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resumo 
 

 

Apesar de recente, estudos a comparar sobreviventes de cancro com 
mulheres inférteis sugerem que a infertilidade tem um impacto negativo 
independentemente da sua etiologia. O presente estudo pretende comparar o 
ajustamento psicossocial destas jovens, relativamente a preocupações 
reprodutivas, depressão, ansiedade e qualidade de vida, e examinar como 
fatores demográficos e clínicos interagem com este ajustamento. Este estudo 
correlacional inclui uma amostra de conveniência composta por 55 jovens 
mulheres sobreviventes de cancro da mama e 56 mulheres inférteis, a iniciar 
ciclo de tratamento. A recolha decorreu no Instituto Português de Oncologia do 
Porto e Coimbra e no Centro Hospitalar de São João, no Porto. Foram 
aplicadas a Escala de Preocupações Reprodutivas Após o Cancro, Escala de 
Depressão e Ansiedade Hospitalar e Escala de Qualidade de Vida da 
European Organization for Research and Treatment. Os resultados sugerem 
que jovens com problemas de fertilidade apresentam preocupações 
reprodutivas e ansiedade mais elevadas. Contudo, exibem melhor qualidade 
de vida. Em sobreviventes de cancro, ter filhos no momento da recolha e 
desejar ter (mais) filhos foram associados a preocupações reprodutivas mais 
elevadas. Estas preocupações foram ainda associadas a um pior 
funcionamento físico, em sobreviventes, e pior funcionamento emocional, em 
mulheres inférteis. Uma melhor compreensão do impacto destas preocupações 
poderá ser útil na identificação de jovens em risco que poderão beneficiar de 
acompanhamento. 
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abstract 

 
Although recent, studies comparing cancer survivors and infertile women 
suggest that infertility has a negative impact, despite its aetiology. This 
correlational study aims to compare the psychosocial adjustment of these 
young women, in terms of reproductive concerns, anxiety, depression and 
quality of life, and explore how demographic and clinical factors interact with 
their adjustment. The convenience sample includes 55 young women breast 
cancer survivors and 56 infertile women, starting a treatment cycle. The 
recruitment occurred at the Instituto Português de Oncologia (Porto and 
Coimbra), and at the Centro Hospitalar de São João (Porto). Reproductive 
Concerns After Cancer, Hospital Anxiety and Depression Scale, and European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire Core-30 were applied. Results suggest that infertile women have 
higher reproductive concerns and anxiety. However, they also have a better 
quality of life. Having children and wishing to have (more) children was 
associated with higher reproductive concerns, in cancer survivors. Additionally, 
these concerns were associated to a worse physical functioning in cancers 
survivors, and associated to a worse emotional functioning in infertile women. A 
better understanding of the impact of these concerns could help to identify 
those in risk who could benefit from additional support. 
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Introdução 

De acordo com o National Cancer Institute (2015), o cancro corresponde a um 

conjunto de doenças onde a divisão celular ocorre sem controlo, podendo surgir em 

qualquer parte do corpo. No seu desenvolvimento, as células mais antigas e danificadas 

não morrem, contrariamente ao que acontece no processo de renovação celular, sendo 

ainda criadas novas células, mesmo quando estas não são necessárias. O aglomerar destas 

células extra forma um tumor. Os tumores malignos são caracterizados por poderem 

invadir tecidos celulares vizinhos e até dividirem-se, formando novos tumores em locais 

distantes do cancro primário (designado de metástases). Quando um tumor cancerígeno é 

removido, há ainda a possibilidade de este voltar a crescer (conhecido como recidiva). 

Os tratamentos oncológicos têm evoluído significativamente, sendo cada vez menos 

invasivos e menos tóxicos, permitindo obter um melhor controlo da doença, bem como 

uma melhoria significativa na qualidade de vida. Os tratamentos localizados (cirurgia e 

radioterapia) são mais eficazes quando a doença está localizada e têm um objetivo 

curativo. As cirurgias são cada vez mais conservadoras e a radioterapia está a tornar-se 

cada vez mais precisa no alvo. Já os tratamentos sistémicos (quimioterapia, 

hormonoterapia e imunoterapia) têm permitido um aumento da sobrevivência e diminuição 

da recorrência, quando utilizados antes ou após o tratamento local. O delineamento do 

plano terapêutico varia com o tipo de cancro, estadio, comorbilidades, estado geral do 

doente e as opções individuais deste (Sousa, 2015). 

Após o término dos tratamentos, as sobreviventes são muitas vezes confrontadas 

com efeitos adversos tardios, que podem ter impacto na sua qualidade de vida e 

desempenho de atividades (Sousa, 2015). Alterações na sexualidade (Donovan & Hagan, 

2015; Massie, 2015; Santos & Renca, 2015; Sousa, 2015; Runowicz et al., 2016), 

alterações cognitivas (Paluch-Shimon et al., 2017; Sousa, 2015; Runowicz et al., 2016), 

problemas cardiovasculares (Paluch-Shimon et al., 2017; Runowicz et al., 2016), 

neuropatia periférica (Sousa, 2015; Runowicz et al., 2016), infertilidade (Donovan & 

Hagan, 2015; Massie, 2015; Paluch-Shimon et al., 2017; Santos & Renca, 2015; Sousa, 

2015; Runowicz et al., 2016), menopausa precoce (Donovan & Hagan, 2015; Paluch-

Shimon et al., 2017; Santos & Renca, 2015; Runowicz et al., 2016), preocupações com a 

imagem corporal (Massie, 2015; Runowicz et al., 2016), ansiedade e  depressão (Runowicz 

et al., 2016) são alguns exemplos. 
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No que concerne às taxas de mortalidade e incidência das doenças oncológicas, 

tem-se assistido a uma diminuição da mortalidade precoce causadas por estas a nível 

mundial. Contudo, ao nível da incidência, esta tem vindo a aumentar nos últimos anos 

(DGS, 2015). Diversos são os fatores que contribuem para este aumento (Bray at al., 2018; 

DGS, 2015), sendo expectável que nos próximos anos o número de novos casos continue a 

aumentar. Estima-se que 1 em cada 6 mulheres irá desenvolver uma doença oncológica 

antes dos 75 anos de idade, e que 1 em 10 irá morrer devido a essa, a nível mundial (Bray 

et al., 2018). Os dados mais recentes indicam que, a nível global, o cancro de mama é o 

tipo de cancro mais incidente (24,2%) e mortal (15%) no sexo feminino. Já em Portugal, 

este mantém a maior taxa de incidência (27,1%), enquanto que o cancro colorretal (15,5%) 

apresenta a maior taxa de mortalidade neste grupo (Bray et al., 2018; GLOBOCAN, 2018). 

Sendo a neoplasia da mama a que mais afeta a mulher, torna-se relevante 

compreender que fatores de risco estão na sua origem. Alguns dos fatores conhecidos não 

são modificáveis, sendo que mulheres mais velhas e com história prévia pessoal ou 

familiar de primeiro grau têm uma maior probabilidade de desenvolver esta patologia 

(Weier, Reisinger & Paskett, 2015). Também o início precoce da menarca ou idade mais 

tardia na menopausa parecem estar relacionados com o seu desenvolvimento (Bray et al., 

2018). Já outros fatores têm o potencial de ser alterados pelo indivíduo, como é o caso do 

consumo de álcool (Bray et al., 2018; Weier et al., 2015), inatividade física (Weier et al., 

2015) e uso de contracetivos orais (Bray et al., 2018; Weier et al., 2015). Não ter filhos, ter 

o primeiro filho tardiamente ou ter poucos filhos são também fatores de risco. Já 

amamentação e exercício físico parecem ser fatores protetores (Bray et al., 2018).  

Apesar de apenas cerca de 5 a 7% das neoplasias da mama serem diagnosticadas 

em mulheres com idade inferior a 40 anos (Johnson, Anders, Litton, Ruddy & Bleyer, 

2018; Knobf, 2015; Sutter & Pagani, 2018), a sua incidência tem vindo a aumentar 

(Cardoso et al., 2012; Leclère et al., 2013), sendo o diagnóstico mais frequente neste grupo 

(Sutter & Pagani, 2018). Em Portugal, o cancro da mama apresenta a maior taxa de 

incidência (38,5%) e mortalidade (28,6%) em jovens mulheres entre os 15 e 39 anos 

(GLOBOCAN, 2018).  Estes tumores tendem a ser mais agressivos (Johnson et al., 2018; 

Sutter & Pagani, 2018), diagnosticados em fases mais tardias (Sutter & Pagani, 2018) e 

com maior risco de recidiva em mulheres jovens (Johnson et al., 2018), contribuindo para 

a elevada taxa de mortalidade. 
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O grupo de mulheres jovens tem sido definido por algumas organizações como 

correspondendo a mulheres com idade inferior a 40 anos no momento do diagnóstico 

(Cardoso et al., 2012; Paluch-Shimon et al., 2017). Idade jovem tem sido associada a um 

maior distress (Lang, Giese-Davis, Patton & Campbell, 2018), pior qualidade de vida 

(Ganz, Greendale, Peterson, Kahn & Bower, 2003; Howard-Anderson, Ganz, Bower & 

Stanton,, 2012; Partridge, 2013), bem como a mais sintomas depressivos (Burgess et al., 

2005; Howard-Anderson et al., 2012; Lang et al., 2018; Logan, Perz, Ussher, Peate & 

Anazodo, 2018; Sobota & Ozakince, 2014) e ansiosos (Burgess et al., 2005; Howard-

Anderson et al., 2012; Lang et al., 2018; Mehnert & Koch, 2008), sendo mesmo 

considerada um fator de risco para a depressão e ansiedade na sobrevivência (Burgess et 

al., 2005). Fraco suporte social, baixos níveis de escolaridade, comorbilidades e problemas 

psicológicos prévios, são fatores de risco para o desenvolvimento de distress em doentes 

oncológicas jovens (Knobf, 2015). Tal contribui para que um elevado número de mulheres 

nesta faixa etária procure ajuda psicológica e/ou psiquiátrica (Massie, 2015).  

