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Zaia, V. (2017). Estresse, parentalidade e resiliência: o trajeto para a gestação em casais sob 
tratamento para fertilidade. (Doctoral thesis, Universidade Metodista de São Paulo, São 
Bernardo do Campo, Brasil). 
 
 

RESUMO 
 

Este estudo investigou como e se o estresse, a importância da parentalidade e a resiliência 
impactaram no tratamento de infertilidade de casais. Participaram do estudo 423 pessoas, 189 
mulheres e 183 homens, de média de idade de 37 anos, no primeiro tratamento em reprodução 
humana (72,1%), com infertilidade primária (69,3%), vida sedentária (64%) e histórico de 
aborto (21,9%) que iriam fazer fertilização in vitro (71%). Quase a metade deles (49,3%) 
acreditava possuir mais de 60% de chance de sucesso no tratamento que se iniciaria. Para 
avaliação das variáveis fez-se uso dos seguintes instrumentos: Infertility Related-Stress Scale 
(IRSS); Importance of Parenthood in Infertility Scale (IPIS) e Connor-Davidson Resilience 
Scale (CD-RISC 10), além de repostas ao tratamento de Reprodução Humana Assistida. Os 
principais resultados de análises estatísticas descritivas, correlacionais e de regressões 
logísticas indicaram que os participantes com maior estresse eram mulheres, tinham mais 
tempo de tratamento, menor renda e crença no sucesso do tratamento; maior importância da 
parentalidade em pessoas com alguma religião, causa feminina de infertilidade. A resiliência 
foi encontrada em maiores níveis em pessoas mais velhas. Estresse da infertilidade e 
importância da parentalidade se correlacionaram e ambas são inversas à resiliência. A 
importância da parentalidade também foi correlacionada a maiores níveis de oócitos 
visualizados. O estresse relatado da infertilidade, no domínio intrapessoal explica 6,5% da 
variância da gravidez, classificando 65% dos casos corretamente. Os resultados permitiram 
identificar que a mulher sofre maior impacto pela situação de infertilidade do que o homem. 
A causa de infertilidade em ambos os parceiros indica que melhor nível da importância da 
parentalidade e a escolaridade são fatores protetivos ao estresse. A crença no tratamento, 
apesar de supervalorizada, não é por si negativa, bem como o possuir alguma religião. Os 
resultados do tratamento podem ser modificados pelos níveis de estresse, que por sua vez são 
influenciados pela resiliência, a qual deveria ser trabalhada e ampliada nas pessoas em 
tratamento de infertilidade. É necessário, portanto, um olhar contínuo sobre os aspectos 
emocionais dos pacientes inférteis, de modo a favorecer a resiliência e a redução de estresse, 
de modo a possibilitar uma vivência de autonomia dessas pessoas na busca de terem o próprio 
filho. Para tanto, estabelecer protocolos de averiguação dos níveis de estresse, importância da 
parentalidade e resiliência, nos pacientes que iniciam o trajeto de reprodução humana, 
auxiliaria em intervenções mais específicas que favoreceriam melhor adaptação e melhores 
resultados no tratamento. 
 
Palavras-chave: Infertilidade; Estresse específico da infertilidade; Importância da 
Parentalidade; Resiliência; Resposta ao tratamento de reprodução humana assistida. 
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Zaia, V. (2017). Stress, parenthood and resilience: the path to pregnancy in couples 
undergoing treatment for fertility. (Doctoral thesis, Methodist University of São Paulo, São 
Bernardo do Campo, Brazil). 

 

 

ABSTRACT 
 

This study investigated whether and how Infertility Stress, Importance of Parenthood and 
resilience impacted on assisted reproductive treatment (ART) in infertile couples. 423 people 
participated in the research: 189 women, 183 men, mean age of 37 years, 72.1% first 
treatment of ART, 69.3% primary infertility, 64% sedentary life, 21.9% had aborted 
anteriorly, 71% had to make use of the in vitro fertilization technique. 49.3% of the 
participants believed they had over 60% chance of success in their treatment. To measure the 
variables, the instruments chosen were: Infertility Related-Stress Scale (IRSS); Importance of 
Parenthood in the Infertility Scale (IPIS) and Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC 
10) and treatment outcome measures in ART were verified. The main statistical analyzes 
indicated that the participants with the increased stress levels were: women, had more time of 
treatment in ART, lower monthly income, believed excessively in the success of the 
treatment; higher levels of importance of parenting were found in people who followed a 
religion and with a female’s infertility. Resilience has been positively associated with older 
people. Infertility Stress and Importance of Parenthood are positively correlated, and both are 
reverse with resilience. Furthermore, the importance of parenthood has been correlated to 
higher levels of displayed oocytes. The infertility stress, in intrapersonal domain, explains 
6.5% of the variance of pregnancy, classifying 65% of cases correctly.  
The results indicate that women suffer more with infertility than men. When the cause of 
infertility is in both partners, adequate levels of importance of parenthood  and scholastic 
level are protective factors for infertility stress. To believe excessively in the success of ART 
treatment and to follow a religion is not in itself negative. The ART outcome measures are 
altered by stress levels, which in turn is influenced by the resilience, which should be 
developed in individuals undergoing treatment for infertility. It is therefore necessary, a 
continuous focus on the emotional aspects of infertile patients, thus promoting the resilience, 
the reduction of stress levels, and the autonomy in the path chosen to have their children. 
Establishing protocols that measure levels of infertility stress, the importance of parenthood 
and resilience in patients receiving ART, would allow specific interventions that would lead 
to better adaptation to infertility and better outcomes measures in ART. 
 
Keywords: Infertility; Infertility Stress; Importance of Parenthood; Resilience; Outcomes 
measures to the Assisted Reproduction Treatment. 
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Zaia, V. (2017). Stress, genitorialità e resilienza: il percorso della gravidanza in coppie 
infertile sotto trattamento di procreazione umana assistita. (Doctoral thesis, Methodist 
University of São Paulo, São Bernardo do Campo, Brazil). 

 

 

ABSTRACT 
 

Questo studio ha investigato se e come lo stress dell’infertilità, l’importanza della genitorialità 
e la resilienza hanno impattato sul trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA) 
in coppie infertili. Hanno partecipato alla ricerca 423 persone, delle quali: 189 donne, 183 
uomini, età media di 37 anni, 72,1% erano nel primo trattamento di PMA, 69,3% avevano 
infertilità primaria, 64% erano sedentari, 21,9% avevano abortito anteriormente, 71% 
dovevano fare uso della tecnica di fertilizzazione in vitro. 49,3% dei partecipanti credeva di 
aver oltre 60% di chance di successo nel proprio trattamento. Per misurare le variabili, gli 
strumenti scelti sono stati: Infertility Related-Stress Scale (IRSS); Importance of Parenthood 
in Infertility Scale (IPIS) e Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC 10) e alla fine 
trattamento, le misure di outcome del trattamento in PMA sono state verificate. I principali 
risultati delle analisi statistiche descrittive, correlazionali e di regressioni logistiche hanno 
indicato che i partecipanti con i livelli di stress aumentati erano: donne, avevano più tempo di 
trattamento in PMA, reddito mensile minore, credevano eccessivamente nel successo del 
trattamento; livelli più alto d’importanza della genitorialità sono stati riscontrati nelle persone 
che seguivano una religione e con causa femminile d’infertilità. La resilienza è stata 
positivamente associata alle persone con più età. Stress da infertilità e importanza della 
genitorialità sono positivamente correlazionati tra di sé, e entrambi sono inversi alla 
resilienza. L’importanza della genitorialità, inoltre, è stata correlazionata a livelli maggiori di 
oociti visualizzati. Lo stress dell’infertilità, nel suo dominio intrapersonale spiega 6,5% della 
varianza della gravidanza, classificando 65% dei casi in modo corretti. I risultati indicano che 
le donne soffrono di più con l’infertilità che gli uomini. Quando la causa dell’infertilità è 
dovuta a entrambi i partner, livelli adeguati d’importanza della genitorialità e livello 
scolastico sono fattori protettivi allo stress. Il credere eccessivamente nel successo del 
trattamento di PMA e seguire una religione, non è per sé negativo. Le misure di outcome del 
trattamento di PMA sono modificati dai livelli di stress, che alla sua volta viene influenzato 
dalla resilienza, la cui dovrebbe essere sviluppata nei soggetti in trattamento per l’infertilità. È 
pertanto necessario, un continuo sguardo sugli aspetti emotivi dei pazienti infertili, favorendo 
così la resilienza, la riduzione dei livelli di stress, e l’autonomia nel percorso scelto per avere i 
propri figli. Stabilire protocolli che misurino i livelli di stress da infertilità, l’importanza della 
genitorialità e la resilienza nei pazienti in trattamento di PMA, permetterebbero interventi 
specifici che porterebbero a un miglior adattamento all’infertilità, oltre a migliori misure di 
outcome del trattamento in PMA. 
 
Parole-chiavi: Infertilità; Stress specifico dell’infertilità; Importanza della Genitorialità; 
Resilienza; Misure di outcome al trattamento di procreazione medicalmente assistita. 
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Zaia, V. (2017). El estrés, la parentalidad y la resiliencia: el camino del embarazo en las 
parejas infértiles en tratamiento de la procreación humana asistida. (Doctoral thesis, 
Methodist University of São Paulo, São Bernardo do Campo, Brazil). 

 
 

RESUMEN 
 
Este estudio investigó si y cómo el estrés de la infertilidad, la importancia de la parentalidad y 
la resiliencia tuvieron un impacto en el tratamiento per la procreación médicamente asistida 
(PMA) en parejas infértiles. 423 personas participaron de la investigación, de los cuales: 189 
mujeres, 183 hombres, edad media de 37 años, 72.1% se encontraban en el primer tratamiento 
de PMA, 69.3% tenían infertilidad primaria, 64% eran sedentarios, 21.9% había abortado 
anteriormente, el 71% tuvo que hacer uso de la técnica de fertilización in vitro. El 49.3% de 
los participantes creyeron que tenían más del 60% de posibilidades de éxito en su tratamiento. 
Para medir las variables, los instrumentos elegidos fueron: Infertility Related-Stress Scale 
(IRSS); Escala de Importancia de la parentalidad en la Infertilidad (IPIS) y la Escala de 
Resiliencia de Connor-Davidson (CD-RISC 10) y al final del tratamiento, se verificaron las 
medidas de resultado del tratamiento en PMA. Los principales resultados de los análisis 
descriptivos, correlaciónales y de regresión logística indicaron que los participantes con 
mayores niveles de estrés fueron: mujeres, tuvieron más tiempo de tratamiento en PMA, 
menores ingresos mensuales, creyeron excesivamente en el éxito del tratamiento. Se 
encontraron niveles más altos de importancia de la par en las personas que siguieron una 
religión y con una causa femenina de infertilidad. La resiliencia se ha asociado positivamente 
con las personas mayores. El estrés causado por la infertilidad y la importancia de la 
parentalidad se correlacionan positivamente entre sí, y ambos están invertidos por la 
resiliencia. Además, la importancia de la crianza se ha correlacionado con niveles más altos 
de ovocitos exhibidos. El estrés de la infertilidad, en su dominio intrapersonal, explica el 
6.5% de la varianza del embarazo, clasificando correctamente el 65% de los casos. Los 
resultados indican que las mujeres sufren más con la infertilidad que los hombres. Cuando la 
causa de la infertilidad se debe a ambos cónyuges, los niveles adecuados de importancia de la 
parentalidad y nivel escolar son factores de protección para el estrés. Creer excesivamente en 
el éxito del tratamiento de PMA y seguir una religión no es negativo en sí mismo. Las 
medidas de resultado del tratamiento PMA se modifican por los niveles de estrés, que a su vez 
está influenciado por la capacidad de recuperación, que debe desarrollarse en sujetos tratados 
por infertilidad. Por lo tanto, es necesario, una mirada continua sobre los aspectos 
emocionales de los pacientes infértiles, reduciendo los niveles de estrés y promoviendo la 
resiliencia y la autonomía en el camino elegido para tener a sus hijos. El establecimiento de 
protocolos que miden los niveles de estrés de la infertilidad, la importancia de la crianza y la 
capacidad de recuperación en pacientes tratados con PMA permitiría intervenciones 
específicas que conducirían a una mejor adaptación a la infertilidad, así como mejores 
medidas de resultado de tratamiento en PMA. 
 
Palabras clave: Infertilidad; Estrés específico de la infertilidad; Importancia de la 
parentalidad; Resiliencia; Medidas de resultado para el tratamiento de la procreación 
médicamente asistida. 
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Apresentação 
 
 
 Os estudos envolvendo a população com infertilidade são considerados de relevância, 

visto que desde 2002 a World Health Organization considera que a infertilidade é causa de 

desconforto social, atingindo milhões de pessoas; que para buscarem uma solução para si, 

requisitam serviços de Reprodução Humana Assistida (RHA), os quais vêm aumentando de 

forma considerável em todo o mundo. 

O presente estudo insere-se nesse contexto e busca um aprofundamento e ampliação 

da dissertação de mestrado, intitulada: “Aspectos Psicológicos e Qualidade de Vida em 

Pacientes de Ambulatórios de Reprodução Humana” (Zaia, 2014), na qual foi possível 

averiguar diversas variáveis envolvendo pessoas com infertilidade, dentre as quais: qualidade 

de vida, estresse, importância da parentalidade e afetividade. 

