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Lopes FJ. Estresse e enfrentamento dos familiares de pacientes internados 
em unidades de terapia intensiva [tese]. São Paulo (SP): Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2012. 126 p 

RESUMO 

A hospitalização de um membro da família pode ser percebida como um 
estressor, já que o estresse é uma reação particular entre a pessoa e o 
ambiente, podendo gerar desorganização no núcleo familiar, exigindo 
adaptação. Com o intuito de minimizar o estresse vivenciado, os indivíduos 
desenvolvem estratégias para enfrentar o estressor, no caso, a 
hospitalização de seu familiar. A proposta deste estudo foi levantar o nível 
de estresse e as estratégias de enfrentamento dos familiares de pacientes 
internados em unidades de terapia intensiva no primeiro dia, após a 
realização de cirurgia cardíaca. É um estudo descritivo, exploratório, 
transversal de campo e de análise quantitativa. A coleta de dados foi 
realizada em um hospital governamental, de grande porte da cidade de São 
Paulo, utilizando um instrumento de coleta de dados socioeconômico, a 
escala de estresse percebido (PSS) e o inventário de enfrentamento de 
Jalowiec. A amostra foi composta por 282 familiares que aceitaram participar 
da pesquisa, mediante a assinatura do Termo de Consentimento 
Esclarecido. O perfil demográfico da população do estudo foi: 169 (59,9%) 
filhos dos pacientes; 191 (67,7%) gênero feminino; 86 (30,5%) com idade 
entre 31 e 40 anos; 189 (67%) casados; 99 (35,1%) com ensino médio 
completo; 129 (45,7%) com vínculo empregatício e 105 (38,2%) renda de 1 a 
2 salários-mínimos.  O nível de estresse de 99 (35,1%) familiares na escala 
PSS foi considerado baixo.  Não houve diferença estatisticamente 
significante no estudo das variáveis sexo e estado de saúde do paciente 
visitado. Obteve-se significância estatística em relação à idade; familiares 
mais idosos utilizam mais estratégias de enfrentamento comparado aos mais 
jovens e os estilos mais utilizados foram: Confrontivo, Paliativo e 
Sustentativo; os familiares solteiros utilizam menos estratégias de 
enfrentamento comparado aos casados, e o estilo Sustentativo foi o mais 
utilizado. Observou-se também que os familiares casados apresentaram 
menores níveis de estresse. Os familiares com baixa renda salarial usaram 
mais estratégias de enfrentamento comparados aos de renda mais elevada. 
E o estilo mais empregado foi o Otimista. Comparando-se aos de renda mais 
elevada, os familiares de baixa renda utilizaram mais o estilo Fatalista. 
Concluiu-se que o nível de estresse do familiar depende de sua 
característica individual que da situação de saúde do familiar e das 
estratégias de enfrentamento por ele usadas. Recomenda-se que o 
enfermeiro tenha um papel importante e imprescindível na orientação e 
acompanhamento desse familiar, para o sucesso e segurança do tratamento 
do paciente sob seus cuidados. 

Descritores: Família. Terapia intensiva. Estresse.  Adaptação psicológica. 

Enfermagem. 



 

  

Lopes FJ. Stress and Family members’ coping responses of patients 
hospitalized in intensive care units [thesis]. São Paulo (SP): Nursing School, 
University of São Paulo; 2012. 126 p 

SUMMARY 

The hospitalization of a Family member can be perceived as a stressor, once 
stress is a particular reaction between the person and the environment, it 
may disorganize the Family nucleus somehow, demanding adaptation. In 
order to minimize the stress faced, the individuals develop strategies to cope 
the stressor, in this case, the hospitalization of their Family member. The 
purpose of this study was to identify the stress level and the strategies of 
these Family members to deal with their inpatients in intensive care units on 
the first day after the cardiac surgery. It is a descriptive, exploratory, cross-
field and quantitative analysis study. The data collection was performed in a 
large-sized public hospital in the city of Sao Paulo, using a social-economic 
data collection tool, the perceived stress scale (PSS) and the Jalowiec 
coping inventory. The sample consisted of 282 family members who 
accepted to attend this research by signing the informed consent form. The 
population’s demographic profile of this study was: 169 (59,9%) patients’ 
children; 191 (67,7%) female; 86 (30,5%) with age between 31 and 40 years 
old; 189 (67%) married; 99 (35,1%) with complete high school level; 129 
(45,7%) with employment link; 105 (38,2%) with an income of 1 or 2 
minimum wages.  The stress level of 99 (35,1%) members in the PSS scale 
was considered low. There were no statistically significant differences in the 
study of the variables gender and health status of the visited patients. There 
was an statistical significance related to age, elderly relatives use more 
coping strategies than the younger ones and the most used styles were: 
confrontive, palliative and supportant uses; the single ones use less coping 
strategies compared to the married ones and the most used style was the 
supportant one. It was also observed that the married relatives presented 
lower stress levels. The relatives with low income use more coping strategies 
than the ones with higher income and the most used style is the Optimistic 
one. Comparing to the ones with higher income, the ones with lower income 
use more the Fatalistic one. It’s concluded that the stress level of the Family 
member depends more on their individual characteristic than on the health 
status of the relative and their coping strategies. It’s recommended that the 
nurse play an important and essential role in the orientation and follow-up of 
these Family members for the success and safety of the patient’s treatment 
in his/her care.  

Keywords: Family. Intensive care. Stress. Psychological adaptation. 
Nursing. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 ESTRESSE 

Estresse é um problema atual, estudado por vários profissionais, 

pois apresenta risco para o equilíbrio normal do ser humano. 1 

Inicialmente, incorporado às ciências médicas pelo pesquisador 

Hans Selye, em 1936, o termo “stress”, definido pela engenharia como 

forças que impõem pressão sobre uma determinada estrutura, foi 

conceituado como um fenômeno inespecífico associado a um conjunto de 

sintomas desencadeado por uma ampla variedade de agentes nocivos. Ele 

enfatiza que o estresse é uma parte normal do funcionamento do corpo e 

que é consequência do ato de viver. 2 

Selye testou diferentes condições adversas, como administração 

de drogas, exposição a temperaturas extremas, dor, exercício e radiação e 

observou que todas essas condições eram capazes de produzir as mesmas 

alterações morfológicas no organismo (aumento das glândulas adrenais, 

úlceras estomacais e diminuição ou atrofia parcial do sistema linfático). Tais 

modificações estruturais representavam o resultado da resposta ao estresse 

que seria mediada pela produção e secreção de glicocorticóides (cortisol). 

Observou, portanto, que o organismo na vigência de estímulos (estressores) 

desencadeava reações neuroendócrinas (respostas biológicas) e 

comportamentais com o objetivo de restaurar seu equilíbrio. Designou como  

“reação geral de alarme” a situações críticas e que representava um esforço 

do organismo para adaptar-se à nova condição, passando a chamá-la então 

de “Síndrome de adaptação geral”, sendo esta composta por três estágios: 

alarme, resistência e exaustão. 3,4 
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A fase de alarme ocorre imediatamente após o confronto com o 

estressor e pode ser consciente ou não. É uma mobilização química como 

uma reação comum do corpo que necessita atender às exigências. A fase de 

resistência é o estágio em que o corpo “batalha” para a sobrevivência e 

adaptação. Se o estressor persistir, e o corpo não conseguir o equilíbrio, 

entra no estágio de exaustão, em que a adaptação não ocorre e podem 

surgir doenças que levam à morte.3 

Para muitos autores o trabalho de Selye é a evidência do estresse 

biológico. Preconizava que na presença do estressor, a resposta bioquímica 

era a mesma, independente do estressor, o que vem sendo bastante 

criticada, porque se pode aprender a controlar as respostas fisiológicas 

decorrentes do confronto com o estressor.5 

Outros autores conceituam o estresse como um estado em que 

ocorre um desgaste anormal do corpo humano ou uma diminuição da 

capacidade de trabalho ocasionados basicamente por uma incapacidade 

prolongada do indivíduo em tolerar, superar ou se adaptar às exigências de 

natureza psíquica existentes em seu ambiente de vida. É observado em 

todas as faixas etárias e, geralmente, está relacionado ao estilo de vida do 

indivíduo.6,7 

Com base nos princípios de Selye, relacionando o estresse a 

agentes externos, Lazarus, em 1966, introduziu o conceito de estresse 

psicológico, como sendo uma experiência particular do indivíduo, 

prioritariamente à interpretação da situação, como sendo estressora ou não.8 

O modelo interacionista de Lazarus e Launier define estresse 

como qualquer estímulo que demande do ambiente externo ou interno e que 

taxe ou exceda as fontes de adaptação de um indivíduo ou sistema social. 

Esse modelo que preocupa-se em colocar a subjetividade do indivíduo, 

como um fator determinante da severidade do estressor. 9 

Nesse modelo, o indivíduo realiza a avaliação primária, 

oportunidade para ponderar se aquele evento é considerado como um 
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verdadeiro estressor, isto é, tanto positivo (como um desafio) como negativo 

(uma ameaça) ou, simplesmente, é um fato irrelevante que passa sem 

produzir a liberação dos hormônios de estresse (catecolaminas e 

corticosteróides).9 

O estresse faz parte da vida pessoal e profissional de cada 

indivíduo. O investimento que se faz na perspectiva de conscientização, 

deve-se ao fato de que o conhecimento sobre estresse e como a pessoa 

avalia as situações e suas reações diante dos estressores favorecerão a 

melhor qualidade de vida. 

1.2 COPING OU ENFRENTAMENTO 

Coping ou Enfrentamento é concebido como o conjunto das 

estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstâncias 

adversas são os esforços dos indivíduos para lidar com situações 

estressantes, sejam elas crônicas ou agudas.10 Desta forma, o 

enfrentamento tem como principal objetivo desenvolver habilidades para 

enfrentar situações estressoras, ansiogênicas ou problemáticas.11 

Para a confecção do presente estudo, o termo enfrentamento será 

usado, deixando claro que se refere ao “coping”. 

Muitas vezes, substantivos diferentes são empregados para 

acompanhar o termo enfrentamento, quando é considerado um processo, 

tais como: modos, formas, mecanismos, métodos, estratégias, recursos ou 

mesmo padrões de enfrentamento, que parecem não diferirem em seu 

significado específico, apenas podendo estar vinculados às linhas teóricas 

específicas.10 

Enfrentamento é um processo que exige da pessoa consciência 

da realidade no sentido de enfrentá-la, de tentar alterá-la ou adaptar-se.12 

Algumas das definições desenvolvidas por vários autores serão descritas 

abaixo: 
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Lazarus8, em 1966, definiu o enfrentamento como um conjunto de 

estratégias para lidar com uma ameaça iminente. 

Em 1970, Lipowski13 enfocando especificamente a doença, definiu 

o enfrentamento como toda atividade cognitiva e motora a que uma pessoa 

doente usa para preservar sua integridade física e psíquica, na tentativa de 

compensar as limitações impostas por deficiências irreversíveis e para 

recuperar a função reversível prejudicada. 

Para White14, em 1974, o enfrentamento ocorre quando a pessoa 

enfrenta mudanças drásticas de vida ou problemas que exigem novas 

formas de comportamento e provocam emoções ou estados afetivos 

desconfortáveis, tais como ansiedade, desespero, culpa, vergonha, luto, e 

quando o alívio destes estados exige adaptação. 

Em 1976, Mechanic15 referiu o enfrentamento, como um 

comportamento instrumental que demonstra a capacidade da pessoa para 

resolver problemas decorrentes das exigências e objetivos de sua vida, 

envolvendo, portanto, o uso de habilidades diversas, técnicas e 

conhecimentos que a pessoa adquire ao longo de sua vida. 

Em 1984, Lazarus e Folkman16 definiram o enfrentamento, como o 

processo para lidar com exigências externas ou internas que são avaliadas 

como sobrecarregando ou excedendo os recursos da pessoa. Para estes 

autores, o termo processo implica uma série de transações entre a pessoa 

que possui um conjunto de recursos disponíveis, valores e compromissos e 

um contexto ambiental com suas exigências e restrições particulares. 

Portanto, o enfrentamento não é uma única ação ou resposta dada por uma 

pessoa em um determinado momento, mas, um conjunto de respostas 

recíprocas, ocorrendo ao longo de um período de tempo durante o qual, o 

ambiente e a pessoa influenciam-se mutuamente. O emprego do termo 

“lidar” em lugar de “dominar” ou “superar” é mais adequado, uma vez que 

muitos problemas não podem ser superados, mas, apenas tolerados, aceitos 

ou redefinidos para facilitar a adaptação da pessoa. 
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Para Gimenes17, em 1997, o conceito de enfrentamento é 

percebido, na Psicologia, como um papel central, no que se refere à 

adaptação do ser humano em suas diferentes fases de desenvolvimento. 

Em 2002, Para Pedrolo18, o enfrentamento emerge como 

estratégia para lidar com uma situação estressante, necessário para manter 

os desafios e afastar as ameaças, como também reduzir ou eliminar a fonte 

de estresse, favorecendo a adaptação psicológica do indivíduo ou da família. 

De acordo com as diversas definições citadas, o enfrentamento 

está associado a um estressor, do qual o organismo tenta se livrar para 

manter a integridade do indivíduo, tanto física como psíquica. O sujeito tem 

consciência de sua realidade e busca em suas vivencias estratégias mais 

adequadas para resolver tal situação ou para adaptar-se a ela.19 

Pode-se dizer que apenas ações não automáticas e não utilizadas 

rotineiramente sejam mencionadas sob o termo enfrentamento, portanto, 

ficando claro que o enfrentamento ocorre apenas quando a pessoa não pode 

se comportar diante das exigências de sua vida, da mesma forma como 

vinha fazendo anteriormente, precisando apresentar novos comportamentos 

que representam estratégias de enfrentamento. Um mesmo indivíduo pode 

apresentar diferentes estratégias de enfrentamento diante de um contexto 

particular.12 

Lazarus e Folkman16 afirmam que, quando um indivíduo enfrenta 

uma enfermidade física importante ou uma incapacidade sua, ou de 

familiares, procederá de acordo com uma série de etapas de enfrentamento 

iniciadas a partir do momento em que é informado de seu estado. O autores 

citados definiram, então, como um processo de categorização de um 

encontro e suas várias facetas com respeito a esse significado para alcançar 

o bem estar. 

O processo avaliativo dá-se nas estruturas do sistema límbico que 

tem funções inter-relacionadas entre cognição, emoção e comportamento 

automático.16 São elas:  



 Referencial Teórico 23 

  

 1ª etapa – constitui-se em uma avaliação mais rápida, 

grotesca e intuitiva da situação, em que o indivíduo 

subjetivamente avalia o significado de determinado 

estímulo ambiental, como algo irrelevante ou não, a 

possibilidade de perigo ou dano real, se for um evento 

positivo ou negativo e qual a possibilidade do evento ser 

influenciado pela pessoa. Quanto menos controle sobre o 

evento ou maior possibilidade de perigo maior será a 

reação do organismo na tentativa de minimizar a 

situação;11,16 

 2ª etapa – é mais refinada, reflexiva e utiliza informações 

contidas na memória sobre o self e sobre o mundo para 

levantar possibilidades de ação frente ao problema, o que é 

realizado, tomando-se também em consideração, as 

opções e recursos da pessoa. Esta fase é denominada 

“avaliação do enfrentamento”; 11,16 

 3ª etapa – é a fase de julgamento, quando o indivíduo 

analisa se as demandas externas ou internas são maiores 

que os esforços pessoais para modular a experiência de 

estresse. Esta fase é entendida, como um conflito entre as 

demandas e os esforços emitidos para atuar sobre elas, e 

é denominada como enfrentamento. 11,16 

Algumas características das funções do enfrentamento são a 

redução da tensão e a manutenção do equilíbrio, a tomada de decisão 

sólida, a manutenção de autonomia e liberdade, a motivação para satisfazer 

demandas sociais ambientais, a manutenção de um estado físico, 

psicológico e social estável e o controle do significado dos estressores 

potenciais, antes deles se tornarem uma ameaça. 16 

Folkman e Lazarus20 e Cerqueira21 fizeram uma diferenciação no 

que se refere às funções do enfrentamento consideradas de extrema 

importância: a diferença que há entre o enfrentamento dirigido a manipular 
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ou alterar o problema e o enfrentamento dirigido à regulação da resposta 

emocional a qual o problema dá lugar. Desta forma, tem-se enfrentamento 

dirigido à emoção e ao problema. 

 No enfrentamento dirigido às emoções, estão incluídas 

estratégias como a evitação, a minimização, o distanciamento, a atenção 

seletiva, as comparações positivas e a relevância de valores positivos em 

acontecimentos negativos. Existem também as estratégias que aumentam o 

grau do transtorno emocional, pois algumas pessoas necessitam sentir-se 

verdadeiramente mal, antes de começarem a se sentir melhores. Certas 

formas cognitivas de enfrentamento dirigido à emoção modificam a forma de 

viver a situação, sem mudá-la objetivamente. Estas estratégias equivalem a 

uma reavaliação, utilizando-se de manobras para se diminuir a ameaça. São 

as reavaliações defensivas que implicam a distorção da relação com a 

realidade. 

 Outras estratégias de enfrentamento dirigidas à emoção não 

trocam diretamente o significado do acontecimento, como fazem as 

reavaliações cognitivas. São estratégias de conduta como: iniciar um 

exercício físico para esquecer-se do problema, meditar, buscar apoio 

emocional, entre outras. Utiliza-se o enfrentamento dirigido à emoção para 

conservar a esperança e o otimismo, para negar tanto o fato como suas 

implicações, para não ter de aceitar o pior, para atuar como se o ocorrido 

não fosse importante. Estes processos conduzem a uma interpretação de 

autodecepção ou de distorção da realidade. 20,21 

 No enfrentamento dirigido ao problema, as estratégias utilizadas 

são parecidas com as usadas para a resolução de problemas. Geralmente, 

incluem sua definição, a busca de soluções alternativas e a consideração de 

todas as alternativas com base no custo-benefício. O enfrentamento dirigido 

ao problema engloba um conjunto de estratégias mais amplas: a resolução 

do problema implica um objetivo, um processo analítico dirigido sobretudo ao 

ambiente, incluindo também estratégias que fazem referência ao interior do 

sujeito. No primeiro grupo, encontram-se as estratégias dirigidas à 
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modificação das pressões ambientais, os obstáculos, os recursos, os 

procedimentos, entre outras. No segundo grupo, incluem-se as estratégias 

encarregadas das trocas motivacionais ou cognitivas, como a variação do 

nível de aspirações, a busca de canais distintos de gratificação, o 

desenvolvimento de novas pautas de condutas e o aprendizado de recursos 

e procedimentos novos. 20,21  

Para Savóia22, o enfrentamento centrado no problema e na 

emoção influencia-se mutuamente em todas as situações estressantes. As 

pessoas utilizam ambas as formas de enfrentamento, o que pode impedir ou 

facilitar a manifestação de uma ou de outra forma. 