Um dos efeitos adversos mais desafiantes para estas jovens é a potencial perda de 

fertilidade (Paluch-Shimon et al., 2017). Esta perda tem sido associada à realização de 

quimioterapia (Overbeek, et al., 2017; Paluch-Shimon et al., 2017; Runowicz et al., 2016), 

que pode levar à falência precoce dos ovários e, consequentemente, a uma menopausa 

precoce ou redução do potencial de fertilidade (Overbeek, et al., 2017; Runowicz et al., 

2016). Irradiação na zona pélvica, no baixo abdómen e total têm também impacto na 

função ovárica (Overbeek, et al., 2017; Santos & Renca, 2015), bem como a realização de 

cirurgia nos órgãos reprodutivos, que afeta a fertilidade destas mulheres (Santos & Renca, 

2015). Quando existe a possibilidade de infertilidade, as mulheres geralmente 

experienciam uma sensação de perda, bem como sentimentos de isolamento, ansiedade e 

depressão, que se podem manter mesmo na sobrevivência (Donovan & Hagan, 2015).  

Devido ao impacto que estes tratamentos podem ter na fertilidade d as doentes, é 

recomendado que, durante o diagnóstico, sejam discutidos os riscos e consequências que 

estes podem ter. Deve ainda ser feito o encaminhamento para especialistas de infertilidade 

e consulta de preservação da fertilidade (Paluch-Shimon et al., 2017; Runowicz et al., 

2016). A criopreservação de ovócitos, a criopreservação de embriões e a criopreservação 

de tecido ovárico são técnicas de preservação da fertilidade utilizadas em doentes 

oncológicas, sendo esta última ainda experimental (Santos & Renca, 2015; Santos et al., 
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2016). Existem ainda algumas técnicas de proteção do potencial reprodutivo, como a 

transposição ovárica (ooforopexia), que nem sempre é eficaz; a cirurgia ginecológica 

conservadora; e a supressão da função ovárica, sobre a qual não existe ainda evidência 

suficiente para a sua recomendação (Santos et al., 2016). 

Jovens diagnosticadas com neoplasias em tecidos dependentes de hormonas, como 

se verifica em alguns cancros da mama, terão ainda de efetuar terapia hormonal (Sousa, 

2015). Um dos fármacos mais utilizados nestes casos é o tamoxifeno, cujo tempo de 

utilização recomendado varia entre os 5 e 10 anos (Paluch-Shimon et al., 2017; Runowicz 

et al., 2016). No entanto, parece haver uma baixa adesão e descontinuação precoce desta 

em jovens sobreviventes (Llarena, Estevez, Tucker & Jeruss, 2015; Nye, Rademaker & 

Gradishar, 2017; Paluch-Shimon et al., 2017; Runowicz et al., 2016), o que pode ter 

repercussões negativas na sobrevivência destas, devendo a adesão ser encorajada (Paluch-

Shimon et al., 2017; Runowicz et al., 2016). A baixa adesão e descontinuação precoce 

verificadas poderão ser explicadas, pelo menos em parte, pelos efeitos teratogénicos 

apresentados pelo tamoxifeno, que obriga jovens mulheres a adiar a gravidez por não ser 

recomendada a sua toma durante a gestação (Braems, Denys, de Wever, Cocquyt & van 

den Broecke, 2011; Peccatori et al., 2013). Assim, jovens sobreviventes que tencionem 

engravidar após uma doença oncológica poderão escolher não realizar hormonoterapia ou 

descontinuá-la. Encontra-se em curso uma investigação que pretende avaliar a segurança 

de suspender este tratamento, em sobreviventes de tumores com recetores hormonais e em 

idade reprodutiva, de modo a possibilitar a gravidez (NCT02308085). 

Gonçalves, Sehovic e Quinn (2014) observaram que as atitudes e decisões tomadas 

por jovens sobreviventes de cancro da mama, relativamente à gestação e parentalidade, 

eram influenciadas pela perceção destas sobre os riscos de uma potencial gravidez, 

nomeadamente na sua sobrevivência e possíveis recidivas. Todavia, a investigação tem 

demonstrado que a gravidez após o cancro da mama pode ser segura, não parecendo existir 

um comprometimento da sobrevivência destas mulheres (Azim Jr et al., 2011), mesmo no 

caso de neoplasias com recetores de estrogénio positivos (Nye et al., 2017). De acordo 

com as recomendações da European Society for Medical Oncology (ESMO), apesar das 

taxas em sobreviventes de cancro serem inferiores às da população em geral, a gravidez 

após o cancro não deve ser desencorajada (Peccatori et al., 2013).  
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Com o aumento da incidência de doenças oncológicas em mulheres em idade 

reprodutiva e com o adiamento da primeira gravidez, a probabilidade do diagnóstico de 

uma doença deste foro ocorrer numa mulher que ainda não iniciou o seu projeto parental é 

cada vez maior (Santos & Renca, 2015). Tem sido observado que uma grande parte destas 

sobreviventes tem planos parentais para a fase posterior aos tratamentos e que, não 

conseguir alcançar este objetivo, pode ter um forte impacto na sobrevivente (Schmidt, 

Richter, Sender & Geue, 2016), sendo um fator de distress (Donovan & Hagan, 2015).  

Preocupações reprodutivas (ou preocupações com a fertilidade) são comummente 

reportadas por doentes oncológicas em idade reprodutiva, podendo persistir até à 

sobrevivência (Ljungman et al., 2018; Logan, et al., 2018; Partridge et al., 2004). Este 

termo tem sido utilizado na literatura para descrever preocupações sobre diversos fatores 

de fertilidade, como potencial de fertilidade, gravidez e parentalidade futura (Logan et al., 

2018). As preocupações mais reportadas estão relacionadas com efeitos negativos num 

futuro filho e/ou na própria sobrevivente (Gorman, Su, Roberts, Dominick & Malcarne, 

2015; Ljungman et al., 2018; Schmidt et al., 2016; Schover, 1999;), bem como com numa 

gravidez e medo de dificuldades financeiras e com o parceiro (Schmidt et al., 2016).  

De acordo com a literatura, mulheres que desejavam ter filhos (Howard-Anderson, 

et al., 2012; Ljungman et al., 2018; Partridge et al., 2004; Ruddy et al., 2011; Villarreal-

Garza et al., 2017), que não tinham filhos na altura do diagnóstico (Howard-Anderson et 

al., 2012; Young et al., 2018), que desejavam receber mais informação sobre os efeitos dos 

tratamentos na fertilidade (Howard-Anderson et al., 2012), que tinham tido um número 

menor de gestações prévias, que tinham tido dificuldade prévias em engravidar (Howard-

Anderson et al., 2012; Partridge et al., 2004) e que não tinham conseguido ter filhos após o 

término dos tratamentos (Howard-Anderson et al., 2012; Wenzel et al., 2005; Young et al., 

2018) apresentavam preocupações reprodutivas mais elevadas. Adicionalmente, ter 

realizado tratamentos de quimioterapia foi preditor de preocupações reprodutivas elevadas 

(Ljungman et al., 2018). Quando comparadas sobreviventes que já tinham filhos antes do 

diagnóstico com sobreviventes que ainda não tinham filhos, observou-se que a intensidade 

do desejo de ter filhos aumentava entre os períodos pré e pós tratamento no grupo que não 

tinha filhos, diminuindo no grupo que já tinha filhos (Geue et al., 2014). 

Estas preocupações parecem ter implicações negativas na adesão à terapia 

hormonal (Llarena et al., 2015), nos níveis de distress (Logan et al, 2018; Schmidt et al, 
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2016; Wenzel et al., 2005), bem como nas dimensões de saúde física e mental da qualidade 

de vida (Benedict et al., 2018; Howard-Anderson et al., 2012; Kondapalli et al., 2014; 

Wenzel et al., 2005). Nomeadamente, os níveis de distress tendem a ser mais elevados em 

mulheres jovens que desejavam ter filhos na altura do diagnóstico e não conseguiram 

conceber até ao momento, podendo estes níveis persistir até 10 anos após o diagnóstico 

(Canada & Schover, 2012). Preocupações reprodutivas, menopausa precoce e não 

satisfazer o desejo de ter um filho na sobrevivência foram ainda associados a mais distress 

(Logan et al., 2018). 