A infertilidade é compreendida como a não capacidade de conceber uma criança no 

período mínimo de um ano de tentativas constantes para engravidar em pessoas sexualmente 

ativas e sem uso de métodos anticonceptivos, tal definição, foi dada pela WHO em 1992, 

revista 2001 e mantida até os dias atuais. Acomete cerca de 10% da população mundial, o que 

equivaleria a 1 em cada 6 casais no mundo (Drosdzol & Skrzypulec, 2009). Estudo de Syiem 

e Reddy (2013), sugere um acometimento de até 20% de infertilidade na população mundial, 

e De Berardis (2014) quantifica em torno de 80 milhões de pessoas. 

Com o acometimento de tal parcela da população, a psicologia da saúde começa a se 

inserir no campo da RHA, e identifica uma associação da infertilidade a uma série de 

problemas e questões emocionais (Cousineau & Domar, 2007; Drosdzol & Skrzypulec, 

2009b; Monti, Agostini, Fagandini, La Sala & Blickstein, 2009; Ramazanzadeh, Noorbala, 

Abedinia, & Naghizadeh, 2009; Rockliff et al., 2014; Syiem & Reddy, 2013; Zaia, 2014; 

Wischmann, Scherg, Strowitzki, & Verres, 2008). Essa relação – psicologia e Reprodução 

Humana Assistida – segundo Martinelli e La Sala (2009) não deve ser observado 

unilateralmente, isto é, a infertilidade não gerará determinado e específico problema 

psicológico, pois é uma relação ampla, ou seja, composta por uma esfera afetiva-emocional-

relacional. 

Uma das questões centrais e motivadoras do presente estudo foi: como a resiliência 

pode influenciar sobre a importância da parentalidade e níveis de estresse de modo a impactar 

o resultado do tratamento para engravidar? 



 

 

14 

 Na prática clínica, observa-se que pacientes de Reprodução Humana Assistida (RHA) 

tendem a apresentar um intensificado quadro de sintomas depressivos e estresse, o que 

contribuiria à redução nas taxas de sucesso do tratamento ou no mínimo, prejudicaria no 

como o tratamento é vivenciado por essas pessoas (Holka-Pokorska, Jarema, & Wichniak, 

2015; Huppelschoten, 2013; Li, Newell-Price, Jones, Ledger, & Li, 2012; Morreale, Balon, 

Tancer, & Diamond, 2010). Sendo assim, seria importante realizar trabalhos, que como o 

presente, abordem a saúde psicológica na RHA, considerando os possíveis reflexos desta 

última na saúde geral dos indivíduos, principalmente diante do alto número de casos de 

infertilidade na população geral. Não é pretensão, contudo, o exaurimento da temática 

estudada. 

 A seguir será apresentada uma revisão conceitual que irá sustentar a presente pesquisa. 

Assim se falará sobre: o processo de levantamento de literatura, aspectos da infertilidade do 

ponto de vista biológico, sobre o tratamento de reprodução humana assistida e os aspectos 

psicológicos relacionados. Especificamente sobre o estresse relatado da infertilidade, será 

apresentada a importância da parentalidade, resiliência, finalizando a parte teórica com a 

apresentação de estudos que discutem sobre a influência de variáveis psicológicas no sucesso 

do tratamento em reprodução humana e, por fim, se fará a apresentação da problemática e dos 

objetivos do presente estudo. 
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I – REVISÃO CONCEITUAL E PROBLEMÁTICA 

 

 Considerando que o levantamento teórico é parte essencial e fornece as bases para o 

desenvolvimento de um trabalho acadêmico-científico (Flick, 2009; Minayo, 2014), 

considera-se indispensável uma breve apresentação dos passos tomados para realizar o 

levantamento de referencial teórico deste estudo. 

 

I.1. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
 

Utilizou-se as seguintes bases de indexação para a pesquisa: PUBMED, BVS-PSI, 

SCIELO, Portal de Periódicos da CAPES e considerando a disponibilização do Google 

Scholar pela CAPES, também utilizou-se dessa ferramenta de busca. 

O autor do presente estudo faz, contudo, a seguinte observação: apesar do uso do 

Google Scholar, verificou-se que essa ferramenta não é adequada às necessidades específicas 

do mundo acadêmico, visto que tal ferramenta é incapaz de distinguir resumo, corpo do texto 

e referências de um artigo, incluindo portanto, inúmeros estudos que não se relacionam com 

os descritores requisitados. 

  
Figura 1. Representação da Revisão Sistemática de Literatura realizada para o presente estudo. 
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Após análise e leitura de todos os trabalhos selecionados, foram criadas duas novas 

categorias temáticas: Reprodução Humana Assistida (RHA), contemplando principalmente os 

aspectos biológicos e médicos da RHA – com 49 artigos; e Modelo Final com 9 artigos, que 

foi composto por trabalhos que apresentavam propostas pertinentes aos objetivos deste 

presente trabalho. Segue-se então com a apresentação do marco teórico-conceitual. 
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I.2. INFERTILIDADE: ASPECTOS GERAIS E REPRODUÇÃO HUMANA 
ASSISTIDA 
 
 

Segundo a World Health Organization – WHO (WHO, 2001, 2006) e a Federação 

Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO (2011), a infertilidade 

é definida como a não capacidade de conceber uma criança no período mínimo de um ano de 

tentativas constantes para engravidar em pessoas sexualmente ativas e sem uso de métodos 

anticonceptivos. Nas mulheres, deve-se considerar ainda a idade fértil, alocada entre 15-45 

anos. 

Existem diferentes classificações de infertilidade segundo a WHO (1991), ratificadas 

pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO, 2011): 

! Infertilidade primária: ausência de gestação anterior, configurando uma 

incapacidade de concepção de um indivíduo, ainda que tenha relações sexuais 

constantes – em média quatro vezes na semana, segundo Drosdzol e Skrzypulec 

(2009). 

! Infertilidade secundária: não obstante a presença de gestação anterior, após dois 

anos dessa e de ter reiniciado o ciclo menstrual (para as mulheres), não se consegue 

uma nova gravidez. 

Estima-se que a fecundidade de um casal com 18 anos de idade, sem quaisquer questões 

de infertilidade, seja de 25% de chance de engravidar a cada ciclo menstrual. Certamente há 

de se considerar a frequência de coito e a distribuição destes ao longo do ciclo menstrual. O 

ápice da probabilidade para a fecundação, seria entre o 4° dia anterior e o 2° posterior à 

ovulação. Partindo desta relação do ciclo menstrual com as chances de engravidar, a mulher, 

historicamente, é vista como a principal responsável pela fertilidade do casal, contudo, do 

ponto de vista da saúde, sabe-se que que o fator masculino de infertilidade está associado ao 

feminino em cerca 30% dos casos e presente no casal em cerca de 50% das vezes como fator 

único gerador de infertilidade (Adamson & Baker, 2003; Boivin, Scanlan, & Walker, 1999; 

Fehring, Schneider, & Raviele, 2006; Wilcox, Dunson, & Baird, 2000). 

A WHO (2006), estima que seriam entre 8 a 10 por cento a população em idade 

reprodutiva e casada (o que representaria 1 casal a cada 6 no mundo) que apresentaria algum 

problema de infertilidade. Um estudo de Syiem e Reddy (2013) aumenta a estimativa até 20% 

de infertilidade no mundo e De Berardis et al. (2014) a quantifica em torno de 80 milhões de 

pessoas. Tal dado, comporta implicações demográficas e sobre a saúde biopsicossocial de 

todos esses indivíduos (e.g.: Arya & Dibb, 2016; Gremigni et al., 2017; Ramos, Gameiro, 
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Soares, & Santos, 2010; Rockliff et al., 2014; Tao, Coates, & Maycock, 2012). Como medida 

para contrapor a infertilidade, surge, e na última década cresce vertiginosamente, a 

Reprodução Humana Assistida - RHA, ou em inglês Assisted Reproductive Technology – 

ART (FEBRASGO, 2011; Vayena, Rowe, & Griffin, 2002). 

A RHA é um tratamento que visa oferecer possibilidade às pessoas inférteis de ter uma 

gestação, a depender do tratamento as chances de engravidar a cada ciclo podem chegar até 

40%, contrapondo os 25% de sucesso em uma gestação para um casal jovem sem questões de 

infertilidade (WHO, 2006). Considerando a possibilidade de fazer tratamentos seguidos, as 

chances somadas de engravidar são acrescidas, podendo chegar a 60% segundo Rockliff et al. 

(2014).  

Há contudo de se considerar que, apesar da taxa de sucesso elevada, é ainda grande a 

chance da não gestação, o que leva um novo confronto com a impossibilidade de gestação e 

frustração, principalmente quando balanceados pelo alto investimento emocional e financeiro 

que o indivíduo tem na situação de RHA (Sina, Ter Meulen, & Carrasco de Paula, 2010; 

WHO, 2006, 1992). 

Fator importante na fertilidade do ser humano e sobretudo da mulher é o fator idade, 

ainda que a idade reprodutiva esteja posta entre 15 e 45 anos, diversos estudos (e.g.: 

FEBRASGO, 2011; Vayena et al., 2002; WHO, 2006b, 1991) indicam uma forte redução da 

fertilidade, por questões biológicas, a partir dos 35 anos, com agravo após os 38 anos. 

Exemplo de questões biológicas, seriam: maior hiato temporal na concepção, aumentado risco 

de aborto e complicações obstétricas, redução da reserva ovariana (McMahon, Gibson, Allen, 

& Saunders, 2007; Su et al., 2017). 

 O diagnóstico de infertilidade deve ser compreendido como pertencente ao casal, e 

pode ser dividido em três grandes categorias: infertilidade em ao menos um dos 

companheiros; infertilidade em ambos os cônjuges; e infertilidade idiopática – considerada 

sem causa aparente ou sem um fator determinante (Burns, 2007; FEBRASGO, 2011; Righetti, 

Galluzzi, Maggino, Baffoni, & Azzena, 2009). 

Autores como De Berardis et al. (2014), Sina et al. (2010), Righetti et al. (2009) e 

WHO (2006) reportam alguns percentuais de incidência das principais causas de infertilidade, 

que em taxas gerais seriam: fator feminino e masculino, 18%; fator feminino, 57% (sendo: 

defeito ovulatório, 29%; fator tubários, 16%; endometriose, 7%; fator cervical, 2%; fator 

uterino, 3%); fator masculino, 21%; esterilidade não explicada, 4%; e Outros, 4%. Ainda 

existindo a possibilidade da coexistência de mais de um fator de infertilidade. 
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Segundo os mesmos autores a identificação das incidências advém da própria forma 

de diagnosticar a esterilidade, que normalmente é feita observando diversos níveis: qualidade 

e concentração do esperma, avaliação cervical, ovulação, avaliação do útero, avaliação 

tuboperitoneal, genitais masculinos/femininos, avaliação genética, hormonal, entre outras. 

Desta forma, a infertilidade pode ter origens em fatores masculinos, femininos ou em ambos, 

visto a consideração do diagnóstico sobre o casal. 

Considerando a infertilidade de cunho idiopático, An, Sun, Li, Zhang, e Ji (2013) e 

Righetti et al. (2009) consideram que em parte, poderia ser explicada por fatores 

psicogênicos, ainda que não se tenha especificamente uma causa direta. Os autores ainda 

propõem um último tipo de infertilidade, que é controversa, que seria a de tipo imunológica, 

na qual os anticorpos, sejam feminino (isoanticorpos), sejam masculino (anticorpos anti-

espermatozoide), atacariam o espermatozoide comprometendo sua funcionalidade, neste caso 

de infertilidade, o casal não ficaria impossibilitado de conceber, contudo ocorreria uma 

considerável redução na taxa de fertilidade. 

Em 2006, a WHO declara a infertilidade como causadora de importante desconforto 

social, atingindo milhões de pessoas. A partir de então existe um vertiginoso aumento na 

oferta, na conscientização de necessidade e na busca por serviços de reprodução humana 

assistida em todo o mundo (Rockliff et al., 2014; WHO, 2006). 

Estima-se que em relação aos pacientes que buscam pelo tratamento em reprodução 

humana, cerca de 85 a 95% necessitariam apenas de um tratamento convencional 

(considerado de baixa complexidade), e apenas 3% teriam necessidade de alguma técnica 

mais invasiva ou sofisticada – considerada de alta complexidade (Cousineau & Domar, 2007; 

FEBRASGO, 2011; JAIN & GUPTA, 2007; WHO, 1991). 

 Os tratamentos de baixa complexidade, são realizados com fecundação in vivo, isto é, 

a fecundação ocorre no interior do corpo feminino. Isto pode ocorrer através da inseminação 

artificial, técnica na qual o sêmen, limpo e selecionado, são coletados e injetados diretamente 

no útero da paciente. Os tratamentos de alta complexidade necessitam da manipulação de 

gametas, sejam masculinos, sejam femininos, podendo ser diretamente dos pacientes ou 

doados, e compreende sobretudo a fertilização in vitro (Cousineau & Domar, 2007; 

FEBRASGO, 2011; Nyboe-Andersen et al., 2009; WHO, 2006b; Wischmann, 2008). Os 

impactos psicológicos que a infertilidade possui na vida das pessoas com esta dificuldade 

serão abordados na seção seguinte.   
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I.3. PSICOLOGIA E REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 
 
 

Dentro do amplo espectro de estudos da psicologia, existem aqueles que se 

concentram no campo da infertilidade humana e nos diversos impactos que ela causa sobre as 

pessoas que estão fazendo tratamento para infertilidade. Diversos autores, salientam a 

intrínseca relação entre infertilidade e a RHA com diferentes questões psicológicas, as quais 

necessitam de um olhar amplo, que perpasse as esferas: afetiva, emotiva e relacional (e.g.: 

Akyuz & Sever, 2009; Bayley, Slade, & Lashen, 2009; Benagiano, Carrara, & Filippi, 2009; 

Corrêa, Vizzotto, & Cury, 2007; Gremigni et al., 2017; Martinelli & La Sala, 2009; Monti et 

al., 2009; Ramazanzadeh et al., 2009; Righetti & Luisi, 2007; Rockliff et al., 2014; Volgsten, 

Skoog Svanberg, Ekselius, Lundkvist, & Sundström Poromaa, 2008; Wischmann et al., 2008). 