As formas pelas quais as pessoas usam os mecanismos de 

enfrentamento dependem em muito dos recursos que estão disponíveis e 

das forças que inibem o uso desses recursos. Recurso é o que está 

disponível para as pessoas construírem seus próprios repertórios de 

enfrentamento. Há recursos que são propriedades da pessoa, e estes 

incluem: saúde física e mental (recursos físicos), crenças positivas (recursos 

psicológicos), capacidade para solução de problemas e habilidades sociais 

(competências). As outras categorias são mais ambientais e incluem: 

recursos sociais (rede de suporte social) e materiais (financeiros).19 

O enfrentamento modifica de alguma forma a evolução do 

estresse, seja evitando a situação ou enfrentando-a. Por vezes, as 

estratégias de enfrentamento podem não ter sucesso ou porque a situação é 

difícil ou pela escolha dos mecanismos de enfrentamento, fazendo com que 

os resultados tornem-se outras fontes de estresse.23 

A despeito das dificuldades de mensurar o enfrentamento, alguns 

parâmetros de efetividade das estratégias de enfrentamento foram 

estabelecidos: a) uma avaliação que seja condizente com a situação e sem 

ambiguidades; b) estar de prontidão para reagir a certos tipos de situação e 

ter recursos pessoais e ambientais suficientes para tal; c) os esforços de 

enfrentamento devem ajustar-se às metas, crenças, valores e estilo da 

pessoa, mantendo sua integridade e a habilidade para relacionar-se, 
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desenvolver seus papéis sociais e manter o autoestima e a esperança; d) 

nível de satisfação e bem-estar com a situação; e) compreender que há 

situações difíceis de serem mudadas, e isto não significa que o 

enfrentamento seja inefetivo.16 

1.3 Unidades de Terapia Intensiva e família do paciente 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade fechada, isto 

é, o local que facilita a coordenação das atividades dos profissionais que ali 

trabalham e que restringe o acesso a outras pessoas. A planta física e os 

equipamentos característicos despertam curiosidade a todos que adentram 

nesse território. A estrutura física da UTI, associada às condições dos 

pacientes, normalmente críticas, e a intensa atividade da equipe de saúde, 

fazem com que muitas pessoas considerem essa unidade um ambiente 

hostil. Sem cadeiras para familiares, logo sem um convite para uma visita 

prolongada; a entrada de familiares é permitida durante curto período de 

tempo e em horários preestabelecidos. Além disso, não se observa a 

preocupação com o preparo prévio do familiar para contato com o paciente e 

com o “novo ambiente”. 24, 25 

A UTI caracteriza-se pelo aparato tecnológico necessário para 

cuidar de pacientes em estado crítico, ou seja, são utilizados as tecnologias 

chamadas “duras”, assim sendo, a doença, a realização de procedimentos 

técnicos, o manejo e o controle da tecnologia tem sido priorizada nas UTIs. 

Entretanto, é esquecida a dimensão subjetiva das pessoas internadas, 

familiares e dos trabalhadores que ali se encontram. 26 

É comum encontrar os pacientes com muito artefatos 

terapêuticos, dessa forma os pacientes conscientes enfrentam, além do 

sofrimento físico, o psíquico por estarem em uma UTI. Por sua vez, os 

familiares também sofrem e se assustam com o ambiente e com a gravidade 

do estado dos pacientes. Desta forma, a equipe de enfermagem, 
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principalmente o enfermeiro tem grande responsabilidade em atender as 

necessidades que envolvam o paciente e seus familiares.27 

A filosofia de humanização das UTIs representou um grande 

avanço na mudança dessa percepção. Entretanto, o processo de 

“humanização” ainda é bastante tímido, pois a estrutura física e 

organizacional da maioria das UTIs ainda prioriza a conveniência dos 

profissionais de saúde, deixando as prioridades dos pacientes e seus 

familiares em segundo plano. Poucas são as UTIs que dispõem de boxes 

individualizados, locais reservados para a comunicação com familiares de 

pacientes, mesmo daqueles em situações de terminalidade. Estas 

necessidades são identificadas de modo recorrente dentre os principais 

fatores associados com a ocorrência de estresse, ansiedade e depressão 

nos familiares, bem como pela insatisfação com as assistências prestadas 

ao paciente. 28, 29 

A família é um sistema intercomunicante e se faz necessário 

conhecer o sistema grupal e o ambiente, nos quais o indivíduo está inserido 

para compreendê-lo. A função dessa família é fornecer alimento afetivo para 

manter a homeostasia psíquica de seus demais componentes, princípio esse 

fundamental para a manutenção do equilíbrio familiar. 30 

A família é uma unidade composta de seres humanos ao longo da 

trajetória de vida, que cuidam de si próprios e também dos outros. Por sua 

vez, esta maneira de cuidar está relacionada com as necessidades 

individuais e com os padrões culturais. A função da família é dar sentido às 

relações entre os seus componentes, servindo de espaço no qual são 

elaboradas as experiências.31 

O estresse familiar é definido como uma pressão ou tensão no 

sistema familiar, que gera distúrbios e resulta em mudanças para melhor 

adequar-se ao novo. O estresse é um estado necessário, para que o sistema 

familiar se reorganize para enfrentar as demandas dos ciclos de vida de 

seus membros e do ciclo de todo o grupo. A mudança que ocorre na família 
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é resultado do grau de estresse que a família vivencia e da percepção que 

tem do evento.32 

A hospitalização de um de seus membros pode ser percebida 

como um estressor, já que o estresse psicológico é uma reação particular 

entre a pessoa e o ambiente, que é avaliada por ela como sobrecarregando 

ou excedendo seus recursos e colocando em risco seu bem-estar. Percebida 

dessa maneira, a hospitalização pode gerar desorganização do núcleo 

familiar, exigindo adaptação da família. 33 

A família preocupa-se com o paciente e vivencia o medo e a 

insegurança, muitas vezes, resultados da incerteza em relação à conduta e 

ao tratamento. A dúvida e o questionamento quanto à melhor opção do 

hospital, do profissional e, em algumas situações de terapêutica, é quase 

inevitável, causando o sofrimento da família. 34 

A situação de crise vivida pelos familiares de pacientes internados 

em UTI pode ser exemplificada pela desorganização das relações 

interpessoais em razão do isolamento do paciente, problemas financeiros e 

medo de perda da pessoa amada. O nível de estresse na família é mais alto 

no momento da admissão, começando a se estabilizar no sexto dia e 

decaindo, consideravelmente, perto do 28º dia 35. Outros estudos também 

obtiveram maiores níveis de estresse dos familiares nos primeiros dias de 

internação de seu familiar e que os níveis eram mais elevados entre os 

familiares que vivenciaram uma internação inesperada. 36, 37 

O tempo requerido para o ajustamento familiar, após a internação 

em UTI, é influenciado pelas seguintes características: idade e importância 

do paciente para a família; número de membros da família diretamente 

envolvidos; relações individuais dentro da família; nível de estresse 

interpessoal no momento da crise e estabilidade psicológica geral do 

sistema familiar. 38 
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Tem-se conhecimento que muitos estudos estão sendo feitos para 

levantar as estratégias de enfrentamento que os familiares utilizam para 

amenizar o problema da internação de um ente querido.  

Estudos39,40 realizados com familiares chineses de pacientes 

internados em UTI encontraram que várias estratégias de enfrentamento 

eram empregados por esses familiares, como a busca de informações para 

a doença, suporte social, crenças e apoio religioso.  

A religião era a estratégia de enfrentamento mais frequentemente 

usada pelos familiares41. Indivíduos que empregavam estratégias de 

enfrentamento como negação do problema, tenderam a ser mais vulneráveis 

ao estresse42. 

Muitos profissionais de saúde das UTIs ainda acreditam que o 

cuidado dos familiares dependa basicamente de habilidades e 

características individuais, e que esta responsabilidade seja exclusiva de 

profissionais específicos, como psicólogos e assistentes sociais. Entretanto, 

embora esses profissionais tenham extrema importância nesse processo, o 

cuidado dos familiares é de responsabilidade de todos na UTI. 28, 29 

Em estudo realizado para levantamento do nível de estresse dos 

enfermeiros de UTIs do Brasil, pode-se observar que dentre as atividades 

consideradas mais estressantes por estes estão: atender e orientar aos 

familiares de pacientes críticos.43  

A ação educativa do enfermeiro pode diminuir o desconforto e a 

ansiedade dos familiares. Essa ação não deve se restringir na informação 

para o paciente e sua família quanto à natureza e as causas da doença, bem 

como os riscos relacionados à terapêutica. O enfermeiro deve estar 

preparado para estabelecer um relacionamento de empatia e confiança com 

a família, comunicar-se de forma adequada, a fim de incentivar e motivar os 

familiares a dissiparem todas as suas dúvidas, de forma a satisfazer a 

necessidade de informação e, desse modo, diminuir a angústia e o 

sofrimento de todos os envolvidos. 34 
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Na análise da literatura apresentada, fica evidente que o estudo 

sobre a família do paciente internado na UTI em relação ao estresse e 

estratégias de enfrentamento é importante e necessário. Os resultados que 

foram obtidos, poderão fornecer subsídios à atuação do profissional, não só 

da área de enfermagem, mas, aos demais profissionais da saúde. 

Dessa forma, a proposta deste estudo é levantar o nível de 

estresse dos familiares de pacientes internados nas UTIs de um hospital de 

grande porte da capital de São Paulo, especializado em doenças 

cardiovasculares e relacionar com as estratégias de enfrentamento utilizadas 

por esses familiares para tentar minimizar o estresse. 
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2 OBJETIVOS 

 Verificar as características sociodemográficas dos familiares e 

dos pacientes internados em UTI no primeiro dia pós-operatório 

de cirurgia cardíaca;  

 Identificar o nível de estresse desses familiares relacionado à 

internação de seu familiar; 

 Levantar as estratégias de enfrentamento usadas por esses 

familiares; 

 Verificar a relação entre o nível de estresse e o uso das 

estratégias de enfrentamento; e 

 Verificar a relação entre o nível de estresse, estratégias de 

enfrentamento e os dados sociodemográficos dos familiares. 
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3 MÉTODO 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, transversal e de 

campo que utiliza a análise quantitativa dos dados. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO 

O estudo foi realizado em um hospital estadual de grande porte 

da capital de São Paulo, responsável pelo tratamento de afecções 

cardiovasculares, sendo este clínico e cirúrgico. 

Possui duas UTIs cirúrgicas, denominadas UTI 1, composta por 

UTI clínica e Unidade Coronariana (UCO) e UTI 2.  

O estudo foi realizado na UTI 2 composta por nove leitos 

pediátricos e 40 leitos adultos; no entanto, apenas 30 leitos estavam ativos. 

Essa UTI recebe pacientes no período pós-operatório, independente da fase 

ser imediata, tardia ou readmissão. A média de admissão é de dez pacientes 

por dia. A taxa de ocupação é de 80%, e a média de permanência é de 

quatro dias. A média de realização de cirurgias é de nove por dia (cinco no 

período da manhã e quatro à tarde), ocorrendo de segunda à sexta- feira, 

exceto os feriados. A equipe multidisciplinar é composta por médicos, equipe 

de enfermagem e fisioterapeutas. 
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3.3 AMOSTRA 

Estima-se que, em média, há nove pacientes por dia sâo 

submetidos a cirurgia cardiovascular no hospital pesquisado. Com base 

nestas informações, há, aproximadamente, 3.240 pacientes nesta situação 

ao longo do ano e 270 pacientes por mês. Estes dados foram utilizados para 

o cálculo da amostra do estudo. 

A metodologia utilizada para o cálculo da amostra foi de uma 

amostragem aleatória simples, considerando um intervalo com 95% de 

confiança. Desta forma, a amostra total calculada tendo um erro amostral 

máximo de 5,4% foi de 282 entrevistados.  

Os critérios de inclusão foram: ter idade maior ou igual a 18 anos, 

possuir familiar internado na UTI adulto em primeiro dia pós-operatório de 

cirurgia cardiovascular, ser familiar de primeiro grau, ou seja, cônjuge, pais, 

irmãos ou filhos e concordar voluntariamente em participar da pesquisa, 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

(APÊNDICE 1) 

3.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

O estudo foi submetido à apreciação e aprovação do Comitê de 

Ética da instituição hospitalar. (ANEXO 1) 

Mediante autorização da direção do hospital e da Comissão de 

Ética e Pesquisa do Hospital deu-se início a coleta de dados com base nos 

critérios preestabelecidos. 
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3.5 COLETA DOS DADOS  

A coleta de dados foi realizada nos meses de outubro de 2010 a 

julho de 2011. 

A amostra foi selecionada, tendo como base o censo diário dos 

pacientes internados na UTI, onde constam o dia de internação e o 

diagnóstico cirúrgico para os pacientes da UTI. Para tanto, a pesquisadora 

executante chegava à UTI com 30 minutos de antecedência e já selecionava 

os pacientes que preenchiam os critérios para compor a amostra. Obtinha-se 

informação sobre os pacientes selecionados com a enfermeira responsável, 

em relação à gravidade desses pacientes. 

Os familiares foram abordados na sala de espera do hospital pela 

pesquisadora executante com o médico responsável por passar o boletim 

dos pacientes. O próprio médico, após passar o boletim, encaminhava os 

familiares para conversar com a pesquisadora e, dessa forma, eram 

orientados quanto à finalidade da pesquisa e a retornarem para a coleta de 

dados, após terem realizado a visita. Sua vontade em participar do estudo 

era confirmada na saída da UTI. Alguns estavam preocupados com seu 

familiar e não quiseram mais participar, opção inteiramente respeitada. 

Os familiares que aceitaram participar do estudo assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que lhes garantiu o sigilo de 

seus nomes e a liberdade de recusar a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa. Em seguida, foram 

encaminhados a uma sala, fora do contato dos familiares de outros 

pacientes, para evitar constrangimento ou exposição emocional do familiar 

durante a coleta de dados. A pesquisadora executante permaneceu na sala 

com o respondente durante a coleta dos dados disponibilizando-se a 

esclarecer possíveis dúvidas. Todos os participantes do estudo preencheram 

os instrumentos do estudo nesse local, não sendo permitida a devolução em 

outro período, solicitação que alguns familiares chegaram a realizar. 
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O preenchimento dos instrumentos demorou em média 30 

minutos e não apresentou dificuldades aos respondentes. 

3.6 INSTRUMENTOS 

Na intenção de atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, 

os instrumentos utilizados na coleta de dados foram os descritos abaixo: 

 (1) Inventário sobre Dados Gerais de Caracterização Pessoal 

(APÊNDICE 2) foi desenvolvido com o intuito de caracterizar o entrevistado 

e consta de: gênero, idade, estado civil, escolaridade, relação familiar com o 

paciente, profissão, renda familiar, se participa de algum grupo social e 

como se sente perante a internação de seu familiar. 

(2) Para a coleta sobre o estresse desses familiares, foi utilizada: 

- Escala de Estresse Percebido – Perceived Stress Scale 

(PSS) (ANEXO 2), proposta por Cohen et al (1983) 44 para mensurar o 

estresse percebido, ou seja, medir o grau no qual os indivíduos percebem as 

situações como estressantes. Inicialmente, foi apresentada com 14 itens 

(PSS14), sendo também validada com dez (PSS 10) e quatro questões (PSS 

4). A versão com quatro questões é utilizada em pesquisas por telefone. Os 

itens foram designados para verificar o quanto imprevisível, incontrolável e 

sobrecarregados os respondentes avaliam suas vidas. Estes três fatores têm 

sido considerados, como componentes centrais na experiência de estresse. 

A PSS é uma escala geral do tipo Likert, que pode ser usada em diversos 

grupos etários, pois não contém questões específicas do contexto. A versão 

brasileira da escala foi validada por Luft, Sanches, Mazo, Andrade45 em 

2007.  

O nível de estresse percebido pela aplicação da escala PSS está 

diretamente associado ao desequilíbrio fisiológico. 
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A PSS possui 14 questões com opções de respostas que variam 

de 0 a 4 (0 = nunca; 1 = quase nunca; 2= às vezes; 3 = quase sempre e 4 = 

sempre). As questões com conotação positiva (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13) têm sua 

pontuação somada invertida, da seguinte maneira, 0 = 4, 1 = 3, 2 =2, 3 = 1 e 

4 = 0. As demais questões são negativas e devem ser somadas diretamente. 

O total da escala é a soma das pontuações destas 14 questões, e os 

escores podem variar de 0 a 56. 

 (3) Para o levantamento das estratégias de enfrentamento 

utilizada por esses familiares, foi utilizado: 

 Inventário sobre Enfrentamento (ANEXO 3), elaborado por 

Jalowiec46 em 1987. Este inventário tem por objetivo identificar as 

características individuais de estratégias para enfrentamento de estressores. 

É composto por 60 afirmações, que o sujeito deve assinalar se as utiliza 

quando está sob uma condição estressora qualquer, a qual irá associar 

quando for responder ao inventário. Foi traduzida para a versão em 

Português por Talarico 44 , em 2009. As afirmações dividem-se para efeito de 

categorização do pesquisador em oito estilos de enfrentamento baseados 

em elaboração cognitiva e de comportamento, sendo eles: confrontivo 

(quando há confrontação da situação e resolução do problema de forma 

combativa), evasiva (quando se utiliza de atividades evasivas e evitativas na 

tentativa de afastar-se afetivamente do problema), otimista (quando faz uso 

de pensamentos positivos, elaboração mental e comparações positivas 

sobre o problema), fatalista (quando predomina sentimentos de falta de 

controle da situação, pessimismo e desesperança em relação ao problema), 

emotivo (quando há expressão de emoções nas várias formas de linguagem, 

direta ou indireta relacionadas ao problema), paliativo (tentativa de reduzir a 

importância do problema, relativizando-o), sustentativo (uso de sistemas de 

suporte pessoal, profissional, espiritual para enfrentar o problema), e 

autoconfiante (uso de estratégias que envolvam muito pouco outras 

pessoas, e muito mais seus próprios recursos). 
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As perguntas do inventário correspondentes aos oito estilos de 

enfrentamento são: 

 Confrontivo: 4, 13, 16, 25, 27, 29, 33, 38, 43, 45; 

 Evasivo: 7, 10, 14, 18, 20, 21, 28, 35, 40, 48, 55, 56, 58; 

 Otimista: 2, 5, 30, 32, 39, 47, 49, 50, 54; 

 Fatalista: 9, 12, 23, 60; 

 Emotivo: 1, 8, 24, 46, 51; 

 Paliativo: 3, 6, 26, 34, 36, 44, 53; 

 Sustentativo: 11, 15, 17, 42, 59; 

 Autoconfiante: 19, 22, 31, 37, 41, 52, 57. 

Para identificar o estilo de enfrentamento que o sujeito usa no 

enfrentamento a eventos estressantes, empregou-se a pontuação relativa 

que fornece o quanto são levados em conta os esforços de enfrentamento 

de uma pessoa dentro de um estilo de enfrentamento. 

A pontuação relativa resulta da soma dos valores de todos os 

itens pontuados dentro da subescala, dividido pelo número de itens na 

subescala, a que se denomina de pontuação de meio. Depois calcula-se a 

pontuação relativa dividindo-se a pontuação de meio para cada subescala, 

pela soma das pontuações de meio de todas as subescalas (incluindo 

aquelas da subescala). 

