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RESUMO 

A infertilidade é uma condição médica exigente e potencialmente indutora de 

stress, podendo desencadear sintomatologia ansiosa e depressiva, nas mulhe-

res. No entanto, esta relação pode ser explicada por estratégias de regulação 

emocionais disfuncionais, como é o caso do autocriticismo. O presente estudo 

tem como objetivo explorar o papel mediador do autocriticismo na relação entre 

o stress específico da infertilidade e a sintomatologia ansiosa e depressiva. Par-

ticiparam neste estudo 130 mulheres com diagnóstico de infertilidade e/ou a ten-

tar conceber há mais de 12 meses, com idades compreendidas entre 18 e 45 

anos. O método de amostragem foi não-probabilístico através de uma amostra-

gem “bola de neve” (snowball), através de uma plataforma online. Os resultados 

obtidos através dos modelos de mediação mostraram efeitos diretos significati-

vos na relação entre o stress específico da infertilidade e a sintomatologia ansio-

sa e depressiva, indicando que maiores níveis de stress na infertilidade estão 

associados níveis mais elevados de sintomatologia ansiosa e depressiva. No 

entanto também foram identificados efeitos indiretos significativos, mostrando 

que esta relação pode ser mediada pelo autocriticismo. A infertilidade é uma si-

tuação indutora de stress e existe uma propensão para o desenvolvimento de 

um diálogo interno critico, aumentando a vulnerabilidade para o surgimento de 

sintomatologia ansiosa e depressiva. Neste sentido, uma intervenção baseada 

na Terapia Focada na Compaixão, pode ser particularmente indicada para esta 

população. 

Palavras-Chave: infertilidade; stress; autocriticismo; sintomas depressivos      

e ansiosos; mediação.  
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ABSTRACT  

Infertility is a demanding and potentially stress-inducing medical condition, which 

can trigger anxious and depressive symptoms in women. However, this relation-

ship can be explained by emotional regulation strategies such as self-criticism. 

This study aims to explore the mediating role of self-criticism in the relationship 

between infertility-specific stress and anxious and depressive symptomatology. A 

total of 130 women diagnosed with infertility and/or trying to conceive for more 

than 12 months, aged between 18 and 45 years, participated in this study. The 

sampling method was non-probability through snowball sampling. Data were col-

lected through an online platform, after the dissemination of the study on social 

networks created specifically for this purpose. The results obtained through the 

mediation models showed significant direct effects on the relationship between 

infertility-specific stress and anxious and depressive symptomatology, indicating 

that higher levels of infertility stress are associated with higher levels of anxious 

and depressive symptomatology. However, significant indirect effects were also 

identified, showing that this relationship can be explained by self-critical attitudes. 

Infertility is a stress-inducing situation and there is a propensity for the develop-

ment of a critical inner dialogue, increasing vulnerability to the emergence of anx-

ious and depressive symptomatology. In this sense, an intervention based on 

Compassion Focused Therapy may be particularly suitable for this population. 

Key-Words: infertility; stress; self-criticism; anxious and depressive symp-

toms; mediation.  
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                          INTRODUÇÃO 

A infertilidade é definida como a ausência de gravidez após 12 ou mais 

meses de relações sexuais desprotegidas, nas quais a causa pode ser atribuída 

ao sistema reprodutor feminino como masculino, mista ou desconhecida (Ze-

gers-Hochschild et al., 2009, 2017). Se anteriormente a etiologia da infertilidade 

era considerada como sendo de responsabilidade feminina, a investigação re-

cente mostra que o fator masculino é tão frequente quanto o feminino (Faria, 

2011). A presença de um intervalo de 12 meses para o diagnóstico de infertilida-

de está relacionada com facto de os casais não conseguirem engravidar logo 

após a interrupção da contraceção. Cerca de 25% dos casais alcançam uma 

gravidez no primeiro mês de relações sexuais desprotegidas, 60% no prazo de 6 

meses e 80% no prazo de 12 meses (Moura-Ramos, 2011).  

A procriação medicamente assistida diz respeito a um conjunto de proce-

dimentos que implicam a manipulação de gâmetas em laboratório, podendo va-

riar a técnica específica de cada intervenção. As técnicas de procriação medi-

camente assistidas aumentam as probabilidades uma gravidez. Destes procedi-

mentos destacam-se a Fertilização in Vitro, a Inseminação Intra-Uterina, e a In-

jeção Intracitoplasmática de Espermatozóides. A Fertilização in Vitro, consiste na 

recolha de ovócitos a partir dos ovários, sendo de seguida fecundados com es-

permatozóides em contexto laboratorial (APF, 2015; Wardle & Cahill, 2010). A 

Inseminação Intra-Uterina consiste na introdução de uma larga quantidade de 

espermatozóides selecionados no interior da cavidade uterina, por meio de um 

cateter até 36 h após a ovulação, de forma artificial, ou seja, com ausência de 

relação sexual (APF, 2015; Wardle & Cahill, 2010). Caso o problema de infertili-

dade seja relacionado com funcionamento deficiente ou insuficiente dos esper-

matozóides, é utilizada a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóides que 

consiste na injeção de um único espermatozóide no interior de um ovócito, origi-

nando assim um embrião. Depois de formado, o embrião é transferido para o 

útero segundo um processo semelhante ao utilizado na Fertilização in Vitro 

(APF, 2015; Wardle & Cahill, 2010). 

Um estudo realizado por Mascarenhas et al. (2012), no qual realizaram 

pesquisas demográficas acerca da saúde reprodutiva, estimaram que a nível 

mundial existem cerca de 48,5 milhões de casais inférteis. Em Portugal, o estudo 
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Afrodite avaliou a prevalência da infertilidade em 9-10%, estimando-se que entre 

266 088 a 292 996 casais tenham dificuldades em conceber (Silva & Santos, 

2009). Segundo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, em 

2018 nasceram em Portugal 2733 crianças através de técnicas de PMA, o que 

representa 3,1% do número total de bebés nascidos nesse ano.  

Enfrentar a infertilidade é frequentemente vista como uma experiência físi-

ca e psicologicamente exigente (Cunha et al., 2016), sendo uma situação poten-

cialmente indutora de stress (Ramazanzadeh, et al., 2009). De acordo com 

Newbegin (2015), o stress pode ser definido como um estado de tensão mental 

e emocional devido a circunstâncias de vida adversas ou exigentes, sendo con-

siderado uma experiência subjetiva que depende da interpretação do indivíduo 

acerca do evento. Perante a situação indutora de stress, o indivíduo pode perce-

cionar que as exigências desse acontecimento são superiores aos recursos, o 

que pode colocar em causa o seu bem-estar (Pozza et al., 2019; Ramos, 2004). 