A infertilidade leva à interrupção nos processos de desenvolvimento individual e de 

casal, com perda de controle sobre a própria existência e emoções, alterando ainda, a 

percepção da identidade de cada um (Canada & Schover, 2012; Cousineau & Domar, 2007; 

Kazandi, Gunday, Mermer, Erturk, & Ozkınay, 2011; Wirtberg, Möller, Hogström, Tronstad, 

& Lalos, 2006). Ter-se-ia então uma relação inversa entre saúde mental e infertilidade, com 

redução do bem-estar geral, sentimentos de culpa e evitamento relacionados aos problemas de 

fertilidade, principalmente na mulher (Costabile & Spevak, 1999; Farinati, Rigoni, & Müller, 

2006; Kazandi et al., 2011; Rockliff et al., 2014; Syiem & Reddy, 2013). Adaptar-se à 

infertilidade seria algo positivo para a saúde mental, mas isso depende diretamente da 

percepção do indivíduo sobre as vivencias da infertilidade (Anderson, 2013; Arya & Dibb, 

2016; Newton, Feyles, & Asgary-Eden, 2013). 

Acreditar no sucesso do tratamento é algo comumente supervalorizado pelos 

pacientes, Rockliff et al. (2014), descreve que pelo menos 33% dos pacientes consideram 

mais de 50% de chances de engravidar no primeiro tratamento. É necessária a atenção da 

equipe de saúde sobre essa crença, pois pessoas que buscam ter filhos e que não obtém o 

sucesso esperado, apresentam infelicidade, frustração mental e existencial, baixo suporte 

social, com agravo a cada nova tentativa com insucesso (Agostini et al., 2011; Auhagen-

Stephanos, 2009; Drosdzol & Skrzypulec, 2009; Ehsanpour, Mohsenzadeh, Kazemi, & 

Yazdani, 2009). 

Além da redução gradual da percepção do suporte social, ocorre o isolamento social e 

o voltar-se à si mesmo, principalmente na mulher, algo que adviria do sentimento de culpa, e 

do medo de exposição ao ridículo, por sua incapacidade de realizar o que todo animal poderia 

fazer: reproduzir-se. Sendo assim, a infertilidade biológica poderia levar à uma esterilidade 
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social, dando inicio a um perigoso círculo vicioso, visto que o suporte social é percebido 

como algo extremamente positivo para a saúde emocional das pessoas que vivenciam a 

infertilidade (Auhagen-Stephanos, 2009; Boivin, Scanlan, & Walker, 1999; Fisher & 

Hammarberg, 2012; Greil, Shreffler, Schmidt, & McQuillan, 2011; Martinelli & La Sala, 

2009; Vayena et al., 2002). 

A infertilidade representa um desastre significativo nas existências dos casais que 

chegam a apresentar sintomas psicopatológicos, como ansiedade (8-28% dos casais) e 

depressão (15-54% dos casais) em níveis comparados à diversas doenças crônicas, como 

doenças cardíacas, neoplasias, isquemias e hipertensão (Adjiman & Mouzon, 2002; 

Cousineau & Domar, 2007; De Berardis et al., 2014; Drosdzol & Skrzypulec, 2009b; Ghavi, 

Mosalanejad, Golestan, & Taheri, 2015; Herbert, Lucke, & Dobson, 2010; Kazandi et al., 

2011) 

Há ainda casais que comparam as vivências psicológicas da infertilidade àquelas como 

a do câncer (Benyamini, Gozlan, & Kokia, 2009). Alguns estudo indicam fatores que 

reduzem o bem-estar do casal, dentre eles: como o casal enfrenta a infertilidade (Bayley et al., 

2009; Fisher & Hammarberg, 2012); dificuldades na sexualidade (Faramarzi et al., 2013; 

Gremigni et al., 2017; Martinelli & La Sala, 2009); tempo de infertilidade – levaria ao 

aumento do estresse e depressão (Kazandi et al., 2011); número de tentativas e insucesso das 

mesmas (Martinelli & La Sala, 2009; Sina et al., 2010); a religiosidade – pode favorecer o 

bem estar (Sina et al., 2010); procedimento para diagnóstico – como testes, exames – bem 

como o diagnóstico em si (Fisher & Hammarberg, 2012; Gremigni et al., 2017; Schmidt, 

2009; Vayena et al., 2002); e o prognóstico – o qual aumentaria o nível de ansiedade, 

sobretudo quando vem atribuído a um dos membros do cada, soma-se também a “culpa do 

não engravidar (Martinelli & La Sala, 2009; Vayena et al., 2002). 

Um diagnóstico que levante causas inexplicadas (infertilidade idiopática) pode ser 

encontrado entre 10 a 30% nos casais inférteis e pode repercutir no casal de modo diferente 

do que um diagnóstico que aponte a causa exata da infertilidade, tendo maiores níveis de 

ansiedade e depressão, além de uma maior influência negativa na relação do casal, uma 

hipótese possível para isso é a ausência de uma explicação concreta para a dificuldade de 

conceber um filho (Akhter, Alam, Khanam, & Zabin, 2011; Burns, 2007; De Berardis et al., 

2014; Fisher & Hammarberg, 2012; Knoll, Schwarzer, Pfüller, & Kienle, 2009; Lykeridou, 

Gourounti, Deltsidou, Loutradis, & Vaslamatzis, 2009). 

Não somente o diagnóstico pode influir sobre as pessoas com infertilidade, mas 

também o sexo, as mulheres são significativamente mais afetadas negativamente pela 
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infertilidade do que seus parceiros, apresentando maiores riscos à saúde mental, mais 

suscetibilidade à influência social, menores níveis de qualidade de vida e quadros mais 

intensos de estresse, depressão e ansiedade (Bar-Hava et al., 2001; Borneskog, Skoog 

Svanberg, Lampic, & Sydsjö; 2012; Chachamovich et al., 2010; Cooper, Gerber, McGettrick, 

& Johnson, 2007; Johansson et al., 2009; Månsson et al., 2011; Thompson, Woodward, & 

Stanton, 2012). Dentre os fatores que moderam os aspectos citados, interferindo maiormente 

com a adaptação e bem estar estão: repetição de ciclos (Akyuz & Sever, 2009; Reis, Xavier, 

Coelho, & Montenegro, 2013); não querer adotar uma criança (Arya & Dibb, 2016); 

insucesso do tratamento (Huppelschoten et al., 2013); questões socioeconômicas (Moura-

Ramos, Gameiro, Canavarro, Soares, & Santos, 2012); baixa autoestima (Martinelli & La 

Sala, 2009); tendência à introversão e à instabilidade emocional (Ramos, Gameiro, Soares, & 

Santos, 2010); perceber maior empenho no tratamento do que o marido (Benyamini et al., 

2009); e a medicação em uso – por exemplo a progesterona que possui efeitos depressivos, 

irritabilidade e redução da libido (Burns, 2007). 

Ainda que os estudos indiquem maior impacto sobre a parte feminina, os homens 

também sofrem com a infertilidade (Karatas et al., 2011), apresentando sintomas de estresse, 

angústia, ansiedade e outras vivências, que aparentam serem influenciadas por alguns temas 

recorrentes para o sexo masculino (Wischmann, Scherg, Strowitzki, & Verres, 2008), dentre 

as quais:  percepção de menos suporte social – de amigos, família, colegas de trabalho (Fisher 

& Hammarberg, 2012); percepção de menos atenção pela equipe de saúde reprodutiva (Arya 

& Dibb, 2016); grande preocupação pelos aspectos financeiros do tratamento (Akyuz & 

Sever, 2009); intensa busca por se tornar genitor (Fisher & Hammarberg, 2012); necessidade 

de ser ouvido (Sina et al., 2010); preferência por receber informações orais (Fisher & 

Hammarberg, 2012); medo de julgamento pela parceira e mudanças na vida sexual (Vayena et 

al., 2002). 

Existem ainda aspectos da mulher que influem no homem e do homem sobre a 

mulher, denotando uma dependência intra casal, os mais descritos em literatura seriam: o tipo 

de infertilidade (se masculina ou feminina) tendem a modelar a resposta do(a) parceiro(a) 

(Lykeridou et al. 2009); o modo como ocorre o enfrentamento à infertilidade por um dos 

membros do casal – ativo ou por evitamento (Peterson, Pirritano, Christensen, & Schmidt, 

2008); o quanto acredita-se no sucesso do tratamento – se o casal tende a perceber as próprias 

chances de modo diferente, geraria maior desconforto; o humor dominante dos parceiros 

(Benyamini et al., 2009; Tao, Coates, & Maycock, 2012); dentre outros. 
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A vinculação ou desistência do tratamento pelos pacientes é algo que merece atenção, 

que envolve uma série de fatores, o casal – com suas singularidades – e a equipe de saúde. 

Deve-se considerar de antemão que o tratamento para a infertilidade em si, gera sofrimento e 

estresse à mais do que o quadro de infertilidade (Greil, McQuillan, Lowry, & Shreffler, 

2011), portanto é importante verificar os recursos internos dos pacientes para o enfrentamento 

do tratamento e preparar as equipes médica e administrativa para o contato com os pacientes e 

suas demandas emocionais (Peterson et al., 2012). Além de trabalhar para aumentar a 

confiança que os pacientes têm em si e no tratamento, e não somente realizar os protocolos 

com eficiência (Akyuz & Sever, 2009). O foco da equipe deve-se recair sobre o casal e não no 

individual, considerando os possíveis tratamentos anteriores sem resultado positivo (Fisher & 

Hammarberg, 2012; Pedro et al., 2016).  

Os próprios pacientes indicam em si, fatores prováveis que os levariam à desistência 

do tratamento, como: questões financeiras, no homem; medo de afrontar novo tratamento, 

após insucesso e depressão, na mulher; descontentamento psicológico, em ambos (Pedro et 

al., 2017; Štulhofer, Træen, & Carvalheira, 2013; Zerach, Anat, Solomon, & Heruti, 2010). E 

fatores que favoreceriam a adesão: cognitivo – que abarque questões de compreensão do 

tratamento e preocupações; emocional – busca pelo bem-estar psíquico; relacional e social – 

suporte e apoio marital, familiar, de amizades e colegas; comportamental (Cserepes, Kollár, 

Sápy, Wischmann, & Bugán, 2013; Gameiro et al., 2015). 

No sentido de favorecer a adaptação à infertilidade e ao tratamento de reprodução 

humana assistida, alguns fatores protetivos, tanto para as mulheres quanto para os homens, 

foram identificados, dentre eles: comunalidade no enfrentamento à infertilidade (Bayley et al., 

2009; Thompson et al., 2012); enfrentamento ativo ao tratamento (Vayena et al., 2002); 

perceber suporte familiar e da equipe (Agostini et al., 2011); vivenciar alguma espiritualidade 

(Sina et al., 2010); obter informações que favoreçam a previsibilidade no decorrer do 

tratamento e suporte psicossocial (Cousineau & Domar, 2007; Mikkelsen, Madsen, & 

Humaidan, 2013). 

Com tantos e distintos fatores envolvidos na Reprodução Humana Assistida (RHA), 

muitos dos quais de origem psicológica, alguns autores pesquisam sobre o impacto direto da 

psicoterapia e acompanhamento psicológico sobre as pessoas com problema de infertilidade, 

dentre os achados, tem-se que uma intervenção que vise o suporte e reequilíbrio emocional do 

paciente, considerando as individualidades, questões culturais e compreensão da 

parentalidade levariam à uma influência positiva sobre os resultados do tratamento bem como 

a adesão ao mesmo, com redução do sofrimento emocional e dos afetos negativos (Anderson, 
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2013; Burnett, 2009; Cousineau & Domar, 2007; Hentschel et al., 2008; Iris, Kirmizi, & 

Taner, 2013; Moura-Ramos et al., 2012; Ramos et al., 2010; Sina et al., 2010; Solati & 

Lo’Bat-Ja’Farzade, 2016). 

Contudo, ainda são poucos os pacientes em RHA que buscam tratamento 

psicoterápico, a maioria alega não fazê-lo por motivos práticos, como: “não sei com quem 

falar”, “não sei como poderia ser útil”, o que seria indicado como uma possível forma de 

resistência (Boivin, 2003; Millheiser et al., 2010). 