Comparando-se as pontuações relativas de cada subescala, a 

que apresentou maior pontuação foi considerada, como estilo de 

enfrentamento mais usada no enfrentamento a eventos estressantes. 
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Para caracterizar a amostra, com base nas respostas dos 

questionários, foi realizada a análise descritiva, a saber:  

 Para as variáveis qualitativas (sexo, escolaridade, entre 

outras), serão apresentadas frequências absoluta (n) e relativa 

(%) de cada categoria; 

 Para as variáveis quantitativas (como por exemplo, idade), 

foram utilizadas médias e medianas, para resumir as 

informações, e os desvios-padrão, mínimo e máximo para 

indicar a variabilidade dos dados. 

Uma vez caracterizada a amostra, como descrito acima, foi feita a 

validação dos instrumentos usados e foram realizadas comparações dos 

grupos de entrevistados entre algumas características de interesse. Abaixo 

estão apresentadas as respectivas técnicas de análises estatísticas 

utilizadas.  

Técnica estatística:  

 para as comparações das variáveis qualitativas entre algumas 

características (diferentes sexos, diferentes escolaridades), a 

técnica estatística utilizada foi o teste Qui-Quadrado, em que 

foi possível identificar associação entre as classes dessas 

características; 

 para as comparações das variáveis quantitativas entre 

variáveis de interesse com duas categorias (exemplo: gênero 

masculino e gênero feminino), a técnica estatística utilizada foi 

o teste t-Student; 

 para as comparações das variáveis quantitativas, como por 

exemplo os resultados das escalas, entre variáveis de 
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interesse com mais de duas categorias (exemplo: gênero 

masculino e gênero feminino), a técnica estatística utilizada foi 

a análise de Variância, desde que as suposições para 

utilização desta técnica seja aceitáveis; 

 Para a validação das escalas, foi avaliada a consistência 

interna dos dados, pela estimativa do Alfa de Crombach. O 

valor do alfa de Crombach varia de 0 a 1 e aponta uma maior 

consistência quanto mais próximo estiver de 1; e 

 Para avaliar a correlação entre as escalas avaliadas no estudo 

foi utilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson. 

Sabe-se que quanto mais próximo de 1 ou –1, mais forte será a 

correlação e quanto mais próximo de zero menor ou inexistente 

será a correlação.  

Para todos os testes, foi considerado um nível de significância de 

5%, ou seja, foram apontadas diferenças, estatisticamente significantes, 

quando p-valor foi menor do que 0,05. 
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4 RESULTADOS 

Para uma melhor compreensão dos dados a apresentação dos 

resultados foi dividida em etapas, conforme a organização a seguir: 

4.1 Caracterização da população; 

4.2 Análise de consistência; 

4.3 Transformações das pontuações das escalas e 

domínios; 

4.4 Comparação das pontuações das escalas por 

diferentes variáveis; e 

4.5 Comparações das diferentes variáveis em relação aos 

distintos graus da escala PSS. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

No estudo, foram avaliados 282 indivíduos. Os dados serão 

apresentados em frequências absolutas (N) e Relativas (%); para as 

variáveis qualitativas e às variáveis quantitativas, os dados serão 

apresentados em média e mediana, como medidas-resumo e os valores de 

desvio-padrão, mínimo e máximo para apontar a variabilidade dos dados. 
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Tabela 1 - Distribuição das variáveis de caracterização dos pacientes 

internados em UTI. São Paulo, 2011. 

VARIÁVEIS N % 

Faixa Etária   

18 – 30 anos 
1 0,4 

31 – 40 anos 9 6,7 
41 – 50 anos 37 13,1 
51 – 60 anos 66 23,4 
61 – 70 anos 94 33,3 
71 – 80 anos 58 20,6 
81 – mais anos 3 1,1 
Sem informações 3 1,1 

Gênero   

Masculino 
167 59,2 

Feminino 114 40,4 
Sem informações 1 1,4 

Cirurgia   

Revascularização miocárdica 
147 52,1 

Troca de válvula 131 46,4 
Correção de Aneurisma 1 0,4 
Transplante Cardíaco 1 0,4 
Sem informações 2 0,7 

Estado de saúde   

Estável  
213 75,5 

Instável 68 24,1 
Sem informações 1 0,4 

Total 282 100,0 

Com base nos dados apresentados na Tabela 1, pode-se 

observar que 94 (33,3%) dos pacientes estavam na faixa de idade entre 61-

70 anos e 167 (59,2%) eram do gênero masculino. As cirurgias mais 

realizadas foram: Revascularização Miocárdica 147 (52,1%), seguida de 

Troca de Válvula 131 (46,4%). De acordo com a informação fornecida pela 

enfermeira que estava de plantão no momento da coleta dos dados, os 

pacientes foram classificados em estável hemodinamicamente 213 (75,5%), 

quando não faziam uso de drogas vasoativas e não apresentavam risco de 

complicações no momento ou classificados como instável 

hemodinamicamente 68 (24,1%) quando em uso de drogas vasoativas. 
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Tabela 2 – Distribuição das variáveis de caracterização dos familiares dos 

pacientes internados em UTI. São Paulo, 2011.  

VARIÁVEIS N % 

Faixa Etária   

18 – 30 anos 46 16,3 
31 – 40 anos 86 30,5 
41 – 50 anos 73 25,9 
51 – 60 anos 45 15,9 
61 – 70 anos 25 8,9 
71 – 80 anos 5 1,8 
Sem informações 2 0,7 

Gênero   

Masculino 91 32,3 
Feminino 191 67,7 

Estado Civil   

Solteiro 75 26,6 
Casado 189 67,0 
Divorciado 10 3,5 
Viúvo 3 1,1 
Amasiado 5 1,8 

Grau de parentesco   

Pais 2 0,7 
Cônjuge 82 29,1 
Irmãos 29 10,3 
Filhos 169 59,9 

Escolaridade   

Ensino fundamental completo 35 12,4 
Ensino fundamental incompleto 35 12,4 
Ensino médio completo 99 35,1 
Ensino médio incompleto 16 5,7 
Ensino superior 95 33,7 
Sem informações 2 0,7 

Salário   

Vínculo empregatício 129 45,7 
Aposentadoria 35 12,4 
Pensão 7 2,5 
Outros 68 24,1 
Assalariado  43 15,2 

Renda familiar   

1 a 2 salários  105 38,2 
3 a 4 salários 84 30,5 
Acima de 5 salários  86 31,3 

TOTAL  282 100,0 

Em relação à caracterização sociodemográfica dos familiares, 

pode-se observar nos dados da tabela 2 que houve predomínio da faixa 

etária entre 31-40 anos 86 (30,5%), justificando o predomínio de filhos 169 
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(59,9%). A maioria dos familiares era do gênero feminino 191 (67,7%), 

casada 189 (67,0%), com ensino médio completo 99 (35,1%), com vínculo 

empregatício 129 (45,7%) e renda familiar média de 1 a 2 salários-mínimos 

105 (38,2%). 

Sem informações; 

69; 24%

Outros; 15; 5%

Esportivo; 18; 6%

Grupo 

comunitário; 9; 3%

Religioso; 171; 

62%

 

Figura 1 – Participação dos familiares de pacientes internados na UTI em 

grupos sociais. São Paulo, 2011.  

De acordo com a Figura 1, acima, a maioria dos familiares 171 

(62%) participavam de grupos sociais religiosos. 
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sim; 15; 5%

não; 267; 95%

 

Figura 2 – Sentimento de ansiedade do familiar, no momento da pesquisa, 

em relação à internação do familiar. São Paulo, 2011.  

Pode-se observar nos dados apresentados na Figura 2 que os 

familiares referiam estar ansiosos no momento da coleta de dados por ter 

um familiar internado em UTI, 267 (95%). 
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Tabela 3 - Estratégias usadas pelos familiares dos pacientes internados para 

minimizar o estresse. São Paulo, 2011.  

  Enfrentamento n % 

Orações Sustentativo 88 31,2 

Mantém a calma Autoconfiante 49 17,4 

Visitar Autoconfiante 27 9,6 

Tudo o que pode ser feito Sustentativo 21 7,4 

Conversa Autoconfiante 15 5,3 

Apoio emocional Emotivo 11 3,9 

Procura não pensar como problema Evasivo 11 3,9 

Informações da equipe Confrontivo 9 3,2 

Toma calmante Paliativo 6 2,1 

Ler sobre o assunto Confrontivo 4 1,4 

Prática esportes Paliativo 4 1,4 

Choro Fatalista 3 1,1 

Trabalho Paliativo 3 1,1 

Fica calado Paliativo 2 0,7 

Confio nos profissionais Otimista 2 0,7 

Pensamento positivo Otimista 2 0,7 

Ando Paliativo 1 0,4 

Alongamento Paliativo 1 0,4 

Cobra urgência dos profissionais Confrontivo 1 0,4 

Terapia Emotivo 1 0,4 

Fumo Paliativo 1 0,4 

Não informado - 20 7,1 

Total - 282 100,0 
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Não informado; 20; 

7%

Fatalista; 3; 1%

Otiminista; 4; 1%

Paliativo; 18; 6%

Confrontivo; 14; 5%

Autoconfiante; 91; 

32%

Evasivo; 11; 4%

Emotivo; 12; 4%

Sustentativo; 109; 

40%  

Figura 3 – Estratégias utilizadas pelos familiares para minimizar o estresse 

de ter um familiar internado em UTI. São Paulo, 2011. 

As estratégias que os familiares utilizam para tentar minimizar o 

estresse de ter seu familiar internado em UTI, após a cirurgia estão 

apresentadas nos dados da tabela 3, com base na classificação do 

enfrentamento, as estratégias utilizadas pelos familiares foram 

categorizadas, conforme os estilos de enfrentamento classificados por 

Lazarus e Folkman. Na Figura 3, pode-se observar que o estilo de 

enfrentamento Sustentativo foi referido por 109 (40%) familiares. 

Para facilitar a caracterização das profissões dos participantes, 

utilizou-se a Classificação Nacional de Profissões (CNP)48 , listada abaixo: 

GG1 – Membros superiores do poder público, dirigentes de 

organização de interesse público e de empresa e gerentes – compreende 

profissões cujas atividades principais consistem em definir e formular 

políticas de governo, leis e regulamentos, fiscalizar sua aplicação, 

representar as diversas esferas de governo e atuar em seu nome, preparar, 
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orientar e coordenar as políticas e as atividades de uma empresa ou de uma 

instituição, seus departamentos e serviços internos; 

GG2 – Profissionais das ciências e das artes – compreende as 

ocupações cujas atividades principais requerem para seu desempenho 

conhecimentos profissionais de alto nível e experiência em matérias de 

ciências físicas, biológicas, sociais e humanas. Nesse grupo, também se 

incluem o pessoal das artes e desportos, cujo exercício profissional requer 

alto nível de competência; 

GG3 – Técnicos de nível médio – compreende as ocupações 

cujas atividades principais requerem conhecimentos técnicos e experiências 

de uma ou várias disciplinas das ciências físicas e biológicas ou das ciências 

sociais e humanas, que estão relacionados com a aplicação dos conceitos e 

os métodos em relação às esferas referentes à educação de nível médio; 

GG4 – Trabalhadores de serviços administrativos – compreende 

aqueles trabalhos burocráticos, sem contato constante com o público e os 

trabalhadores administrativos de atendimento ao público. Trabalhadores 

administrativos e de atendimento ao público cujas atividades são complexas 

e requerem a aplicação de conhecimentos profissionalizantes obtidos em 

formação de escolas técnicas e de nível superior não se encaixam nesse 

grupo; 

GG5 – Trabalhadores dos serviços vendedores do comércio em 

lojas e mercados – compreende as ocupações cujas tarefas principais 

requerem para seu desempenho o conhecimento e a experiência 

necessários para a prestação de serviços às pessoas, serviços de proteção 

e segurança ou a venda de mercadorias em comércio e mercados; 

GG6 – Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca – 

compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho o conhecimento e a experiência necessários para a obtenção 

de produtos da agricultura, silvicultura e pesca; 
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GG7 – Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 

– concentra os trabalhadores de produção extrativa, construção civil e 

indústria de processos discretos, que mobilizam habilidades psicomotoras e 

mentais voltadas primordialmente à forma dos produtos; 

GG8 – Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 

– concentram-se os trabalhadores que operam processos industriais 

contínuos, que demandam habilidades mentais de controle de variáveis 

físico-químicas de processos; 

GG9 – Trabalhadores de reparação e manutenção – compreende 

as ocupações cujas atividades requerem para seu desempenho os 

conhecimentos e as atividades necessários para reparar e manter toda a 

sorte de bens e equipamentos, seja para uso pessoal, da instituição, 

empresas e do governo; e 

GG0 – Membros das forças armadas, policiais e bombeiros 

militares – compreende as ocupações vinculadas às Forças Armadas. 

Tabela 4 – Caracterização das profissões dos familiares, conforme a 

classificação Nacional de Profissões (CNP). São Paulo, 2011.  

GRANDES GRUPOS (GG) N % 

GG0 1 0,4 

GG1 12 4,2 

GG2 65 23,0 

GG3 22 7,8 

GG4 4 1,4 

GG5 84 29,8 

GG6 1 0,4 

GG7 0 0 

GG8 1 0,4 

GG9 13 4,6 

Sem informações 13 4,6 

Aposentado 13 4,6 

Outros* 53 18,8 

Total 282 100 

* Dentre as profissões que apareceram, como outros estão: autônomos, do lar e estudantes. 
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As profissões mais prevalentes foram as que compreenderam o 

GG5, dentre elas os que mais se destacaram foram os comerciantes e 

vendedores.  

4.2 Análise de Consistência 

Inicialmente, foi realizada a análise de consistência interna dos 

itens que compreende o grau de uniformidade (ou de coerência) existente 

entre as respostas dadas pelos familiares em relação a cada um dos itens 

de interesse. O intuito desta análise é avaliar se todos os itens são 

importantes às escalas avaliadas. Com esta técnica, tem-se a possibilidade 

de obter uma medida confiável (ou consistente), possibilitando a utilização 

de um menor número de itens, ou seja, selecionar a quantidade de itens que 

contribuam ao máximo para a confiabilidade e validade. 

A confiabilidade da escala foi avaliada pelo Alfa de Cronbach, 

considerando um nível de significância de 5%. O valor do Alfa de Cronbach 

varia de 0 a 1 e aponta uma maior consistência quanto mais próximo estiver 

de 1. Quando um valor do Alfa for baixo, deve-se fazer uma análise item a 

item para avaliar se algum deve ser excluído da escala, para com isso 

aumentar o valor do Alfa e, assim, aumentar a consistência da escala. A 

análise item a item se faz observando a correlação de cada item com os 

demais da escala e pelo cálculo do Alfa excluindo-se cada item. Uma baixa 

correlação do item com a escala aponta que aquele item não está coerente 

com os demais, não contribuindo com o que se quer avaliar. 

Escala Estresse Percebido – Todos os Itens 

Inicialmente, a análise de consistência foi realizada considerando 

o total de itens avaliados da escala PSS. O valor do Alfa de Cronbach inicial 

com todos os itens foi moderado (alfa=0,521), apontando uma relativa 

consistência interna, porém a exclusão de nenhum item aumentaria 
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consideravelmente a consistência. Desta forma a escala permaneceu com 

todos os 14 itens, apresentando uma moderada consistência interna, como 

ilustrado nos dados da Tabela 5. 

Tabela 5 – Análise de consistência da Escala de Estresse Percebido (PSS), 

todos os itens. São Paulo, 2011.  

 correlação 
alfa se 
item 

excluído 

PSS1. Você tem ficado triste por causa de algo que aconteceu 
inesperadamente? 

0,349 0,497 

PSS2. Você tem se sentido incapaz de controlar as coisas importantes 
em sua vida? 

0,403 0,498 

PSS3. Você tem se sentido nervoso e “estressado”? 0,442 0,505 

PSS4. Você tem tratado com sucesso os problemas difíceis da vida? 0,275 0,517 

PSS5. Você tem sentido que está lidando bem com as mudanças 
importantes que estão ocorrendo em sua vida? 

0,339 0,493 

PSS6. Você tem se sentido confiante em sua habilidade de resolver 
problemas pessoais? 

0,428 0,485 

PSS7. Você tem sentido que as coisas estão acontecendo, de acordo 
com sua vontade? 

0,172 0,513 

PSS8. Você tem achado que não conseguiria lidar com todas as coisas 
que você precisa fazer? 

0,215 0,490 

PSS9. Você tem conseguido controlar as irritações em sua vida? 0,334 0,513 

PSS10. Você tem sentido que as coisas estão sob  seu controle? 0,337 0,520 

PSS11. Você tem ficado irritado, porque as coisas que acontecem 
estão fora do seu controle? 

0,287 0,484 

PSS12. Você tem se encontrado pensando nas coisas que deve fazer? 0,145 0,482 

PSS13. Você tem conseguido controlar a maneira como gasta seu 
tempo? 

0,200 0,506 

PSS14. Você tem sentido que as dificuldades se acumulam-se a ponto 
de você acreditar que não pode superá-las? 

0,335 0,522 

Inventário de Enfrentamento– Todos os Itens 

A análise de consistência do inventário de Enfrentamento também 

foi realizada, considerando o total de itens avaliados. O valor do Alfa de 

Cronbach inicial com todos os itens foi alto (alfa=0,863), apontando uma alta 

consistência interna na escala, não sendo sugerida a exclusão de nenhum 

item, como ilustrados nos dados da Tabela 6. 
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Tabela 6 – Análise de consistência do Inventário de Enfrentamento, todos os 

itens. São Paulo, 2011.  

 correlação 
alfa se 
item 

excluído 

P1. Preocupa-se com o problema. 0,216 0,862 

P2. Tem esperança que as coisas melhorem. 0,282 0,861 

P3. Come ou fuma mais que o habitual. -0,041 0,866 

P4. Reflete sobre diferentes modos de lidar com a situação. 0,117 0,863 

P5. Tenta convencer-se de que as coisas poderiam ser piores. 0,141 0,864 

P6. Exercita-se ou faz qualquer atividade física. 0,299 0,861 

P7. Tenta “afastar” o problema por um tempo. 0,262 0,861 

P8. “Enlouquece” e perde a energia. -0,047 0,864 

P9. Espera o pior que pode acontecer. 0,137 0,863 

P10. Tenta tirar o problema da mente e pensar em outra coisa. 0,334 0,860 

P11. Conversa sobre o problema com familiares ou com amigos. 0,154 0,863 

P12. Aceita a situação, porque pouco pode ser feito 0,349 0,860 

P13. Tenta ver o problema objetivamente em todos os ângulos. 0,228 0,862 

P14. Sonha com uma vida melhor. 0,406 0,859 

P15. Conversa sobre o problema com profissionais, tais como médico, enfermeira, 
professor e consultor. 