Também a qualidade de vida de jovens sobreviventes tem sido afetada pelas 

preocupações reprodutivas (Benedict et al., 2018; Kandapalli et al., 2014), estando 

preocupações mais elevadas associadas a uma pior qualidade de vida (Benedict et al., 

2018; Logan et al., 2018; Wenzel et al., 2005). Mais especificamente, quem apresentava 

uma menor qualidade de vida apresentava ainda mais preocupações sobre não conseguir ter 

filhos e ficar grávida, divulgação ao parceiro e maior dificuldade de aceitação dos 

problemas de fertilidade (Benedict et al., 2018). Medo sobre recidiva e risco de cancro 

num filho futuro foram encontrados independentemente da qualidade de vida reportada 

(Benedict et al., 2018). Mulheres que não conseguiram ter um filho biológico como 

desejavam apresentam ainda pior saúde mental (Canada & Schover, 2012; Logan et al., 

2018), apesar de numa das investigações deixar de ser significativa após controlados 

fatores demográficos e médicos (Canada & Schover, 2012). 

 Ao nível da sintomatologia ansiosa e depressiva, ambas são frequentemente 

reportadas neste grupo (Howard-Anderson et al., 2012; Lang et al., 2018). Preocupações 

reprodutivas, particularmente sobre a capacidade de conceber, são uma possível fonte de 

ansiedade para sobreviventes em idade reprodutivas (Kondapalli et al., 2014). Contudo, a 

relação entre preocupações reprodutivas e ansiedade tem sido pouco explorada, não tendo 

sido encontrados estudos relativos a esta. Já a relação com a depressão tem sido alvo de 

algumas investigações. Gorman e colegas (2010) realizaram um estudo longitudinal com 

duração de 10 anos, tendo concluído que sobreviventes que reportavam níveis mais 

elevados de preocupações reprodutivas, menor suporte social, pior funcionamento físico, 

sem filhos antes e após o diagnóstico, que tentaram engravidar, com dano nos ovários 

como consequência dos tratamentos e que se encontravam na menopausa apresentavam 

sintomatologia depressiva mais elevada. Um estudo mais recente encontrou igualmente 
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uma associação positiva entre níveis de depressão moderados a severos e preocupações 

reprodutivas elevadas, mesmo controlando o nível educacional, duração do tempo de 

sobrevivência e suporte social (Gorman, et al., 2015). Esta associação era mais provável de 

ocorrer quando o tempo de sobrevivência era inferior a 5 anos (Gorman et al., 2015).  

 De um modo semelhante, problemas ao nível da fertilidade têm também um 

impacto negativo em mulheres da população geral que apresentam dificuldades em 

conceber. A investigação nesta área tem demonstrado que mulheres inférteis apresentam 

níveis mais elevados de distress, ansiedade e depressão do que os seus companheiros 

(Kissi et al., 2013) e mulheres férteis (Lakatos, Szigeti, Ujma, Sexty & Balog, 2017). A 

infertilidade tem um impacto negativo na qualidade de vida destas, levando a maiores 

níveis de depressão e ansiedade, sendo que o número de tentativas e duração foi 

negativamente correlacionado com a qualidade de vida (Sut & Kaplan, 2015). Têm ainda 

sido encontrados níveis elevados de preocupações reprodutivas neste grupo, com mulheres 

com menos de 40 anos e mulheres que não tinham filhos a apresentar mais preocupações, 

apesar desta diferença não ser significativa (Carter et al., 2011). 

Nos últimos anos, tem sido dado ênfase ao impacto negativo que os problemas ao 

nível da fertilidade podem ter em mulheres jovens. Foram encontradas duas investigações 

que pretenderam comparar o impacto que estes problemas podem ter em mulheres em 

idade reprodutiva, sobreviventes de um processo de doença oncológica, e mulheres 

inférteis, sem história de doença oncológica.  

Carter e colegas (2010) compararam o funcionamento emocional e sexual, as 

preocupações reprodutivas e qualidade de vida, entre 122 sobreviventes de cancro 

(ginecológico, linfoma, leucemia ou sarcoma) inférteis e 50 mulheres inférteis sem história 

de doença oncológica. Os resultados obtidos apontam para níveis mais elevados de 

disfunção sexual e menor qualidade de vida física no grupo de sobreviventes de cancro. 

Todavia, não foram observadas diferenças ao nível das preocupações reprodutivas, humor, 

dimensão de saúde mental da qualidade de vida e satisfação com a relação, indicando que a 

infertilidade é uma experiência com um impacto emocional negativo para a mulher, 

independentemente da sua etiologia. Preocupações reprodutivas foram altamente 

reportadas neste estudo, sendo a parentalidade considerada como muito importante para 

ambos os grupos.  
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Já Lawson e colegas (2014) avaliaram os níveis de depressão, ansiedade, stress 

associado à infertilidade e coping, em 47 mulheres que realizaram preservação da 

fertilidade aquando do diagnóstico de cancro, comparando-os com 91 mulheres inférteis a 

iniciar o primeiro tratamento de estimulação ovárica, emparelhadas por idade. Pacientes 

que se encontravam a iniciar tratamentos de preservação da fertilidade reportaram sintomas 

mais elevados de ansiedade e depressão. Contudo, os sintomas apresentados por mulheres 

inférteis agravaram ao longo do tempo, igualando os níveis reportados por pacientes que 

efetuaram preservação da fertilidade. Não foram verificadas diferenças em termos de 

estratégias de coping e stress associado à infertilidade entre os grupos. No entanto, 

observou-se que estratégias de coping de evitamento levavam a níveis mais elevados de 

depressão e ansiedade, havendo também uma correlação entre estes sintomas e as 

subescalas preocupação sexual, preocupação social e preocupação com a relação, d o 

Inventário de Problemas de Fertilidade (FPI; Newton, Sherrard & Glavac, 1999).  

Em ambos os estudos realizados, a infertilidade e os seus tratamentos tiveram um 

impacto negativo, tanto em mulheres inférteis como em mulheres cuja infertilidade se 

encontra associada à doença oncológica. Adicionalmente, uma revisão da literatura que 

comparou estudos realizados em jovens sobreviventes de cancro com estudos realizados 

em mulheres com problemas de fertilidade da população geral, obteve resultados 

semelhantes. Em ambos os grupos, preocupações reprodutivas tiveram um impacto 

negativo nas jovens e relações amorosas destas, levando a reações emocionais negativas. 

Sobreviventes de cancro reportaram ainda preocupações adicionais, nomeadamente falta de 

informação relacionada com infertilidade, incerteza acerca do seu estado de fertilidade e 

distress duradouro (Penrose, Beatty, Mattiske & Koczwara, 2013). 

Tendo em consideração o impacto que a perda da fertilidade tem para mulheres 

jovens sobreviventes de cancro e mulheres inférteis sem história de cancro, e os poucos 

estudos existentes a comparar estes grupos, torna-se fundamental a realização de mais 

investigações nesta área. Deste modo, o presente estudo pretende (1) comparar os 

resultados psicossociais de jovens sobreviventes de cancro com os de jovens com 

problemas de fertilidade, não relacionados com um diagnóstico anterior de doença 

oncológica, em termos de preocupações reprodutivas, sintomatologia ansiosa, 

sintomatologia depressiva e qualidade de vida e (2) examinar como fatores demográficos e 

clínicos interagem com o ajustamento psicossocial nestas jovens. 
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Método 

Amostra 

A amostra de conveniência do presente estudo foi constituída por 111 mulheres em 

idade reprodutiva, distribuídas por um grupo de sobreviventes de cancro da mama (n=55) e 

um grupo com problemas de fertilidade e sem história de cancro (n=56). Ambos os grupos 

foram constituídos maioritariamente por mulheres casadas, com o ensino superior e 

residentes na região norte de Portugal. Quanto à idade, esta apresentava-se entre os 26 e 40 

anos (M=36.73; DP=2.93) no grupo de sobreviventes de cancro e entre os 27 e os 39 anos 

(M=35.02; DP=3.37) no grupo com problemas de fertilidade. 

Para integrar o grupo de sobreviventes de cancro, as jovens necessitavam de ter um 

diagnóstico anterior de cancro da mama; sido submetidas a cirurgia e terapêutica adjuvante 

e/ou neoadjuvante; cujo estadio da doença fosse inferior ou igual a IIIA (com ausência de 

metástases à distância); e sem evidência de doenças nos últimos exames de controlo. Em 

termos de critérios de exclusão, foram estabelecidos a recidiva da doença oncológica; outro 

problema oncológico não relacionado (e.g. cancro hematológico); história de histerectomia 

e/ou laqueação; e caso se encontrasse grávida no momento do recrutamento. Já o grupo de 

jovens com problemas de fertilidade foi selecionado tendo por base os seguintes critérios 

de inclusão: problema de infertilidade diagnosticado; cuja causa fosse feminina, mista ou 

inexplicada; a iniciar um (novo) ciclo de tratamento; e sem história prévia de doença 

oncológica. Foram excluídas mulheres que já tinham iniciado o ciclo de tratamento e cuja 

causa do problema de fertilidade fosse masculina. 

As mulheres que constituem o grupo de sobreviventes de cancro tinham, em média, 

33.82 anos no momento do diagnóstico, tendo passado, em média, 37.69 meses desde esse 

mesmo diagnóstico. No momento da recolha, 80% das participantes ainda recebia 

acompanhamento oncológico. Quanto aos tratamentos realizados, podemos observar que 

todas realizaram cirurgia, 90.9% foram submetidas a sessões de quimioterapia, 87.3% a 

sessões de radioterapia e 80% realizou terapia hormonal, sendo tamoxifeno o mais 

reportado. Das 55 participantes, 27 tinham filhos biológicos, com uma média de .67 filhos 

e 28 desejavam ter (mais) filhos; 9 reportaram ter sofrido abortos previamente ao 

diagnóstico; 13 apresentavam história pessoal de perturbação psicológica/psiquiátrica, 

maioritariamente perturbações depressivas e ansiosas; sendo que 7 recebia 



 

10 

 

acompanhamento psicológico/psiquiátrico; e 11 apresentava outros problemas de saúde 

(e.g, rinite, asma, entre outros).  