O acompanhamento continuado pela psicologia pode levar o casal, a partir das 

próprias crenças, a resignificar e compreender a infertilidade (Ramos et al. 2010) e suas 

consequências (Hentschel et al., 2008), melhorando a resiliência à mesma e a qualidade de 

vida (Abedinia, Ramezanzadeh, & Noorbala, 2009), a adesão ao tratamento, o vínculo com a 

equipe médica – reduzindo tensão e melhorando o trato (Peterson et al. 2012). O suporte 

psicológico de cunho cognitivo comportamental teria inclusive, melhor resposta do que o uso 

de fluoxetina para a redução de estresse em pessoas sob tratamento de infertilidade (Burns, 

2007; Faramarzi et al., 2013). 

A discordância nos efeitos da intervenção psicossocial recai, sobretudo, sobre o 

sucesso no tratamento (principalmente gestação positiva/negativa), alguns indicam que esse 

tipo intervenção não alteraria as taxas de finalização positiva da reprodução humana (e.g.: 

Boivin, 2003) enquanto outros indicam que melhora o sucesso do tratamento, inclusive 

apontando uma melhora em 39,8% (e.g.: Abedinia et al., 2009; Boivin, Griffiths, & Venetis, 

2011; Gorayeb, Borsari, Rosa-e-Silva, & Ferriani, 2012). 

 

 
I.3.1 Estresse Relatado da infertilidade (Infertility-Related Stress - IRSS) 
 
 

Um dos primeiros autores a pesquisar sobre estresse foi Selye em 1936, que considera o 

estresse como um conjunto de reações desenvolvidas por um organismo que se encontra em 

situações nas quais são imperiais um esforço adaptativo. Selye considera principalmente o 

estresse físico e seus reflexos sobre o organismo, descrevendo três níveis: alarme, resistência 

e esgotamento. O organismo, como resposta extrema, pode desenvolver doenças como 

hipertensão arterial, distúrbios gastrointestinais, entre outras (Selye, 1976). 

Com o desenvolvimento no campo da pesquisa e mudanças na concepção de saúde, o 

estresse passa a ser considerado uma resposta para situações que são percebidas como 

ameaçadoras ao bem estar físico e /ou psicológico do indivíduo (Hoeksema et al., 2012). 
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O estresse possui características bioquímicas e genéticas, de modo a variar a intensidade 

e formas de manifestação (Lipp, 2006). A autora relata um aspecto positivo do estresse, o 

qual, em nível moderado, auxilia na produtividade e na motivação. Todavia, ao apresentar-se 

em níveis aumentados desencadearia diversas patologias, sejam biológicas, sejam nas relações 

interpessoais (ex.: irritabilidade, depressão e ansiedade). Temáticas de vida que se repetem 

constantemente, tendem a gerar excessivo estresse, contribuindo para uma sensação de maior 

fragilidade e desgaste emocionais, levando a um cenário de estresse crônico (Lipp, 2006). 

A experiência da infertilidade, principalmente na infertilidade primária, é relatada 

como algo doloroso, que envolve vergonha, frustração, baixa autoestima, com frequente 

sentimentos de tristeza e angústia, principalmente se as pessoas inférteis ainda não tiverem 

filhos. No intuito de superar a infertilidade, o casal procura um tratamento, que por si é 

estressante (Moura-Ramos et al., 2012), iniciando uma intensa busca pelo próprio 

diagnóstico, o qual, em muitos casos, será incerto (idiopático), aumentando as incertezas do 

“porquê” não conseguem engravidar (Peters, Jackson, & Rudge, 2011). Assim, a infertilidade 

é uma vivência repleta de estressores que levarão a um quadro de estresse específico da 

infertilidade, em diferentes níveis, mas de grande especificidade, reduzindo possíveis 

respostas adaptadas e saudáveis do casal à experiência vivida, dessa forma investigar o 

estresse específico da infertilidade é importante e pode trazer benefícios aos pacientes, como 

intervenções mais assertivas (Khodarahimi, Hosseinmirzaei, & Bruna, 2014; Lykeridou et al., 

2009; Lykeridou et al., 2011; Moreira, Melo, Tomaz, & Azevedo, 2006; Muñoz, Kirchner, 

Forns, Penarrubia, & Balasch, 2009; Peterson, Newton, Rosen, & Skaggs, 2006; Spotorno, 

2005).  
As incertezas de um tratamento em RHA (resposta – gravidez, número de oócitos 

visualizados, etc.; e sucesso do tratamento – gravidez negativa, por exemplo) levam à uma 

sensação de nova perda de controle (Naab, Brown, & Heidrich, 2013), visto que a primeira 

acontece quando o casal se vê impossibilitado de gestar um filho no momento que escolheram 

e agora impossibilitados apesar de realizarem um tratamento específico (Gourounti, 

Anagnostopoulos, & Vaslamatzis, 2010). Como resposta às incertezas, muitos casais tentam 

evitar o assunto “infertilidade” e se isolam entre si, considerando-se menos homens e 

mulheres, e afastam-se dos familiares e amigos, favorecendo a intensificação do estresse.  

Outros estressores específicos da infertilidade seriam: sexo – mulher (Gana & 

Jakubowska, 2014/2016; Lykeridou et al., 2009; Shafaie, Mirghafourvand, & Rahimi, 2014); 

causa da infertilidade (De, Roy, & Sarkhel, 2017; Tao, Coates, & Maycock, 2011); causa 

masculina da infertilidade – azoospermia, por exemplo (Lykeridou et al., 2009); não verificar 



 

 

26 

as necessidades emocionais de cada pacientes – como suporte, redução de estresse, melhoria 

de qualidade de vida (Schneider & Forthofer, 2005); abortos e insucesso em tratamentos 

anteriores (Li, Newell-Price, Jones, Ledger, & Li, 2012); não racionalização dos aspectos do 

tratamento (De, Roy, & Sarkhel, 2017).  

Os níveis de estresse da infertilidade podem ser mensurados, não somente através de  

medidas psicológicas, mas também através de medidas laboratoriais correlacionadas. Dentre 

as medidas laboratoriais que podem sofrer com altas de estresse encontram-se idade, evolução 

e transferência embrionária e o próprio sucesso do tratamento, tendo visto o eixo hipófise-

ovário e como este influi nas etapas relacionadas à ovulação e produção do espermatozoide 

(Gourounti, Anagnostopoulos, & Vaslamatzis, 2011, Moreira, Lima, Sousa, & Azevedo, 

2005). 

À procura pela individualização e melhor compreensão dos fatores que levam ao 

estresse, Gremigni et al. (2017) fazem uma comparação cross-cultural entre Itália e Brasil. 

Apesar de encontrarem o mesmo nível de estresse específico da infertilidade em ambas as 

populações, identificam fatores distintos que os compõem (como escolaridade, por exemplo). 

Os resultados de Gremigni et al. corroboram achados de Donarelli et al. (2015) que haviam 

encontrado resultados semelhantes em estudo, no qual validaram na Itália um instrumento 

para mensurar vivências emocionais – compreendida pelos autores como estressores centrais 

da infertilidade – e estresse (Fertility Problem Inventory – FPI) e verificaram que as 

características socioculturais influem nos níveis de estresse.  

Buscando pelas especificidades do estresse, Martins, Costa, Peterson, Costa e Schidt 

(2014) propõem uma análise utilizando-se do Atent Growth Modeling (LGM), com dados do 

momento do tratamento e cinco anos depois do término, objetivando identificar a trajetória do 

estresse ao longo do tempo e o possível efeito do repartnering (re-casamento) sobre a 

trajetória do estresse. Encontraram que casais que se mantém casados, mesmo após falha no 

tratamento, possuem menor estresse-específico da infertilidade do que aqueles que se 

separaram. Além disso,  ao longo dos cinco anos, para ambos os grupos, há um acréscimo nos 

níveis de estresse. Há ainda a distinção por sexo, apontando nas mulheres maiores níveis de 

estresse-específico da infertilidade. Ao fim, identificam como preditores desse tipo de estresse 

a estabilidade marital, sexo e tempo de infertilidade. 

Wang et al. (2015) propõem um modelo estrutural para compreender melhor o estresse 

da infertilidade, tendo encontrado que o “estresse marital” tem um efeito direto sobre a 

“culpa” que por sua vez possui um efeito direto sobre a percepção do estresse da infertilidade, 

assim como também ocorre com “estresse marital” e “estresse social”, e com um efeito 
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inverso está a importância de filhos. A percepção do estresse da infertilidade terá efeito direto 

sobre a ansiedade e depressão, que se relacionam positivamente entre si. Em contrapartida, 

tem-se a “autoestima”, tendo um efeito direto sobre ela o suporte social, e um efeito inverso a 

“culpa”. 

Os modelos anteriormente identificados, podem ser complementados ou mesmo 

confirmados por estudo empíricos, que também buscam estudar a relação do estresse da 

infertilidade e o tratamento, apontando fatores que podem influir nessa relação: percepção do 

próprio estresse (Peterson, Newton, & Rosen, 2003); suporte social (Ehsanpour et al., 2009; 

Martins, Peterson, Almeida, Mesquita-Guimarães, & Costa, 2013); sexo e relação marital 

(Donarelli et al., 2012); autoestima (Schneider & Forthofer, 2005); ansiedade (Naab et al., 

2013); depressão (Peterson, Sejbaek, Pirritano, & Schmidt, 2013); importância de se ter uma 

criança (Peterson, Newton, & Rosen, 2003); suporte familiar (Martins, Peterson, Almeida, & 

Costa, 2011). Em suma, todos esses aspectos descritos, teriam o seguinte funcionamento: 

quanto maior a percepção de estresse, maior o quadro de ansiedade e depressão, que por sua 

vez podem ser reduzidos a partir de um adequado suporte social, uma adequada relação 

marital (ex.: igual percepção do tratamento e estresse) e intervenções que favoreçam a 

autoestima e a adequação da ideia de se ter um filho para um nível racional e palpável. 

Coughlan, Walters, Ledger, e Li (2014), identificam a seguinte informação: os altos níveis de 

estresse da infertilidade quando da falha de implantação, podem ser equiparados quando da 

ocorrência de um aborto. 

Existem estressores específicos da infertilidade que possuem peso e características 

diferentes para o homem e para a mulher, e que como apontado por Cserepes et al. (2013) 

diversos autores concordam que a mulher a possuir maiores níveis de estresse (e.g.: Boivin & 

Schmidt, 2005; Shafaie et al., 2014) e existe uma relação entre o estresse intra-casal 

(Donarelli et al., 2014; Galhardo, Cunha, Pinto-Gouveia, & Matos, 2013). Dentre os 

mediadores de estressores específicos da infertilidade femininos pode-se considerar: 

autocompaixão - moderada por vergonha interna e externa (Galhardo et al., 2013); percepção 

da própria feminilidade e compreensão dos papéis tradicionais (Cserepes et al., 2013); a 

percepção em 64% das mulheres de serem estigmatizadas por não conseguirem ter um filho, 

moderada pela escolaridade, reduz em mulheres com maior nível educacional (Donkor & 

Sandall, 2007); número de tratamentos com piora na relação marital (Boivin & Schmidt, 

2005; Van Der Merwe, & Greeff, 2015). 

Outros mediadores de estresse, com influência sobretudo nas mulheres, mas também 

nos homens, são: auto-culpa e evitamento da infertilidade (Bayley et al., 2009); enfrentar de 
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forma ativa e significar a vivência da infertilidade – redução do estresse (Aflakseir & Zarei, 

2013); autoestima – que pode levar à melhora ou piora do estresse a depender da idade, tipo 

de infertilidade, tempo de diagnóstico e número de tentativas para engravidar (Dooley, 

Dineen, Sarma, & Nolan, 2014); a decisão de contar sobre a infertilidade (Gradvohl, Osis, & 

Makuch, 2013) e tratamento – não contar quando o suporte social é bom, e contar, quando é 

ruim, aumenta o estresse (Martins et al., 2013); e por fim, respostas negativas ao tratamento – 

poucos óvulos, não gravidez, espermatozoides ruins (Boivin & Schmidt, 2005; Hajiyan, 

Afshari, Abedi & Hashemi, 2016). Um estressor específico da infertilidade somente 

masculino, seria o autojulgamento – moderado pela vergonha de si mesmo (Galhardo et al., 

2013). 

Tendo o exposto, é possível compreender como o estresse da infertilidade tende a 

impactar direta e indiretamente sobre o tratamento. Assim, intervenções psicológicas e 

mesmo da equipe de saúde reprodutiva no geral, são necessárias e tendem a reduzir o estresse 

da infertilidade (Boivin & Andersen, 2005; Boivin & Schmidt, 2005; Schmidt, Tjørnhøj-

Thomsen, Schneider, & Forthofer, 2005). As intervenções descritas em literatura são as mais 

variadas: escrita expressiva; intervenções grupais; clarificação sobre o processo do 

tratamento; intervenções on-line (todavia, sem efetivos resultados); terapia cognitivo-

comportamental, com resultados superiores ao uso de fluoxetina para redução de estresse 

(Faramarzi et al., 2013; Matthiesen et al., 2012; Schmidt et al., 2003, 2005). 