0,171 0,863 

P16. Tenta manter a situação sob controle. 0,246 0,861 

P17. Reza ou põe sua confiança em Deus. 0,127 0,863 

P18. Tenta sair da situação. 0,452 0,858 

P19. Guarda seus sentimentos para si próprio. 0,072 0,864 

P20. Culpa qualquer outra pessoa pelo problema. 0,106 0,863 

P21. Espera para ver o que acontecerá. 0,333 0,860 

P22. Deseja ficar só para refletir sobre as coisas. 0,205 0,862 

P23. Resigna-se com a situação, porque as coisas parecem sem esperança. 0,227 0,862 

P24. Descarrega suas tensões em alguém. -0,001 0,865 

P25. Tenta mudar a situação. 0,431 0,858 

P26. Usa técnicas de relaxamento. 0,311 0,860 

P27. Tenta descobrir mais sobre o problema. 0,339 0,860 

P28. Dorme mais que o habitual. -0,028 0,864 

P29. Tenta lidar com as coisas uma de cada vez. 0,213 0,862 

P30. Tenta manter a vida o mais normal possível e não deixa o problema interferir. 0,335 0,860 

P31. Pensa sobre como lidou com outros problemas no passado. 0,425 0,858 

P32. Tenta não se preocupar porque tudo provavelmente terminará bem. 0,360 0,859 

P33. Tenta resolver um compromisso. 0,557 0,856 

P34. Toma um aperitivo para se sentir melhor. 0,097 0,863 

P35. Deixa o tempo cuidar do problema. 0,228 0,862 

P36. Tenta distrair-se fazendo algo que lhe dê prazer. 0,417 0,858 

P37. Convence-se de que é capaz de superar qualquer coisa, independente da 
dificuldade. 

0,366 0,859 

P38. Realiza um plano de ação. 0,371 0,859 

P39. Tenta manter o senso de humor. 0,369 0,859 

P40. Adia para enfrentar o problema. 0,245 0,862 

P41. Tenta manter os sentimentos sob controle. 0,341 0,860 

P42. Conversa sobre o problema com pessoas que têm estado em situações similares. 0,386 0,859 

P43. Elabora mentalmente o que deve ser feito. 0,448 0,858 

P44. Tenta manter-se ocupado. 0,370 0,859 

P45. Aprende algo novo para lidar com o problema. 0,504 0,857 

P46. Faz algo impulsivo ou arriscado que não faria usualmente. 0,135 0,863 
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 correlação 
alfa se 
item 

excluído 

P47. Pensa sobre as boas coisas da sua vida. 0,531 0,856 

P48. Tenta ignorar ou evitar o problema. 0,231 0,862 

P49. Compara-se com outras pessoas que estão na mesma situação. 0,292 0,861 

P50. Tenta pensar positivamente. 0,401 0,859 

P51. Culpa-se por estar nessa situação. 0,101 0,863 

P52. Prefere resolver coisas por si mesmo. 0,339 0,860 

P53. Toma medicações para diminuir a tensão. 0,105 0,863 

P54. Tenta ver o lado bom da situação. 0,494 0,857 

P55. Tenta convencer-se de que o problema não é tão importante. 0,358 0,860 

P56. Evita ficar com pessoas. 0,147 0,863 

P57. Tenta aperfeiçoar-se de algum modo para lidar melhor com a situação. 0,469 0,857 

P58. Deseja que o problema desapareça. 0,342 0,860 

P59. Depende de outras pessoas para obtenção de ajuda. 0,418 0,859 

P60. Tenta convencer-se de que está apenas tendo má sorte. 0,224 0,862 

Após a análise, em conjunto, de todos os itens, foi realizada a 

análise separadamente para cada estilo do inventário de Enfrentamento. 

Inventário de Enfrentamento – estilo Confrontivo 

O valor inicial do Alfa de Cronbach obtido para este estilo foi alto 

(alfa=0,749), apontando alta consistência interna dos itens, não sugerindo a 

exclusão de nenhum item, como demonstrados nos dados da Tabela 7. 
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Tabela 7 – Análise de consistência do Inventário de Enfrentamento, estilo 

Confrontivo. São Paulo, 2011.  

 correlação 
alfa se item 

excluído 

P4. Reflete sobre diferentes modos de lidar com a situação 0,288 0,745 

P13. Tenta ver o problema objetivamente em todos os ângulos 0,406 0,730 

P16. Tenta manter a situação sob controle 0,355 0,737 

P25. Tenta mudar a situação 0,413 0,729 

P27. Tenta descobrir mais sobre o problema.  0,381 0,733 

P29. Tenta lidar com as coisas uma de cada vez 0,304 0,744 

P33. Tenta resolver um compromisso 0,453 0,722 

P38. Realiza um plano de ação 0,477 0,719 

P43. Elabora mentalmente o que deve ser feito 0,509 0,714 

P45. Aprende algo novo para lidar com o problema 0,509 0,713 

Alfa total =  0,749 

Inventário de Enfrentamento– estilo Evasivo 

O valor inicial do Alfa de Cronbach obtido para este estilo foi alto 

(alfa=0,692), apontando alta consistência interna dos itens, não sugerindo a 

exclusão de nenhum item, como demonstrados nos dados da Tabela 8. 
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Tabela 8 – Análise de consistência do Inventário de Enfrentamento, estilo 

Evasivo. São Paulo, 2011.  

 correlação 
alfa se item 

excluído 

P7. Tenta “afastar” o problema por um tempo 0,410 0,659 

P10. Tenta tirar o problema da mente e pensar em outra coisa 0,452 0,651 

P14. Sonha com uma vida melhor 0,366 0,667 

P18. Tenta sair da situação 0,358 0,669 

P20. Culpa qualquer outra pessoa pelo problema 0,163 0,691 

P21. Espera para ver o que acontecerá 0,316 0,675 

P28. Dorme mais que o habitua 0,023 0,702 

P35. Deixa o tempo cuidar do problema 0,269 0,680 

P40. Adia para enfrentar o problema 0,295 0,679 

P48. Tenta ignorar ou evitar o problema 0,385 0,667 

P55. Tenta convencer-se de que o problema não é tão importante 0,387 0,665 

P56. Evita ficar com pessoas 0,195 0,689 

P58. Deseja que o problema desapareça 0,398 0,661 

Alfa total =  0,692 

Inventário de Enfrentamento – estilo Otimismo 

O valor inicial do Alfa de Cronbach obtido para este estilo foi alto 

(alfa=0,699), apontando a alta consistência interna dos itens, não sugerindo 

a exclusão de nenhum item, como demonstrado nos dados da Tabela 9.  
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Tabela 9 – Análise de consistência do Inventário de Enfrentamento, estilo 

Otimista. São Paulo, 2011.  

 correlação 
alfa se 
item 

excluído 

P2. Tem esperança de que as coisas melhorem 0,282 0,681 

P5. Tenta convencer-se de que as coisas poderiam ser piores 0,113 0,718 

P30. Tenta manter a vida o mais normal possível e não deixa o problema 
interferir 

0,336 0,671 

P32. Tenta não se preocupar porque tudo provavelmente terminará bem 0,380 0,661 

P39. Tenta manter o senso de humor 0,470 0,641 

P47. Pensa sobre as boas coisas de sua vida 0,544 0,625 

P49. Compara-se com outras pessoas que estão na mesma situação 0,238 0,691 

P50. Tenta pensar positivamente 0,435 0,655 

P54. Tenta ver o lado bom da situação 0,568 0,622 

Alfa total =  0,699 

Inventário de Enfrentamento– estilo Fatalismo 

O valor inicial do Alfa de Cronbach obtido para este estilo foi baixo 

(0,416), e pode-se observar que a exclusão do item 60 melhoraria o valor de 

Alfa. Desta forma, a análise foi refeita excluindo o item 60. Após a segunda 

análise, obteve-se um valor de Alfa ainda baixo (0,443) e a exclusão de 

nenhum outro item melhoraria o valor de Alfa. Portanto, o melhor resultado 

para este estilo, ainda que baixo, seria excluindo o item 60, como 

demonstrado nos dados da tabela 10. 

Tabela 10 – Análise de consistência do Inventário de Enfrentamento, estilo 

fatalismo. São Paulo, 2011.  

 correlação 
alfa se 
item 

excluído 
correlação 

alfa se 
item 

excluído 

P9. Espera o pior que pode acontecer. 0,327 0,245 0,262 0,360 

P12. Aceita a situação, porque pouco pode ser feito. 0,264 0,326 0,300 0,324 

P23. Resigna-se com a situação porque as coisas parecem 
sem esperança. 

0,241 0,347 0,290 0,346 

P60. Tenta convencer-se de que está apenas tendo má sorte. 0,119 0,443   

Alfa total =  0,416 0,443 
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Inventário de Enfrentamento– estilo Emotivo 

O valor inicial do Alfa de Cronbach obtido para este estilo foi 

bastante baixo (0,346), porém, por meio  dos resultados abaixo nos dados 

da Tabela 11, pode-se observar que a exclusão dos itens 1 e 24 melhoraria 

consideravelmente o valor de Alfa. Desta forma, a análise foi refeita 

excluindo estes itens. Após a terceira análise (excluindo-se estes dois itens), 

obteve-se um valor de alfa moderado (0,551) e a exclusão de nenhum outro 

item melhoraria o valor de Alfa. Desta forma, o melhor resultado para este 

estilo foi excluindo os itens 1 e 24. 

Tabela 11 – Análise de consistência do Inventário de Enfrentamento, estilo 

Emotivo, São Paulo – 2011. 

 correlação 
alfa se 
item 

excluído 
correlação 

alfa se 
item 

excluído 
correlação 

alfa se 
item 

excluído 

P1. Preocupa-se com o problema. 0,036 0,419     

P8. “Enlouquece” e perde a energia. 0,265 0,220 0,348 0,230 0,365 0,447 

P24. Descarrega suas tensões em alguém. 0,127 0,349 0,089 0,551   

P46. Faz algo impulsivo ou arriscado que 
não faria usualmente. 

0,255 0,239 0,294 0,299 0,361 0,451 

P51. Culpa-se por estar nessa situação. 0,232 0,256 0,266 0,325 0,361 0,451 

Alfa total =  0,346 0,419 0,551 

Inventário de Enfrentamento– estilo Paliativo 

O valor inicial do Alfa de Cronbach obtido para este estilo foi baixo 

(0,421), porém pode-se observar que a exclusão dos itens 3 e 53 melhoraria 

muito pouco o valor de Alfa. Desta forma, aceitou-se o valor inicial sem a 

exclusão dos itens, conforme os dados da Tabela 12. 
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Tabela 12 – Análise de consistência do Inventário de Enfrentamento, estilo 

Paliativo. São Paulo, 2011.  

 
Correla 

Cão 

alfa se 
item 

excluído 

Corre 
lação 

alfa se 
item 

excluído 

Corre 
lação 

alfa se 
item 

excluído 

P3. Come ou fuma mais que o habitual. 0,112 0,438     

P6. Exercita-se ou faz qualquer atividade 
física. 

0,156 0,421 0,205 0,399 0,240 0,398 

P26. Usa técnicas de relaxamento. 0,291 0,349 0,307 0,335 0,321 0,338 

P34. Toma um aperitivo para se sentir 
melhor. 

0,111 0,432 0,038 0,463 0,021 0,499 

P36. Tenta distrair-se fazendo algo que lhe 
dê prazer 

0,343 0,310 0,386 0,269 0,411 0,250 

P44. Tenta manter-se ocupado. 0,237 0,377 0,219 0,392 0,181 0,448 

P53. Toma medicações para diminuir a 
tensão. 

0,127 0,429 0,091 0,453   

Alfa total =  0,421 0,438 0,453 

Inventário de Enfrentamento – estilo Sustentativo 

O valor inicial do Alfa de Cronbach obtido para este estilo foi baixo 

(Alfa=0,437), apontando baixa consistência interna dos itens, porém a 

exclusão de qualquer um dos itens pioraria a consistência, como 

demonstrado nos dados da Tabela 13.  

Tabela 13 – Análise de consistência do Inventário de Enfrentamento, estilo 

Sustentativo. São Paulo, 2011.  

 correlação 
alfa se 
item 

excluído 

P11. Conversa sobre o problema com familiares ou com amigos. 0,212 0,395 

P15. Conversa sobre o problema com profissionais, tais como médico, 
enfermeira, professor e consultor. 

0,222 0,392 

P17. Reza ou põe sua confiança em Deus. 0,120 0,444 

P42. Conversa sobre o problema com pessoas que têm estado em situações 
similares. 

0,377 0,247 

P59. Depende de outras pessoas para obtenção de ajuda. 0,208 0,398 

Alfa total =  0,437 
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Inventário de Enfrentamento– estilo Autoconfiante 

O valor inicial do Alfa de Cronbach obtido para este estilo foi 

moderado (alfa=0,513), apontando moderada consistência interna dos itens, 

não sugerindo a exclusão de nenhum item, como demonstrado nos dados da 

Tabela 14. 

Tabela 14 – Análise de consistência da Escala de Estresse Percebido, estilo 

Autoconfiante. São Paulo, 2011.  

 correlação 
alfa se 
item 

excluído 

P19. Guarda seus sentimentos para si próprio. 0,098 0,513 

P22. Deseja ficar só para refletir sobre as coisas. 0,166 0,489 

P31. Pensa sobre como lidou com outros problemas no passado. 0,279 0,437 

P37. Convence-se de que é capaz de superar qualquer coisa, independente da 
dificuldade. 

0,270 0,442 

P41. Tenta manter os sentimentos sob controle. 0,276 0,442 

P52. Prefere resolver coisas por si mesmo. 0,266 0,446 

P57. Tenta aperfeiçoar-se de algum modo para lidar melhor com a situação. 0,315 0,419 

Alfa total =  0,513 

4.3 TRANSFORMAÇÕES DAS PONTUAÇÕES DAS ESCALAS E 

ESTILOS 

Cada escala e cada estilo de enfrentamento pode ter uma 

diferente pontuação mínima e pontuação máxima, dependendo do número 

de itens formadores. Utilizando a pontuação simples (inicial) ficou 

complicado realizar algumas comparações nas pontuações obtidas entre as 

escalas. 

Desta forma, para facilitar a interpretação e comparações ao 

longo do estudo, as pontuações das escalas foram transformadas das 

seguintes formas: 
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 Primeira - transformação para os domínios e pontuação total 

do Inventário de Enfrentamento - Cálculo da pontuação de 

meio para os oito estilos de enfrentamentos: 

Pontuação de meio da subescala = somatório dos itens da 

subescala / número de itens da subescala;  

 Segunda - transformação para os domínios e pontuação total 

do Inventário de Enfrentamento - Cálculo da pontuação 

relativa para os oito estilos de enfrentamentos: 

Pontuação relativa = pontuação de meio da subescala / somatório 

de meio de todas as subescalas; 

 Terceira - transformação para a pontuação da escala PSS – 

esta escala foi classificada em três categorias, de acordo com 

os tercis. As categorias foram formadas da seguinte forma: 

o Valores baixos: pacientes com pontuação até 21 na escala 

PSS; 

o Valores intermediários: pacientes com pontuação de 22 até 28 

de PSS; 

o Valores altos: pacientes com pontuação acima de 29 na escala 

PSS. 

As estatísticas descritivas das escalas transformadas, tanto para 

as escalas originais como para os domínios encontram-se a seguir: 
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Escalas originais 

Tabela 15 – Estatística descritiva da Escala PSS e Inventário de 

Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

 N média Mediana 
Desvio- 
padrão 

mínimo máximo 

PSS (total) 282 24,69 25 7,73 5 45 

Inventário de Enfrentamentototal 282 25,52 26 8,30 6 47 

Confrontivo 282 6,07 6 2,59 0 10 

Evasivo 282 3,52 3 2,34 0 11 

Otimista 282 5,67 6 2,18 0 9 

Fatalista 282 0,46 0 0,75 0 3 

Emotivo 282 1,24 1 0,77 0 5 

Paliativo 282 1,92 2 1,42 0 6 

Sustentativo 282 3,29 3 1,14 0 5 

Autoconfiante 282 3,34 4 1,64 0 7 

A pontuação para os estilos de enfrentamento em que foram 

sugeridos a exclusão de alguns itens foram recalculados, como 

demonstrados nos dados da Tabelas 15 e 16. 

Tabela 16 – Estatística descritiva do Inventário de Enfrentamento, para os 

estilos excluídos, São Paulo – 2011. 

 N média Mediana 
Desvio- 
padrão 

mínimo Máximo 

Fatalista – excluindo o item 60  282 0,38 0 0,68 0 3 

Emotivo – excluindo os itens 1 e 24 282 0,21 0 0,56 0 3 

Resultados para a pontuação da PSS em tercis 

Tabela 17 – Pontuação da escala PSS em tercis. São Paulo, 2011. 

  N % 

valores baixos 99 35,1 

valores intermediários 92 32,6 

valores altos 91 32,3 

Total 282 100,0 
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4.4 COMPARAÇÕES DAS PONTUAÇÕES DAS ESCALAS POR 

DIFERENTES VARIÁVEIS 

O interesse em comparar as pontuações das escalas foi verificar 

se as escalas e seus estilos de enfrentamento diferiam em relação a 

algumas características. As variáveis avaliadas foram: características 

sociodemográficas, estado de saúde do paciente e nível de estresse. 

4.4.1 Comparação entre características com mais de duas categorias 

Para essas comparações, o teste utilizado foi a Análise de 

Variância (ANOVA). Com a utilização deste teste, verificou-se que, para 

cada escala (ou domínio), as variâncias eram homogêneas entre as 

categorias (suposição para a utilização). Quando não havia homogeneidade 

das variâncias, foi feito o ajuste por meio do teste de Brown-Forsythe (BF). 

Quando houve diferença significante entre os grupos de interesse, para a 

identificação de quais grupos apresentam diferenças entre si foram feitas 

comparações múltiplas (comparações entre duas a duas categorias), 

utilizando o teste de Dunnett ou o teste de Bonferroni, este último quando 

não houve o ajuste de Brown-Forsythe, ou seja, houve igualdade das 

variâncias. Estas comparações foram apresentadas a seguir de cada tabela, 

apontando a diferença, quando p-valor foi menor que 0,05.  

Para facilitar a interpretação e ilustrar os resultados dos testes 

que apresentaram diferenças entre as categorias, foram construídos 

gráficos. 

Comparações entre as idades dos pacientes 

Nos dados da Tabela 18, observa-se que não houve diferença 

estatística entre as faixas de idade dos pacientes (p>0,05), em relação a 
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nenhuma variável, Escala de Estresse Percebido e Inventário de 

Enfrentamento. 

Tabela 18 – Estatística descritiva da Escala PSS e Inventário de 

Enfrentamento, para comparações entre as idades dos pacientes. 

São Paulo, 2011. 