A infertilidade pode ser considerada um stressor de baixo controlo, visto que se 

trata de uma situação na qual o casal/indivíduo infértil pouco ou nada pode fazer 

para influenciar a natureza ou resultado da situação (Terry & Hynes, 1998). Des-

ta forma, os indivíduos recorrem a estratégias de coping com o objetivo de obter 

controlo e reequilíbrio devido às alterações que experienciam na vida conjugal, 

social e pessoal.  

De acordo com Schmidt et al. (2005a), o stress relacionado com a infertili-

dade pode ter impacto no domínio pessoal, no domínio marital e no domínio so-

cial. Vários estudos mostram que os níveis globais de stress específicos da infer-

tilidade são significativamente superiores em mulheres, comparando com os 

seus cônjuges (Awtani et al., 2017; Bose et al., 2021; Casu et al., 2019; Holley et 

al., 2015; Newton et al, 1999). Segundo Zurlo et al. (2020), os domínios associa-

dos ao stress específico da infertilidade, parecem desencadear um aumento 

significativo da sintomatologia ansiosa e depressiva, ou seja, quanto maior os 

níveis de stress associados a estas dimensões, pior será a saúde mental dos 

indivíduos inférteis (Galhardo et al., 2013). 

Em relação ao domínio pessoal, um estudo realizado por Ramazanzadeh 

et al. (2004) mostrou que a infertilidade pode ser acompanhada por tensões 
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emocionais, sentimentos de culpa, e raiva reprimida. Comparativamente com 

mulheres férteis, as mulheres que vivenciam a infertilidade apresentam mais sin-

tomas psicopatológicos (Cwike et al., 2004; Lakatos et al., 2017). Um estudo rea-

lizado por Hoff et al. (2015) verificou que durante os tratamentos, uma parte 

significativa das mulheres se identifica com o estado ansioso (62%) e depressivo 

(50%).Na ótica do sexo feminino, a vivência desta problemática pode estar as-

sociada à perda do papel da maternidade imposto na sociedade (Galhardo et al., 

2011; Lopes & Leal, 2012). Galhardo et al. (2011) verificaram que os casais in-

férteis que procuram tratamento médico apresentam sintomatologia ansiosa e 

depressiva significativamente superior quando comparados com casais férteis e 

casais com problemas de fertilidade que procuram adoção e não tratamento mé-

dico.   

Relativamente ao domínio conjugal, a literatura mostra uma incongruência 

acerca dos efeitos do stress específico da infertilidade na relação amorosa. Por 

um lado, alguns estudos mostram que a vivência de barreiras à infertilidade con-

segue promover a coesão, fortalecimento e satisfação na relação (Daniluk, 2001; 

Peterson et al., 2011; Schmidt et al., 2005a), por outro lado alguns estudos mos-

traram que pode aumentar a tensão, a insatisfação e o distanciamento (Greil, 

1997; Randall & Bodenmann, 2009). A satisfação conjugal e sexual do casal po-

de ser afetada consoante o fator de infertilidade identificado (Vizheh et al.,2015). 

Quando o fator de infertilidade é feminino, os casais apresentam níveis de satis-

fação conjugal significativamente menores. Quando o fator de infertilidade é 

masculino, os casais apresentam níveis de satisfação sexual significativamente 

menores, em comparação com outros fatores de infertilidade (Vizheh et al., 

2015). Apesar das barreiras associadas à infertilidade, o ajustamento conjugal 

pode ser considerado um fator protetor face ao stress específico da infertilidade 

e à psicopatologia (Galhardo et al., 2013).  

O stress relacionado com a infertilidade também produz um impacto signi-

ficativo na dimensão social, existindo evidências que os casais inférteis estão 

mais propensos a isolar-se de familiares e amigos devido à pressão para a pa-

rentalidade (Cousineau & Domar, 2007; Wilson & Kopitzke, 2002). O apoio social 

desempenha um papel fundamental na forma como um indivíduo se ajusta a 
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uma crise de vida. Na infertilidade, o apoio social parece atuar como um fator 

protetor do stress específico da infertilidade, sobretudo nas mulheres (Martins et 

al., 2014).  

O impacto psicológico da infertilidade pode levar os indivíduos a recorrem 

a estratégias de regulação emocional disfuncionais (Galhardo et al., 2011). Um 

dos processos de regulação emocional que tem sido reconhecido como um fator 

de risco para o desenvolvimento de psicopatologia diz respeito ao autocriticismo. 

O autocriticismo está relacionado com a forma como as pessoas se relacionam 

consigo face a situações de falha, insucesso ou desapontamento. Caracteriza-se 

por uma atitude dura, crítica e punitiva para consigo mesmo (Gilbert et al., 2004; 

Whelton & Greenberg,2005). São conhecidas duas formas de autocriticismo, o 

eu inadequado e o eu detestado. O eu inadequado é caracterizado por senti-

mentos de derrota e inadequação face a situações de falha e erro. O eu detesta-

do, pautado por sentimentos de raiva, aversão, ódio, com respostas mais destru-

tivas, agressivas e com o desejo de se magoar a si mesmo (Castilho & Pinto-

Gouveia, 2011; Gilbert et al., 2004). Devido a estes sentimentos de inferioridade, 

indivíduos mais autocríticos podem afetar o estabelecimento de relações inter-

pessoais, e por sua vez promover o isolamento (Gilbert et al., 2004). Desta for-

ma, atitudes autocriticas apresentam uma maior vulnerabilidade para o surgi-

mento de sintomatologia ansiosa e depressiva (Castilho et al., 2010; Gilbert el 

al., 2004; Halamová et al., 2018). Um estudo realizado por Galhardo e colabora-

ores (2013) mostrou que os indivíduos inférteis apresentam níveis de autocriti-

cismo mais elevados, comparando com indivíduos férteis, mostrando que estes 

indivíduos estão mais propensos a processos emocionais negativos, o que pode 

contribuir para o surgimento de psicopatologia. Galhardo e colaboradores 

(2020), verificaram que indivíduos inférteis percecionam-se como alguém com 

características negativas, nomeadamente como sendo pessoas pouco atraentes, 

sem valor, defeituosos ou inferiores. Para além disso, estes autores verificaram 

que os sujeitos inférteis eram mais duros e rudes consigo mesmos, tornando-se 

mais autojulgadores. Adicionalmente, os autores verificaram que estes indiví-

duos isolam-se mais dos outros, evitando situações com crianças ou encontros 

com familiares e amigos (Galhardo et al., 2020).  
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Por contraste, a autocompaixão é designada como uma atitude de bonda-

de e calor para connosco próprios, relaciona-se negativamente com a crítica e o 

autojulgamento e permite encarar com maior aceitação as suas imperfeições ou 

fracassos invés de se sobre identificar com eles (Neff, 2016). Desta forma está 

associada a menor sintomatologia ansiosa e depressiva atuando como fator pro-

tetor na infertilidade (Galhardo et al., 2013). 