Para a avaliação do estresse específico da infertilidade foi proposta por Casu e Gremigni 

(2016) uma medida psicológica: a Escala de Estresse Relatado da Infertilidade – Infertility-

Related Stress Scale (IRSS) – composta por 12 aspectos da vida do indivíduo – 1 por item – 

que se agrupam em dois fatores: estresse intrapessoal (ex.: “quanto estresse o problema de 

infertilidade influi no meu bem-estar físico”) e estresse interpessoal (ex. “quanto estresse o 

problema de infertilidade influi na minha eficiência no trabalho ou nas atividades 

domésticas”). O formato de resposta é do tipo fechada, ancorada nos pontos 1 e 7 (1 = 

“nenhum estresse” a 7 = “muitíssimo estresse”). Esse instrumento foi validado pelas autoras 

em italiano, tendo encontrado os seguintes parâmetros estatísticos: X2 = 250,72, p < 0,001, 

RMSEA = 0,08 (0,07-0,09 – CI90%), SRMR = 0,05, CFI = 0,98, NFI = 0,97. Com Alfa de 

Cronbach, para o IRSS de α = 0,91; para o fator intrapessoal, α = 0,89; e para o fator 

interpessoal, α = 0,87. 

No Brasil essa escala foi traduzida, validada e teve sua estruturada verificada por Zaia 

e Martins (em elaboração a). Em seu estudo, com 1225 participantes de um centro de 

reprodução humana assistida, os autores verificaram a estrutura da escala através de análise 
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fatorial exploratória e confirmatória, propondo a retirada de um dos itens (“Na minha 

eficiência no trabalho ou nas atividades domésticas”) que se mostrou instável, ficando com 11 

itens referentes aos diferentes aspectos da vida do indivíduo. O formato de resposta (ancorada 

em 1 e 7) e os fatores de estresse: intra e interpessoal se mantiveram. Os parâmetros 

estatísticos relatados foram: χ2 = 209,320; p < 0,001; Grau de Liberdade (d) = 36; RMSEA 

(CI 90%) = 0,078 (0,68-0,88); CFI = 0,972; GFI = 0,954; CMIN = 5,814. Com valores de 

Alfa de Cronbach de: 0,91 para o Fator Estresse Intrapessoal e 0,89 para o Fator Estresse 

Interpessoal. 

O Estresse Relatado da Infertilidade avaliado pela IRSS pode ser definido como o 

esforço adaptativo em situação de infertilidade que envolve estressores específicos 

relacionados à situação de ser infértil com a vida quotidiana da pessoa (Casu & Gremigni, 

2016). Níveis de estresse da infertilidade altos caracterizam dificuldade adaptativa à 

infertilidade vivida pela pessoa. Na IRSS o indivíduo refere o quanto determinados 

estressores de cunho temático “infertilidade” estão presentes e interferem em aspectos gerais 

em sua vida. 

 

I.3.2 Importância da Parentalidade na infertilidade 
 
 

A Reprodução Humana Assistida (RHA) vem se consolidando cada vez mais, 

principalmente com o desenvolvimento tecnológico na medicina que trouxe facilidades e 

melhores tratamentos. Diversos autores buscaram compreender os principais temas vividos 

pelas pessoas com infertilidade (e.g.: Bayley et al., 2009; De et al. 2017; Fisher & 

Hammarberg, 2012; Gana & Jakubowska, 2014/2016; Gourounti et al., 2010; Li et al., 2012; 

Lykeridou et al., 2009; Shafaie et al., 2014; Tao et al., 2011; Volgsten et al., 2008; 

Wischmann et al. 2008). 

Os principais temas vivenciados na infertilidade são compreendidos como o relato das 

principais temáticas que podem ter impacto sobre aspectos emocionais (ex.: “necessidade de 

ser pai”; “só posso ser feliz com um filho”) das pessoas com problema de infertilidade e que 

tendem a se relacionar com os níveis de estresse específicos da infertilidade (Nachtigall, 

Becker, & Wozny, 1992; Newton, Sherrard, & Glavac, 1999). 

Buscando por compreender esses temas, também tidos como estressores, Karaca e 

Unsal (2015) realizam um estudo qualitativo identificando a pressão social e o estigma pela 

incapacidade de se tornar genitor, influi negativamente na auto-percepção e na visão de vida 
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dos pacientes. Os autores relatam a busca da espiritualidade como forma de superar a 

infertilidade e evitar os estigmas sociais. Esse estudo, corrobora Slade, O'Neill, Simpson, e 

Lashen (2007), que relacionaram ainda a estigmatização com a qualidade do suporte social na 

mulher e com a divulgação da infertilidade para outrem no homem. 

Moura-Ramos, Gameiro, Canavarro, Soares, e Almeida-Santos (2016), investigaram 

através de modelo estrutural, a importância da parentalidade na vida dos homens e mulheres 

com infertilidade, tendo como preditor a duração da infertilidade, e sendo mediador de 

sintomas de ansiedade e depressão nos homens e mulheres. Tanto a depressão, quanto a 

ansiedade progridem de forma constante em casais com poucos anos de infertilidade e se 

mantém alta com o passar dos anos. Após 6 anos de infertilidade, os autores relatam que as 

mulheres se adaptam à vida sem filhos e começam a ter baixa no nível de ansiedade e 

depressão, oposto aos homens, que têm a importância da paternidade acentuada, aumentando 

a sintomatologia depressiva e de ansiedade. E concluem dizendo que a história da 

infertilidade (ex.: duração da infertilidade e o número de tratamentos anteriores), influi sobre 

o ajuste emocional de pacientes inférteis submetidos a RHA, afetando as representações das 

mulheres e homens sobre a importância de se tornarem pais. 

Para avaliar as temáticas de cunho emocionais vivenciadas pelas pessoas com 

infertilidade Newton et al. (1999) criaram o Fertility Problem Inventory – FPI. O FPI possui 

uma estrutura de 45 itens distribuídos em cinco domínios (ex: “Não me incomoda quando me 

fazem perguntas sobre crianças”, para “Preocupação Social”; “Acho que perdi meu prazer no 

sexo por causa do problema da fertilidade”, para “Preocupação Sexual”; “Eu não posso 

mostrar ao meu parceiro/ à minha parceira como me sinto, porque isso vai fazer com que 

ele/ela se sinta chateado/a”, para “Preocupação com Relação Marital”; “Casais sem filhos são 

tão felizes quanto aqueles com filhos”, para “Rejeição de estilo de vida sem filhos”; e 

“Gravidez e parto são os dois eventos mais importantes no relacionamento de um casal”, para 

“Necessidade de se tornar pais”), tendo sido validado em diversos países (e.g. Moura-Ramos 

et al., 2011; Kim & Shin, 2014; Samani et al., 2017) e línguas. De acordo com Pedro et al. 

(2016), o FPI possui a melhor consistência interna quando comparado a instrumentos 

semelhantes.  

Alguns estudos utilizaram o FPI, entre eles o de Peterson, Newton, e Feingold (2007) 

relatam que homens e mulheres são mais semelhantes do que diferentes nos temas que 

vivenciam com relação a infertilidade, como é o caso de enfrentá-la de forma ativa. Mas são 

diferentes quando das relações evocadas pela experiência de ser infértil (Aflakseir & Zarei, 

2013). 
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Nesse sentido, os estudos apontam que as mulheres vivenciam a infertilidade de modo 

mais profundo relatando mais afetos negativos, possuem maiores pontuações no FPI e maior 

sensação de ausência de controle (Coughlan et al. 2014; Peterson et al., 2003); enfrentam 

passivamente a infertilidade (Aflakseir & Zarei, 2013); revelam maiores graus de angústia 

quando possuem insuficiência ovariana precoce comparada à infertilidade anatômica 

(Nicoloro-SantaBarbara, Lobel, Bocca, Stelling, & Pastore, 2017) e possuem maiores 

pontuações no fatores: “Preocupação Social”, “Preocupação Sexual” e “Necessidade de se 

tornar pais” (Gradvohl et al. 2013; Newton et al., 1999). Nos homens, os estudos revelaram 

que a vivência do relacionamento conjugal é moderada pela: consideração em adotar; se 

família de origem e da esposa sabem da infertilidade; e percepção de qualidade do 

relacionamento com a esposa (Gradvohl et al. 2013), e possuem maior pontuação da temática 

“Rejeição de estilo de vida sem filhos” (Peng, Coates, Merriman, Zhao, & Maycock, 2011). 

É interessante notar que a qualidade da relação do casal tende a modificar 

consubstancialmente o modo como a infertilidade é vivenciada por ambos – homens e 

mulheres – podendo inclusive, igualar os temas identificados pelo FPI (Peterson et al., 2003). 

Ou ainda como o tratamento pode influir nessa vivência: Cooper et al. (2007) relatam que 

casais que conceberam na primeira tentativa possuem níveis mais altos de “Necessidade de se 

tornar pais” e menos prazer sexual, enquanto casais já grávidos apresentam menos “Rejeição 

de estilo de vida sem filhos” e maior “Necessidade de se tornar pais”; Pedro et al. (2016) 

descrevem que as vivências emocionais aumentam o estresse específico da infertilidade na 

espera pelo resultado de gravidez após a transferência embrionária.  

Estudos que investigaram a estrutura interna do FPI chegaram a resultados 

discordantes sobre a mesma. É o caso de Gourounti, Anagnostopoulos, e Vaslamatzis (2011), 

que na versão grega do instrumento, propõem, não cinco, mas quatro fatores, através de 

análise fatorial exploratória e da utilização do Alfa de Cronbach, os itens relacionado aos 

domínios “Preocupação com Relação Marital” e Preocupação Sexual” se mostram agrupados 

em um único e consistente domínio, chamado “preocupação conjugal”; Essa proposta 

estrutural, foi utilizada no Brasil por Gradvohl et al. (2013), tendo obtido um bom 

funcionamento para mensurar os níveis de estresse associados aos temas principais da 

infertilidade. 

 Outros autores que também repropuseram a estrutura do FPI foram Moura-Ramos, 

Gameiro, Canavarro, e Soares (2011) que reexaminaram a estrutura fatorial do instrumento 

para a versão portuguesa em Portugal, o modelo com melhor ajuste, através de análise fatorial 

confirmatória, sugeriu a inclusão de dois fatores intermediários de origem conceitual, sendo 
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“impacto da infertilidade na vida dos pacientes inférteis” e “representações sobre a 

importância de ser genitor”. Enquanto a estrutura original indica valores de: X2
85 = 193.94; p 

< 0.001; CFI = 0.91; RMSEA = 0.08 [90%CI 0.06–0.09]; e SRMR = 0.08; a nova estrutura 

propicia melhores índices: X2
84 = 147.89; p < 0.001; CFI 1= 0.95; RMSEA = 0.06 (90%CI 

0.04–0.08); SRMR = 0.06, além de melhor correlação entre os fatores até a verificação global 

do estresse, realocando os fatores: “Preocupação Social”, “Preocupação Sexual”, 

“Preocupação com Relação Marital” na categorial conceitual “impacto da infertilidade na 

vida dos pacientes inférteis” e os fatores: “Rejeição de estilo de vida sem filhos” e 

“Necessidade de se tornar pais” na categoria conceitual: “Necessidade de se tornar pais”. 

Ambas as categorias conceituais, podem ser unificadas no estresse global da infertilidade. 

Donarelli et al. (2015), também verificaram a estrutura do FPI para a versão italiana. 

Fazem isto por meio de análise fatorial confirmatória e seus resultados corroboram os do 

estudo de Moura-Ramos et al. (2011), diferentemente de categorias teóricas, o modelo 

reagrupa em dois fatores independentes nomeando-os: “Domínios da vida infértil” e 

“Importância da parentalidade”. Os índices de ajustes obtidos para o modelo foram: X2 = 

511,10; df = 86; X2/df = 5.94; RMSEA = 0.07; CFI = 0.91; GFI = 0.93, que são melhores do 

que na estrutura original do FPI: X2 = 593,45; df= 85; X2/df = 6.98; RMSEA = 0.09; CFI = 

0.88; GFI = 0.92. 

A partir das discordâncias e tomando como base o FPI (Newton, Sherrard e Glavac, 

1999), Gremigni (2009 citado em Zaia, 2014) desenvolve um instrumento mais conciso para 

verificar os níveis de temáticas da infertilidade, Questionário de Preocupações da Infertilidade 

– Infertility Concern Questionnaire (ICQ), composto por 18 itens com respostas fechadas, 

ancoradas (em 1 = “completamente falso para mim” a 7 = “completamente verdadeiro para 

mim”), do tipo Likert, que indagam sobre relações sociais (ex.: “é bom passar um tempo com 

amigos que têm filhos”), emoções (ex.: “sinto-me otimista e confiante para poder ter um 

filho”), experiências individuais (ex.: “consigo imaginar um futuro feliz para mim”) e de casal 

(ex.: “minha vida de casal seria mais completa com um filho”) ligadas à infertilidade. Os 18 

itens se agrupam em 3 fatores principais, também chamados de temáticas centrais: aspectos 

sociais-relacionais, necessidade de ter filhos, possibilidade de não ter filhos. Contudo, esse 

instrumento não foi validado pela autora.  

Zaia e Martins (em elaboração b) propuseram a validação do ICQ para a população 

brasileira. Para tanto realizaram tradução, validação semântica e testagem da estrutura do ICQ 

através de análise fatorial exploratória e confirmatória. Seu estudo contou com 1225 

participantes com problemas de infertilidade e que estavam em tratamento para reprodução 
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humana assistida. A estrutura tridimensional proposta para o instrumento original é refutada, 

mantendo somente um fator, denominado “Importância da Parentalidade” com 7 itens. O 

instrumento então foi renomeado para compreender a nova estrutura: “Escala da Importância 

da Parentalidade na Infertilidade” (IPIS). Os parâmetros estatísticos de ajuste do modelo 

apontados pelos autores foram: χ2 = 51,187; p < 0,001; Grau de Liberdade (d) = 13; RMSEA 

(CI 90%) = 0,059 (0,042-0,0776); CFI = 0,972; GFI = 0,982; CMIN = 3,937. Este único fator 

apresentou valor de alfa de Cronbach de 0,82. 