Quanto às participantes com problemas de fertilidade, 27 apresentavam fatores 

femininos, seguidas de 20 com causa inexplicada e 8  mista. Em média, estas encontravam-

se a tentar engravidar há 46.25 meses, já tendo realizado, em média, 1.07 ciclos de 

tratamentos até ao momento. Relativamente aos tratamentos de procriação medicamente 

assistida, pode-se constatar que quase metade das participantes (41.1%) realizou 

tratamentos prévios de inseminação intra-uterina (IIU), 14.3% efetuaram múltiplos 

tratamentos e 8.9% foram submetidas a fertilização in vitro (FIV). Das 56 mulheres 

incluídas no estudo, apenas 5 já tinha filhos, com um número médio de .09, sendo que 

todas desejavam ter (mais) filhos; 11 afirmam ter uma história pessoal de perturbação 

psicológica/psiquiátrica (e.g, depressão, luto); 4 recebiam atualmente acompanhamento; e 

15 apresentavam outros problemas de saúde adicionais (e.g, asma, problemas de tiroide, 

entre outros). A caracterização sociodemográfica e clínica dos grupos incluídos no estudo 

encontra-se descrita nas tabelas 1, 2 e 3. 

Ao comparar os grupos, foram encontradas algumas diferenças estatisticamente 

significativas. De um modo geral, mulheres sobreviventes de cancro da mama são mais 

velhas (U=1079, p=.006) e têm mais filhos biológicos (U=871, p<001) do que mulheres a 

iniciar (novo) ciclo de tratamento de procriação medicamente assistida. Todavia, estas 

últimas encontram-se mais envolvidas em relações estáveis e em coabitação, estando 

casados ou em união de facto (ꭓ²=15.002, p=.001). Não foram obtidas diferenças 

estatisticamente significativas ao nível da escolaridade. 
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Tabela 1: Caracterização sociodemográfica e reprodutiva da amostra incluída no 

estudo 

 

Sobreviventes 

de cancro 

(n=55) 

Mulheres 

inférteis 

(n=56) 

U/ꭓ² a 

Idade (Mdn; M±DP) 
37; 36.73 ± 

2.93 

35.5; 35.02 ± 

3.37 
1079** 

Estado Civil   15.002** 

Solteira 12 (21.8%) 1 (1.8%)  

Casada 30 (54.5%) 39 (69.6%)  

União de facto 10 (18.2%) 16 (28.6%)  

Divorciada/Separada 2 (3.6%) 0 (0%)  

Nível educacional   5.58 

Ensino básico 9 (16.4%) 5 (8.9%)  

Ensino secundário 10 (18.2%) 21 (37.5%)  

Ensino superior 36 (65.5%) 30 (53.6%)  

Filhos biológicos 27 (49.1%) 5 (8.9%) - 

Número de filhos biológicos (Mdn; M±DP) 1; .67 ± .75 0; .09 ± .29 871*** 

Desejo de ter (mais) filhos biológicos 28 (50.9%) 56 (100%)  

Tipo de aborto   - 

Espontâneo 6 (10.9%) 17 (30.4%)  

Interrupção voluntária 1 (1.8%) 1 (1.8%)  

Interrupção médica 2 (3.6%) 2 (3.6%)  

História pessoal de perturbação psiquiátrica 13 (23.6%) 11 (19.6%) - 

Acompanhamento psicológico/psiquiátrico atual 7 (12.7%) 4 (7.1%) - 

Outro problema de saúde 11 (20%) 15 (26.8%) - 

a Mann-Whitney U/Chi-quadrado ou Teste Exato de Fisher; * p<.05; **p<.01; ***p<.001 
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Tabela 2: Caracterização clínica do grupo de sobreviventes de cancro da mama 

 Sobreviventes de cancro (n=55) 

Idade no momento do diagnóstico (Mdn; M±DP) 35; 33.82 ± 3.66 

Tempo desde o diagnóstico em meses (Mdn; M±DP) 34; 37.69 ± 22.9 

Acompanhamento oncológico atual 44 (80%) 

Tratamentos realizados  

Cirurgia 55 (100%) 

Quimioterapia 50 (90.9%) 

Radioterapia 48 (87.3%) 

Terapia hormonal 44 (80%) 

 

Tabela 3: Caracterização clínica do grupo de mulheres com problemas de fertilidade 

 Mulheres inférteis (n=56) 

Problemas de fertilidade  

Feminino 27 (48.1%) 

Misto 8 (14.3%) 

Inexplicado 20 (35.7%) 

Em falta 1 (1.8%) 

Tempo a tentar engravidar em meses (Mdn; M±DP) 42; 46.25 ± 22.23 

Tratamentos prévios  

IIU 23 (41.1%) 

FIV 5 (8.9%) 

Múltiplos 8 (14.3%) 

Número de tratamentos realizados (Mdn; M±DP) 1; 1.07 ± 1.13 

Instrumentos 

Para o estudo recorreu-se à utilização de um questionário, que permitiu a recolha de 

dados sociodemográfico e clínico (Anexos A e B). Este incluía dados como nacionalidade, 

idade, distrito de residência, estado civil, nível de escolaridade e situação profissional das 

participantes. No que se refere aos dados clínicos, no grupo de sobreviventes, apuraram-se 

dados relativos à história da doença oncológica (tipo, tempo desde o diagnóstico, idade na 

altura do diagnóstico e tratamentos). Já no grupo de jovens com problemas de fertilidade, 

os dados recolhidos centraram-se na história de infertilidade (duração, fatores envolvidos e 
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tratamentos efetuados). Tentou-se também perceber, em ambos os grupos, o número de 

filhos biológico no momento da recolha, abortos sofridos até ao momento, bem como 

outros antecedentes médicos e psicológicos/psiquiátricos. O desejo de ter (mais) filhos 

biológicos foi avaliado numa escala de Likert entre 1 (pouco) e 7 (muito).  

A bateria de instrumentos de avaliação psicológica utilizada era constituída por 

quatro escalas, validadas para a população portuguesa, sendo que uma destas não foi 

utilizada neste estudo. Para avaliar as preocupações reprodutivas das jovens participantes, 

recorreu-se à Escala de Preocupações Reprodutivas após o Cancro (RCAC; Gorman, et al., 

2014; versão portuguesa: Bártolo et al., 2019). Esta é composta por 18 itens que se 

dividem em seis dimensões: preocupações acerca do potencial reprodutivo, da divulgação 

ao parceiro, da saúde do filho, da própria saúde, da aceitação da possibilidade de não ser 

capaz de ter um filho e de tentar engravidar. Os itens encontram-se numa escala de Likert, 

entre o “discordo bastante” e o “concordo bastante”, sendo que um resultado mais elevado 

é indicativo de um nível significativo de preocupações reprodutivas, exceto na dimensão 

de aceitação, onde um resultado mais elevado é indicativo de uma menor aceitação 

(Gorman et al., 2014). No estudo de validação original, a consistência interna encontrada 

foi boa para a escala total (α=.82), variando entre .78 (preocupações acerca de tentar 

engravidar) e .88 (preocupações acerca de divulgação ao parceiro e da saúde do filho) 

(Gorman et al., 2014). Já na versão portuguesa, esta variou entre .718 e .888 (Bártolo et al., 

2019). O presente estudo recorreu às subescalas de preocupação acerca do potencial de 

fertilidade, da divulgação ao parceiro e da aceitação da possibilidade de não ser capaz de 

ter um filho, tendo-se obtido uma boa consistência interna para todas estas (.888, .841 e 

.751, respetivamente). 

A Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS; Zigmond & Snaith, 1983; 

versão portuguesa: Pais-Ribeiro et al., 2007) foi utilizada para aferir a presença de 

sintomatologia depressiva e/ou ansiosa nas participantes. Esta é constituída por 14 itens, 

onde sete itens avaliam sintomatologia depressiva e sete avaliam sintomatologia ansiosa 

(Zigmond & Snaith, 1983). Os itens encontram-se distribuídos numa escala tipo Likert de 

quatro pontos (0-3). Uma pontuação entre 0 e 7 é considerada normal, não representando a 

presença de sintomatologia, entre 8 e 10 é indicativa de sintomatologia leve, entre 11 e 14 

moderada e entre 15 e 21 severa (Pais-Ribeiro et al., 2007). No estudo de validação para a 

população portuguesa, foi obtido um alfa de Cronbach de .76 e .81 para as escalas de 
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ansiedade e depressão, respetivamente (Pais-Ribeiro et al., 2007); já no estudo realizado, 

este foi de .817 na escala de ansiedade e .745 na escala de depressão. 