É possível verificar que os processos de regulação emocional utilizados, 

desempenham um papel fundamental em relação à saúde mental. A identifica-

ção quer dos fatores de risco e/ou proteção poderá permitir prevenir o apareci-

mento ou exacerbação das dificuldades emocionais (Cunha et al., 2016).   

Atendendo especificamente à área da infertilidade, o papel do autocriticis-

mo na saúde mental ainda se encontra pouco explorado na literatura, sendo que 

o modelo de mediação utilizado apenas foi testado em estudantes universitários 

e no terrorismo (Kotera et al., 2021; Lassri et al., 2013). Desta forma o principal 

objetivo deste estudo consiste em explorar o papel mediador do autocriticismo 

na relação entre o stress específico da infertilidade e a sintomatologia ansiosa e 

depressiva, em casais. Hipotetiza-se que a dimensão social, marital e pessoal, 

dimensões que integram o stress relacionado com a infertilidade, possam ter um 

efeito direto sobre os sintomas depressivos e ansiosos, podendo ser mediado 

pelo autocriticismo.   

MÉTODO 

 Participantes 

A amostra do presente estudo é constituída por 130 mulheres. Foram ex-

cluídos indivíduos do sexo masculino (n = 3). A idade dos participantes variou de 

21 a 44 anos, com uma média de 34,08 (DP = 4,39) anos. A amostra é maiorita-

riamente constituída por participantes casadas/ou em União de facto (n = 123; 

94,6). Relativamente ao nível socioeconómico, a maioria das participantes en-

quadrou-se no nível socioeconómico médio (n = 85; 65,4%).  O nível socioeco-

nómico foi calculado segundo a classificação de Simões (1994). 
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Em relação ao diagnóstico de infertilidade, 30,8% dos participantes (n = 

40) tinha como origem o fator feminino, 30% (n = 39) o fator idiopático, 21, 5% (n 

= 28) fator misto e 17,7% (n = 23) o fator masculino. A maioria dos participantes 

recorreu tratamentos médicos (n = 95; 73,1%) como a Fertilização Invitro (n = 

29; 22,3%) e a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóides (n = 27; 28%).  

Para além disso, 70% (n = 90) dos participantes admite nunca ter realizado 

acompanhamento psicológico. A informação acerca das variáveis sociodemográ-

ficas e clínicas da amostra encontra-se na Tabela 1.  
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Tabela 1 

Características Sociodemográficas e Variáveis Clínicas da Amostra (N = 130) 

Legenda: M = média; DP = desvio-padrão; n = frequência; % = percentagem. 

  

 

 

 M            DP 
 

n 
 

% 

Idade  34.08   4.39   

Estado Civil     
    Casado(a)/ União de Facto   123 94.62 
    Divorciado    7  5.48 
     
Nível Socioeconómico     

    NSE baixo   20 15.38 
    NSE médio   85 65.38 
    NSE elevado 
 

  
25 19.24 

Diagnóstico de Infertilidade      

    Idiopático/Inexplicável    39 30.00 

    Fator Feminino    40 30.77 
    Fator Masculino    23 17.69 

    Fator Misto  
 
Realização de Tratamentos Prévios 

  
28 

  
           

21.54 

    Sim    95 73.08 
    Não  
 

  
35 26.92 

Tratamentos de Infertilidade      
    Estimulação Ovárica    17 13.08 
    Inseminação Intrauterina    12   9.23 
    Fertilização Invitro   29 22.31 
    Injeção Intracitoplasmática de espermatozóides   27      20.77 
    Outros  
 

  
10  7.69 

Acompanhamento Psicológico      
    Sim   39 30.00 
    Não    91 70.00 
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Instrumentos 

Características sociodemográficas e clínicas  

Para o presente estudo foi construída uma ficha de dados sociodemográfi-

cos e clínicos, que possibilitou a recolha de dados sociodemográficos (e.g., ida-

de, sexo, estado civil, escolaridade e profissão) e clínicos (e.g., fator de infertili-

dade, tratamentos médicos e o apoio psicológico).  

Stress Específico da Infertilidade  

O stress específico da infertilidade foi avaliado através da Escala de Pro-

blemas de Stress (COMPI; Schmidt et al., 2005; versão portuguesa: Sobral et al., 

2017). É um instrumento de autorresposta constituído por 14 itens que avalia o 

stress relacionado com a infertilidade. O instrumento é constituído por três domí-

nios: O domínio pessoal, composto por seis itens, que avalia o nível de stress 

acerca da infertilidade na saúde física e mental do indivíduo (ex., “ É muito stres-

sante para mim lidar com este problema de fertilidade”), o domínio Social, com-

posto por quatro itens, que avalia o stress que a infertilidade causa nas relações 

sociais com amigos e familiares (ex., “Em que medida o seu problema de fertili-

dade causou stress na sua relação com a sua família?”), e o domínio Marital, 

composto por quatro itens, avalia até ponto a infertilidade produz tensão nas re-

lações conjugais e sexuais. (ex., “Em que medida o seu problema de fertilidade 

causou stress no seu casamento?”). Nos domínios Pessoal e Social e para dois 

itens do domínio Marital a escala Likert é composta por quatro pontos, que varia 

de 1 (nenhum) a 4 (muito). A chave de resposta para os dois itens restantes do 

stress marital é composta por uma escala de resposta Likert de cinco pontos de 

que varia de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). A pontuação total 

da escala dá-se através da soma total dos 3 domínios. Pontuações mais eleva-

das indicam maiores níveis de stress. O instrumento apresenta uma boa consis-

tência interna para o domínio Pessoal .85, para o domínio Social .84 e para o 

domínio Marital .76, na amostra do estudo português (Sobral et al., 2017). O va-
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lor do alfa de Cronbach, no presente estudo, foi de .86 para o stress específico 

da infertilidade.  