A Importância da Parentalidade na infertilidade pode ser definida como o tornar-se pai 

e mãe. É um tema recorrente na infertilidade, visto que tal é justamente a impossibilidade de 

tornar-se genitor quando da escolha de sê-lo. Compreender o quão importante é tornar-se 

genitor para uma pessoa com intercorrência de infertilidade pode favorecer o manejo do 

paciente no sentido de adequar os anseios e as possibilidades de adaptação em caso do 

insucesso no tratamento de reprodução humana. A importância da parentalidade pode ser 

mensurada através de questionário de auto-resposta, no qual o indivíduo pontua o quanto é 

importante para si ter um filho e o quanto isso modifica a própria vida. 

 
 
I.3.3 Resiliência e infertilidade 
 
 

A resiliência pode ser compreendida como a capacidade de superar situações adversas, 

adaptando-se a diferentes situações de forma a manter-se saudável (Davydov, Stewart, Ritchie 

& Chaudieu, 2010; Gurgel, Plentz, Joly, & Reppold, 2013; Infante, 2005; Lopes & Martins, 

2011; Martins, Onça, Emilio, & Siqueira, 2012). Dessa forma a resiliência se caracteriza por 

um processo dinâmico entre fatores de suporte social, habilidades e força interna (Infante, 

2005). Essa interação poderia refletir na autoeficácia do indivíduo, ou seja, na percepção que 

o indivíduo tem de si sobre sua própria capacidade de superar as dificuldades da vida (Peres, 

Mercante, & Nasello, 2005). Agrega-se à autoeficácia e aos fatores descritos, a autonomia, a 

autoestima, a capacidade de lidar com mudanças e o repertório de resolução de problemas, 

todos fatores diretamente associados à sentimentos originários de experiências positivas (ou 

negativas) na vida de cada indivíduo (Rutter, 1993).  

No processo de dinamismo que envolve a resiliência, Ridenour, Yorgason, e Peterson 

(2009) descrevem um modelo interacional, considerando que não somente a percepção do 

indivíduo influi sobre a sua capacidade de resiliência, mas a interação e a percepção do/a e 

com o/a esposo/esposa e ambiente circunscrito. 
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 Uma capacidade de resiliência adequada pode ser apontada como fator protetivo para 

a saúde mental dos indivíduos, reduzindo o estresse inclusive em situação de infertilidade 

(Davydov, Stewart, Ritchie, & Chaudieu, 2010; Herrmann et al., 2011). Há uma relação direta 

entre maior resiliência e maior bem-estar psicológico e sugerem a avaliação da resiliência 

como uma forma de pré-diagnóstico para intervenções psicológicas e mesmo farmacológica a 

fim de manter o bem estar psíquico-emocional dos pacientes em RHA (Herrmann et al., 2011; 

Jebraeili, Hashemi, & Nazemi, 2016; Sexton, Byrd, & Von Kluge, 2010; Sexton, Byrd, 

O’Donohue, & Jacobs, 2010). 

 A partir desses autores, é possível compreender a relevância da incorporação da 

resiliência em situação de RHA, quando se considera a saúde mental dos pacientes. Davydov 

et al. (2010) realizam um extenso estudo teórico sobre a resiliência e seu uso na saúde mental, 

apresentando que não existe uma grande teoria subjacente a todos os estudos (com 

abordagens: biológica-imunológica, genética, social ou psicológica), o que dificulta uma 

meta-análise dos achados. Contudo, existira uma linha comum, considerando a resiliência 

como uma forma de adaptação às adversidades, sendo fato protetivo para estresse e depressão, 

por exemplo, e poder-se-ia verificar três grandes linhas de condução: redução de dano, 

proteção e promoção de saúde. 

 Segundo Davydov et al. (2010), partindo do comportamento e de mecanismos 

neuronais associados, consideram 10 aspectos como resiliência ou aspectos relacionados à 

ela: (i) aspectos do funcionamento intelectual e flexibilidade cognitiva (estilo explicativo 

positivo, reavaliação e aceitação); (ii) apego social e comportamentos sociais, como o 

altruísmo; (iii) autoconceito positivo e autorregulação efetiva das emoções; (iv) emoções 

positivas, incluindo otimismo e humor; (v) capacidade de converter a impotência traumática 

em utilidade aprendida; (vi) significado incluindo religião/espiritualidade; (vii) apoio social; 

(viii) estilo de enfrentamento ativo em enfrentar um estressor, incluindo exercício e 

treinamento; (ix) capacidade de recuperação de eventos negativos e inoculação de estresse; 

(x) capacidade para acomodar a nova informação relacionada ao trauma em uma direção 

positiva. 

 Essa grande variação de compreensão e estudo de resiliência, pode ser observada nas 

pesquisas que envolvem resiliência e infertilidade. Bailey, Ellis-Caird, e Croft (2017) fazem 

uso da teoria fundamentada, tendo como componente iterativo as experiências de vida de 

mulheres que não conseguiram engravidar com o tratamento em RHA, compreendendo que a 

resiliência é demonstrada através de uma série de pequenas ações que buscam nutrir a própria 
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força e ter controle sobre o quadro de infertilidade, como a dualidade de: desencorajamento 

pelo tratamento ou construir-se/fortalecer-se para o próximo tratamento. 

 A teoria fundamentada é ainda utilizada por Zandi et al. (2017), mas levantando 

preocupações dos pacientes, tais como: "insegurança sobre a identidade pessoal e familiar" e 

"afrontar os dilemas culturais e econômicos", identificando como estratégia de resiliência: a 

gradual aceitação da infertilidade; busca por informações e consultas; seguir com o tratamento 

para salvar o casamento; e busca pelo autocontrole. 

 Peters et al. (2011) fazem uso da narração em seu estudo, apontando temas que 

favorecem a resiliência de seus participantes como a busca pela resposta do porquê não 

engravidam; enfrentar a infertilidade em conjunto (no casal); necessidade do cuidado com o 

casal e não somente com um dos membros; o investimento da própria energia em um 

tratamento que, por vezes, não resultará efetivo. Já Nahar e Geest (2014), em Bangladesh, 

farão uso de um estudo antropológico para identificar que a busca por si mesmo e pela 

compreensão da infertilidade é somente da mulher, sendo ela a desenvolver a própria 

resiliência relacionada à infertilidade. 

 Outros estudos contudo, fazem uso de metodologia quantitativa para medir a 

resiliência e correlacioná-la a outros aspectos da infertilidade. Jisha e Thomas (2016) 

levantam que são ao menos 80 milhões de pessoas inférteis e propõe uma equação estrutural 

para estudar a resiliência em sua população, mostrando que graças à ela, os níveis de 

ansiedade podem ser controlados e gerar maior estabilidade emocional, determinação e 

melhor qualidade de vida, esta última que pode ser explicada em 54% pelo tipo de 

infertilidade, resiliência e ansiedade, indicando um impacto negativo com o aumento do 

tempo de infertilidade. 

 Driscoll et al. (2016) reforçam a importância da resiliência para a seguridade nas 

estratégias para a adaptação à parentalidade ou ausência dela. Adaptar-se é importante, pois 

Chochovski, Moss, e Charman (2013) relatam que cerca de 75% dos ciclos de fertilização in 

vitro apresentam falha quando considerada somente uma tentativa, o que pode levar à uma 

depressão aguda inicialmente, que pode ser freada graças à uma boa capacidade de resiliência; 

os autores ainda salientam o papel positivo de uma discussão verdadeira sobre o problema, 

com um suporte adequado na predição da resiliência. 

No caso de baixa resiliência, Yu et al. (2014) encontraram que a infertilidade pode ser 

entendida como um forte trauma, conduzindo inclusive a um quadro de estresse pós-

traumático (com uma variância explicada em 34%) que poderá ser superado pela 

compreensão positiva e suporte social.  
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 A resiliência pode ser vivenciada diferentemente a partir da idade (McMahon et al., 

2007); casais mais velhos – acima de 38 anos – tendem a apresentar mais resiliência e 

consideram a possiblidade de usar óvulo doado mais facilmente do que os mais jovens – até 

34 anos. Os estudos de Abolghasemi, Rajabi, Sheikhi, Kiamarsi, e Sadrolmamaleki (2013) e 

Sexton et al. (2010) comparam pessoas com infertilidade e fertilidade e apontam que homens 

inférteis apresentam maior vulnerabilidade psicológica e mais afetos negativos do que os 

férteis, e pessoas com infertilidade possuem menores níveis de resiliência e maiores de 

angústia do que as pessoas férteis. Especificamente, Sexton et al. (2010) defendem que a 

escala Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) para avaliar a resiliência é bastante 

adequada para ser usada em pessoas com infertilidade. 

 A CD-RISC é adequada para mensurar os níveis de resiliência e foi proposta por 

Connor e Davidson (2003), traduzida, adaptada e validada em diversos países. A CD-RISC 

original possui uma estrutura de 25 itens com distribuição em 5 fatores (espiritualidade, ex.: 

“As coisas acontecem por uma razão”; tolerância à adversidade e aceitação positiva da 

mudança, ex.: “Capaz de se adaptar às mudanças”; competência pessoal, ex.: “Esforço-me ao 

máximo, não importa para quê”; confiança nos próprios instintos, ex.: “Vejo o lado positivo 

das coisas”; e controle, ex.: “Estar no controle da própria vida”), sendo aplicada em 6 grupos 

distintos nos Estados Unidos: população geral e pacientes: em cuidados primários, 

psiquiátricos, ambulatoriais, com ansiedade generalizada e com estresse pós-traumático, 

apresentando uma estrutura confirmada em vários estudos exploratórios. A escala possui um 

alfa de Cronbach de 0,93, considerado um ótimo valor que atesta a confiabilidade da escala.  

 Campbell-Sills e Stein (2007) revalidaram a escala por meio de análise fatorial 

confirmatória. Identificaram um único fator denominado “Resiliência”, com 10 itens (ex.: “Eu 

tento ver o lado engraçado das coisas, quando estou enfrentando problemas” e “Eu não sou 

facilmente desencorajado pelo fracasso”). A escala possui respostas de respostas tipo Likert 

de cinco pontos, que varia de 0 a 4; e foi renomeada como CD-RISC 10. Este formato foi 

traduzido, adaptado e revalidado no Brasil por Lopes e Martins (2011), por considerarem que 

o formato reduzido traz maior facilidade para a aplicação. Essa medida é a proposta no 

presente estudo para averiguar as hipóteses indicadas mais adiante no texto. 

A resiliência pode ser definida como a capacidade de adaptação de forma adequada a 

situações desfavoráveis, isto é, apesar de vivenciar situações adversas e pessoa consegue 

manter-se saudável. A infertilidade é tida como uma situação adversa, bem como o processo 

de tratamento de reprodução humana assistida, por não dar certeza de uma conclusão positiva, 

ou seja de gravidez. Portanto, mesurar a capacidade de resiliência, através de questionário 
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específico e em situação na qual ela está acontecendo, pode favorecer a compreensão de qual 

é o grau de capacidade do indivíduo manter-se saudável ou não e favorecer uma intervenção 

mais assertiva ao paciente que garanta a manutenção ou promova bem estar. 
 

 

I.3.4 Impacto dos aspectos emocionais sobre o tratamento de infertilidade 
 
 

A proposta deste tópico é aprofundar a literatura, relativamente escarça, que aborda 

especificamente a relação entre os aspectos emocionais e seus impactos sobre os resultados do 

tratamento da infertilidade. Os estudos podem ser divididos em três grandes categorias: 

aqueles que indicam que aspectos emocionais (como: estresse, angústia e ansiedade) 

modificam as respostas do tratamento, aqueles que não encontram quaisquer relações entre 

essas variáveis, e os últimos que apontam para ambas as direções. Na Tabela 1, todos os 

achados podem ser vistos de forma breve. 
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Tabela 1. Estudos sobre aspectos emocionais e reprodução humana assistida  

Autor Método Achados Participantes 

A
sp

ec
to

s e
m

oc
io

na
is

 in
flu

en
ci

am
 o

 tr
at

am
en

to
 

 

Bártolo, Reis, 
Monteiro, Leite, e 

Montenegro (2016) 

Estudo 
transversal 

Aumento de estresse reduz qualidade e 
motilidade do sêmen 

112 homens com 
infertilidade 

Nouri et al. (2014) Retrospectiv
o 

Mulheres com maridos 
os estressados, com menores níveis de 

desfecho positivo do tratamento 

155 homens com 
infertilidade 

Dong, Cai, Zhang, 
Xing, e Sun (2017) 

Caso-
controle 

Maiores níveis de temáticas como 
“necessidade de se ter filhos”, reduzem o 

fluxo sanguíneo endometrial, podendo 
impactar sobre a gestação 

300 mulheres 
inférteis e 80 

mulheres férteis 

An et al. (2013) Prospectivo 
Altos níveis de estresse interferem no 

feedback hipotálamo-pituitário-adrenal, 
marcando maiores níveis de cortisol, 
noraepinefrina. Com mais ansiedade, 

estresse e depressão. 
Interferindo na qualidade e número de 

oócitos, favorecendo abortos inexplicados 
e modificando a taxa de sucesso do 

tratamento 

264 mulheres 
inférteis sob 
tratamento 

Ebbesen et al. 
(2009) Exploratório 837 mulheres no 

primeiro tratamento 

Li et al. (2012) Exploratório 198 pacientes com 
histórico de aborto 

Holka-Pokorska 
(2015) Revisão 

Maiores níveis de estresse e angústia com 
reduzida resposta positiva ao tratamento 

de RHA.  Intervenção psicológica favorece o 
estabelecimento do bem-estar e adaptação 

à infertilidade. 