 

   
Idade p-

valor 18-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

PSS total 
(pontuação de 
meio)  

n 20 37 66 94 61 

0,067 

média 0,37 0,44 0,47 0,44 0,44 

mediana 0,38 0,46 0,48 0,43 0,48 

Desvio- 
padrão 

0,12 0,14 0,13 0,14 0,14 

Mínimo 0,09 0,09 0,16 0,13 0,11 

Máximo 0,54 0,71 0,77 0,80 0,68 

Inventário de 
Coping total 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,300 

Média 0,49 0,43 0,41 0,43 0,42 

mediana 0,48 0,42 0,41 0,43 0,43 

Desvio- 
padrão 

0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 

Mínimo 0,20 0,20 0,10 0,12 0,17 

Máximo 0,68 0,78 0,73 0,75 0,70 

Confrontivo 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,638 

Média 0,62 0,59 0,58 0,60 0,65 

mediana 0,65 0,60 0,60 0,60 0,70 

Desvio- 
padrão 

0,24 0,26 0,26 0,27 0,24 

Mínimo 0,20 0,10 0,00 0,10 0,10 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Evasivo 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,069 
(BF) 

Média 0,39 0,26 0,25 0,27 0,26 

mediana 0,42 0,23 0,23 0,23 0,23 

Desvio- 
padrão 

0,23 0,16 0,17 0,18 0,18 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,77 0,69 0,62 0,77 0,85 

Otimista 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,127 
(BF) 

Média 0,72 0,65 0,64 0,62 0,58 

mediana 0,78 0,67 0,67 0,67 0,67 

Desvio- 
padrão 

0,12 0,22 0,25 0,24 0,26 

Mínimo 0,44 0,11 0,11 0,11 0,00 

Máximo 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 

Paliativo 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,374 

Média 0,34 0,29 0,24 0,28 0,27 

mediana 0,36 0,29 0,14 0,29 0,29 

Desvio- 
padrão 

0,15 0,20 0,21 0,21 0,20 
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Idade p-

valor 18-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

Mínimo 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,57 0,71 0,86 0,86 0,86 

Sustentativo 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,917 

Média 0,63 0,68 0,65 0,66 0,66 

mediana 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 

Desvio- 
padrão 

0,22 0,20 0,23 0,24 0,23 

Mínimo 0,20 0,20 0,00 0,00 0,20 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Autoconfiante 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,283 

Média 0,58 0,48 0,47 0,48 0,44 

mediana 0,57 0,57 0,50 0,43 0,43 

Desvio- 
padrão 

0,20 0,24 0,22 0,24 0,24 

Mínimo 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,86 1,00 0,86 1,00 1,00 

Fatalista 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,740 

Média 0,17 0,10 0,12 0,15 0,12 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desvio- 
padrão 

0,23 0,19 0,21 0,24 0,24 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 

Emotivo 
(pontuação de 
meio) 

N 20 37 66 94 61 

0,901 

Média 0,03 0,08 0,07 0,07 0,08 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desvio- 
padrão 

0,15 0,21 0,16 0,19 0,21 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,67 1,00 0,67 1,00 1,00 

Comparações entre as idades dos familiares 

Pelos resultados abaixo por meio da ANOVA, nota-se que houve 

diferença apenas entre as diferentes faixas de idade (p<0,05), em relação ao 

Inventário de Enfrentamento e estilos: Confrontivo, Evasivo, Paliativo e 

Sustentativo. Para identificar nestas variáveis, quais pares de idade 

diferenciavam-se entre si, foram realizadas comparações múltiplas 

apresentadas nos dados da Tabela 19 a seguir. 
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Tabela 19 – Estatística descritiva da Escala PSS e Inventário de 

Enfrentamento, para comparações entre as idades dos familiares. 

São Paulo, 2011. 

 
idade (familiar) 

p-valor 
18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

PSS total 
(pontuação de 
meio)  

N 46 86 73 45 25 5 

0,976 

Média 0,44 0,44 0,44 0,43 0,45 0,40 

mediana 0,46 0,43 0,46 0,43 0,45 0,39 

Desvio- 
padrão 

0,15 0,13 0,12 0,14 0,17 0,15 

Mínimo 0,13 0,09 0,13 0,09 0,13 0,18 

Máximo 0,77 0,73 0,71 0,70 0,80 0,59 

Inventário de 
Coping total 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

<0,001 

Média 0,36 0,40 0,43 0,46 0,54 0,46 

mediana 0,35 0,40 0,43 0,48 0,57 0,47 

Desvio- 
padrão 

0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,17 

Mínimo 0,17 0,12 0,10 0,15 0,28 0,22 

Máximo 0,57 0,75 0,78 0,73 0,73 0,62 

Confrontivo 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

<0,001 

Média 0,49 0,57 0,62 0,69 0,76 0,70 

mediana 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,70 

Desvio- 
padrão 

0,22 0,27 0,26 0,23 0,20 0,25 

Mínimo 0,10 0,00 0,00 0,10 0,40 0,30 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Evasivo 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

<0,001 

Média 0,21 0,25 0,27 0,28 0,43 0,38 

mediana 0,23 0,23 0,23 0,31 0,46 0,31 

Desvio-
padrão 

0,14 0,18 0,18 0,16 0,17 0,29 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,08 

Máximo 0,62 0,77 0,69 0,62 0,77 0,85 

Otimista 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

0,111 

Média 0,55 0,62 0,65 0,66 0,70 0,56 

mediana 0,56 0,67 0,78 0,67 0,78 0,67 

Desvio- 
padrão 

0,23 0,24 0,23 0,24 0,26 0,27 

Mínimo 0,11 0,11 0,11 0,00 0,11 0,22 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 

Paliativo 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

0,001 
Média 0,25 0,21 0,31 0,31 0,37 0,29 

mediana 0,29 0,14 0,29 0,29 0,29 0,29 

Desvio- 0,18 0,18 0,19 0,23 0,23 0,23 
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idade (familiar) 

p-valor 
18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

padrão 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 

Máximo 0,57 0,71 0,86 0,86 0,86 0,57 

Sustentativo 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

<0,001 

Média 0,54 0,65 0,65 0,72 0,82 0,64 

mediana 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 

Desvio- 
padrão 

0,22 0,21 0,24 0,21 0,17 0,30 

Mínimo 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,20 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Autoconfiante 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

0,072 

Média 0,39 0,47 0,48 0,53 0,54 0,49 

mediana 0,43 0,57 0,43 0,57 0,57 0,57 

Desvio- 
padrão 

0,22 0,22 0,24 0,24 0,26 0,22 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

Máximo 0,86 0,86 1,00 0,86 1,00 0,71 

Fatalista 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

0,055 (BF) 

Média 0,12 0,12 0,08 0,13 0,32 0,20 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 

Desvio- 
padrão 

0,18 0,21 0,17 0,23 0,34 0,45 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,67 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 
 

Emotivo 
(pontuação de 
meio) 

N 46 86 73 45 25 5 

0,152 

Média 0,11 0,05 0,05 0,10 0,12 0,00 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desvio- 
padrão 

0,25 0,14 0,16 0,21 0,21 0,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 1,00 0,67 1,00 0,67 0,67 0,00 

Comparações múltiplas para o Inventário de Enfrentamento 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que houve diferença da pontuação obtida pelos familiares entre 18 e 30 anos 

em relação aos de idade entre 51 e 70 anos, evidenciando que para estes 

grupos os primeiros apresentaram, em média, menor pontuação. Houve 

também diferença da pontuação obtida pelos familiares entre 61 e 70 anos 

em relação aos de idade entre 31 e 40 anos, evidenciando que para estes 
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grupos os familiares com idade entre 61 e 70 anos apresentaram, em média, 

maior pontuação para o Inventário de Enfrentamento, como demonstraram 

os dados da Tabela 20 e Figura 4. 

Tabela 20 – Comparações múltiplas entre as idades dos familiares para o 

Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

18-30 x 31-40 >0,999 

18-30 x 41-50 0,068 

18-30 x 51-60 0,005 

18-30 x 61-70 <0,001 

18-30 x 71-80 >0,999 

31-40 x 41-50 >0,999 

31-40 x 51-60 0,242 

31-40 x 61-70 <0,001 

31-40 x 71-80 >0,999 

41-50 x 51-60 >0,999 

41-50 x 61-70 0,006 

41-50 x 71-80 >0,999 

51-60 x 61-70 0,246 

51-60 x 71-80 >0,999 

61-70 x 71-80 >0,999 

Inventário de Coping por faixa de idade

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

m
é

d
ia

 ±
 I
C

 (
9

5
%

)

 

Figura 4 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as idades dos familiares para o inventário de Enfrentamento. São 

Paulo, 2011. 
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Comparações múltiplas para o estilo Confrontivo 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que houve diferença da pontuação obtida pelos familiares entre 18 e 30 anos 

em relação aos familiares com idade entre 51 e 70 anos, evidenciando que 

para estes grupos os familiares com idade entre 18 e 30 anos apresentaram, 

em média, menor pontuação deste estilo. Houve também diferença da 

pontuação obtida pelos familiares entre 61 e 70 anos em relação aos com 

idade entre 31 e 40 anos, evidenciando que, para estes grupos, os familiares 

com idade entre 61 e 70 anos apresentaram, em média, maior pontuação, 

como demonstrados nos dados da Tabela 21 e Figura 5. 

Tabela 21 – Comparações múltiplas entre as idades dos familiares para o 

estilo Confrontivo do Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 

2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

18-30 x 31-40 >0,999 

18-30 x 41-50 0,099 

18-30 x 51-60 0,002 

18-30 x 61-70 <0,001 

18-30 x 71-80 >0,999 

31-40 x 41-50 >0,999 

31-40 x 51-60 0,155 

31-40 x 61-70 0,015 

31-40 x 71-80 >0,999 

41-50 x 51-60 >0,999 

41-50 x 61-70 0,225 

41-50 x 71-80 >0,999 

51-60 x 61-70 >0,999 

51-60 x 71-80 >0,999 

61-70 x 71-80 >0,999 
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Domínio Confrontivo por faixa de idade

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

m
é

d
ia

 ±
 I
C

 (
9

5
%

)

 

Figura 5 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as idades dos familiares para o estilo Confrontivo do Inventário de 

Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

Comparações múltiplas para o estilo Evasivo 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que houve diferença da pontuação obtida pelos familiares entre 61 e 70 anos 

em relação aos com idade entre 18 e 50 anos, evidenciando que, para estes 

grupos, os familiares com idade entre 61 e 70 anos apresentaram, em 

média, maior pontuação para o estilo Evasivo, como demonstrado nos dados 

da Tabela 22 e Figura 6 
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Tabela 22 – Comparações múltiplas entre as idades dos familiares para o 

estilo Evasivo do Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

18-30 X 31-40 >0,999 

18-30 X 41-50 0,806 

18-30 X 51-60 0,919 

18-30 X 61-70 <0,001 

18-30 X 71-80 0,470 

31-40 X 41-50 >0,999 

31-40 X 51-60 >0,999 

31-40 X 61-70 <0,001 

31-40 X 71-80 >0,999 

41-50 X 51-60 >0,999 

41-50 X 61-70 0,001 

41-50 X 71-80 >0,999 

51-60 X 61-70 0,006 

51-60 X 71-80 >0,999 

61-70 X 71-80 >0,999 

 

Domínio Evasivo por faixa de idade

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

m
é

d
ia

 ±
 I
C

 (
9

5
%

)

 

Figura 6 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

idades dos familiares para o estilo Evasivo do Inventário de 

Enfrentamento. São Paulo, 2011. 
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Comparações múltiplas para o estilo Paliativo 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que houve diferença da pontuação obtida pelos familiares entre 31 e 40 anos 

em relação aos com idade entre 41 e 70 anos, evidenciando que, 

comparados estes grupos, os familiares com idade entre 31 e 40 anos 

apresentaram, em média, menor pontuação para o estilo Paliativo, como 

demonstrado nos dados da Tabela 23 e Figura 7. 

Tabela 23 – Comparações múltiplas entre as idades dos familiares para o 

estilo Paliativo do Inventário de Enfrentamento. São Paulo,2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

18-30 X 31-40 >0,999 

18-30 X 41-50 >0,999 

18-30 X 51-60 >0,999 

18-30 X 61-70 0,278 

18-30 X 71-80 >0,999 

31-40 X 41-50 0,012 

31-40 X 51-60 0,084 

31-40 X 61-70 0,004 

31-40 X 71-80 >0,999 

41-50 X 51-60 >0,999 

41-50 X 61-70 >0,999 

41-50 X 71-80 >0,999 

51-60 X 61-70 >0,999 

51-60 X 71-80 >0,999 

61-70 X 71-80 >0,999 
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Domínio Paliativo por faixa de idade

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4
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18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
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9

5
%

)

 

Figura 7 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as idades dos familiares para o estilo Paliativo do Inventário de 

Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

Comparações múltiplas para o estilo Sustentativo 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que houve diferença da pontuação obtida pelos familiares entre 18 e 30 anos 

em relação àqueles entre 51 até 70 anos de idade, evidenciando que os 

familiares entre 18 e 30 anos, apresentaram, em média, menor pontuação 

que os com idade entre 51 e 70 anos. Houve também diferença da 

pontuação obtida pelos familiares entre 61 e 70 anos em relação àqueles 

entre 31 até 50 anos de idade, evidenciando que os familiares com idade 

entre 31 e 50 anos apresentaram, em média, menor pontuação que os com 

idade entre 61 e 70 anos, como demonstrados nos dados da Tabela 24 e 

Figura 8.  
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Tabela 24 – Comparações múltiplas entre as idades dos familiares para o 

estilo Sustentativo do Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 

2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

18-30 X 31-40 0,127 

18-30 X 41-50 0,154 

18-30 X 51-60 0,002 

18-30 X 61-70 <0,001 

18-30 X 71-80 >0,999 

31-40 X 41-50 >0,999 

31-40 X 51-60 >0,999 

31-40 X 61-70 0,012 

31-40 X 71-80 >0,999 

41-50 X 51-60 >0,999 

41-50 X 61-70 0,016 

41-50 X 71-80 >0,999 

51-60 X 61-70 >0,999 

51-60 X 71-80 >0,999 

61-70 X 71-80 >0,999 

Domínio Sustentativo por faixa de idade

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

m
é

d
ia

 ±
 I
C

 (
9

5
%

)

 

Figura 8 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as idades dos familiares para o estilo Sustentativo do Inventário 

de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 
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Comparações entre o estado civil dos familiares 

Nota-se que apenas houve diferença entre os diferentes estados 

civil (p<0,05), em relação ao Inventário de Enfrentamento e ao estilo 

Sustentativo. Para identificar, quais pares de estado civil diferenciam-se 

entre si foram realizadas comparações múltiplas apresentadas a seguir, 

conforme os dados da tabela 25. 

Tabela 25 – Comparações entre o estado civil dos familiares e a Escala PSS e 

Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

 
Estado civil (familiar) 

p-valor 
Solteiro Casado Divorciado Viúvo Amasiado 

PSS total 
(pontuação de 
meio)  

N 75 189 10 3 5 

0,379 

Média 0,45 0,44 0,46 0,55 0,35 

Mediana 0,46 0,45 0,48 0,55 0,36 

Desvio-padrão 0,15 0,13 0,17 0,04 0,16 

Mínimo 0,11 0,09 0,13 0,50 0,09 

Máximo 0,80 0,77 0,68 0,59 0,50 

Inventário de 
Coping total 
(pontuação de 
meio) 

N 75 189 10 3 5 

0,014 

Média 0,39 0,44 0,39 0,31 0,49 

Mediana 0,38 0,45 0,37 0,35 0,52 

Desvio-padrão 0,14 0,13 0,20 0,07 0,13 

Mínimo 0,12 0,12 0,10 0,23 0,30 

Máximo 0,75 0,73 0,78 0,35 0,63 

Confrontivo 
(pontuação de 
meio) 

N 75 189 10 3 5 

0,203 

Média 0,56 0,63 0,55 0,47 0,62 

mediana 0,60 0,70 0,45 0,50 0,80 

Desvio-padrão 0,25 0,26 0,33 0,15 0,35 

Mínimo 0,10 0,00 0,00 0,30 0,20 

Máximo 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 

Evasivo 
(pontuação de 
meio) 

N 75 189 10 3 5 

0,243 
(BF) 

Média 0,23 0,29 0,21 0,18 0,40 

mediana 0,23 0,23 0,08 0,08 0,46 

Desvio-padrão 0,15 0,18 0,23 0,25 0,21 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 

Máximo 0,69 0,85 0,69 0,46 0,69 

Otimista 
(pontuação de 
meio) 

N 75 189 10 3 5 

0,060 
(BF) 

Média 0,59 0,65 0,53 0,41 0,73 

mediana 0,67 0,67 0,61 0,44 0,78 

Desvio-padrão 0,27 0,23 0,30 0,17 0,13 

Mínimo 0,11 0,00 0,11 0,22 0,56 

Máximo 1,00 1,00 0,89 0,56 0,89 

Paliativo 
(pontuação de 

N 75 189 10 3 5 
0,584 

Média 0,25 0,28 0,31 0,24 0,34 
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Estado civil (familiar) 

p-valor 
Solteiro Casado Divorciado Viúvo Amasiado 

meio) mediana 0,29 0,29 0,29 0,29 0,43 

Desvio-padrão 0,21 0,20 0,19 0,08 0,19 

Mínimo 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 

Máximo 0,86 0,86 0,71 0,29 0,57 

Sustentativo 
(pontuação de 
meio) 

N 75 189 10 3 5 

0,009 

Média 0,59 0,69 0,54 0,60 0,76 

mediana 0,60 0,80 0,60 0,60 0,80 

Desvio-padrão 0,23 0,21 0,33 0,20 0,17 

Mínimo 0,20 0,20 0,00 0,40 0,60 

Máximo 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 

Autoconfiante 
(pontuação de 
meio) 

N 75 189 10 3 5 

0,253 

Média 0,43 0,49 0,53 0,38 0,51 

mediana 0,43 0,57 0,57 0,29 0,57 

Desvio-padrão 0,25 0,22 0,34 0,16 0,16 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 

Máximo 1,00 1,00 1,00 0,57 0,71 

Fatalista 
(pontuação de 
meio) 

N 75 189 10 3 5 

0,407 

Média 0,11 0,13 0,23 0,00 0,07 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,18 0,24 0,32 0,00 0,15 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,67 1,00 0,67 0,00 0,33 

Emotivo 
(pontuação de 
meio) 

N 75 189 10 3 5 

0,930 

Média 0,06 0,07 0,07 0,11 0,13 

mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,17 0,19 0,21 0,19 0,30 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 0,67 0,33 0,67 

Comparações múltiplas para o Inventário de Enfrentamento Total 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que apenas houve diferença da pontuação obtida entre os familiares 

solteiros e os casados, evidenciando que os familiares solteiros 

apresentaram, em média, menor pontuação para o Inventário de 

Enfrentamento que os casados, como evidenciados nos dados da Tabela 26 

e Figura 9. 
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Tabela 26 – Comparações múltiplas entre as idades e os estados civil dos 

familiares e Inventário de Enfrentamento Total. São Paulo, 2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

Solteiro x Casado 0,031 

Solteiro x Divorciado >0,999 

Solteiro x Viúvo >0,999 

Solteiro x Amasiado >0,999 

Casado x Divorciado >0,999 

Casado x Viúvo 0,990 

Casado x Amasiado >0,999 

Divorciado x Viúvo >0,999 

Divorciado x Amasiado >0,999 

Viúvo x Amasiado 0,734 

Inventário de Coping por estado civil

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Solteiro Casado Divorciado Viuvo Amasiado

m
é
d

ia
 ±

 I
C

 (
9
5
%

)

 

Figura 9 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as idades e os estados civil dos familiares do Inventário de 

Enfrentamento. São Paulo, 2011 

Comparações múltiplas para o estilo Sustentativo 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que apenas houve diferença da pontuação obtida entre os familiares 

solteiros e os casados, evidenciando que os solteiros apresentaram, em 
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média, menor pontuação para o estilo Sustentativo que os casados, como 

demonstrado nos dados da Tabela 27 e Figura 10. 