Autocriticismo  

O autocriticismo foi avaliado através da Escala de Formas do Autocriticis-

mo/Ataque e AutoTranquilizante (FSCRS; Gilbert, et al., 2004; versão portugue-

sa: Castilho & Pinto-Gouveia, 2011). É um instrumento de autorresposta, consti-

tuído por 22 itens, onde apenas 21 foram utilizados, que tem como objetivo ava-

liar as formas como as pessoas se autocriticam, atacam e/ou autotranquilizam 

perante fracassos e erros. Esta escala está subdividia em três subescalas: O Eu 

Inadequado, composto por nove itens, avalia a sensação de inadequação do eu 

perante fracassos e recuos (ex., “Desaponto-me facilmente comigo mesmo/a”), o 

Eu Tranquilizador, composto por oito itens, avalia a capacidade do eu se recon-

fortar e de ter compaixão por si mesmo (ex., “Sou capaz de lembrar a mim mes-

mo/a das minhas coisas positivas”) e o Eu Detestado, composto por cinco itens, 

avalia um sentimento de autorrepugnância/ódio e uma resposta destrutiva para 

com o eu perante fracassos e erros (ex., “Fico tão zangado/a comigo mesmo/a 

que quero magoar-me ou fazer mal a mim mesmo/a”). Os participantes utilizam 

uma escala Likert de 5 pontos, que varia de 1 (nada parecido comigo) e 5 (muito 

parecido comigo). Para obtenção das pontuações da medida global do autocriti-

cismo, foi necessário a soma dos itens que constituem a subescala do eu detes-

tado e do eu inadequado. A pontuação total varia de 0 a 88, com pontuações 

mais elevadas a serem indicadores de maiores níveis de autocriticismo. Relati-

vamente às propriedades psicométricas, a versão portuguesa apresenta uma 

boa consistência interna para a dimensão Eu Inadequado .89, Eu Detestado .62 

e Eu Tranquilizador .87 (Castilho & Pinto-Gouveia, 2011). No presente estudo, 

as subescalas Eu Inadequado e Eu Detestado foram utilizadas para obter o so-

matório total, à semelhança do que outros estudos fizeram para obter uma me-

dida total de autocriticismo (Gilbert et al., 2006; Pinto-Gouveia et al., 2013). O 

valor do alfa de Cronbach do Autocriticismo, no presente estudo, foi de .93.  

Sintomatologia Ansiosa e Depressiva  
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A sintomatologia ansiosa e depressiva foi avaliada através da Escala de 

Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21; Lovibond & Lovibond, 1995; versão 

portuguesa: Pais-Ribeiro et al., 2004). A escala é constituída por sete itens que 

avaliam a sintomatologia ansiosa (e.g., “Senti-me quase a entrar em pânico”) e 

sete itens que avaliam a sintomatologia depressiva (e.g., “Senti que a vida não 

tinha sentido”). Cada item está formulado para uma escala de resposta de tipo 

Likert de 4 pontos, que varia de 0 (não se aplicou nada a mim) a 3 (aplicou-se a 

mim a maior parte das vezes), tendo como referencial temporal a última semana. 

Para a obtenção das pontuações para cada uma das subescalas de forma indi-

vidual, foi necessário a soma dos itens que as constituem. A pontuação total pa-

ra cada subescala varia entre 0 e 21, com pontuações mais elevadas a serem 

indicadoras de níveis mais elevados de sintomatologia depressiva e ansiosa. A 

versão portuguesa da escala revelou valores de alfa de Cronbach de .85 para a 

subescala da sintomatologia depressiva, de .74 para a sintomatologia ansiosa 

(Pais-Ribeiro et al., 2004). O valor do alfa de Cronbach, no presente estudo, pa-

ra a sintomatologia ansiosa foi de .86 e para sintomatologia depressiva foi de 

.93.  

Procedimentos  

Este estudo insere-se num projeto de investigação mais vasto intitulado 

“Fatores protetores e de risco na infertilidade”. Este projeto foi submetido à Co-

missão de ética da Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Os dados 

foram recolhidos através de uma plataforma online, após a divulgação do estudo 

nas redes sociais criadas especificamente para esse propósito, nomeadamente 

através do Instagram (infertilidade.upt) e Facebook (Infertilidade Upt). Nestas 

plataformas eram colocados posts semanais acerca da problemática em estudo. 

Além disso, era solicitada a colaboração de várias páginas de Instagram e Face-

book relativas a esta tema, com o objetivo de apelar à divulgação. Os dados fo-

ram recolhidos entre dezembro de 2021 e março de 2022, através de um método 

de amostragem não probabilístico do tipo “bola de neve”. Para a participação no 

estudo, era necessário que os participantes possuíssem diagnóstico médico de 

infertilidade ou que estivessem a tentar conceber há mais de 12 meses (mesmo 

sem diagnóstico) e, que sejam casados/ e ou União de facto. Previamente à par-
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ticipação no estudo, foi fornecido um consentimento informado antes do preen-

chimento do protocolo de avaliação, no qual eram explicados os objetivos do es-

tudo e salvaguardado o anonimato e a confidencialidade dos dados recolhidos. A 

participação foi voluntária, sendo que após a leitura do consentimento informado, 

os participantes poderiam indicar se queriam prosseguir com a sua participação 

no estudo. Foi disponibilizado um e-mail do projeto para o esclarecimento de 

qualquer dúvida existente, ou caso quisessem declinar a sua participação. 

 Procedimentos analíticos  

Após a recolha, a análise estatística dos dados foi efetuada através do Sta-

tistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 27.0. Para a caracteriza-

ção da amostra, relativamente às variáveis demográficas e clínicas, foram calcu-

ladas estatísticas descritivas, nomeadamente, o cálculo de médias e desvios-

padrão em relação às variáveis contínuas, e frequências e percentagens para 

variáveis categoriais. De seguida, foram calculados os níveis de consistência 

interna das escalas, através do alfa de Cronbach.  

Com o objetivo de analisar as relações entre as variáveis foram realizadas 

análises de correlação de Pearson, onde foram utilizados os critérios de Cohen 

(1988) para avaliar as magnitudes das correlações: correlações iguais ou inferio-

res a r = .29 são consideradas fracas, correlações entre r =.30 e .49 moderadas 

e correlações iguais ou superiores a r = .50 são consideradas fortes. 

Para testar a hipótese de modelo de mediação, foi utilizado o teste de efei-

tos indiretos de Preacher e Hayes (2012). Foi utilizada a versão macro Process 

de Preacher e Hayes, versão v 4. para o SPSS e a interpretação dos resultados 

realizou-se através de método Bootstrapping, através de intervalos de confiança 

a 95%.  Quando o intervalo de confiança não inclui zero, o efeito é considerado 

significativo (Hayes, 2012). O primeiro modelo testado incluía uma variável inde-

pendente (stress específico da infertilidade), uma variável dependente (sintoma-

tologia depressiva) e um mediador (autocriticismo). O segundo modelo testado 

incluía uma variável independente (stress específico da infertilidade), uma variá-

vel dependente (sintomatologia ansiosa) e um mediador (autocriticismo). O 
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acompanhamento psicológico foi introduzido como covariável, visto que, foi veri-

ficado um efeito multivariado nas variáveis dependentes.  

 

 RESULTADOS 

Primeiramente foram realizadas correlações de Pearson com o objetivo de 

verificar a relação entre as variáveis. (Tabela 3).  

Tabela 3 

Matrizes de Correlação das Variáveis em Estudo (N= 130) 

Nota: *p < .05; **p < .01. 

Tal como se pode observar, o stress específico da infertilidade está positi-

vamente e moderadamente correlacionado com a sintomatologia ansiosa, positi-

vamente e fortemente correlacionado com a sintomatologia depressiva e positi-

vamente, mas fracamente, correlacionado com o Autocriticismo. Para além dis-

so, o Autocriticismo, encontra-se positivamente e moderadamente correlaciona-

do com a sintomatologia ansiosa e com a depressiva.  