A
sp

ec
to

s 
em

oc
io

na
is

 n
ão

 
in

flu
en

ci
am

 o
 

tr
at

am
en

to
 Boivin et al. (2011) Meta-análise 

14 estudos referem que 
angústia pré-tratamento não influi sobre o 

sucesso da reprodução humana 
 

Donarelli et al. 
(2016) 

Prospectivo e 
longitudinal 

Não encontrarem relação entre a angústia 
pré-ciclo com o sucesso do tratamento; 217 casais com 

infertilidade 
primária o estresse deve ser considerado pelo bem-

estar dos pacientes 

A
sp

ec
to

s e
m

oc
io

na
is

 in
flu

en
ci

am
 e

 n
ão

 
in

flu
en

ci
am

 o
 tr

at
am

en
to

 

Morreale et al. 
(2010) 

Revisão 
sistemática 

3 publicações não encontraram relação 
entre estresse e índice de gestação; 

 

25 artigos identificaram que altos níveis 
de estresse influem sobre o tratamento e o 

sucesso do mesmo; 
Intervenção psicológica que buscam gerar 

estratégias de enfrentamento da 
infertilidade, reduzem estresse 

Rooney e Domar 
(2016) 

Revisão de 
meeting 

Um apontamento para não relação entre 
medidas emocionais e resposta ao 

tratamento; 

 

Demais apontamentos descrevem os altos 
níveis de estresse, angústia e baixa 

qualidade de vida, principalmente no 
período entre transferência embrionária e 

o teste de gravidez; 
Além de relatar que esses níveis 

interferem nos resultados do tratamento 
para a infertilidade 



 

 

39 

Boivin et al. (2011) realizam uma meta-análise composta por 14 estudos que indicam 

que a angústia pré-tratamento não influi sobre o sucesso da reprodução humana, apontamento 

compartilhado por Donarelli et al. (2016), que apesar de não encontrarem relação entre a 

angústia pré-ciclo com o sucesso do tratamento, verificam que o estresse deve ser considerado 

pelo bem-estar dos pacientes. 

Bártolo, Reis, Monteiro, Leite, e Montenegro (2016) e Rooney e Domar (2016), 

observaram uma relação inversa entre o aumento de estresse e a redução da qualidade e 

motilidade do sêmen. Essa relação já não é observada no trabalho de Nouri et al. (2014), que 

contudo, refere que nos casais, cujos homens apresentavam maiores níveis de estresse, as 

mulheres possuíram mais desfechos negativos do tratamento – entre não gestação e aborto. 

Uma revisão composta por 25 artigos realizada por Morreale et al. (2010) refere que 

três publicações não encontraram relação entre estresse e índice de gestação. Mas, as demais 

identificaram que altos níveis de estresse influem sobre o tratamento e o sucesso do mesmo. 

Para tanto, foram verificados aspectos psicossociais, mensurados hormônios do estresse e as 

taxas de sucesso dos ciclos realizados. Os autores ainda reforçam a importância da 

intervenção psicológica principalmente as psicoeducativas e as que buscam gerar estratégias 

de enfrentamento da infertilidade. 

Rooney e Domar (2016) também publicam uma revisão de literatura, apontando que 

um dos estudos reportados não encontra relação entre medidas emocionais e resposta ao 

tratamento. Contudo, os demais artigos descrevem os altos níveis de estresse, angústia e baixa 

qualidade de vida, principalmente no período entre transferência embrionária e o teste de 

gravidez, além de relatar que esses níveis interferem nos resultados do tratamento para a 

infertilidade, sendo necessária intervenção psicossocial para reduzir os ônus do tratamento.  

Alguns autores utilizam-se de medidas laboratoriais para mensurar o estresse, além 

das medidas psicológicas. Seus achados indicam que maiores níveis de temáticas como 

“necessidade de se ter filhos”, reduzem o fluxo sanguíneo endometrial, podendo impactar 

sobre a gestação (Dong, Cai, Zhang, Xing, & Sun, 2017); altos níveis de estresse interferem 

no funcionamento e feedback do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, marcando maiores níveis 

de cortisol, noraepinefrina – que correspondem às medidas psicológicas de ansiedade, estresse 

e depressão e interferindo na qualidade e número de oócitos, favorecendo abortos 

inexplicados e modificando a taxa de sucesso do tratamento (An et al., 2013; Ebbesen et al., 

2009; Li et al., 2012). 

Holka-Pokorska (2015) demonstrou que os casais que apresentaram maiores níveis de 

estresse e angústia tiveram reduzida resposta positiva ao tratamento de infertilidade, sendo 
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necessária a intervenção psicológica que objetivasse a redução de danos e favorecesse o 

estabelecimento do bem-estar e adaptação à infertilidade. Por fim, tem-se distintas discussões 

sobre como e se os aspectos psicológicos vividos pelas pessoas com infertilidade influenciam 

os resultados do tratamento em reprodução humana. 

Tendo então apresentado os aspectos conceituais, segue-se para a problemática 

proposta por essa pesquisa e seus objetivos. 
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I.4. PROBLEMA DE PESQUISA 

 
 

A infertilidade atinge cerca de 10% da população mundial em idade reprodutiva, 

sendo considerada expressiva. Uma das formas de auxiliar a essas pessoas é a utilização das 

técnicas da Reprodução Humana Assistida (RHA), as quais vêm apresentando um 

considerável crescimento nas últimas décadas. Existem diversas pesquisas que apontam para 

uma série de dificuldades emocionais e físicas ligados à essa população. Sendo assim, este 

projeto propõe-se a investigar possíveis preditores no tratamento de reprodução humana 

assistida, focando em estressores da infertilidade, estresse relatado da infertilidade e 

resiliência. 

 

O modelo proposto, forma a seguinte questão central de pesquisa: a importância da 

parentalidade na infertilidade, estresse relatado da infertilidade e resiliência são preditores de 

resposta ao tratamento de infertilidade? 

 

- O referido problema pode ser especificado nas seguintes interrogações: 

 

- O estresse relatado da infertilidade em níveis aumentados, prejudica a resposta ao 

tratamento em reprodução humana assistida? 

 

- A importância da parentalidade na infertilidade potencialmente dificulta e/ou facilita 

o tratamento de reprodução humana assistida? 

 

- A resiliência modera a relação entre estresse relatado da infertilidade e os principais 

temas vivenciados na infertilidade de modo a mudar a relação desses com a resposta 

ao tratamento em reprodução humana assistida? 

 

Na Figura 2, é apresentado o fluxo das questões postas neste estudo. 
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Figura 2. Representação do fluxo das questões levantadas neste estudo e divisão do trabalho. 
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I.5. OBJETIVO GERAL 
 

Verificar preditores de resposta ao tratamento de reprodução humana assistida, 

considerando o papel da parentalidade na infertilidade, do estresse relatado da infertilidade e 

da resiliência. 

 

 

I.5.1. Objetivos Específicos 
 

 
a) Identificar os níveis de estresse relatado da infertilidade, a importância da 

parentalidade na infertilidade e resiliência experimentados pelos participantes com 

intercorrências de infertilidade.  

b) Verificar a influência dos níveis de estresse da infertilidade, de importância da 

parentalidade na infertilidade e de resiliência sobre os resultados do tratamento em 

reprodução humana assistida. 

c) Identificar se a interação entre resiliência e estresse relatado da infertilidade, e 

importância da parentalidade na infertilidade e resiliência, produzem impacto sobre a 

respostas ao tratamento em reprodução humana assistida. 

d) Identificar se as interações entre resiliência e estresse relatado da infertilidade e entre 

resiliência e importância da parentalidade produzem impacto sobre a respostas ao 

tratamento em reprodução humana assistida.  
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II – MÉTODO 
 

 
Para alcançar os objetivos propostos nesta investigação, realizou-se um estudo 

descritivo de campo e prospectivo, por amostragem por conveniência, com medição direta, 

nos quais se aplicam à população de interesse do estudo questionários e escalas para mensurar 

as variáveis propostas (Rea & Parker, 2002). A pesquisa possui, quanto ao tempo, um 

desenho transversal. 

 

 

II.1. Hipóteses e Modelo de Investigação 
 
 

O problema do estudo está representado na Figura 3, da qual derivam as hipóteses de 

trabalho apresentadas a seguir. 

 

H1: Altos níveis de estresse relatado da infertilidade alteram negativamente a reposta ao 

tratamento de RHA. 

 

H2: Altos níveis de importância da parentalidade na infertilidade alteram negativamente a 

reposta ao tratamento de RHA. 

 

H3: Resiliência modera a relação entre o estresse da infertilidade e resposta ao tratamento de 

RHA, de modo que em pessoas estressadas, mas mais resilientes, o sucesso do tratamento é 

maior do que em pessoas estressadas, mas menos resilientes. 

 

H4: Resiliência modera a relação entre a importância da parentalidade na infertilidade e o 

sucesso do tratamento, de modo que em pessoas que possuem maior necessidade de ter filhos, 

mas que são mais resilientes, o sucesso do tratamento é maior do que em pessoas que 

possuem maior necessidade, mas que são menos resilientes. 
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H5: Pessoas com níveis de estresse da infertilidade e importância da parentalidade na 

infertilidade elevados, mas com alto nível de resiliência possuem uma resposta melhor ao 

tratamento do que aquelas na mesma situação com baixa resiliência. 

 

H6: Pessoas com níveis adequados de estresse e importância da parentalidade na infertilidade, 

juntamente com um bom nível de resiliência possuem a melhor resposta ao tratamento quando 

comparadas com os demais grupos. 

 

 
Figura 3. Representação do modelo a ser testado neste estudo. 

 

 

II.2. Participantes 

 

Participaram deste estudo 423 pacientes com intercorrência de infertilidade que estão 

em tratamento e que consentiram sua participação na pesquisa. A escolha pelos participantes 

foi por conveniência. Como critério de inclusão teve-se: ter idade maior ou igual a 18 anos; 
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ser capaz de preencher um questionário em língua portuguesa autonomamente; estar em 

relação heteroafetiva. Foram selecionados 372 pacientes que atenderam aos referidos critérios 

e continham em seus prontuários as informações sobre as repostas ao tratamento de RHA. 

Os participantes possuíam média de idade, relativamente alta para a RHA, 37,24 anos, 

sendo a média feminina, levemente superior ao limite de quando ocorre a acentuação de 

características inférteis, 36,23 anos. Existe um equilíbrio no sexo dos participantes (50,8% 

mulheres, 49,2% homens). A maioria dos participantes estavam em seu primeiro tratamento 

em reprodução humana (72,1%) e iriam fazer fertilização in vitro (71%), possuíam 

infertilidade primária (69,3%), vida sedentária (64%). Muitos descreveram piora no humor 

com o tratamento (33,0%) e histórico de aborto (21,9%). Uma característica marcante é a 

crença no sucesso do tratamento, 49,3% acreditam que têm mais de 60% de chance de 

sucesso. As demais características sociais e demográficas da população podem ser verificadas 

na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Características gerais dos participantes (n=423) 

- Média Desvio Padrão 
Idade Geral 37,19 5,70 
Idade Feminina 36,22 4,63 
Idade Masculina 38,19 6,49 

- n % 
Sexo   
   Feminino 189 50,8 
   Masculino 183 49,2 
Estado Civil   
   Casado 369 99,2 
   Viúvo 3 0,8 
Tempo de união   
   Até 3 anos 6 1,6 
   De 3 a 6 anos 99 26,6 
   De 6 a 9 anos 129 34,7 
   Acima de 10 anos 138 37,1 
Escolaridade   
   Fundamental Completo 21 5,6 
   Médio Completo 117 31,5 
   Superior Completo 202 54,3 
   Pós-graduado 27 7,3 
   Técnico 5 1,3 
Profissão   
   Do lar 16 4,3 
   Operário 8 2,2 
   Professor 34 9,1 
   Profissional liberal 53 14,2 
   Outra profissão 23 6,2 
Cargo   
   Empregado 179 48,1 
   Cargo de dirigente 25 6,7 
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Desempregado 33 8,9 
Renda mensal   
   Até R$ 1000,00 6 1,6 
   Entre R$ 1000,00 e R$ 2000,00 42 11,3 
   Entre R$ 2000,00 e R$ 4000,00 125 33,6 
   Entre R$ 4000,00 e R$ 5000,00 72 19,4 
   Mais que R$ 5000,00 127 34,2 
Número de co-habitantes   
   2 pessoas 4 1,1 
   3 pessoas 330 88,7 
   4 pessoas 23 6,2 
   5 ou mais pessoas 15 4,0 
Prática de esportes   
   Sim 137 36,9 
   Não 235 63,5 
Atividade de lazer   
   Sim 204 54,8 
   Não 168 45,2 
Religião   
   Sim 321 86,3 
   Não 51 13,7 
Qual Religião   
   Não possui 50 13,4 
   Católico 181 48,7 
   Protestante 79 21,2 
   Espiritualista 32 8,6 
   Cristão 30 8,1 
Primeiro Tratamento   
   Sim 265 71,2 
   Não 107 28,8 
Tipo do atual tratamento   
   Não sabe referir 40 10,8 
   Fertilização in vitro 280 75,3 
   Inseminação intrauterina 35 9,4 
   Coito programado 17 4,6 
Etapa do tratamento ao 
participar do estudo 