De modo a avaliar a qualidade de vida das participantes, recorreu-se ao European 

Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core-

30 (EORTC QLQ-C30; Aaronson, Ahmedzai, & Bergman, 1993; versão portuguesa: Pais-

Ribeiro, Pinto & Santos, 2008). Este instrumento é composto por 30 itens e contêm nove 

escalas: cinco escalas funcionais (física, papel, cognitiva, emocional e social), três escalas 

de sintomas (fadiga, dor e náusea e vómitos) e uma escala de qualidade de vida e saúde 

global. Os itens encontram-se numa escala tipo Likert, entre 1=”nada” e 4=”muito”, com 

exceção dos itens da escala de qualidade de vida e saúde global, que se encontram 

formulados entre 1=”péssima” e 7=”ótima”. Uma pontuação mais elevada é indicativa de 

um melhor funcionamento, com exceção da escala de sintomas, onde uma maior pontuação 

indica um maior nível de sintomatologia (Aaronson et al., 1993). No estudo original, a 

consistência interna variou entre .65 e .86 no grupo pré-tratamento (com exceção das 

escalas funcionais de papel e cognitiva, cuja consistência foi de .54 e .56 respetivamente) e 

.71 a .89 no grupo a realizar tratamento (com exceção da escala funcional de papel que 

obteve uma consistência de .52) (Aaronson et al., 1993). Já no estudo de validação para a 

população portuguesa, esta variou entre .74 e .88, à exceção da escala de funcionamento 

cognitivo (α=.57) (Pais-Ribeiro, Pinto & Santos, 2008). Na presente investigação, o alfa de 

Cronbach variou entre .842 e .892, com exceção das escalas de funcionamento cognitivo 

(α=.602) e de funcionamento físico (α=.631).  

Procedimento 

O presente estudo encontra-se inserido numa investigação mais ampla, acerca do 

“Impacto das Preocupações Reprodutivas sobre a Ansiedade, Depressão e Qualidade de 

Vida de Jovens Sobreviventes de Cancro da Mama ou Ginecológico”, ainda em curso. Foi 

obtida aprovação das Comissões de Ética para a Saúde do Serviço de Ginecologia e 

Obstetrícia do Centro Hospitalar de São João, E.P.E., da Clínica da Mama do Instituto 

Português de Oncologia (IPO) do Porto e do Serviço de Ginecologia do IPO de Coimbra, 

tendo o recrutamento das mulheres inférteis e das sobreviventes de cancro decorrido nestas 

instalações. Das sobreviventes de cancro da mama que participaram no estudo, apenas 1 

foi recrutada no IPO de Coimbra. 
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A recolha foi realizada após uma consulta externa, altura em que as participantes já 

se encontravam na instituição. Esta tinha uma duração de aproximadamente 20 minutos. 

Inicialmente foi explicado os objetivos da investigação, bem como os procedimentos da 

mesma, tendo sido solicitado o preenchimento de um consentimento informado (Anexos C 

e D) no caso da participante aceitar participar voluntariamente. Foi também entregue uma 

folha com informação relativa ao estudo (Anexo E e F). Posteriormente foram recolhidos 

os dados sociodemográficos e clínicos com recurso a um questionário. Por fim, foi 

solicitado o preenchimento dos questionários de autorresposta.  

A análise estatística dos dados recolhidos foi realizada com recurso ao Statistical 

Package for Social Sciences, versão 25.0 (SPSS), tendo-se efetuado análises descritivas e 

inferenciais, bem como de consistência interna. Recorreu-se ao teste de Kolmogorov-

Smirnov para averiguar se o pressuposto de normalidade estaria preservado. Tendo-se 

observado que a distribuição da amostra não era normal, recorreu-se à utilização de testes 

estatísticos não-paramétricos. Utilizou-se o teste de Mann-Whitney para amostras 

independentes, com o propósito de comparar o ajustamento psicossocial e as preocupações 

reprodutivas nos grupos. Correlações de ponto-biserial foram efetuadas para investigar 

possíveis relações entre características reprodutivas e preocupações. Foram ainda 

realizadas correlações de Spearman, de modo a averiguar o impacto que as preocupações 

reprodutivas teriam no ajustamento psicológico das participantes. Ao nível da 

significância, foi considerado p<.05 nas análises realizadas. 

Resultados 

Preocupações reprodutivas e ajustamento psicossocial: uma análise comparativa 

As preocupações reprodutivas são significativamente mais elevadas em mulheres 

com problemas de fertilidade do que em sobreviventes oncológicas, nomeadamente as 

preocupações acerca do potencial de fertilidade (U=602.5, p<.001) e divulgação ao 

parceiro (U=823.5, p<.001), existindo uma menor aceitação da possibilidade de não 

conseguir ter um filho (U=723, p<.001). Foram obtidos resultados idênticos ao nível da 

sintomatologia ansiosa, sendo que o grupo com problemas de fertilidade apresentou níveis 

significativamente mais elevados de ansiedade, quando comparados com o grupo de 

sobreviventes, U=1194 p=.04. Contudo, este último exibiu pior funcionamento físico 

(U=885.5, p<.001), de papel (U=1178.5, p=.016), cognitivo (U=1192, p=.028) e social 
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(U=1122.5, p=.004) comparativamente a quem apresentava problemas ao nível da 

fertilidade (Tabela 4). 

Tabela 4: Diferenças entre os grupos estudados ao nível das preocupações 

reprodutivas, depressão, ansiedade e qualidade de vida 

 
Sobreviventes de cancro 

(n=55) 

Mulheres inférteis  

(n=56) 
Ua 

 M Mdn DP M Mdn DP  

Preocupações 

reprodutivas 
       

Pontencial de 

fertilidade 
2.62 2.5 1.1 3.82 4 .852 602.5*** 

Divulgação ao 

parceiro 
2.02 2 .99 2.91 3 1.07 823.5*** 

Aceitação  2.35 2 .92 3.18 3.33 .82 723*** 

Depressão 2.69 2 2.95 3.21 3 2.69 1292 

Ansiedade 6.53 6 4.52 7.48 7 3.02 1194* 

Qualidade de vida        

Funcionamento físico 83.06 83.33 14.25 92.5 100 12.2 885.5*** 

Funcionamento de 

papel 
81.82 83.33 21.58 89.58 100 19.99 1178.5* 

Funcionamento 

emocional 
72.68 75 27.41 72.97 75 19.01 1401.5 

Funcionamento 

cognitivo 
80.91 83.33 19.36 87.8 100 17.26 1192* 

Funcionamento social 81.21 100 25.28 92.86 100 14.16 1122.5** 

Qualidade de vida 

global 
25.45 25 16.31 25.74 20.83 19.80 1504 

a Mann-Whitney U; * p<.05; **p<.01; ***p<.001 

Relação entre características reprodutivas e preocupações 

Recorrendo à análise correlacional de Pearson para realizar correlações de ponto-

biserial, foi possível constatar a existência de relações entre características reprodutivas e 

preocupações, em mulheres que tiveram cancro da mama (Tabela 5). Mais 

especificamente, ter filhos biológicos correlaciona-se negativamente com preocupações 

acerca do potencial de fertilidade (rpb= -.3 p=.026) e de divulgação ao parceiro (rpb= -.31 

p=.021). Já o desejo de ter (mais) filhos, correlaciona-se positivamente com todas as 

preocupações investigadas: preocupação com o potencial de fertilidade (rpb=.576 p<.001), 
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divulgação ao parceiro (rpb=.428 p=.002) e aceitação da possibilidade de não conseguir ter 

(mais) filhos (rpb=.369 p=.007). Quanto ao grupo de mulheres com problemas de 

fertilidade, não foram obtidas correlações com significância entre as variáveis analisadas. 

Foram ainda efetuadas correlações de Pearson com as variáveis relativas aos abortamentos 

e tratamentos de quimioterapia e terapia hormonal realizados, bem como correlações de 

Spearman para o número de tratamentos de procriação medicamente assistida, tempo desde 

o diagnóstico oncológico e idade das participantes, não tendo sido obtidos resultados com 

relevância estatística.  

Tabela 5: Análise da relação entre características reprodutivas e preocupações, no 

grupo de sobreviventes de cancro e no grupo de mulheres inférteis 

 Ter filhos Desejo de ter (mais) filhos 

 
Sobreviventes 

de cancro 

Mulheres 

inférteis 

Sobreviventes 

de cancro 

Mulheres 

inférteis 

Potencial de fertilidade -.3* .155 .576***  

Divulgação ao parceiro -.31* .17 .428**  

Aceitação  -.218 .223 .369**  

* p<.05; **p<.01; ***p<.001 

Impacto das preocupações no distress e qualidade de vida 

No grupo de sobreviventes oncológicas foi possível apurar uma correlação negativa 

significativa entre as preocupações relacionadas com o potencial de fertilidade e o 

funcionamento físico destas mulheres (rs=-.308, p=.022). Relativamente às mulheres 

inférteis, foi também obtida uma correlação negativa significativa, sendo esta entre as 

preocupações acerca da divulgação ao parceiro e o funcionamento emocional (rs=-.314, 

p=.018). Contudo, não foram encontradas relações com significância estatística entre as 

restantes variáveis analisadas (Tabela 6). 
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Tabela 6: Impacto das preocupações reprodutivas nos níveis de depressão, 