Antes de se proceder ao estudo do modelo de mediação, com o objetivo 

de identificar possíveis covariáveis a incluir nos modelos, foi realizado uma MA-

NOVA para avaliar as diferenças na sintomatologia ansiosa e depressiva, em 

 1 2 3 4 5 6 7 M DP α 

1.Idade  -       34.08 4.39  

2. Sintomatologia 

ansiosa  

-.091 -      4.55 4.60 .86 

3. Sintomatologia 

Depressiva 

-.129 .668** -     5.91 5.41 .93 

4. Stress Específico 

da Infertilidade  

.039 .344** .557** -    32.24 8.13 .86 

5. Eu Inadequado -.028 .499** .631** .481** -   21.98 8.18 .93 

6. Eu Detestado -.064 .543** .703** .528** .704** -  6.50 3.26 .80 

7. Autocriticismo -.009 .399** .480** .287** .829** .639 - 56.91 10.47 .93 
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função do acompanhamento psicológico, utilizando-o como fator fixo. A MANO-

VA mostrou que existe um efeito multivariado significativo do acompanhamento 

psicológico na sintomatologia ansiosa e depressiva, Traço de Pillai = .069, F 

(2,127) = 4.71, p < .01, η2 = .069. Nos resultados verifica-se que apenas 30.00% 

da amostra obteve acompanhamento psicológico. Para a interpretação dos valo-

res obtidos na sintomatologia ansiosa e depressiva, identificaram-se intervalos 

que correspondem a estados clínicos (Pais-Ribeiro et al., 2004). Na sintomatolo-

gia depressiva verifica-se depressão normal (0-4), média (5-6), moderada (7-10), 

severa (11-13), e extremamente severa (+ 14). Na sintomatologia ansiosa, verifi-

ca-se ansiedade normal (0-3), média (4-5), moderada (6-7), severa (8-9) e ex-

tremamente severa (+10.). De acordo com o EADS-21, a sintomatologia depres-

siva obteve uma média de 5.91 (DP = 5.41) e a sintomatologia ansiosa uma mé-

dia de 4.55 (DP = 4.60). Neste seguimento, cerca de 58.50% das mulheres 

apresentam sintomatologia ansiosa normativa e 43.80% das mulheres apresen-

tam sintomatologia depressiva normativa. Assim sendo, esta variável foi introdu-

zida como covariável no modelo de mediação 

Após as análises preliminares, prosseguiu-se com a testagem do modelo 

de mediação (Figura 1).  

Figura 1. Diagrama estatístico do modelo de mediação que analisa a associação 

entre o stress específico da infertilidade e a sintomatologia depressiva, através 

do autocriticismo. 
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Nota:  Na ligação entre o stress específico da infertilidade e a depressão, o valor 

que se encontra fora de parênteses representa o efeito total. O valor que se en-

contra dentro de parênteses diz respeito ao efeito direto do stress específico da 

infertilidade na sintomatologia depressiva após a inclusão da variável mediadora.  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Os níveis de stress específico da infertilidade estavam significativamente 

e positivamente associados com o autocriticismo (b = .35, SE = .11, p < .01), 

num modelo que explicou 9.9 % da variância da autocriticismo F (2,127) = 7.01, 

p < .01 (figura 1). Por sua vez, o autocriticismo estava significativamente e posi-

tivamente à sintomatologia depressiva (b = .17, SE = .80, p < .001), explicando 

juntamente com o stress específico da infertilidade e com a covariável 43% dos 

níveis de sintomatologia depressiva F (3, 126) = 31.52, p < .001. O stress espe-

cífico da infertilidade apresentou um efeito direto significativo (b = .30, SE = .05, 

p < .001) na sintomatologia depressiva e um efeito indireto significativo, através 

do autocriticismo (SE = .02; IC de 95 % [.0167, .1124]).  

Figura 2. Diagrama estatístico do modelo de mediação que analisa a associação 

entre o stress específico da infertilidade e a sintomatologia ansiosa, através do 

autocriticismo. 

 

Nota:  Na ligação entre o stress específico da infertilidade e a sintomatologia an-

siosa, o valor que se encontra fora de parênteses representa o efeito total. O va-
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lor que se encontra dentro de parênteses diz respeito ao efeito direto do stress 

específico da infertilidade na sintomatologia ansiosa, após a inclusão da variável 

mediadora. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Na figura 2, a análise individual mostrou que os níveis de stress específi-

co da infertilidade estavam significativamente e positivamente associados ao au-

tocriticismo (b = .35, SE = .11, p < .01), num modelo que explicou 9.9 % da vari-

ância da autocriticismo F (2,127) = 7.01, p < .01. Por sua vez, o autocriticismo 

estava significativamente e positivamente associado à sintomatologia ansiosa (b 

= .13, SE = .04, p < .001), explicando juntamente com o stress específico da in-

fertilidade e com a covariável, 25% dos níveis de sintomatologia ansiosa F (3, 

126) = 14.19, p < .001. O stress específico da infertilidade apresentou um efeito 

direto significativo (b = .13, SE = .05, p < .01) na sintomatologia ansiosa e um 

efeito indireto significativo no stress específico da infertilidade na sintomatologia 

ansiosa, através do autocriticismo (SE = .05; IC de 95 % [.0100, .0906]). 

DISCUSSÃO  

O presente estudo teve um carácter inovador tratando-se do primeiro 

modelo a explorar o papel mediador do autocriticismo na relação entre o stress 

específico da infertilidade e a sintomatologia ansiosa e depressiva, controlando o 

efeito do acompanhamento psicológico.  

Foi verificado que a idade não estava associada a nenhuma das variáveis 

em estudo, sendo que estes resultados são semelhantes aos encontrados na 

literatura indicando que psicopatologia na infertilidade não difere consoante a 

idade (Chen et al., 2004; McQuillan et al., 2003). 

Através dos modelos de mediação testados no presente estudo, foram 

verificados efeitos diretos significativos entre o stress específico da infertilidade e 

a sintomatologia ansiosa e depressiva, o que demostra ser congruente com ou-

tros estudos que indicam que maiores níveis de stress na infertilidade estão as-

sociados a maiores níveis de sintomatologia ansiosa e depressiva (Galhardo et 
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al., 2013; Zurlo et al., 2020). O stress relacionado com a infertilidade pode ser 

traduzido em preocupações a nível pessoal, conjugal e social, sendo que estas 

podem explicar maiores níveis de sintomatologia depressiva (Newton et al., 

1999), principalmente nas mulheres (Awtani et al., 2017; Bose et al., 2021; Casu 

et al., 2019; Holley et al., 2015; Newton et al, 1999). Os sentimentos de culpa, 

raiva, impotência, vergonha (Ramazanzadeh et al., 2004), o impacto na relação 

conjugal e sexual (Vizheh et al., 2015), as preocupações sociais que propiciam o 

isolamento dos pares e familiares, parecem estar relacionados com a sintomato-

logia ansiosa e depressiva nas mulheres. Para além disso, o uso de estratégias 

de coping de evitamento que visam a fuga do sujeito a situações dolorosas, 

também estão associadas ao aumento dos níveis de stress e ansiedade nas mu-

lheres (Schmidt et al., 2005b). O facto da maioria das participantes ter recorrido 

a tratamentos médicos, também podem ajudar a explicar os resultados obtidos. 