Tabela 27 – Comparações múltiplas entre as idades e o estado civil dos 

familiares e estilo Sustentativo. São Paulo, 2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

Solteiro x Casado 0,022 

Solteiro x Divorciado >0,999 

Solteiro x Viúvo >0,999 

Solteiro x Amasiado >0,999 

Casado x Divorciado 0,409 

Casado x Viúvo >0,999 

Casado x Amasiado >0,999 

Divorciado x Viúvo >0,999 

Divorciado x Amasiado 0,732 

Viúvo x Amasiado >0,999 

Domínio Sustentativo por estado civil

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
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0,7
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Figura 10 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as idades e o estado civil dos familiares e estilo Sustentativo. São 

Paulo, 2011. 

Comparações entre as diferentes faixas de renda familiar 

Nota-se que houve diferença entre as diferentes faixas de renda 

(p<0,05), em relação ao Inventário de Enfrentamento e aos estilos: Evasivo, 
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Otimista e Fatalista. Para identificar, quais pares de renda diferenciam-se 

entre si, foram realizadas comparações múltiplas apresentadas a seguir nos 

dados da Tabela 28. 

Tabela 28 – Comparações entre as diferentes faixas de renda dos familiares e 

a Escala PSS e Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

 
renda familiar 

p-valor 
1 a 2 sm 3 a 4 sm acima de 5 sm 

PSS total 
(pontuação de 
meio)  

N 105 84 86 

0,942 

Média 0,44 0,44 0,44 

mediana 0,45 0,48 0,43 

Desvio-padrão 0,15 0,14 0,13 

Mínimo 0,09 0,11 0,11 

Máximo 0,77 0,80 0,73 

Inventário de 
Coping total 
(pontuação de 
meio) 

N 105 84 86 

0,016 

Média 0,45 0,43 0,39 

mediana 0,47 0,45 0,38 

Desvio-padrão 0,13 0,15 0,13 

Mínimo 0,12 0,10 0,12 

Máximo 0,72 0,78 0,73 

Confrontivo 
(pontuação de 
meio) 

N 105 84 86 

0,691 

Média 0,59 0,62 0,62 

mediana 0,60 0,70 0,60 

Desvio-padrão 0,27 0,25 0,25 

Mínimo 0,10 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 1,00 

Evasivo 
(pontuação de 
meio) 

N 105 84 86 

<0,001 

Média 0,32 0,27 0,21 

mediana 0,31 0,23 0,19 

Desvio-padrão 0,18 0,19 0,15 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,85 0,77 0,54 

Otimista 
(pontuação de 
meio) 

N 105 84 86 

0,001 (BF) 

Média 0,70 0,60 0,58 

mediana 0,78 0,67 0,61 

Desvio-padrão 0,20 0,27 0,24 

Mínimo 0,11 0,00 0,11 

Máximo 1,00 1,00 1,00 

Paliativo 
(pontuação de 
meio) 

N 105 84 86 

0,139 

Média 0,25 0,31 0,26 

mediana 0,29 0,29 0,29 

Desvio-padrão 0,19 0,21 0,20 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 0,86 0,86 0,71 

Sustentativo 
(pontuação de 

N 105 84 86 
0,139 

Média 0,69 0,66 0,63 
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renda familiar 

p-valor 
1 a 2 sm 3 a 4 sm acima de 5 sm 

meio) mediana 0,60 0,80 0,60 

Desvio-padrão 0,22 0,24 0,22 

Mínimo 0,20 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 1,00 

Autoconfiante 
(pontuação de 
meio) 

N 105 84 86 

0,100 

Média 0,50 0,49 0,43 

mediana 0,57 0,57 0,43 

Desvio-padrão 0,24 0,25 0,21 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 0,86 

Fatalista 
(pontuação de 
meio) 

N 105 84 86 

0,104 (BF) 

Média 0,15 0,12 0,09 

mediana 0,00 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,25 0,22 0,17 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 1,00 

Emotivo 
(pontuação de 
meio) 

N 105 84 86 

0,286 (BF) 

Média 0,07 0,09 0,05 

mediana 0,00 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,18 0,22 0,14 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 0,67 

Comparações múltiplas para o Inventário de Enfrentamento 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que apenas houve diferença da pontuação obtida entre os familiares com 

menores e maiores salários, evidenciando que aqueles com 1 a 2 salários- 

mínimos apresentaram, em média, maior pontuação que os com 5 salários-

mínimos ou mais, como demonstrados nos dados das Tabela 29 e Figura 

11. 

Tabela 29 – Comparações múltiplas entre as faixas de renda dos familiares 

para o Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

1 a 2 salários mínimos x 3 a 4 salários mínimos >0,999 

1 a 2 salários mínimos x acima de 5 salários mínimos 0,013 

3 a 4 salários mínimos x acima de 5 salários mínimos 0,214 
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Figura 11 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as faixas de renda dos familiares para o Inventário de 

Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

Comparações múltiplas para o estilo Evasivo 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que houve diferença da pontuação obtida entre os familiares com maiores 

salários em relação aos demais, evidenciando que aqueles com 5 salários-

mínimos ou mais apresentam, em média, menor pontuação que os demais, 

como demonstrados nos dados da Tabela 30 e Figura 12. 

Tabela 30 – Comparações múltiplas entre as faixas de renda dos familiares e 

estilo Evasivo. São Paulo, 2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

1 a 2 salários mínimos x 3 a 4 salários mínimos 0,154 

1 a 2 salários mínimos x acima de 5 salários mínimos <0,001 

3 a 4 salários mínimos x acima de 5 salários mínimos 0,049 
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Figura 12 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as faixas de renda dos familiares e estilo Evasivo. São Paulo, 

2011. 

Comparações múltiplas para o estilo Otimista 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que houve diferença da pontuação obtida entre os familiares com menores 

salários em relação aos demais, evidenciando que os familiares com 1 a 2 

salários mínimos apresentaram, em média, maior pontuação que os demais, 

como demonstrados nos dados da Tabela 31 e Figura 13. 

Tabela 31 – Comparações múltiplas entre as faixas de renda dos familiares e o 

estilo Otimista. São Paulo, 2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

1 a 2 salários mínimos x 3 a 4 salários mínimos 0,010 

1 a 2 salários mínimos x acima de 5 salários mínimos 0,002 

3 a 4 salários mínimos x acima de 5 salários mínimos 0,876 

 



 Resultados 81 

  

Domínio Otimista por Renda

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 a 2 salários mínimos 3 a 4 salários mínimos acima de 5 salários

mínimos

m
é
d

ia
 ±

 I
C

 (
9
5
%

)

 

Figura 13 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

as faixas de renda dos familiares e o estilo Otimista. São Paulo, 

2011. 

Comparações múltiplas para o estilo Fatalísta 

Pelos resultados das comparações múltiplas, pode-se observar 

que apenas houve diferença da pontuação obtida entre os familiares com 

menores e maiores salários, evidenciando que aqueles com 1 a 2 salários-

mínimos apresentaram, em média, maior pontuação do que os familiares 

com 5 salários mínimos ou mais, como demonstrados nos dados da Tabela 

32 e Figura 14. 

Tabela 32 – Comparações múltiplas entre as faixas de renda dos familiares e 

estilo Fatalista. São Paulo, 2011. 

Grupo de referência   grupo de comparação p-valor 

1 a 2 salários mínimos x 3 a 4 salários mínimos 0,374 

1 a 2 salários mínimos x acima de 5 salários mínimos 0,023 

3 a 4 salários mínimos x acima de 5 salários mínimos 0,433 
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Figura 14 – Intervalo de Confiança de 95% das comparações múltiplas entre 

faixas de renda dos familiares e estilo Fatalista. São Paulo, 2011 

4.4.2 Comparação entre características com duas categorias 

Para as comparações a seguir das escalas e estilos de 

Enfrentamento entre os dois grupos de interesse (ex: masculino e feminino), 

o teste utilizado foi o t-Student, considerando um nível de significância de 

5%. Desta forma, a diferença entre os grupos, quando p<0,05 foi 

considerada estatisticamente significante. 

Comparações entre os gêneros dos pacientes 

Pelos resultados, nota-se que não houve diferença, 

estatisticamente significante, entre os gêneros em relação a nenhuma 

variável (p>0,05), como demonstrado nos dados da Tabela 33.  
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Tabela 33 – Comparações entre os gêneros dos pacientes e a Escala PSS e 

Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

 
Sexo 

p-valor 
Masculino feminino 

PSS total (pontuação de 
meio)  

N 167 114 

0,394 

média 0,43 0,45 

mediana 0,43 0,46 

Desvio-padrão 0,13 0,15 

Mínimo 0,09 0,09 

Máximo 0,73 0,80 

Inventário de 
Enfrentamento total 
(pontuação de meio) 

N 167 114 

0,787 

Média 0,43 0,42 

mediana 0,43 0,43 

Desvio-padrão 0,14 0,13 

Mínimo 0,12 0,10 

Máximo 0,78 0,73 

Confrontivo (pontuação 
de meio) 

N 167 114 

0,629 

Média 0,61 0,60 

mediana 0,60 0,60 

Desvio-padrão 0,26 0,26 

Mínimo 0,10 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Evasivo (pontuação de 
meio) 

N 167 114 

0,131 

Média 0,28 0,25 

mediana 0,23 0,23 

Desvio-padrão 0,19 0,15 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,85 0,62 

Otimista (pontuação de 
meio) 

N 167 114 

0,710 

Média 0,63 0,62 

mediana 0,67 0,67 

Desvio-padrão 0,24 0,25 

Mínimo 0,00 0,11 

Máximo 1,00 1,00 

Paliativo (pontuação de 
meio) 

N 167 114 

0,900 

Média 0,28 0,27 

mediana 0,29 0,29 

Desvio-padrão 0,19 0,22 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,86 0,86 

Sustentativo (pontuação 
de meio) 

N 167 114 

0,990 

Média 0,66 0,66 

mediana 0,60 0,60 

Desvio-padrão 0,24 0,20 

Mínimo 0,00 0,20 

Máximo 1,00 1,00 

Autoconfiante 
(pontuação de meio) 

N 167 114 
0,218 

Média 0,46 0,50 
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Sexo 

p-valor 
Masculino feminino 

mediana 0,43 0,57 

Desvio-padrão 0,23 0,24 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Fatalista (pontuação de 
meio) 

N 167 114 

0,454 

Média 0,12 0,14 

mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,22 0,23 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Emotivo (pontuação de 
meio) 

N 167 114 

0,989 

média 0,07 0,07 

mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,18 0,20 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Comparações entre os tipos de cirurgias 

Pelos resultados dos dados da Tabela 34, observa-se que não 

houve diferença, estatisticamente significante, entre os diferentes tipos de 

cirurgia em relação a nenhuma variável (p>0,05).Não foram realizadas 

comparações para Correção de Aneurisma e Transplante Cardíaco, porque 

para cada um desses dois tipos de cirurgias havia apenas um paciente, 

impossibilitando comparações.  
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Tabela 34 – Comparações entre os tipos de cirurgia e a Escala PSS e 

Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

 

Cirurgia 

p-valor Revascularização 
miocárdica 

Troca de 
Válvula 

PSS total (pontuação 
de meio)  

N 147 131 

0,214 

média 0,45 0,43 

mediana 0,46 0,43 

Desvio-padrão 0,13 0,14 

Mínimo 0,13 0,09 

Máximo 0,77 0,80 

Inventário de 
Enfrentamento total 
(pontuação de meio) 

N 147 131 

0,615 

Média 0,42 0,43 

mediana 0,42 0,45 

Desvio-padrão 0,14 0,13 

Mínimo 0,12 0,10 

Máximo 0,78 0,73 

Confrontivo 
(pontuação de meio) 

N 147 131 

0,826 

Média 0,61 0,61 

mediana 0,60 0,60 

Desvio-padrão 0,26 0,26 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Evasivo (pontuação 
de meio) 

N 147 131 

0,996 

Média 0,27 0,27 

mediana 0,23 0,23 

Desvio-padrão 0,18 0,18 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,85 0,77 

Otimista (pontuação 
de meio) 

N 147 131 

0,664 

Média 0,62 0,64 

mediana 0,67 0,67 

Desvio-padrão 0,25 0,24 

Mínimo 0,11 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Paliativo (pontuação 
de meio) 

N 147 131 

0,072 

Média 0,25 0,30 

mediana 0,29 0,29 

Desvio-padrão 0,20 0,21 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,86 0,86 

Sustentativo 
(pontuação de meio) 

N 147 131 

0,670 

Média 0,66 0,67 

mediana 0,60 0,60 

Desvio-padrão 0,24 0,20 

Mínimo 0,00 0,20 

Máximo 1,00 1,00 

Autoconfiante N 147 131 0,596 
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Cirurgia 

p-valor Revascularização 
miocárdica 

Troca de 
Válvula 

(pontuação de meio) Média 0,47 0,49 

mediana 0,43 0,57 

Desvio-padrão 0,23 0,24 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Fatalista (pontuação 
de meio) 

N 147 131 

0,113 

Média 0,15 0,10 

mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,26 0,18 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 0,67 

Emotivo (pontuação 
de meio) 

N 147 131 

0,637 

Média 0,07 0,08 

mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,17 0,20 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Comparações entre o estado geral do paciente 

Pelos resultados dos dados da tabela 35, abaixo, nota-se que 

também não houve diferença estatisticamente significante entre os 

diferentes estados dos pacientes em relação a nenhuma variável (p>0,05). 
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Tabela 35 – Comparações entre o estado geral do paciente e a Escala PSS e 

Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

 
estado geral do paciente 

p-valor 
estável instável 

PSS total (pontuação 
de meio)  

N 213 68 

0,776 

média 0,44 0,44 

mediana 0,45 0,45 

Desvio-padrão 0,14 0,12 

Mínimo 0,09 0,09 

Máximo 0,80 0,71 

Inventário de 
Enfrentamento total 
(pontuação de meio) 

N 213 68 

0,530 

Média 0,43 0,42 

mediana 0,45 0,39 

Desvio-padrão 0,14 0,13 

Mínimo 0,10 0,17 

Máximo 0,78 0,73 

Confrontivo 
(pontuação de meio) 

N 213 68 

0,499 

Média 0,61 0,59 

mediana 0,60 0,60 

Desvio-padrão 0,26 0,26 

Mínimo 0,00 0,10 

Máximo 1,00 1,00 

Evasivo (pontuação de 
meio) 

N 213 68 

0,703 

Média 0,27 0,28 

mediana 0,23 0,31 

Desvio-padrão 0,18 0,19 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,77 0,85 

Otimista (pontuação 
de meio) 

N 213 68 

0,523 

Média 0,63 0,61 

mediana 0,67 0,67 

Desvio-padrão 0,24 0,24 

Mínimo 0,11 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Paliativo (pontuação 
de meio) 

N 213 68 

0,794 

Média 0,28 0,27 

mediana 0,29 0,29 

Desvio-padrão 0,21 0,20 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,86 0,86 

Sustentativo 
(pontuação de meio) 

N 213 68 

0,722 

Média 0,66 0,67 

mediana 0,60 0,60 

Desvio-padrão 0,23 0,21 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Autoconfiante N 213 68 0,310 
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estado geral do paciente 

p-valor 
estável instável 

(pontuação de meio) Média 0,48 0,45 

mediana 0,57 0,43 

Desvio-padrão 0,23 0,24 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Fatalista (pontuação 
de meio) 

N 213 68 

0,292 

Média 0,14 0,10 

mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,23 0,21 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Emotivo (pontuação de 
meio) 

N 213 68 

0,285 

Média 0,08 0,05 

mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,20 0,14 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 0,67 

Comparações entre os gêneros do familiar 

Pelos resultados dos dados da Tabela 36, abaixo, nota-se que 

houve diferença estatisticamente significante entre os diferentes gêneros em 

relação à PSS total e aos estilos: Confrontivo, Sustentativo e Autoconfiante 

(p<0,05).Os resultados evidenciaram que: 

 Pacientes cujos familiares são do gênero feminino, apresentam 

em média, maior pontuação de PSS;  

 Pacientes cujos familiares são do gênero masculino 

apresentam, em média, maior pontuação do estilo Confrontivo;   

 Pacientes cujos familiares são do gênero feminino, 

apresentaram, em média, maior pontuação do estilo 

Sustentativo.  
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Tabela 36 – Comparações entre o gênero do familiar e a Escala PSS e 

Inventário de Enfrentamento. São Paulo, 2011. 

 
Gênero (familiar) 

p-valor 
Masculino feminino 

PSS total (pontuação de 
meio)  

N 91 191 

<0,001 

Média 0,39 0,46 

Mediana 0,39 0,46 

Desvio-padrão 0,14 0,13 

Mínimo 0,09 0,13 

Máximo 0,66 0,80 

Inventário de 
Enfrentamento total 
(pontuação de meio) 

N 91 191 

0,356 

Média 0,44 0,42 

Mediana 0,47 0,42 

Desvio-padrão 0,15 0,14 

Mínimo 0,10 0,12 

Máximo 0,75 0,78 

Confrontivo (pontuação 
de meio) 

N 91 191 

0,002 

Média 0,68 0,57 

Mediana 0,70 0,60 

Desvio-padrão 0,25 0,26 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Evasivo (pontuação de 
meio) 

N 91 191 

0,754 

Média 0,27 0,27 

Mediana 0,23 0,23 

Desvio-padrão 0,18 0,18 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,69 0,85 

Otimista (pontuação de 
meio) 

N 91 191 

0,425 

Média 0,61 0,64 

Mediana 0,67 0,67 

Desvio-padrão 0,25 0,24 

Mínimo 0,11 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Paliativo (pontuação de 
meio) 

N 91 191 

0,367 

Média 0,29 0,27 

Mediana 0,29 0,29 

Desvio-padrão 0,22 0,20 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,86 0,86 

Sustentativo (pontuação 
de meio) 

N 91 191 

0,007 Média 0,61 0,68 

Mediana 0,60 0,80 
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Gênero (familiar) 

p-valor 
Masculino feminino 

Desvio-padrão 0,24 0,22 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Autoconfiante 
(pontuação de meio) 

N 91 191 

0,036 

Média 0,52 0,46 

Mediana 0,57 0,43 

Desvio-padrão 0,25 0,22 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Fatalista 
(pontuação de meio) 

N 91 191 

0,978 

Média 0,13 0,13 

Mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,20 0,24 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,67 1,00 

Emotivo (pontuação de 
meio) 

N 91 191 

0,826 

Média 0,07 0,07 

Mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,18 0,19 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Comparações entre familiares que se sentem ansiosos ou não 

Pelos resultados dos dados da Tabela 37, observa-se que apenas 

houve diferença, estatisticamente significante, entre os familiares que se 

sentem ansiosos ou não em relação à PSS total (p<0,05).Os resultados 

evidenciaram que: 

 Pacientes cujos familiares sentiram-se ansiosos apresentaram, 

em média, maior pontuação de PSS. 
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Tabela 37 – Comparações entre os familiares que se sentem ansiosos ou não 

e a Escala PSS e Inventário de Enfrentamento. São Paulo - 2011. 

 
sente-se ansioso (familiar) 

p-valor 
não Sim 

PSS total (pontuação de 
meio)  

N 15 267 

<0,001 

Média 0,30 0,45 

Mediana 0,29 0,46 

Desvio-padrão 0,16 0,13 

Mínimo 0,09 0,09 

Máximo 0,68 0,80 

Inventário de 
Enfrentamento total 
(pontuação de meio) 

N 15 267 

0,295 

Média 0,39 0,43 

Mediana 0,32 0,43 

Desvio-padrão 0,17 0,14 

Mínimo 0,17 0,10 

Máximo 0,67 0,78 

Confrontivo (pontuação 
de meio) 

N 15 267 

0,265 

Média 0,68 0,60 

Mediana 0,70 0,60 

Desvio-padrão 0,22 0,26 

Mínimo 0,40 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Evasivo (pontuação de 
meio) 

N 15 267 

0,263 

Média 0,22 0,27 

Mediana 0,15 0,23 

Desvio-padrão 0,19 0,18 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,62 0,85 

Otimista (pontuação de 
meio) 

N 15 267 

0,217 

Média 0,53 0,64 

Mediana 0,67 0,67 

Desvio-padrão 0,30 0,24 

Mínimo 0,11 0,00 

Máximo 0,89 1,00 

Paliativo (pontuação de 
meio) 

N 15 267 

0,100 

Média 0,19 0,28 

Mediana 0,14 0,29 

Desvio-padrão 0,20 0,20 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,57 0,86 

Sustentativo (pontuação 
de meio) 

N 15 267 

0,303 Média 0,60 0,66 

Mediana 0,60 0,60 
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sente-se ansioso (familiar) 

p-valor 
não Sim 

Desvio-padrão 0,27 0,22 

Mínimo 0,20 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Autoconfiante 
(pontuação de meio) 

N 15 267 

0,717 

Média 0,45 0,48 

Mediana 0,57 0,43 

Desvio-padrão 0,32 0,23 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 1,00 1,00 

Fatalista (pontuação de 
meio) 

N 15 267 

0,920 

Média 0,13 0,13 

Mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,25 0,22 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,67 1,00 

Emotivo (pontuação de 
meio) 

N 15 267 

0,057 

Média 0,02 0,07 

Mediana 0,00 0,00 

Desvio-padrão 0,09 0,19 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo 0,33 1,00 

4.5 COMPARAÇÕES DAS DIFERENTES VARIÁVEIS EM RELAÇÃO 

AOS DIFERENTES GRAUS DA ESCALA PSS 

A seguir, serão apresentados os resultados quanto a diferença na 

distribuição das diversas características do estudo em relação aos três 

grupos com diferentes pontuações de PSS (tercis). Para tais comparações, o 

teste utilizado foi Qui-Quadrado, sendo considerado um nível de significância 

de 5%. Desta forma, foram consideradas diferenças entre os grupos quando 

p-valor foi menor que 0,05 (p-valor<0,05).  