ansiedade e qualidade de vida dos grupos incluídos na amostra 

 Potencial de fertilidade Divulgação ao parceiro Aceitação  

 
Sobreviventes 

de cancro 

Mulheres 

inférteis 

Sobreviventes 

de cancro 

Mulheres 

inférteis 

Sobreviventes 

de cancro 

Mulheres 

inférteis 

Depressão .157 .048 .262 .174 .135 .14 

Ansiedade .115 .204 .096 .258 .2 .233 

Qualidade de 

vida 
      

Funcionamento 

físico 
-.308* .095 -.116 -.148 -.094 -.077 

Funcionamento 

de papel 
-.098 .064 -.1 -.045 -.093 -.023 

Funcionamento 

emocional 
-.179 -.248 -.018 -.314* -.16 -.096 

Funcionamento 

cognitivo 
-.214 -.034 -.063 -.128 -.198 .054 

Funcionamento 

social 
-.148 -.129 -.256 .041 -.158 -.043 

* p<.05 

Discussão  

A investigação a comparar a experiência e ajustamento psicossocial de 

sobreviventes oncológicas e mulheres inférteis à (possível) infertilidade e consequências 

desta, apesar de escassa, tem demonstrado um impacto negativo. Este estudo pretende 

comparar os resultados psicossociais de jovens sobreviventes de cancro da mama com os 

de jovens com problemas de fertilidade, relativamente a preocupações reprodutivas, 

sintomatologia ansiosa, depressiva e qualidade de vida, bem como examinar como é que 

certos fatores demográficos e clínicos interagem com o ajustamento psicossocial destas 

jovens. Os resultados obtidos são sugestivos de diferenças entre os grupos, assim como de 

um impacto diferenciado das preocupações reprodutivas nestes.  
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Mais especificamente, jovens mulheres com problemas de fertilidade apresentam 

níveis mais elevados de preocupações reprodutivas com o seu potencial de fertilidade e 

com a divulgação ao parceiro, e uma menor aceitação da possibilidade de não conseguirem 

vir a ter filhos. Este resultado não é consistente com a investigação existente, onde não 

foram encontradas diferenças entre os grupos (Carte et al., 2010). Devido aos potenciais 

riscos teratogénicos do tamoxifeno, a gravidez não é aconselhada durante a realização 

deste tratamento (Peccatori et al., 2013; Schuurman et al., 2019). Considerando que uma 

grande parte das sobreviventes incluídas se encontrava a realizar esta terapêutica aquando 

da recolha, é possível que estas tenham ajustado o seu projeto parental às restrições 

impostas pela doença e tratamentos, não sendo a reprodução uma atual preocupação. Outra 

possível explicação encontra-se relacionada com a fase do tratamento em que o grupo de 

mulheres inférteis foi recrutado. Estando estas prestes a iniciar um (novo) ciclo de 

tratamentos com o propósito de ter um filho biológico, parece plausível que se 

encontrassem especialmente preocupadas com questões reprodutivas, desejando o sucesso 

dos tratamentos e tendo alguma dificuldade em aceitar a possibilidade do seu insucesso.  

De forma semelhante, os níveis de sintomatologia ansiosa encontrados foram mais 

elevados em jovens inférteis, algo que ainda não havia sido anteriormente comparado com 

sobreviventes oncológicas. Ainda que Lawson e colegas (2014) tenham avaliado este 

sintoma, obtendo níveis mais baixos em mulheres inférteis a iniciar processo de 

estimulação ovárica, que agravaram antes da punção folicular, igualando os níveis do 

grupo oncológico, a amostra incluída consistia em doentes oncológicas a iniciar 

tratamentos de preservação da fertilidade, e não sobreviventes, o que dificulta uma 

comparação dos resultados. Apesar da investigação sugerir que as fases da punção 

folicular, transferência de embriões e do teste de gravidez são as mais perturbadoras para 

os casais (Boivin et al., 1998), têm também sido observado níveis mais elevados de 

ansiedade nas mulheres antes do início do ciclo de tratamentos (Massarotti et al., 2019). 

Neste último estudo, mulheres que iam realizar o primeiro tratamento de FIV cuja causa de 

infertilidade era feminina apresentaram significativamente mais ansiedade do que mulheres 

cuja causa era masculina ou mista. É possível que o facto das participantes inférteis se 

encontrarem a início um (novo) ciclo de tratamentos e o fator de infertilidade mais presente 

ser feminino estejam a contribuir para a diferença encontrada. 
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Contudo, e apesar dos efeitos negativos experienciados por jovens inférteis, estas 

apresentam um melhor funcionamento físico, de papel, cognitivo e social do que 

sobreviventes de cancro da mama. Este resultado vai parcialmente ao encontro de estudos 

anteriores, onde mulheres inférteis reportaram melhor saúde física (Carter et al., 2010). 

Pior qualidade de vida na sobrevivência, em jovens até aos 50 anos de idade, tem sido 

reportada em estudos prévios, com alguns destes a apontar para a saúde mental como 

estando mais afetada do que a saúde física (Howard-Anderson et al., 2012), enquanto 

outros apontam para um pior funcionamento físico, social e de papel (Quinten et al., 2015). 

Todavia, um estudo realizado na Arábia Saudita com sobreviventes de cancro da mama, 

obteve resultados opostos. Neste, a saúde global, o funcionamento físico e o 

funcionamento de papel foram significativamente melhores em jovens até aos 50 anos 

(Imran, Al-Wasia, Alkhayyat, Baig & Al-Saati., 2019). Já a realização de quimioterapia 

tem sido associada a um reduzido funcionamento cognitivo (Gregorowitsch et al., 2019), 

físico e de papel (Tiezzi et al., 2016) principalmente em sobreviventes com menos de 55 

anos (Gregorowitsch et al., 2019). Sendo este um tratamento a que quase todas as 

sobreviventes incluídas foram submetidas, é possível que os seus efeitos tardios estejam a 

ter um impacto negativo nos domínios da qualidade de vida acima referidos. 

A relação entre características reprodutivas e preocupações tem sido investigada em 

sobreviventes, ao longo dos últimos anos. Congruentemente com a literatura, não ter filhos 

biológicos associou-se a mais preocupações reprodutivas (Gorman et al., 2010; Partridge et 

al., 2004; Villarreal-Garza et al., 2017; Young et al., 2018), especificamente relacionadas 

com o potencial de fertilidade e divulgação ao parceiro. No estudo efetuado por Villarreal-

Garza e colegas (2017) foi ainda possível observar-se uma relação preditora entre não ter 

filhos antes do diagnóstico e preocupações reprodutivas na sobrevivência.  Já o desejo de 

ter (mais) filhos foi associado a preocupações reprodutivas sobre o potencial de fertilidade 

e divulgação ao parceiro mais elevadas, bem como a uma menor aceitação da possibilidade 

de não ter filhos. Uma relação positiva entre o desejo de ter filhos e preocupações 

reprodutivas no geral foi encontrada em outros estudos (Ljungman et al., 2018), mesmo 

quando utilizados outros instrumentos (Gorman et al., 2010; Partridge et al., 2004; Ruddy 

et al., 2011; Villarreal-Garza et al., 2017; Wenzel et al., 2005). Quando a escala RCAC é 

utilizada para avaliar o impacto das características reprodutivas nestas preocupações, os 

estudos tendem a reportar apenas a relação com a pontuação da escala total, não 
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permitindo a comparação com subescalas especificas (Ljungman et al., 2018; Villarreal-

Garza et al., 2017; Young et al., 2018). No estudo de validação da escala (Gorman et al., 

2014) foi feita referência a diferenças entre estas variáveis nas várias subescalas, tendo-se 

observado que quem queria ter filhos apresentava significativamente mais preocupações 

acerca do potencial de fertilidade, divulgação ao parceiro e saúde pessoal, e uma menor 

aceitação. Já quem tinha tido nascimentos vivos previamente apresentava 

significativamente mais preocupações de divulgação ao parceiro e com a própria saúde. 

Adicionalmente, em jovens sobreviventes, preocupações sobre o potencial de 

fertilidade mais elevadas foram relacionadas com um pior funcionamento físico. Não foi 

encontrado nenhum estudo prévio acerca da relação entre diferentes preocupações 

reprodutivas e escalas de funcionamento especificas, sendo este um novo dado. A 

investigação existente tem demonstrado que preocupações reprodutivas elevadas se 

encontram relacionadas com uma menor qualidade de vida (Gorman et al., 2014; Wenzel 

et al., 2005). Segundo Benedict e colegas (2018), apesar de ter sido encontrada uma boa 

qualidade de vida no seu estudo, as sobreviventes com níveis mais baixos apresentavam 

ainda mais preocupações reprodutivas, principalmente ao nível do potencial reprodutivo, 

engravidar, divulgação ao parceiro e uma menor aceitação. Já em jovens inférteis, elevadas 

preocupações com a divulgação ao parceiro foram associadas a um pior funcionamento 

emocional. Este resultado constitui igualmente um novo dado para a investigação. De 

acordo com Massarotti e colegas (2019) mulheres cujo fator envolvido no problema 

fertilidade era feminino apresentavam maior ansiedade, podendo estar associada a 

sentimentos de culpabilidade e fracasso em atingir expectativas pessoais, familiares e 

sociais. É possível que estes sentimentos estejam aqui presentes, e que perante a 

possibilidade de não atingir uma meta tão desejada como contruir uma família, aumente a 

sua preocupação em transmitir ao parceiro essa hipótese, bem como com a eventual reação 

deste, aumentando os seus níveis de distress. 