De facto, além do diagnóstico, os próprios tratamentos de infertilidade são con-

siderados uma fonte de stress (Domar, 2004; McQuillan et al., 2003), principal-

mente no sexo feminino (Gradvohl et al., 2013). Apesar dos tratamentos aumen-

tarem a probabilidades de engravidar, os tratamentos diários, a exigência e a 

possibilidade de obter resultados negativos, são considerados a fase mais desa-

fiadora do processo. Para além disso, casais que recorrem a tratamentos apre-

sentam sintomatologia ansiosa e depressiva significativamente superior quando 

comparados com casais férteis ou com casais que optam pela adoção (Galhardo 

et al., 2011).  

A relação entre o stress e a sintomatologia ansiosa e depressiva, também 

pode ser explicada pelo autocriticismo, o que poderá ser um indicador importan-

te de como as mulheres desenvolvem psicopatologia na vivência da infertilidade. 

O impacto da infertilidade, pode levar os indivíduos a recorrem a estratégias de 

regulação emocional pouco protetoras, como é o caso do autocriticismo, o que 

pode dificultar a adaptação à infertilidade e pode aumentar o sofrimento psíqui-

co. Vários estudos mostram que indivíduos inférteis apresentam níveis de auto-

criticismo mais elevados, comparando com indivíduos férteis, apresentando uma 

maior vulnerabilidade para o surgimento de sintomatologia ansiosa e depressiva 

(Castilho et al., 2010; Galhardo et al., 2013; Halamová et al., 2018). Na infertili-

dade, o impacto do diagnóstico pode provocar o aumento dos níveis de stress a 
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vários níveis (e.g. conjugal, social, pessoal), podendo levar à utilização de estra-

tégias de regulação disfuncionais. Sendo a infertilidade uma situação indutora de 

stress, existe uma propensão para os indivíduos desenvolverem um diálogo in-

terno crítico, e desta forma, tornarem-se mais duros, rudes e julgadores consigo 

mesmos (Galhardo et al., 2020). Por exemplo, a experiência de estar em contac-

to com amigos ou familiares com filhos, pode levar a sentimentos de inadequa-

ção e ódio pelo “eu” e promoverem este discurso interno critico. Neste segui-

mento, as atitudes autocriticas (e.g., “eu não valho nada”, “sou uma falhada”, 

“odeio-me”), podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento de 

stress e sintomatologia ansiosa e depressiva, devido à identificação com estes 

estados emocionais negativos. Estes resultados podem estar associados a fato-

res culturais e de género. Devido ao papel da maternidade imposto pela socie-

dade, as mulheres tendem a ter atitudes mais autocríticas e a perceberem-se de 

forma mais negativa comparativamente aos homens, na infertilidade (Galhardo 

et al., 2011). Desde cedo é disseminada a importância acerca da maternidade, 

tornando-se algo central para o sexo feminino. Desta forma, a infertilidade pode 

levar a sentimentos de incompetência, falha e critica nas mulheres (Deka & 

Sarma, 2010). A literatura refere que intervenções baseadas no modelo cogniti-

vo-comportamental ou baseadas na terapia focada na compaixão têm sido asso-

ciadas a melhorias em termos de sintomatologia ansiosa e depressiva na inferti-

lidade (Farinatti et al., 2006; Galhardo et al., 2013).  

A terapia focada na compaixão, pode ser particularmente indicada para 

esta população, visto que, tem vindo a evidenciar efeitos positivos em diversas 

condições como ansiedade, depressão, stress, vergonha e autocriticismo (Ga-

lhardo et al., 2013). Contrariamente ao autocriticismo, a autocompaixão tem sido 

vista como um fator protetor em relação ao stress e à psicopatologia. A prática 

da autocompaixão possibilita o aumento dos recursos cognitivos, em que os 

pensamentos e sentimentos não são evitados, mas sim encarados com clareza 

e cuidado permitindo uma autorregulação emocional mais adaptativa. Uma inter-

venção baseada nesta terapia, poderá ser benéfica junto de casais e indivíduos 

inférteis (Cunha et al., 2016).  
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O presente estudo apresenta algumas limitações metodológicas que te-

rão de ser acauteladas na interpretação e generalização dos resultados. Uma 

das limitações deste estudo está relacionada com o facto de ser um estudo 

transversal, o que impossibilita a análise de eventuais mudanças ao longo do 

tempo e estabelecimento da causalidade entre as variáveis. Desta forma, só um 

estudo longitudinal seria capaz de abordar com precisão a causalidade entre as 

variáveis mencionadas. Além disso, embora a nossa hipótese de estudo esteja 

suportada de acordo com a literatura, além do autocriticismo, podem existir ou-

tras variáveis que possam explicar a relação entre o stress específico da infertili-

dade e a sintomatologia ansiosa e depressiva, como a inflexibilidade psicológica 

e a vergonha (Cardoso et al., 2021; Cunha et al., 2016). Outra das limitações re-

laciona-se com a utilização de questionários de autorresposta que poderão não 

traduzir a especificidade da experiência de cada individuo, o que poderá condu-

zir a enviesamentos nos resultados. Embora a escala que avalia o autocriticismo 

apresente um alfa de cronbach adequado, os resultados da mesma devem ser 

interpretados com cautela, dado a ausência de um item na administração do 

questionário. No presente estudo, deve ser tida precaução em relação à genera-

lização dos resultados devido ao método de amostragem não probabilística e 

devido à recolha de dados exclusivamente online. Relativamente à amostra, esta 

foi adequada para a condução das análises, no entanto, só engloba participantes 

do sexo feminino. Embora a literatura aponte mais sintomas psicopatológicos 

nas mulheres (Awtani et al., 2017; Bose et al., 2021; Casu et al., 2019), era im-

portante a testagem deste modelo em estudos futuros no sexo masculino ou em 

casais.  
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Conclusão 

O presente estudo apresenta um carácter inovador, tratando-se do pri-

meiro estudo a perceber o papel mediador do autocriticismo na relação entre o 

stress específico da infertilidade e a sintomatologia ansiosa e depressiva.  