Pode-se observar nos dados da Tabela 38 que houve diferença 

entre os grupos em relação ao estado geral do paciente, gênero do familiar, 

escolaridade do familiar e se o familiar se sente ansioso ou não (p<0,05). Os 

resultados evidenciam que: 
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 Há um maior percentual de pacientes instáveis no grupo de 

familiares com valores intermediários de PSS; 

 Há um maior percentual de familiares do sexo feminino no 

grupo com valores altos de PSS; 

 Há um maior percentual de familiares com escolaridade nível 

superior no grupo com valores baixos e médios de PSS; 

 Há um menor percentual de familiares que se sentem ansiosos 

no grupo com valores baixos de PSS. 

 

Tabela 38 – Comparações das diferentes variáveis em relação aos distintos 

graus da escala PSS, São Paulo – 2011. 

    

PSS (tercis) 

p-valor valores baixos valores intermediários valores altos 

n % N % n % 

Gênero 
Masculino 59 59,6% 61 67,0% 47 51,6% 

0,107 
Feminino 40 40,4% 30 33,0% 44 48,4% 

Idade 

18-40 10 10,3% 9 9,9% 1 1,1% 

0,058 

41-50 11 11,3% 14 15,4% 12 13,3% 

51-60 22 22,7% 19 20,9% 25 27,8% 

61-70 54 55,7% 46 50,5% 52 57,8% 

71-mais 0 0,0% 3 3,3% 0 0,0% 

Cirurgia 

Revascularização 
miocárdica 

51 51,5% 41 46,6% 55 60,4% 
0,169 

Troca de Válvula 48 48,5% 47 53,4% 36 39,6% 

Estado geral 
do paciente 

Estável 81 81,8% 59 64,8% 73 80,2% 
0,012 

Instável 18 18,2% 32 35,2% 18 19,8% 

Idade 
(familiar) 

18-30 14 14,1% 16 17,6% 16 17,8% 

0,906 

31-40 33 33,3% 24 26,4% 29 32,2% 

41-50 25 25,3% 27 29,7% 21 23,3% 

51-60 17 17,2% 16 17,6% 12 13,3% 

61-70 8 8,1% 6 6,6% 11 12,2% 

71-80 2 2,0% 2 2,2% 1 1,1% 

Gênero 
(familiar) 

Masculino 45 45,5% 28 30,4% 18 19,8% 
0,001 

Feminino 54 54,5% 64 69,6% 73 80,2% 

Estado civil 
(familiar) 

Solteiro 27 27,3% 19 20,7% 29 31,9% 

0,287 
Casado 66 66,7% 68 73,9% 55 60,4% 

Divorciado 3 3,0% 2 2,2% 5 5,5% 

Viúvo 0 0,0% 1 1,1% 2 2,2% 
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PSS (tercis) 

p-valor valores baixos valores intermediários valores altos 

n % N % n % 

Amasiado 3 3,0% 2 2,2% 0 0,0% 

Grau de 
parentesco 
(familiar) 

Pais 0 0,0% 2 2,2% 0 0,0% 

0,330 
Cônjuges 30 30,3% 29 31,5% 23 25,3% 

Irmãos 12 12,1% 6 6,5% 11 12,1% 

Filhos 57 57,6% 55 59,8% 57 62,6% 

Escolaridade 
(familiar) 

primeiro grau 
completo 

6 6,1% 15 16,5% 14 15,4% 

0,005 

primeiro grau 
incompleto 

18 18,4% 3 3,3% 14 15,4% 

segundo grau 
completo 

32 32,7% 31 34,1% 36 39,6% 

segundo grau 
incompleto 

5 5,1% 4 4,4% 7 7,7% 

nível superior 37 37,8% 38 41,8% 20 22,0% 

Possui 
(familiar) 

Vínculo 
empregatício 

43 50,6% 49 62,8% 37 48,7% 

0,441 aposentadoria 12 14,1% 10 12,8% 13 17,1% 

Pensão 2 2,4% 1 1,3% 4 5,3% 

Outros 28 32,9% 18 23,1% 22 28,9% 

Renda 
familiar 

1 a 2 salários 
mínimos 

37 37,8% 29 33,0% 39 43,8% 

0,380 
3 a 4 salários 
mínimos 

26 26,5% 30 34,1% 28 31,5% 

acima de 5 
salários mínimos 

35 35,7% 29 33,0% 22 24,7% 

Grupo social 
(familiar) 

religioso 60 81,1% 57 81,4% 54 78,3% 

0,501 

grupo 
comunitário 

4 5,4% 3 4,3% 2 2,9% 

esportivo 8 10,8% 5 7,1% 5 7,2% 

outros 2 2,7% 5 7,1% 8 11,6% 

Sente-se 
ansioso 
(familiar) 

Não 12 12,1% 1 1,1% 2 2,2% 
0,001 

Sim 87 87,9% 91 98,9% 89 97,8% 
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5 DISCUSSÃO 

Observou-se que 94 (33,3%) dos pacientes pertenciam à faixa 

etária de 61 e 70 anos e 167 (59,2%) eram do gênero masculino. A idade 

avançada foi considerada um fator de risco cardiovascular, já que o próprio 

processo de envelhecimento natural leva à arterioesclerose, tornando o 

sujeito predisposto a distúrbios cardiovasculares. 

Como a doença coronariana é mais prevalente entre os homens 

em nossa sociedade, estes geralmente, são os provedores materiais do lar, 

tal ocorrência afeta, na maioria das vezes, os aspectos de subsistência do 

grupo familiar. 30 

A cirurgia mais frequente foi a Revascularização Miocárdica (RM) 

147 (52,1%), que é uma das modalidades terapêuticas para correção de um 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). No Brasil, dentre as doenças 

cardiovasculares, o IAM é a segunda maior causa de mortes (10,9% do 

total), precedida apenas pelos eventos cerebrovasculares (11,7% do total). 

49 

Por ser considerada uma cirurgia de grande porte, a RM pode 

levar o paciente a uma instabilidade hemodinâmica no pós-operatório; no 

entanto, neste estudo, a maioria dos pacientes 213 (75,5%) estava estável 

no primeiro pós-operatório na avaliação realizada pela enfermeira que 

cuidava do paciente no momento da coleta dos dados. Pode-se observar 

que os familiares dos pacientes que estavam instáveis, apresentaram níveis 

intermediários de estresse na escala PSS. 

Os critérios para classificar o paciente como instável, dependem 

de vários fatores; por si só, o paciente de cirurgia cardíaca é considerado 

instável; no entanto, nesta pesquisa os enfermeiros classificaram esses 

pacientes em instável, quando utilizavam alguma droga vasoativa. 
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A maioria dos pacientes que é submetida à cirurgia de RM 

começa a se recuperar após algumas horas da cirurgia. Em geral, são 

extubados nas seis primeiras horas de pós-operatório, realizam nos 

primeiros dias procedimentos de recuperação, saindo da UTI no 4º dia e no 

15º dia de internação recebem alta hospitalar para seguirem o tratamento de 

forma ambulatorial. 50 

Não houve diferença estatística entre o tipo de cirurgia cardíaca e 

o nível de estresse dos familiares. Entretanto, os familiares dos pacientes 

que realizaram RM apresentaram níveis de estresse mais elevados, 55 

(60,4%), comparados aos de pacientes que realizaram uma Troca de 

Válvula, 47 (53,4%) e apresentaram níveis intermediários. 

Em estudo realizado com familiares de pacientes em alta 

hospitalar por doença arterial coronariana, os familiares citaram medo e 

preocupação sobretudo na reabilitação desses pacientes, já que atribuem ao 

coração a parte mais importante do corpo humano, e o centro das emoções 

e a doença tornavam esse corpo frágil. 51 

Na vida familiar, ocorrem, inevitavelmente, épocas de crises, entre 

elas, as geradas pelas enfermidades, fazendo com que, por algum tempo, a 

vida familiar oscile entre o estável e o instável. O modo de enfrentar essa 

situação depende de vários fatores: o estágio da vida familiar, o papel 

desempenhado pela pessoa doente na família, as implicações que o impacto 

da doença causa em cada elemento familiar, e o modo como o familiar se 

organiza durante o período da doença, entre outros. 52 

Entre os familiares, 86 (30,5%) tinham idade entre 31 e 40 anos, 

86 (30,5%) eram filhos dos pacientes, 169 (59,9%) mulheres.  

Analisando-se a idade dos pacientes, que era mais avançada, 

esperava-se a ocorrência de visita de familiares mais jovens, como foi 

observado neste estudo. Embora a participação crescente será do homem 

na realização do cuidado dos familiares, neste estudo ainda a mulher tem 

seu papel destacado nesse cuidado. Deve-se observar que o horário de 
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visita na instituição campo de estudo, é no intervalo do almoço, almejando 

conciliar os horários com os familiares que são trabalhadores. Outro aspecto 

importante a ser destacado foi que a instituição recebe pacientes de várias 

localidades e, muitas vezes, a mulher consegue permanecer por mais tempo 

ao lado do paciente, mudando-se temporariamente para a cidade. 

A presença dos filhos na UTI é constante. A idade avançada dos 

familiares internados, bem como a de seus cônjuges que também podem 

apresentar problemas de saúde pode impedir o acompanhamento de seus 

parceiros durante a internação, o que contribui para a maior frequência dos 

filhos às visitas. 53 

Houve um predomínio de familiares casados, 189 (67%), com 

ensino médio completo ou superior e com vínculo empregatício. Neste 

estudo observou-se que os familiares com ensino superior apresentaram 

níveis mais baixos de estresse na escala PSS, e essa diferença foi 

estatisticamente significante (p=0,005). 

Quando questionados sobre a ansiedade em ter seu familiar 

internado, 267 (95%) afirmaram que estavam ansiosos. Esses familiares que 

referiram estar ansiosos, apresentaram níveis de estresse mais elevados na 

escala PSS e essa diferença foi estatisticamente significante (p<0,001). 

A hospitalização é ainda considerada um evento estressante 

diante das circunstâncias, nas quais ela ocorre, geralmente, motivada por 

doenças ou acidentes. Tal situação pode ser compreendida, considerando 

que a presença do familiar, na maioria das instituições hospitalares do Brasil, 

é permitida apenas nos horários de visita, ficando distante do familiar 

enfermo, o que ocasiona sofrimento psíquico.  

A ansiedade é uma reação normal ao estresse e a ameaça ou 

perigo, que pode ser ocasionado pelo medo da morte ou da incapacidade. 

Geralmente ocorre, quando um indivíduo enfrenta uma mudança ou a 

necessidade de agir de modo diferente do habitual.  
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Estar com um familiar hospitalizado é uma situação que requer 

um redirecionamento na família, tanto de ordem emocional e afetiva como 

social e financeira. A hospitalização de um membro da família é um evento 

que gera estresse, sendo vista como ameaçadora, afetando o equilíbrio, a 

organização e a capacidade de adaptação que dependem da busca 

incessante para manter seu equilíbrio. 30 

A internação, transferência ou permanência na UTI podem estar 

revestidas de sentimentos e expectativas difíceis de lidar para a família, pois, 

conforme a concepção da maioria das pessoas, este é um local para tratar 

indivíduos em estado grave ou com risco de vida, que requerem cuidados 

para a manutenção e continuidade da vida. 

Em estudo com familiares de pacientes em UTI, esses familiares 

relataram, de modo geral, que a experiência de ter um familiar na UTI é 

muito difícil por conviverem com o medo constante da perda, que vem 

acompanhado de muitos sentimentos, como a tristeza, a preocupação, a 

angústia e o desespero. 54 

O grande desafio para os profissionais da área de Terapia 

Intensiva é fazer um balanço entre as necessidades do paciente e dos 

membros da família.  

Deve-se ressaltar que em estudo realizado nos Estados Unidos 

da América (EUA), as percepções quanto às necessidades demonstradas 

pelos familiares, médicos e enfermeiros foram divergentes em relação à 

informação, conforto e suporte, na escala usada como instrumento de coleta 

de dados. Alertam que é preciso que o profissional da saúde conheça as 

necessidades do paciente e familiar para adequar o horário de visitas e até a 

liberação desse horário, para proporcionar-lhes condições de prestar melhor 

assistência. 55 

A falta de informações e a incerteza constituem importantes 

fontes de ansiedade nos pacientes e seus familiares. Os familiares 

aguardam o momento de visita para retirarem suas dúvidas e, 
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preferencialmente receberem notícias de melhora do paciente. A ação 

educativa do enfermeiro pode diminuir o desconforto e a ansiedade dos 

familiares, para tanto, os enfermeiros devem estar preparados para 

estabelecer um relacionamento de empatia e confiança com a família, a fim 

de incentivar e motivar os familiares a retirarem todas as suas dúvidas, de 

forma a satisfazer a necessidade de informação e, desse modo, diminuir a 

angústia e o sofrimento de todos os envolvidos. 34 

Para minimizar o sofrimento, a maioria dos familiares respondeu 

que se apega à religião, 171 (62%), como um grupo de apoio social, 

compreendido como um enfrentamento no estilo Sustentativo. 

As práticas espirituais estão relacionadas à busca de significado 

para o sofrimento e a encontrar respostas para questões existenciais. As 

práticas espirituais são as ações realizadas pela família destinadas a avaliar 

o sofrimento e focalizar a atenção na esperança, que é um elemento 

fundamental à família, e é um sentimento que basicamente ajuda a família 

saber ser possível encontrar um caminho ou uma saída para o sofrimento e, 

assim, inspira coragem para superar as aflições que a atormenta. Nos 

momentos difíceis de sofrimento, em que a aflição parece insuportável, que 

a família recorre a práticas significativas às suas crenças, sejam elas, de 

natureza religiosas ou não. 56 

Ao enfrentar a doença, a pessoa utiliza-se de recursos de ordem 

religiosa para entender e lidar com a doença, buscando significados, 

controle, conforto espiritual, intimidade com Deus e com outros membros da 

sociedade e uma transformação da vida. Este enfrentamento vem se 

mostrando associado a melhores índices de qualidade de vida e saúde física 

e mental. O enfrentamento não se limita à religião, mas também à 

capacidade que o ser humano tem, frente a uma situação de dificuldade 

intensa, de aproximar-se, assim, de sua capacidade autêntica de lidar com a 

adversidade. 57 

Em estudo realizado com familiares chineses de pacientes 

internados de forma crítica, foi observado que os familiares que procuram 
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crenças religiosas suportam melhor o estresse comparados aos que não 

procuram. 39 

Quando foi questionado aos familiares, o que eles faziam para 

minimizar o sofrimento de ter um familiar internado na UTI, a maioria falou 

que procurava ajuda espiritual por meio de orações e referiram estar 

dispostos a fazer, o que fosse possível para ajudar seus familiares, estes 

familiares utilizavam o enfrentamento no estilo Sustentativo, 109 (40%). 

Os familiares (91- 32,0%) também citaram que procuravam 

manter a calma, realizar visitas e conversar, enquadrando-se no 

enfrentamento estilo Autoconfiante. 

Diante das informações fornecidas pelos familiares sobre a forma 

como buscam enfrentar o problema, pode-se observar que utilizam, com 

mais frequência, o enfrentamento focado no problema, evidenciando a 

preferência desses familiares em procurar recursos que permitam a 

mudança da situação, na tentativa de remover o problema ou diminuir sua 

capacidade de impacto, como fonte estressora. 

Quando levantado o nível de estresse dos familiares por 

intermédio da Escala de Estresse Percebido, pôde-se observar que 99 

(35,1%) familiares obtiveram baixo nível de estresse  

É possível que o nível de estresse desses familiares não 

estivesse elevado, porque a internação de seus familiares em UTI já era 

esperada, pois, ao se programar uma cirurgia cardíaca, espera-se que o 

paciente faça sua recuperação em UTI, assim como o uso das estratégias 

de enfrentamento estavam sendo efetivas, justificando os níveis mais baixos 

de estresse. 

Em estudo realizado sobre o estresse de familiares em UTI, foi 

encontrado que o estresse dos participantes era mais elevado no momento 

da internação, decaindo com os dias de internação. 36 
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Em outro estudo, observou-se que os pacientes que internaram 

de forma inesperada em UTI, os familiares tiveram maior potencial para 

estresse elevado. 37 

Neste estudo, observou-se que os familiares com idade superior a 

51 anos utilizam mais estratégias de enfrentamento comparados aos 

familiares mais jovens, e essa diferença foi estatisticamente significante 

(p<0,001).  Os estilos Confrontivo, Evasivo, Paliativo e Sustentativo foram os 

mais mencionados, mostrando um predomínio no uso do enfrentamento 

focado no problema. 