Ao analisar os resultados obtidos, é necessário ter em consideração que este estudo 

contém algumas limitações. Primeiramente, a obtenção de uma amostra de maiores 

dimensões poderia permitir resultados mais representativos relativos aos dois grupos 

clínicos investigados. A inclusão de participantes de outras zonas do país, que não apenas a 

zona norte, permitiria também uma maior representatividade das preocupações 

reprodutivas, distress e qualidade de vida de jovens sobreviventes de cancro da mama e 



 

22 

 

jovens com problemas de fertilidade na população portuguesa. No grupo de mulheres com 

problemas de fertilidade, o facto de não ter sido considerado qual o tratamento que estas 

iriam iniciar (uma vez que a IIU é menos invasiva do que a FIV) poderá ter influenciado a 

sintomatologia apresentada. Apesar da literatura acerca dos níveis de ansiedade no início 

do ciclo de procriação medicamente assistida ser contraditória, não se pode excluir como 

hipótese que a fase do processo em que a recolha foi realizada possa também ter tido 

influência nos resultados obtidos. A desejabilidade social aquando do preenchimento dos 

questionários é também uma possível limitação, já que algumas jovens poderão ter 

respondido tendo em conta o que consideram mais aceitável socialmente e não a sua 

experiência pessoal.  Por fim, a utilização de apenas algumas escalas da RCAC, ao invés 

da escala completa, dificulta a comparação com a literatura existente, na qual as análises 

são maioritariamente realizadas com a pontuação da escala total. 

A replicabilidade deste estudo seria importante, não só pelo reduzido número de 

estudos a incluir e comparar sobreviventes oncológicas e mulheres inférteis, mas também 

de modo a verificar os resultados encontrados. Investigações futuras deveriam ter em 

consideração as limitações deste estudo, contendo uma amostra maior, com jovens de 

diversos pontos do país. Em estudos futuros, sugere-se que se tente compreender melhor 

quais das subescalas de preocupações reprodutivas são influenciadas pelas características 

reprodutivas das participantes, bem como averiguar quais destas preocupações têm um 

maior impacto no ajustamento psicossocial destas jovens. Tais descobertas poderiam 

auxiliar o desenvolvimento de intervenções mais direcionadas. Os estudos realizados 

tendem a focar-se no impacto das preocupações reprodutivas apenas na mulher. Deste 

modo, sugere-se a investigação e comparação do ajustamento em homens com problemas 

de fertilidade e homens sobreviventes de doença oncológica, bem como do impacto destas 

preocupações, o que poderá igualmente auxiliar o desenvolvimento de intervenções mais 

especializadas para esta população. 

Em suma, o presente estudo obteve algumas diferenças entre os grupos, sendo estas 

distintas das previamente averiguadas, bem como novas relações, que necessitam de 

investigação adicional. Enquanto mulheres inférteis apresentam mais preocupações 

reprodutivas nos domínios avaliados, mais ansiedade e uma melhor qualidade de vida; em 

sobreviventes oncológicas em idade reprodutiva, não ter terminado o projeto parental tem 

impacto nos níveis de preocupações reprodutivas experienciadas. Adicionalmente, os 
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domínios das preocupações reprodutivas analisados aparentam ter impacto na qualidade de 

vida, sendo este distinto entre os grupos estudados. Investigações futuras nesta área seriam 

importantes para a compreensão do impacto das preocupações reprodutivas nestas jovens, 

bem como para o desenvolvimento de novas intervenções. 
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Anexo A – Questionário sociodemográfico e clínico aplicado ao grupo de sobreviventes de 

cancro da mama 



 

QUESTIONÁRIO 

Grupo I – Caracterização Sociodemográfica

 

 

Grupo II – Caracterização de Aspetos Clínicos 
 
 

 

1. Teve alguma doença psicológica ou psiquiátrica (e.g. depressão, perturbações de ansiedade, perturbações 

alimentares…)? 

 Sim 

 Não 

1.1. Se respondeu sim, qual?_______________________ 

 

2. Atualmente, recebe acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? 

 Sim 

 Não 

2.1. Se respondeu sim, qual o motivo do acompanhamento?___________________________ 

 

3. Há quanto tempo recebeu o diagnóstico de cancro da mama (em meses)?________ 

3.1. No momento do diagnóstico, que idade tinha?_____ 

  

1. Nacionalidade:_______ 2. Idade:_______ 3. Área de Residência:_______ 

4. Estado Civil: 

 Solteira 

 Casada 

 União de Facto 

 Divorciada 

 Viúva 
 

5. Escolaridade: 
 

 1º Ciclo  

 2º Ciclo  

 3º Ciclo 

 Ensino Secundário 

 Ensino Técnico-Profissional 

 Licenciatura  

 Mestrado 

 Doutoramento 

 Outro. Qual?________ 
 

6. Situação Profissional: 

 Desempregada 

 Tempo Completo 

 Tempo Parcial 

 Estudante 

 Baixa Médica 

 Pensão de Invalidez 

 Outra. Qual?_____________ 

 

  Número de Filhos:_______________ 



 

4. No momento do diagnóstico, qual o estádio da doença oncológica? 

 Carcinoma in situ 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 Não sei 
 

 

5. Qual(ais) os tratamentos oncológicos realizados? 

 Cirurgia 

 Quimioterapia 

 Radioterapia 

 Terapia Hormonal 

 Outro. Qual?___________________ 
 

 

6. Atualmente, está a ser submetida a algum tratamento oncológico? 

 Sim 

 Não 

6.1. Se respondeu sim, qual?______________________ 

 

7. Após remissão oncológica (sem evidencias de doença nos exames de controlo), a doença voltou a 

aparecer? 

 Sim 

 Não 

 Não se aplica 

7.1. Se respondeu sim, há quanto tempo reapareceu (em meses)?__________ 

 

8. No momento do diagnóstico, foi identificada a existência de uma neoplasia secundária (metástase)? 

 Sim 

 Não 

 
 

9. Tem algum outro problema de saúde (e.g. insuficiência renal, patologia cardíaca…)? 

 Sim 

 Não 

9.1. Se sim, qual?__________________________ 

 



 

Grupo III – Reprodução e Parentalidade 
 

 

1. Já iniciou o processo de menopausa? 

 Sim 

 Não 

1.1. Se sim, com que idade?_____ 

 

2. Engravidou durante o diagnóstico e/ou tratamento? 

 Sim 

 Não 
 

 

3. Engravidou após finalizar os tratamentos oncológicos? 

 Sim 

 Não 

 Não se aplica 

 
 

4. Se respondeu sim nas questões 2 ou 3, a gestação foi a termo (teve algum abortamento)? 

 Sim 

 Não 
 

 

5. Teve abortamentos anteriores ao diagnóstico? 

 Sim 

 Não 

5.1. Se respondeu sim, que tipo de abortamento teve?  

Espontâneo ____ Interrupção Voluntária ____ Interrupção Médica ____ Ovo Desvitalizado ____ 

 

6. No momento do diagnóstico, obteve esclarecimentos sobre questões relacionadas com as implicações do 

diagnóstico e dos tratamentos oncológicos na fertilidade? 

 Sim 

 Não 
 
 

7. No momento do diagnóstico, obteve esclarecimentos sobre as opções reprodutivas (preservação da 

fertilidade) antes do início do tratamento oncológico? 

 Sim 

 Não 
 
 



 

8. Foi submetida a técnicas de preservação de fertilidade antes de iniciar o tratamento oncológico? 

 Sim 

 Não 

8.1. Se respondeu sim, que método foi usado? 

 Conservação de neoplasia ginecológica 

 Proteção ovárica cirúrgica (ooforopexia) 

 Proteção ovárica não-cirúrgica 

 Técnicas de Reprodução Medicamente Assistida (RMA) (e.g. criopreservação de 

embriões/ovócitos/tecido ovárico) 

 Não sei 
 

 
9. Deseja ter um filho/a (ou outro/a)? 

 Sim 

 Não 
 
9.1. Se respondeu sim, como classificaria o seu desejo de ter um filho/a (ou outro/a) 

1 2 3 4 5 6 7 

Pouco      Muito 

 
 
10. É importante para si ter um filho/a (ou outro/a) biológico? 

