questões procure indicar qual das respostas representa a sua maneira habitual de 

agir ou sentir, colocando um circulo no algarismo que melhor descreve o seu caso. Não há 

respostas certas ou erradas; o que nos interessa é a sua reacção imediata a cada uma das 

perguntas. Por favor, verifique se respondeu a todas as perguntas.  

          Quase         Poucas       Muitas        Quase 

          nunca vezes        vezes         sempre 

a Gosta muito de excitação e alarido à sua 

volta? 

1 2 3 4 

b O seu humor tem altos e baixos? 1 2 3 4 

c É uma pessoa cheia de vida? 1 2 3 4 

d Sente-se infeliz sem ter motivos para isso? 1 2 3 4 

e Gosta de se misturar com as pessoas? 1 2 3 4 

f Quando se aborrece precisa de alguém 

amigo para conversar? 

1 2 3 4 

g Considera-se uma pessoa que confia na 

sorte? 

1 2 3 4 

h É perturbado (a) por sentimentos de culpa? 1 2 3 4 

i Vai e diverte-se numa festa animada? 1 2 3 4 

j Considera-se uma pessoa tensa ou muito 

nervosa? 

1 2 3 4 

k Gosta de pregar partidas? 1 2 3 4 

l Sofre de insónias? 1 2 3 4 

 

© 1994 – C.F. Silva, M.H. Azevedo e M. R. Dias (trad. E adapt.)     
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QUESTIONÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE  ( SF – 36 ) 

INSTRUÇÕES: As questões que se seguem pedem-lhe opinião sobre a sua saúde, a forma como 

se sente e sobre a sua capacidade de desempenhar as actividades habituais.  

Pedimos que leia com atenção cada pergunta e que responda o mais honestamente possível. Se 

não tiver a certeza sobre a resposta a dar, dê-nos a que achar mais apropriada e, se quiser, 

escreva um comentário a seguir à resposta.  

Para as perguntas 1 e 2, por favor coloque um círculo no número que descreve a sua saúde.  
 
 
 

1. Em geral, diria que a sua saúde é:  

Óptima 

1 

Muito boa 

2 

Boa 

3 

Razoável 

4 

Fraca 

5 
 
 
 

2. Comparando com o que acontecia há um ano, como descreve o seu estado geral actual: 

 
Muito melhor 

 

 
Com algumas 

melhoras 

 
Aproximadamente 

igual 

 
Um pouco pior 

 
 

 
Muito pior 

 

1 2 3 4 5 

 
 
 

3. As perguntas que se seguem são sobre as actividades que executa no seu dia-a-dia. 

Será que a sua saúde o/a limita nestas actividades? Se sim, quanto? 

( Por favor assinale com um circulo um número em cada linha) 

 Sim, muito 

limitado/a 

Sim, um  

pouco 

limitado/a 

Não, nada 

limitado/a 

a. Actividades violentas tais como correr, 

levantar pesos, participar em desportos 

extenuantes... 

1 2 3 

b. Actividades moderadas, tais como deslocar 

uma mesa ou aspirar uma casa... 

1 2 3 

c. Levantar ou pegar nas compras da 

mercearia... 

1 2 3 

d. Subir vários lanços de escada... 1 2 3 

e. Subir um lanço de escada... 1 2 3 
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f. Inclinar-se, ajoelhar-se ou baixar-se... 1 2 3 

g. Andar mais de um Km... 1 2 3 

h. Andar várias centenas de metros... 1 2 3 

i. Andar uma centena de metros... 1 2 3 

j. Tomar banho ou vestir-se sozinho/a... 1 2 3 

 
 
 

4. Durante as últimas 4 semanas teve, no seu trabalho ou actividades diárias, algum dos 

problemas apresentados a seguir como consequência do seu estado físico?  

Quanto tempo, nas últimas 4 

semanas... 

Sempre A maior 

parte do 

tempo 

Algum 

tempo 

Pouco 

tempo 

Nunca 

a. Diminuiu o tempo gasto a trabalhar 

ou noutras actividades... 