Os resultados da investigação mostraram a existência de um efeito direto 

do stress específico da infertilidade na sintomatologia ansiosa e depressiva em 

mulheres inférteis. O stress na infertilidade pode provocar impacto a nível social, 

conjugal e pessoal podendo aumentar a vulnerabilidade para o surgimento de 

psicopatologia. Para além deste efeito direto, foram verificados efeitos indiretos 

significativos, mostrando que esta relação também pode ser explicada por atitu-

des autocriticas. As dificuldades em engravidar podem despoletar um discurso 

interno autocritico, levando a sentimentos de inadequação e atitudes rudes e du-

ras consigo para consigo próprios. Estas atitudes podem desempenhar um papel 

importante na explicação e no desenvolvimento de stress e sintomatologia ansi-

osa e depressiva.  

Estes resultados reforçam a necessidade de intervenção psicológica que 

tenha como objetivo a promoção da autocompaixão, para que os indivíduos in-

férteis consigam enfrentar as exigências associadas ao diagnóstico de forma 

mais ajustada. Desta forma, uma intervenção baseada na terapia focada na 

compaixão pode ser vantajosa para esta população.  

Seria relevante em estudos futuros a testagem dos modelos em estudos 

longitudinais englobando participantes no sexo masculino ou em casais.  
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Consentimento informado 

Quais os objetivos do estudo e quem está a desenvolver o projeto? 

Este estudo tem como objetivo estudar o papel da autocompaixão e autocriticis-

mo na infertilidade e a relação com a saúde mental. Este estudo está a ser de-

senvolvido no âmbito de uma dissertação de mestrado em Psicologia clínica e 

da Saúde da Universidade Portucalense Infante D. Henrique.  

Quem pode participar? 

Homens e mulheres que tenham o diagnóstico médico de infertilidade ou que 

estejam a tentar conceber há mais de 12 meses (mesmo sem diagnóstico), que 

sejam casados ou a viver com o/a companheiro/a e, que tenham idades com-

preendias entre os 18 aos 45 anos. 

Como participar?  

Para participar neste estudo, ser-lhe-á pedido para responder a um questionário 

online, com duração de cerca de 15 a 20 minutos. Não há respostas certas nem 

erradas, apenas responda de modo mais honesto e sincero possível. A partici-

pação neste projeto é totalmente voluntária e tem o direito de recusar ou desistir 

de colaborar, caso assim o entenda. 

Como é garantida a confidencialidade e o anonimato? 

As informações recolhidas são anónimas e confidenciais, sendo que, do mesmo 

modo, os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para esta investiga-

ção e, serão tratados de acordo com o novo regulamento europeu de proteção 

de dados: a) a informação recolhida estará numa base de dados encriptada e 

protegida; b) só os investigadores terão acesso aos dados recolhidos; c) os da-

dos serão tratados de forma global, não sendo possível a identificação de parti-

cipantes; d) poderá desistir a qualquer momento e as informações recolhidas 

serão retiradas do estudo. 

A participação acarreta algum benefício ou custo para mim? 
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A participação neste estudo não acarretará o risco de qualquer dano físico, psi-

cológico, emocional, ou monetário para os participantes. Contudo, caso sinta ca-

so sinta algum desconforto relativamente ao tema e às questões apresentadas, 

pode optar por desistir da sua participação neste projeto, sem qualquer conse-

quência negativa. No que toca aos benefícios, a sua participação permitirá con-

tribuir para a prática clínica baseada na evidencia científica. Além disso permitirá 

um maior conhecimento acerca desta problemática.  

Estaremos disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas sobre este estudo. Se, 

posteriormente, desejar conhecer os resultados gerais do estudo, pode contactar 

através do endereço eletrónico: infertilidade.upt @gmail.com, ou poderá contac-

tar as responsáveis da investigação: juliana@fpce.up.pt e susana.santos@upt.pt 

A sua colaboração neste projeto é fundamental. 

Agradecemos a sua disponibilidade! 

Eu declaro que: 

- Estou devidamente esclarecido/a e foi me dada a possibilidade de esclarecer 

todas as dúvidas sobe o estudo. 

- Autorizo a divulgação dos resultados obtidos em meios científicos (artigos, co-

municações, relatórios). 

- Consinto ser contactado/a no âmbito da avaliação. 

- Li o consentimento informado e aceito participar neste estudo de forma voluntá-

ria e consciente. 

 Posto isto: 

 - Aceito participar no estudo  

 - Não aceito participar no estudo 

 

 

mailto:juliana@fpce.up.pt
mailto:susana.santos@upt.pt
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Anexo B:  

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E 

CLÍNICO 
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Questionário Sociodemográfico e Clínico 

1.Idade ____  

2.Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

3. Género: 

o Masculino  

o Feminino 

Outra opção: ____________ 

4. Escolaridade  

o 1º ciclo  

o 2º ciclo 

o 3º ciclo  

o Ensino Secundário  

o Licenciatura  

o Mestrado 

o Doutoramento 

5. Estado Civil  

o Casado (a) / Em união de facto  

o Divorciado (a)  

o Solteiro (a)  

o Viúvo (a) 

6. Profissão: __________________ 
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7. Neste momento, está a tentar engravidar? 

o Sim 

o Não 

8. Há quanto tempo está a tentar engravidar? 

o Tenho (a minha companheira tem) 35 ou mais anos e estou a tentar há menos 

de 6 meses. 

o Tenho 35 (a minha companheira tem) ou mais anos e estou a tentar há mais 

de 6 meses. 

o Tenho (a minha companheira tem) menos de 35 anos e estou a tentar há me-

nos de 12 meses. 

o Tenho (a minha companheira tem) menos de 35 anos e estou a tentar há mais 

de 12 meses. 

9. Temos um problema de fertilidade: 

 o Inexplicável/idiopática (já fizemos exames, mas não revelaram onde está o 

problema) 

o Fator feminino (eu tenho um problema de fertilidade) 

o Fator masculino (o meu companheiro tem um problema de fertilidade) 

o Fator misto (ambos temos problemas de fertilidade) 

o Outro: ___________________________________________________ 

10. Já recorreu a algum tratamento? 

o Sim 

o Não 
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11. Indique o número de ciclos de tratamento que já fez: 

o Estimulação ovária (e.g., gonal, pregnvl, puregon) 

o IUVs (Inseminação IntraUterina) 

o FIVs (Fertilização InVitro) 

o ICSIs (Injeção Intracitoplasmática de Espermazóides)  

12. Realizou/realiza acompanhamento psicológico? 

o Sim 

o Não 
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Anexo C: 

Escala de Problemas de Stress  

(COMPI) 
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COMPI 

 

Versão original: Schmidt et al., (2005); Versão portuguesa: Sobral et al., 

(2017) 

Instruções: Nesta escala vai encontrar um conjunto de afirmações que cor-

respondem aos níveis de stress. Leia atentamente cada afirmação e assina-

le com uma cruz (X) a resposta que melhor se enquadra. 