 Sim  

 Não  

 

10.1. Se respondeu sim, como classificaria a importância atribuída a ter um filho/a (ou outro/a) biológico 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pouco      Muito 

 
 

 



Anexo B - Questionário sociodemográfico e clínico aplicado ao grupo de mulheres com 

problemas de fertilidade 



 

QUESTIONÁRIO 

Grupo I – Caracterização Sociodemográfica

 

 

 

 

Grupo II – Caracterização de Aspetos Clínicos 
 
 

 

1. Tem tentado engravidar espontaneamente há quanto tempo? (meses) ________________________ 

 

2. Qual(ais) os fatores envolvidos no seu problema de fertilidade? 

 

 Masculino 

 Ovulatório 

 Tubário 

 Endometriose 

 Cervical 

 Uterino 

 Múltiplos 

 Inexplicada

1. Nacionalidade:_____ 2. Idade:_______ 3. Residência (Distrito):_______ 

4. Estado Civil: 

 Solteira 

 Casada 

 União de Facto 

 Divorciada 

 Viúva 
 

5. Escolaridade: 
 

 1º Ciclo do Ensino Básico  

 2º Ciclo do Ensino Básico 

 3º Ciclo do Ensino Básico 

 Ensino Secundário 

 Ensino Técnico-Profissional 

 Licenciatura  

 Mestrado 

 Doutoramento 

 Outro. Qual?________ 
 

6. Situação Profissional: 

 Desempregada 

 Empregada a Tempo 
Completo 

 Empregada a Tempo Parcial 

 Estudante 

 Baixa Médica 

 Pensionista por Invalidez 

 Outra. Qual?_____________ 

 

7. Tem filhos biológicos? 

 Sim 

 Não 

7.1. Se respondeu “SIM”, na questão anterior, quantos?_______________________ 

 

 

8. Como classificaria a importância atribuída a ter um filho/a (ou outro/a filho/a) biológico/a? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pouco      Muito 
 



 

3. Já realizou algum tratamento de Reprodução Medicamente Assistida? 

 Sim 

 Não 

3.1. Se respondeu “SIM” na questão anterior, quantos tratamentos realizou?  

3.2. Qual(ais) os tratamentos realizados? 

 IIU 

 FIV 

 ICSI 

 DGPI 

 

4. Teve algum aborto? 

 Sim 

 Não 

4.1. Se respondeu “SIM” na questão anterior, que tipo de aborto teve?  

Espontâneo ____ Interrupção Voluntária ____ Interrupção Médica ____ Ovo Desvitalizado ____ 

Nota: Identificar se o aborto ocorreu antes ou depois da submissão aos tratamentos de Reprodução Medicamente Assistida (em caso de jovens que já tenham 

efetuado tratamentos prévios) 

 

5. Tem ou teve algum problema oncológico? 

 Sim 

 Não 

1.1. Se respondeu “SIM” na questão anterior, qual o diagnóstico?__________________________ 

 
 

6. Tem algum outro problema de saúde (e.g. diabetes, asma, insuficiência renal, patologia cardíaca…)? 

 Sim 

 Não 

2.1. Se respondeu “SIM” na questão anterior, qual?__________________________ 

 

7. Teve alguma doença psicológica ou psiquiátrica (e.g. depressão, perturbações de ansiedade, perturbações 

alimentares…)? 

 Sim 

 Não 

 

7.1. Se respondeu “SIM” na questão anterior, qual?_______________________ 

  



 

7.2. Nessa altura, recebeu acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? 

 Sim 

 Não 

 

 

8. Atualmente, recebe acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? 

 Sim 

 Não 

8.1. Se respondeu “SIM” na questão anterior, qual o motivo do 

acompanhamento?___________________________________________________________________ 

 

Observações:______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



Anexo C - Consentimento informado preenchido pelo grupo de sobreviventes de cancro da 

mama 



Consentimento Informado 

 
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial  

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 
 

 

Designação do Projeto de Investigação: 

Ajustamento psicossocial de jovens sobreviventes de cancro da mama 

 

Eu, abaixo-assinado, ______________________________________________________ 

Recebi o texto de Informação ao Participante relativo ao procedimento que concordei em 

efetuar. Compreendi a explicação que me foi fornecida pelo investigador que assina este 

documento. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e de 

todas obtive resposta satisfatória. Tomei conhecimento de que, de acordo com as 

recomendações da Declaração de Helsínquia, a informação ou explicação que me foi 

prestada versou os objetivos, os métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o 

eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a todo o 

tempo a minha participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer 

prejuízo na assistência que me é prestada.  

 

Por isso, consinto que me sejam aplicados os questionários propostos pelo investigador. 

 

Assinatura do participante: _______________________________Data:___/____/201__ 

Nome do investigador responsável: _________________________________________ 

Assinatura do investigador responsável: ___________________Data:___/____/ 201__ 

 
Anulação do Consentimento Informado: 
 
Declaro que me foi fornecida uma explicação do estudo relativo ao projeto de investigação 
em questão, pelo investigador que assina este documento, e pretendo anular o 
consentimento dado na data ____/_____/201___. 
 
Assinatura do participante: ________________________________Data:___/____/201__ 

Assinatura do investigador responsável: ____________________Data:___/____/ 201__ 
 
 

Nota: Fornecimento obrigatório de cópia ao participante. 



Anexo D - Consentimento informado preenchido pelo grupo de mulheres com problemas de 

fertilidade 



Designação do Estudo (em português)

Confirmo que expliquei ao participante/ representante legal, de forma adequada e compreensível, a investigação 

referida, os benefícios, os riscos e possíveis complicações associadas à sua realização.

Informação escrita em anexo: Não Sim  (Nº de páginas  )  

O Investigador responsável

Nome:

N
.º4

 C
E

S
-IM

00
4-

0

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE

PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica 
Mundial (Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; 
Somerset West 1996, Edimburgo 2000, Seoul 2008, Fortaleza 2013)

legível assinatura

assinatura

Identificação do participante 

Nome:

BI/ CC nº:

Participante/ Representante legal

· Compreendi a explicação que me foi facultada acerca do estudo que se tenciona realizar: os objetivos, os métodos, 

os benefícios previstos, os riscos potenciais e o eventual desconforto.

· Solicitei todas as informações de que necessitei, sabendo que o esclarecimento é fundamental para uma boa decisão. 

· Fui informado da possibilidade de livremente recusar ou abandonar a todo o tempo a participação no estudo, sem 

que isso possa ter como efeito qualquer prejuízo na assistência que é prestada.

·Declaro não ter sido incluído em nenhum outro projeto de investigação nos últimos três meses.

Concordo com a participação neste estudo, de acordo com os esclarecimentos que me foram prestados, como consta 

neste documento, do qual me foi entregue uma cópia.

Data:  / /

Nome (Pais/Representante legal):

BI/ CC nº: Grau de parentesco:

Data:  / /
assinatura



Anexo E - Folha com informação relativa ao estudo fornecida às participantes sobreviventes 

de cancro da mama 



Consentimento Informado 

 
Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial  

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 
 

 

Designação do Projeto de Investigação: 

Ajustamento psicossocial de jovens sobreviventes de cancro da mama 

 

Eu, abaixo-assinado, ______________________________________________________ 

Recebi o texto de Informação ao Participante relativo ao procedimento que concordei em 

efetuar. Compreendi a explicação que me foi fornecida pelo investigador que assina este 

documento. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e de 

todas obtive resposta satisfatória. Tomei conhecimento de que, de acordo com as 

recomendações da Declaração de Helsínquia, a informação ou explicação que me foi 

prestada versou os objetivos, os métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o 

eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a todo o 

tempo a minha participação no estudo, sem que isso possa ter como efeito qualquer 

prejuízo na assistência que me é prestada.  

 

Por isso, consinto que me sejam aplicados os questionários propostos pelo investigador. 

 

Assinatura do participante: _______________________________Data:___/____/201__ 

Nome do investigador responsável: _________________________________________ 

Assinatura do investigador responsável: ___________________Data:___/____/ 201__ 

 
Anulação do Consentimento Informado: 
 
Declaro que me foi fornecida uma explicação do estudo relativo ao projeto de investigação 
em questão, pelo investigador que assina este documento, e pretendo anular o 
consentimento dado na data ____/_____/201___. 
 
Assinatura do participante: ________________________________Data:___/____/201__ 

Assinatura do investigador responsável: ____________________Data:___/____/ 201__ 
 
 

Nota: Fornecimento obrigatório de cópia ao participante. 



Anexo F - Folha com informação relativa ao estudo fornecida às participantes com 

problemas de fertilidade 



 

INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE 

 

Preocupações reprodutivas e ajustamento psicológico e social de mulheres jovens: uma 

análise comparativa 

 

Objetivo Geral: Examinar as preocupações reprodutivas e o ajustamento psicológico e social de 

mulheres jovens (18-40 anos) com problemas de fertilidade, em acompanhamento na Unidade 

Orgânica de Ginecologia e Medicina da Reprodução.  

Método de Recolha: Preenchimento de questionários de auto-resposta que avaliam preocupações 

reprodutivas específicas, distress emocional e qualidade de vida. A realização deste procedimento 

demorará aproximadamente 20 minutos. 

Potenciais riscos e benefícios: A administração das medidas de auto-resposta será realizada após 

uma consulta externa não implicando consultas extra e/ou custos em deslocações. As questões 

apresentadas são emocionalmente relevantes e poderão causar-lhe algum desconforto. O 

desenvolvimento de projetos deste tipo potencia a promoção da eficácia da intervenção psicológica 

tanto a nível remediativo como preventivo ao identificar dificuldades específicas. 

Participação: O projeto de investigação proposto teve a aprovação da Comissão de Ética para a Saúde 

do Centro Hospitalar de São João, E.P.E. A participação é de caracter voluntário e poderá abandonar 

o estudo a qualquer momento, mesmo após a aceitação do consentimento informado, sem prejuízo na 

assistência médica que lhe é prestada. 

Confidencialidade: Os dados obtidos serão recolhidos e tratados de modo confidencial e, em nenhum 

momento, serão associados à sua identidade. 

Contactos: Para a apresentação de questões relativas à participação no projeto de investigação e/ou 

devolução dos resultados, poderá contactar a investigadora principal, Ana Cláudia Pereira Bártolo, 

Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e Doutoranda do Departamento de Educação e Psicologia da 

Universidade de Aveiro, através do contacto de e-mail anabartolo@ua.pt. 

 

O Investigador Principal, 

 

__________________________________________________________________________ 