       1 2 3 4 5 

b. Fez menos do que queria... 1 2 3 4 5 

c. Sentiu-se limitado no tipo de trabalho 

ou noutras actividades... 

1 2 3 4 5 

d. teve dificuldade em executar o seu 

trabalho ou outras actividades ( por ex. 

, foi preciso mais esforço).  

1 2 3 4 5 

 
 
 

5.  Durante as últimas 4 semanas, teve com o seu trabalho ou com as suas actividades 

diárias, algum dos problemas apresentados a seguir, devido a quaisquer problemas 

emocionais ( tal como sentir-se deprimido/a ou ansioso/a )? 

Quanto tempo, nas últimas 4 semanas 

... 

Sempre A maior 

parte do 

tempo 

Algum 

tempo 

Pouco 

tempo 

Nunca 

a. Diminuiu o tempo gasto a trabalhar 

ou noutras actividades? 

       1 2 3 4 5 

b. Fez menos do que queria?        1 2 3 4 5 

c. Executou o seu trabalho ou outras 

actividades menos cuidadosamente do 

que era costume. 

       1 2 3 4 5 



 

 

 

12 

 

Para cada uma das perguntas 6, 7 e 8, por favor ponha um círculo no número que melhor 

descreve a sua saúde.  

 
 
 

6. Durante as últimas 4 semanas, em que medida é que a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram no seu relacionamento social normal com a família, amigos, 

vizinhos ou outras pessoas? 

Absolutamente 

nada 

Pouco Moderadamente Bastante Imenso 

1 2 3 4 5 

 
 
 

7. Durante as últimas 4 semanas teve dores? 

Nenhumas 

1 

Muito fracas 

2 

Ligeiras 

3 

Moderadas 

4 

Fortes 

5 

Muito fortes 

6 

 
 
 

8. Durante as últimas 4 semanas, de que forma é que a dor interferiu com o seu trabalho 

normal  (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)?   

Absolutamente 

nada 

Pouco Moderadamente Bastante Imenso 

1 2 3 4 5 

 
 
 

9. As perguntas que se seguem pretendem avaliar a forma como se sentiu e como lhe 

correram as coisas nas últimas 4 semanas. 

Para cada pergunta, por favor coloque um círculo à volta do número que melhor descreve a 

forma como se sentiu. 

Certifique-se que coloca um círculo em cada linha. 

                                                                 Sempre A maior 

parte do 

tempo 

Algum 

tempo 

Pouco 

tempo 

Nunca 

a. Se sentiu cheio de vitalidade? 1 2 3 4 5 

b. Se sentiu muito nervoso/nervosa? 1 2 3 4 5 
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c. se sentiu deprimido/a que nada o/a 

animava? 

1 2 3 4 5 

d. Se sentiu calmo/a tranquilo/a? 1 2 3 4 5 

e. Se sentiu com muita energia? 1 2 3 4 5 

f. Se sentiu deprimido/a? 1 2 3 4 5 

g. Se sentiu estafado/a? 1 2 3 4 5 

h. Se sentiu feliz? 1 2 3 4 5 

i. Se sentiu cansado/a? 1 2 3 4 5 

 
 
 

10. Durante as últimas 4 semanas, até que ponto é que a sua saúde física ou problemas 

emocionais limitaram a sua actividade social (tal como visitar amigos ou familiares 

próximos)? 

Sempre A maior parte do 

tempo 

Algum tempo Pouco tempo Nunca 

       1 2 3 4 5 

 
 
 

11. Por favor, diga em que medida são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. 

Ponha um circulo para cada linha. 

Absoluta- 

mente 

verdade 

verdade Não sei Falso Absoluta-

mente 

falso 

a. Parece que adoeço mais facilmente 

que os outros  

       1 2 3 4 5 

b. Sou tão saudável como qualquer outra 

pessoa 

       1 2 3 4 5 

c. Estou convencido/a que a minha 

saúde vai piorar 

       1 2 3 4 5 

d. A minha saúde é óptima        1 2 3 4 5 

 

Copyright © 1992. New England medical Centers Hospitals, Inc. All rights reserved. Copyright © 1997. versão portuguesa 
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