Existem evidências de que as estratégias de enfrentamento 

elaboradas para lidar com situações estressantes alteram-se com o avançar 

da idade não como consequência do processo de envelhecimento, mas face 

às mudanças nas fontes de estresse. 58 

Em estudo com idosos sobre sintomas de estresse e estratégias 

de enfrentamento, pôde-se observar que houve um predomínio dos estilos 

Confrontivo e Otimista no enfrentamento das situações. 58 

Em estudo com familiares de pacientes em UTI, os familiares 

mais idosos utilizaram as estratégias de enfrentamento de forma mais eficaz 

comparados aos mais jovens. 59 

No entanto, em outro estudo, os familiares mais jovens utilizaram 

mais o estilo Confrontivo e estratégias para a resolução de problemas 

comparados aos mais idosos. 60 

Sabe-se que o enfrentamento “ideal” é o que a pessoa escolhe 

para aquela situação, deparando-se com a avaliação secundária no 

referencial teórico de Lazarus. Acrescenta-se ainda que a pessoa deve ter 

dados para analisar a situação e obter as melhores estratégias para si.8 

Na situação de hospitalização, em particular, na UTI é importante 

que o familiar obtenha as informações para conseguir conciliar os momentos 
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de vida e de assistência, diminuindo os estressores que, por ventura, surjam 

no desenrolar do período pós-operatório. 

Quanto ao estado civil, pôde-se observar diferença 

estatisticamente significante (p=0,014) relacionada ao uso de enfrentamento. 

Os familiares solteiros utilizam com menor frequência comparados aos 

casados, sendo o estilo mais usado o Sustentativo. Este pode ser o motivo 

de os familiares solteiros apresentarem níveis de estresse mais elevados 

comparados aos familiares casados.   

Da mesma forma em relação ao salário, os familiares com baixa 

renda utilizam mais as estratégias de enfrentamento comparados aos 

familiares de rendas mais elevadas, com diferenças estatisticamente 

significantes (p=0,016); entretanto, observam-se que os familiares com 

rendas menores apresentam maior nível de estresse ao contrário dos que 

têm rendas mais elevadas. Resultando em utilização das estratégias de 

enfrentamento de forma inadequada para o estressor, já que o nível de 

estresse manteve-se elevado. 

Os familiares com renda mais baixa utilizam mais as estratégias 

no estilo Fatalista comparados aos de rendas mais elevadas. Houve 

diferença estatística na utilização nos estilos Evasivo, Otimismo e Fatalismo. 

Os familiares com renda mais elevadas utilizam mais o estilo Evasivo e os 

de rendas mais baixas, o Otimista. Desta forma, pode-se dizer que os 

familiares de renda mais elevadas utilizam-se, em sua maioria, de 

enfrentamento focado no problema, já os de renda menor utilizam-se o 

focado na Emoção. 

Familiares do gênero feminino apresentaram níveis de estresse 

mais elevados na escala PSS, como encontrado também em outros estudos. 

36, 39, 61 

É possível que o nível de estresse nas nulheres seja mais elevado em 

muitas situações, pois preocupam-se com o familiar que está internado, e 

pela jornada dupla que levam, já que, em muitas situações, trabalham fora 

de casa e ainda precisam cuidar das atividades de casa e dos filhos. 
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Os familiares do gênero masculino utilizam com maior freqüência 

o estilo de enfrentamento Confrontivo, focado no problema. Os homens em 

sua natureza têm uma postura, geralmente, mais combativa. Buscam 

enfrentar o evento estressor, confrontando-se com a situação estressora 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguns tópicos do estudo que chamaram atenção, serão 

abordados a seguir. 

Esperava-se que os familiares dos pacientes que estavam 

instáveis, estariam com níveis de estresse mais elevados; no entanto, 

apresentaram níveis intermediários. 

Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de que o nível de 

escolaridade influenciou no nível de estresse de forma significativa, levando 

a pensar que o conhecimento cognitivo minimiza os níveis de estresse. 

Quando questionados quanto a se sentirem ansiosos no momento 

da pesquisa, a maioria (95%) referiu estar ansiosa e confirmou o nível de 

estresse mais elevado a esses familiares. 

Mais de 50% dos pacientes eram do gênero masculino, sendo em 

muitos casos, a figura dominante na família, aquele que supre de forma 

financeira, levando a internação a um desequilíbrio familiar. Esses pacientes, 

em grande maioria, apresentavam idades mais elevadas entre 61 e 70 anos. 

Os familiares do gênero feminino que foram entrevistados, apresentaram 

níveis mais elevados de estresse, podendo estar refletindo o medo da perda 

de seus cônjuges. 

O nível de estresse dos familiares foi considerado baixo, sendo o 

coração entendido popularmente como o centro das emoções, esperava-se 

que os familiares apresentassem níveis mais elevados de estresse, já que o 

grau de parentesco, na maioria dos participantes, era de cônjuges ou pais. 

No entanto, a cirurgia já estava de certa forma programada, o que difere 

quando a cirurgia ocorre de forma emergencial, levando o estresse de seus 

familiares a níveis mais elevados, como constatado em outros estudos. 
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Outro aspecto importante que pode ser levantado referente ao 

nível de estresse, é que a comunicação por parte da equipe multidisciplinar 

com o familiar pode estar sendo efetiva, assim como as estratégias de 

enfrentamento podem estar sendo utilizadas de forma efetiva. 

Quando questionados sobre a forma de enfrentamento mais 

usada referiram, em sua maioria, o enfrentamento no estilo Sustentativo, por 

meio de práticas espirituais. Já ao aplicar o Inventário de enfrentamento, o 

estilo mais utilizado foi o Confrontativo, sendo o enfrentamento focado no 

problema o mais utilizado. 

Cabe ressaltar que os resultados obtidos nesta pesquisa foram 

fundamentados em uma amostra de um hospital governamental da cidade 

de São Paulo, neste sentido generalizações não devem ser realizadas, já 

que para melhor identificar o comportamento real dos familiares de pacientes 

internados em pós-operatório de cirurgia cardíaca outros hospitais deveriam 

ser abordados. 

Os resultados apresentados levam o enfermeiro a investigar o 

tema para propor generalizações, mas também a considerar a forma de 

abordagem do familiar como uma assistência imprescindível e papel 

importante em sua atuação. 

Sendo o enfermeiro o elo entre o paciente e familiar, sabe-se que 

o familiar que está confiante e conhecendo as etapas do tratamento de seu 

ente querido, pode ser imprescindível na realização do cuidado humanizado 

e centrado nas necessidades do paciente. 

O familiar deve receber informações suficientes e claras para 

chegar no leito do paciente e saber, o que pode esperar em relação ao 

estado geral e uso de artefatos para seu ente querido. 

Esse papel importante não deve ser esquecido na atuação do 

enfermeiro em qualquer unidade e, sobretudo, na UTI onde há realização de 
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cuidados especializados, mas a humanização e o cuidado do familiar que ali 

se encontra, são imprescindíveis.  
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7 CONCLUSÃO 

1. O perfil demográfico da população do estudo foi: 169 (59,9%) 

filhos dos pacientes; 191 (67,7%) do gênero feminino; 86 

(30,5%) com idade entre 31 e 40 anos; 189 (67%) casados; 99 

(35,1%) com ensino médio completo; 129 (45,7%) com vínculo 

empregatício e105 (38,2%) com renda de 1 a 2 salários-

mínimos; 

2. O nível de estresse dos familiares por meio da escala PSS foi 

considerado baixo, para 99 (35,1%).  Os familiares do gênero 

feminino apresentaram níveis mais elevados de estresse; 

3. Aqueles familiares que referiram estar ansiosos no momento 

da pesquisa, apresentaram níveis mais elevados de estresse 

na escala PSS; 

4. Os familiares dos pacientes com instabilidade hemodinâmica 

mostraram níveis intermediários de estresse; 

5. O estilo de enfrentamento mais utilizado foi o Sustentativo para 

109 (40%), destacando-se o uso de práticas de orações e 

“fazendo tudo o que poderiam fazer”; 

6. Pelo inventário de enfrentamento, o estilo mais usado pelos 

familiares foi o Confrontivo; 

7. Em relação à idade dos familiares, houve significância 

estatística para os familiares mais idosos, com 51 anos ou 

mais, que utilizaram mais estratégias de enfrentamento 

comparados aos mais jovens e os estilos mais utilizados foram: 

Confrontivo, Paliativo e o Sustentativo; 
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8. Em relação ao estado civil, observou-se significância estatística 

na utilização de estratégias de enfrentamento: os familiares 

solteiros utilizaram menos estratégias em comparação aos 

casados, e o estilo Sustentativo foi o mais usado. Observou-se 

também que os familiares casados apresentaram menores 

níveis de estresse;  

9. Familiares com baixa renda salarial utilizaram mais estratégias 

de enfrentamento comparados aos de renda mais elevada; o 

estilo mais utilizado foi otimista. Comparando-se aos de renda 

mais elevada, os familiares de baixa renda utilizaram mais o 

estilo Fatalista. 
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APENDICES 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

NOME: ____________________________________________________________  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _________________________ SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ______________ Nº ______________ APTO: ___________________  

BAIRRO:  ______________________________ CIDADE: ___________________  

CEP: _____________________ TELEFONE:DDD ( ) ____________________  

 __________________________________________________________________  

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Estresse e Enfrentamento 
dos familiares de pacientes internados em UTI de Recuperação 
Cirúrgica”. 

2. PESQUISADOR: Francine Jomara Lopes1 e  Estela Regina Ferraz 
Bianchi2 

3. CARGO/FUNÇÃO: Doutoranda no Departamento de Enfermagem na 
Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem – USP1. Professora 
Associada da Escola de Enfermagem – USP2.  

4.   INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM – SP Nº 
98.677 1 

5. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □  

6. DURAÇÃO DA PESQUISA: APROXIMADAMENTE 12 MESES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E  

ESCLARECIDO (APENDICE 1) 
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O Sr (a) está sendo convidado para participar de uma pesquisa que tem 

como objetivo levantar o nível de estresse dos familiares de pacientes internados 

em Unidades de Terapia Intensiva após cirurgia cardíaca e relacionar com as 

maneiras de diminuir o estresse provocado por essa internação. Os dados serão 

coletados usando questionários em que os próprios familiares responderão, com o 

auxílio da pesquisadora que esclarecerá possíveis dúvidas e dificuldades com 

relação ao entendimento das questões. 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar 

e também é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é totalmente 

voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda 

de benefícios. A participação no estudo não acarretará custos ou despesas para 

você, nem será disponível nenhuma compensação financeira adicional. A sua 

aceitação em participar será confirmada, mediante assinatura deste Termo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros familiares 

de pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

A divulgação dos resultados da análise serão realizados sob forma de 

trabalhos científicos, com divulgação em eventos e periódicos científicos em âmbito 

nacional e internacional e você não será identificado(a) em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo. Os dados coletados serão utilizados somente para 

esta pesquisa.  

Não há nenhum benefício direto para os atuais participantes. Em qualquer 

fase do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

eventuais dúvidas. A pesquisadora Francine Jomara Lopes pode ser encontrada no 

telefone (11) 7542-8630. 

Se eu tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Endereço: 

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – torre – 6º andar – Ibirapuera – 04012-909 – São 

Paulo – SP – Tel/fax: (11) 5085-6040. E-mail: CEP@dantepazzanese.org.br 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que me foram lidas, descrevendo o estudo ”ESTRESSE E ENFRENTAMENTO 
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DOS FAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS EM UTI DE RECUPERAÇÃO 

CIRÚRGICA” 

Eu discuti com a Enfermeira Francine Jomara Lopes, pesquisadora 

executante, sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram-me claros quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 

que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar, quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente/representante legal Data        /       /        

 

Assinatura da testemunha Data        /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, não letrados, semiletrados ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para os pesquisadores do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação no estudo. 

 

Assinatura do pesquisador executante Data        /       /        
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DADOS GERAIS DE CARACTERIZAÇÃO PESSOAL (APENDICE 2) 

Iniciais do paciente:  ___________________ Idade: ____  Sexo: M (  )  F (  ) 

Cirurgia Realizada:  _____________________________________________  

Estado Geral do Paciente:  _______________________________________  

 

Iniciais:  _________________________ Idade: _______   Sexo: M (  )   F (  ) 

Estado Civil:  __________________ Grau de parentesco: _______________ 

Escolaridade: 1º grau (  ) completo   (  ) incompleto 

                       2º grau (  ) completo   (  ) incompleto 

                       Nível Superior (  ) 

Profissão:  ____________________________________________________  

Possui: (  ) Vínculo empregatício  

             (  ) Aposentadoria 

             (  ) Pensão 

             (  ) Outros:  _____________________________________________  

Renda Familiar: (  ) 1 a 2 salários mínimos 

                           (  ) 3 a 4 salários mínimos 

                           (  ) acima de 5 salários mínimos 

Participa de algum grupo social? (  ) Religioso 

                                                     (  ) Grupo comunitário 

                                                     (  ) Esportivo 

                                                     (  ) Outros: _______________________ 

Sente-se ansioso por ter o familiar internado?  

(  ) Não            (  ) Sim 

O que faz para ajudar? _________________________________________ 
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ANEXOS 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Anexo 1) 

 



 Anexos 121 

 

 

 



 Apêndices 122 

  

 



 Apêndices 123 

  

 



 Apêndices 124 

  

ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO (PSS) (ANEXO 2) 

Itens e instruções para aplicação 

Nesta escala, as questões perguntam sobre seus sentimentos e 

pensamentos durante o último mês. Em cada caso, será pedido para você indicar o 

quão frequentemente você tem se sentido de uma determinada maneira. Embora 

algumas das perguntas sejam similares, há diferenças entre elas, e você deverá 

analisar cada uma como uma pergunta separada. A melhor abordagem é responder 

a cada pergunta razoavelmente rápido. Isto é, não tente contar o número de vezes 

que você se sentiu de uma maneira particular, mas indique a alternativa que lhe 

pareça, como uma estimativa razoável. Para cada pergunta, escolha as seguintes 

alternativas: 

0 = nunca    1 = quase nunca      2 = às vezes      3 = quase sempre       4 = sempre 

1 Você tem ficado triste por causa de algo que aconteceu 

inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2 Você tem se sentido incapaz de controlar as coisas importantes em 

sua vida? 

0 1 2 3 4 

3 Você tem se sentido nervoso e “estressado”? 0 1 2 3 4 

4 Você tem tratado com sucesso dos problemas difíceis da vida? 0 1 2 3 4 

5 Você tem sentido que está lidando bem com as mudanças 
importantes que estão ocorrendo em sua vida? 

0 1 2 3 4 

6 Você tem se sentido confiante em sua habilidade de resolver 

problemas pessoais? 

0 1 2 3 4 

7 Você tem sentido que as coisas estão acontecendo, de acordo com  

sua vontade? 

0 1 2 3 4 

8 Você tem achado que não conseguiria lidar com todas as coisas 

que você precisa fazer? 

0 1 2 3 4 

9 Você tem conseguido controlar as irritações em sua vida? 0 1 2 3 4 

10 Você tem sentido que as coisas estão sob  seu controle? 0 1 2 3 4 

11 Você tem ficado irritado porque as coisas que acontecem estão fora 

de seu controle? 

0 1 2 3 4 

12 Você tem se encontrado pensando sobre as coisas que deve fazer? 0 1 2 3 4 

13 Você tem conseguido controlar a maneira como gasta seu tempo? 0 1 2 3 4 

14 Você tem sentido que as dificuldades acumulam-se a ponto de 
você acreditar que não pode superá-las? 

0 1 2 3 4 
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INVENTÁRIO SOBRE ENFRENTAMENTO (ANEXO 3) 

Instruções para aplicação 

Assinale com um (X) as questões que têm a ver com o que você faz quando 

precisa enfrentar um problema. 

1. (  ) Preocupa-se com o problema. 

2. (  ) Tem esperança de que as coisas melhorem. 

3. (  ) Come ou fuma mais que o habitual. 

4. (  ) Reflete sobre os diferentes modos de lidar com a situação. 

5. (  ) Tenta convencer-se de que as coisas poderiam ser piores. 

6. (  ) Exercita-se ou faz qualquer atividade física. 

7. (  ) Tenta “afastar” o problema por um tempo. 

8. (  ) “Enlouquece” e perde a energia. 

9. (  ) Espera o pior que pode acontecer. 

10. (  ) Tenta tirar o problema da mente e pensar em outra coisa. 

11. (  ) Conversa sobre o problema com familiares ou com amigos. 

12. (  ) Aceita a situação, porque pouco pode ser feito. 

13. (  ) Tenta ver o problema objetivamente em todos os ângulos. 

14. (  ) Sonha com uma vida melhor. 

15. (  ) Conversa sobre o problema com profissionais, tais como: médico, 

enfermeira, professor e consultor. 

16. (  ) Tenta manter a situação sob controle. 

17. (  ) Reza ou põe a sua confiança em Deus. 

18. (  ) Tenta sair da situação. 

19. (  ) Guarda seus sentimentos para si próprio. 

20. (  ) Culpa qualquer outra pessoa pelo problema. 

21. (  ) Espera para ver o que acontecerá. 

22. (  ) Deseja ficar só para refletir sobre as coisas. 

23. (  ) Resigna-se com a situação, porque as coisas parecem sem esperança. 

24. (  ) Descarrega suas tensões em alguém. 

25. (  ) Tenta mudar a situação. 

26. (  ) Usa técnicas de relaxamento. 

27. (  ) Tenta descobrir mais sobre o problema. 

28. (  ) Dorme mais que o habitual. 

29. (  ) Tenta lidar com as coisas uma de cada vez. 
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30. (  ) Tenta manter a vida o mais normal possível e não deixa o problema 

interferir. 

31. (  ) Pensa sobre como lidou com outros problemas no passado. 

32. (  ) Tenta não se preocupar porque tudo, provavelmente, terminará bem. 

33. (  ) Tenta resolver um compromisso. 

34. (  ) Toma um aperitivo para se sentir melhor. 

35. (  ) Deixa o tempo cuidar do problema. 

36. (  ) Tenta distrair-se fazendo algo que lhe dê prazer. 

37. (  ) Convence-se de que é capaz de superar qualquer coisa, independente da 

dificuldade. 

38. (  ) Realiza um plano de ação. 

39. (  ) Tenta manter o senso de humor. 

40. (  ) Adia para enfrentar o problema. 

41. (  ) Tenta manter os sentimentos sob controle. 

42. (  ) Conversa sobre o problema com pessoas que têm estado em situações 

similares. 

43. (  ) Elabora mentalmente o que deve ser feito. 

44. (  ) Tenta manter-se ocupado. 

45. (  ) Aprende algo novo para lidar com o problema. 

46. (  ) Faz algo impulsivo ou arriscado que não faria usualmente. 

47. (  ) Pensa sobre as boas coisas de sua vida. 

48. (  ) Tenta ignorar ou evitar o problema. 

49. (  ) Compara-se com outras pessoas que estão na mesma situação. 

50. (  ) Tenta pensar positivamente. 

51. (  ) Culpa-se por estar nessa situação. 

52. (  ) Prefere resolver as coisas por si mesmo. 

53. (  ) Toma medicações para diminuir a tensão. 

54. (  ) Tenta ver o lado bom da situação. 

55. (  ) Tenta convencer-se de que o problema não é tão importante. 

56. (  ) Evita ficar com pessoas. 

57. (  ) Tenta aperfeiçoar-se de algum modo para lidar melhor com a situação. 

58. (  ) Deseja que o problema desapareça. 

59. (  ) Depende de outras pessoas para obtenção de ajuda. 

60. (  ) Tenta convencer-se de que está apenas tendo má sorte. 

 

 