 

 1 

Cordo for-

temente 

2 

Concordo 

um pouco   

3 

Não con-

cordo nem 

discordo   

4 

Discor-

do um 

pouco 

5 

Discordo 

fortemente 

1.A minha vida 

tem sido inter-

rompida por cau-

sa deste proble-

ma de fertilidade. 

     

2.É muito stres-

sante para mim 

lidar com este 

problema de ferti-

lidade 

     

Em que medida o seu problema de fertilidade causou stress na… 

 1 

Não, de ma-

neira ne-

nhuma/de 

todo 

2 

Um 

pouco   

3 

Algum   

4 

Um 

grande 

problema 

3.Sua relação com pessoas 

que tenham filhos? 
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4.Sua relação com mulheres 

grávidas? 

    

5.Sua saúde física?     

6. Sua saúde mental?     

 

Que consequências tem para o seu casamento não ter filhos? 

Não ter filhos tem: 

 1 

Cordo for-

temente 

2 

Concordo 

um pouco   

3 

Não con-

cordo nem 

discordo   

4 

Discordo 

um pouco 

5 

Discordo 

fortemente 

7.Causado crise 

na sua relação. 

     

8.Causado pen-

samentos acerca 

do divórcio. 

     

 

Em que medida o seu problema de fertilidade causou stress… 

 1 

Não, de ma-

neira ne-

nhuma/de 

todo 

2 

Um 

pouco   

3 

Algum 

4 

Um 

grande 

problema 

9.No seu casamento     

10.Na vida sexual     
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Em que medida o seu problema de fertilidade causou stress… 

 

 1 

Não, de ma-

neira ne-

nhuma/de 

todo 

2 

Um 

pouco   

3 

Algum 

4 

Um 

grande 

problema 

11.Na sua relação com a 

sua família? 

    

12.Na sua relação com a 

família do(a) seu(sua) 

companheiro(a)? 

    

13.Na sua relação com 

amigos? 

    

14.Na sua relação com 

colegas de trabalho? 
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Anexo D:  

Escala das formas de autocriticismo /ataque e 

auto-tranquilizante 

(FSCRS) 
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FSCRS 

 

Versão Original: Gilbert et al., 2004; Tradução e adaptação: Castilho, P. & 

Pinto Gouveia, 2011) 

 

Estão descritos em baixo um conjunto de pensamentos ou sentimentos 

que as pessoas por vezes têm. Lê cuidadosamente cada um dos pensa-

mentos/sentimentos e assinala com um círculo aquele que melhor des-

creve o quanto esse pensamento/sentimento se aplica a ti (é verdadeiro 

no teu caso). Para isso utiliza a seguinte escala de resposta.   

 

0 
 

Não sou assim 

1 
 

Sou um pou-
co assim 

2 
Sou modera-

damente assim 

3 
Sou bastante 

assim 

4 
Sou extrema-
mente assim 

 

1. Desaponto-me facilmente comigo mesmo (a).  0  1  2  3  4  

2. Há uma parte de mim que me inferioriza.  0  1  2  3  4  

3. Sou capaz de lembrar a mim mesmo(a) das minhas 
coisas positivas.  

0  1  2  3  4  

4. Tenho dificuldade em controlar a minha raiva e frus-
tração comigo mesmo(a).  

0  1  2  3  4  

5. Perdoo-me facilmente.  0  1  2  3  4  

6. Há uma parte de mim que sente que não é suficiente-
mente boa.  

0  1  2  3  4  

7. Sinto-me derrotado(a) pelos meus pensamentos auto-
críticos. 

0  1  2  3  4  

8. Continuo a gostar de quem sou.  0  1  2  3  4  

9. Fico tão zangado(a) comigo mesmo(a) que quero 
magoar-me ou fazer mal a mim mesmo(a). 

0  1  2  3  4  

10. Tenho um sentimento de nojo por mim mesmo(a).  0  1  2  3  4  

11. Continuo a sentir que posso ser amado(a) e que ain-
da sou aceitável.  

0  1  2  3  4  

12. Deixo de me importar comigo mesmo(a).   0  1  2  3  4  
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13. É-me fácil gostar de mim mesmo (a) 0  1  2  3  4  

14. Lembro-me e penso muito sobre os meus fracassos.  0  1  2  3  4  

15. Chamo nomes a mim mesmo(a).  0  1  2  3  4  

16. Sou carinhoso(a) e cuido de mim mesmo(a).  0  1  2  3  4  

17. Não consigo aceitar fracassos e contratempos sem 
me sentir inadequado(a).  

0  1  2  3  4  

18. Penso que mereço o meu autocriticismo. 0  1  2  3  4  

19. Sou capaz de cuidar e preocupar-me comigo mes-
mo(a).  

0  1  2  3  4  

20. Há uma parte de mim que se quer libertar dos aspe-
tos que não gosta.  

0  1  2  3  4  

21. Encorajo-me a mim mesmo(a) em relação ao futuro.  0  1  2  3  4  

22. Não gosto de ser como sou.  0  1  2  3  4  
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Anexo E:  

Escala de Ansiedade, Depressão e Stress  

(EADS-21) 
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DAS 

Versão original: Lovibond & Lovibond (1995); Versão portuguesa: Pais-

Ribeiro, Horado & Leal (2004) 

Instruções: Por favor leia atentamente cada uma das afirmações transcritas 

abaixo e assinale 0, 1, 2 ou 3 para indicar quanto cada afirmação se aplicou 

a si durante a semana passada. Não há respostas certas ou erradas. 

Não se aplica na-
da a mim 

 
0 

Aplicou-se a mim 
algumas vezes 

 
1 

Aplicou-se a mim 
muitas vezes 

 
2 

Aplicou-se a mim 
a maior parte das 

vezes 
3 

 

1 Senti a minha boca seca 0 1 2 3 

2 Não consegui sentir nenhum sentimento positivo 0 1 2 3 

3 Senti dificuldades em respirar 0 1 2 3 

4 Senti dificuldade em tomar iniciativa para fazer 
coisas 

0 1 2 3 

5 Senti tremores (e.g., nas mãos) 0 1 2 3 

6 Preocupei-me com situações em que podia entrar 
em pânico e fazer figuras ridículas 

0 1 2 3 

7 Senti que não tinha nada a esperar do futuro 0 1 2 3 

8 Senti-me desanimado e melancólico 0 1 2 3 

9 Senti-me quase a entrar em pânico 0 1 2 3 

10 Não fui capaz de ter entusiasmo para nada 0 1 2 3 

11 Senti que não tinha muito valor como pessoa 0 1 2 3 

12 Senti alterações no meu coração sem fazer exer-
cício físico 

0 1 2 3 

13 Senti-me assustado sem ter tido uma razão para 
isso 

0 1 2 3 

14 Senti que a minha vida não tinha sentido 0 1 2 3 
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