  

   Não sabe 3 0,8 
   Consulta inicial 35 9,4 
   Não iniciou por motivos 

diversos 
14 3,8 

   Fazendo os exames pré 
tratamento 

130 34,9 

   Tomando medicações do 
tratamento 

84 22,6 

   Fez punção da FIV 43 11,6 
   Fez procedimento e aguarda o 
β-HCG* 

18 4,9 

   Terminou o tratamento e está 
planejando o próximo 

35 9,4 

   USG gravidez** 10 2,7 
Uso de   
   Sêmen de doador 23 6,9 
   Óvulo doado 5 1,3 
Tipo de infertilidade   
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   Primária 258 69,4 
   Secundária 
 

114 30,7 

Se possui filhos***   
   Com parceiro(a) atual 6 1,6 
   Com parceiro(a) anterior 35 9,4 
   Não possui filhos*** 331 89,0 
Histórico de aborto   
   Sim 80 21,5 
   Não 292 78,5 
Faz psicoterapia   
   Sim 20 5,4 
   Não 352 94,6 
Uso de psicofármaco   
   Sim 19 5,1 
   Não 353 5,1 
Possui diagnóstico   
   Sim 146 39,2 
   Não 226 60,8 
Causa da infertilidade   
   Masculina 106 28,5 
   Feminina 96 25,8 
   Em ambos 43 11,6 
   Não sabe referir 127 34,1 
Há quanto tempo tenta ter 
filhos 

  

   Até 1 ano 55 14,8 
   Entre 1 e 2 anos 69 18,5 
   Entre 2 e 4 anos 105 28,2 
   Entre 4 e 6 anos 93 25,0 
   Mais que 6 anos 50 13,4 
Tentará ter filhos ainda por 
quanto tempo 

  

   Menos de 1 ano 74 19,9 
   Entre 1 e 2 anos 125 33,6 
   Entre 3 e 4 anos 51 13,7 
   Mais de 4 anos 81 21,8 
   Não sabe referir 41 11,0 
Crença no sucesso do 
tratamento 

  

   Menos de 15% 7 1,9 
   De 15 a 35% 50 13,4 
   De 35 a 60% 133 35,8 
   Mais de 60% 182 48,9 
Mudanças no humor com o 
tratamento 

  

   Sem alteração 191 51,4 
   Piora 125 33,6 
   Melhora 56 15,1 
* β-HCG é o teste de gravidez; **USG = exame de ultrassonografia. ***esse dado é discordante do dado sobre 

tipo de infertilidade por considerar somente as gestações levadas a termo. 
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II.3. Local e Ambiente 

 

A pesquisa foi realizada em um ambulatório de reprodução humana assistida, 

localizado na Região do ABC Paulista. Para a coleta de dados foi utilizada duas das três salas 

de espera do ambulatório, uma sala possui cerca 50 lugares e a outra cerca de 24. Após a 

passagem pela recepção, os pacientes sentavam para aguardar a consulta médica, nesse 

momento foi feito o convite individualmente para que eles participassem da pesquisa. O 

pesquisador variava sua presença em ambas as salas de espera.  

O ambiente contava ainda com ar condicionado, iluminação adequada para leitura e 

escrita, uma TV no modo mudo. O pesquisador disponibilizava pranchetas e canetas para que 

os participantes pudessem preencher o protocolo de pesquisa de maneira adequada. 

 

II.4. Instrumentos 

  

 Para a testar os objetivos propostos neste estudo e avaliar as variáveis foram utilizados 

os seguintes instrumentos: 

- Questionário sócio demográfico construído para caracterizar a população que 

participou do estudo, considerando aspectos sociais (ex.: renda per capta), 

culturais (ex.: escolaridade), religiosos (ex.: se possui religião) e de tratamento 

(ex.: fase do tratamento) – Apêndice I. 

- Escala de Estresse Relatado da Infertilidade (IRSS) – Anexo I: A escala foi criada por 

Casu e Gremigni (2016) e validada para o Brasil por Zaia e Martins (em 

elaboração a). É composta por 11 questões com respostas fechadas em escala tipo 

Likert, ancoradas nos pontos 1 e 7 (1 = “nenhum estresse” a 7 = “muitíssimo 

estresse”) que se referem à percepção do estresse originado pelo problema de 

infertilidade em diferentes aspectos da vida. Possui dois fatores: estresse 

intrapessoal e interpessoal, com os respectivos valores de alfa de Cronbach, 0,91 e 

0,89. 

- Escala de Importância da Parentalidade na Infertilidade (IPIS) – Anexo II: foi validada 

por Zaia e Martins (em elaboração b), advinda da escala proposta por Gremigni 

(2009 citado em Zaia, 2014). A IPIS mensura a importância da parentalidade em 

pessoas com infertilidade, possuindo 7 itens (ex.: “não ter filhos cria um vazio na 

minha vida”) com respostas fechadas, do tipo Likert e ancoradas em 1 
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(“completamente falso para mim”) e 7 (“completamente verdadeiro para mim”) 

pontos. O IPIS possui um alfa de Cronbach de 0,82. 

- Connor-Davidson Resilience Scale 10 (CD-RISC 10) – Anexo III: A CD-RISC 10 é 

composta por 10 itens que visam medir o nível de resiliência da pessoa (ex.: “Eu 

tento ver o lado engraçado das coisas, quando estou enfrentando problemas” e 

“Eu não sou facilmente desencorajado pelo fracasso”). As respostas da escala são 

de tipo Likert pontuada de 0 (“Nunca é verdade”) a 4 (“Sempre é verdade”) . A 

CD-RISC 10 foi traduzida, adaptada e validada no Brasil por Lopes e Martins 

(2011), e apresenta um valor de alfa de Cronbach de 0,82. 

 

II.5. Procedimentos 

 

 Os pacientes que se encontravam nas salas de espera do ambulatório, após terem 

passado pela recepção e no aguardo de serem chamados para a consulta médica, foram 

convidados a participar da pesquisa. Estima-se em 4% o número de pessoas que não 

aceitaram participar do estudo. Foram 420 pessoas que tendo respondido à bateria de testes se 

enquadraram nos critérios de inclusão. A todos, explicou-se os objetivos do estudo e os 

instrumentos que deveriam ser preenchidos, a questão sobre o sigilo, riscos e benefícios da 

pesquisa, a voluntariedade na participação e a possibilidade de desistir a qualquer momento. 

Os que concordaram com o exposto, leram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e caso consentissem, assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

e respondiam de forma autônoma e anônima aos instrumentos propostos. 

 Após a coleta dos dados e a seleção dos 420 participantes, esperou-se um período de 6 

meses para que os pacientes que continuassem o tratamento realizassem os procedimentos de 

reprodução humana assistida. Passado o referido tempo, o pesquisador acessou os prontuários 

dos participantes para averiguar parâmetros biológicos de resposta ao tratamento (Gullo, Di 

Leo, & Carlino, 1996; Luisi, Righetti, Rizzo, & Livi, 2002; Righetti & Luisi, 2007; Righetti et 

al., 2009) os quais:  

- Número de folículos visualizados (este número, corresponde à provável 

quantidade de óvulos que a pessoa terá) é feito por ultrassonografia por médico 

capacitado e especialista; 

-  Número de folículos puncionados (é o número que de fato a paciente terá de 

óvulos a serem utilizados para o tratamento dela – essa informação é dada pelo 

médico especialista e confirmada pelo laboratório de embriologia);  
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- MII (são os oócitos maduros, ou embriões, seriam aqueles que serão candidatos à 

transferência para a fertilização in vitro, que poderá resultar em gestação);  

- β-HCG (é o teste de gravidez, feito após, em média, 15 dias da transferência 

embrionária ou inseminação intrauterina);  

- Qualidade e motilidade seminal - caso disponíveis – se refere à qualidade das 

células de espermatozoides e se elas se movimentam ou não, células mais 

saudáveis em sua origem, possuem maiores chances na fertilização. 

Após a análise dos prontuários, foram excluídos 48 participantes que descontinuaram 

o acompanhamento, não chegando a realizar nenhum procedimento do tratamento em 

Reprodução Humana Assistida (RHA) e portanto, não apresentavam os parâmetros biológicos 

de resposta ao tratamento. Dos 372 participantes, foram 151 mulheres e 173 homens com 

alguma resposta ao tratamento referida no prontuário. Ainda dos que participaram da 

pesquisa, haviam 10 homens e 38 mulheres sem parâmetros relatados; contudo os respectivos 

parceiros(as) possuíam a descrição de, ao menos, uma resposta ao tratamento de RHA. 

 

II.6. Análise dos dados 

 

Para as análises estatísticas foi utilizado o “Statistical Package for the Social Sciences 

– SPSS” (IBM, 2010), versão 20.0 para Macintosh e utilizou-se estatísticas descritivas (média 

e desvio-padrão), correlacionais (rhô de Spearman), U de Mann-Whitney, quando 

compararam-se dois grupos, o teste de Kruskall-Wallis, quando possuíam três ou mais grupos 

para comparar grupos de variáveis categóricas, e análises de regressão.  

Para definir qual o tipo de regressão adequada aos dados, verificou-se a distribuição da 

normalidade das variáveis estudadas por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, 

encontrando-se distribuição não normal. Como a regressão é robusta à alteração da 

normalidade, prosseguiu-se para a verificação dos resíduos da regressão, sobretudo pelos 

gráficos P-P plot e Scatterplot os quais demonstraram grande alteração da normalidade, 

indicando, portanto, um impeditivo para a realização de regressão linear (Pallant, 2011; 

Tabachnick, Fidell, & Osterlind, 2001). Por isso, escolheu-se a regressão logística. 

 Para a realização da regressão logística, faz-se necessário a categorização binomial das 

variáveis dependentes. Para tanto, considerou-se os Protocolos do Instituto Ideia Fértil 

(Barbosa, Oliveira, & Vilarino, 2016) e constituiu-se as seguintes categorias: 

- Folículos Visualizados, Folículos Puncionados: 0 = Resposta Ruim; 1 = Boa 

resposta.  
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- β-HCG: 0 = Não gestante; 1 = Gestante. 

- Qualidade Seminal: 0 = Concentração Ruim (≤ 20 milhões por mL); 1 = 

Concentração Boa (≥ 20 milhões por mL). 

 
Segundo Pallant (2011), alguns pressupostos precisam ser verificados na análise de 

regressão logística, visando garantir a solidez dos resultados obtidos. A autora cita os 

seguintes pressupostos, os quais foram analisados nos dados deste estudo: 

a) Multicolinearidade: deve-se checar se as variáveis preditoras tem correlação de até 0,7 

entre elas e caso tenham é indicativo de multicolinearidade. Neste estudo, encontrou-se 

indício de multicolinearidade entre estresse intrapessoal e estresse interpessoal (r = 0,758); 

isso é teoricamente esperado, pois as medidas compõem componentes do estresse. Pallant 

(2011) ainda considera necessário a avaliação dos valores de Tolerância, os quais devem 

superar 0,1 para serem adequados e rejeitar a multicolinearidade. Os valores apresentados 

de tolerância para as variáveis estudadas são: estresse intrapessoal = 0,381; estresse 

interpessoal = 0,421; importância da parentalidade = 0,766; resiliência = 0,902. 

Considera-se, portanto, que não há diagnóstico de multicolinearidade e que a correlação 

apresentada entre as categorias de estresse, não prejudicam o modelo. 

b) Outliers: outliers ou casos extremos são valores encontrados no banco de dados, durante o 

cálculo da regressão, que estão muito acima do previsto pelo modelo. Os valores extremos 

são checados pelo gráfico Scatterplot; casos que excedam os valores de 3,3 e -3,3 são 

indicativos de que há casos extremos no banco. Os outliers foram checados para todas as 

variáveis dependentes, não tendo sido encontrados quaisquer valores considerados 

extremos. Verificou-se também a distância de Mahalanobis, que são produzidas pela 

regressão e são armazenadas no banco de dados, comparando-as com o valor do qui-

quadrado crítico dado por tabela padronizada; para 4 preditores, com p ≤ 0,05, o valor é 

9,488. Foram encontrados 15 casos que superam o valor do qui-quadrado, sendo 

necessário então verificar se os valores de Cook são menores que 1,0  para cada caso. 

Verificados, constatou-se que os valores de Cook eram menores do que 1,00; sendo assim, 

os casos extremos não apresentam influência relevante para a interpretação dos resultados. 

c) Tamanho da amostra: mínimo de participantes, considerando-se quatro 4 VIs, deveria-se 

ter um n de: 82 para regressão com método padrão e de 160 para regressão com método 

stepwise. Na regressão logística, não se pode ter um número grande de preditores (VIs) e 

uma amostra pequena (Pallant, 2011). Este não é o caso deste estudo. Aqui se tem quatro 

preditores e um n de 372 participantes. 
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Por questões meramente exploratórias, resolveu-se calcular uma regressão múltipla 

linear entre Importância da Parentalidade e Resiliência e Estresse Intrapessoal, que possibilita 

formar um modelo de explicação para uma determinada variável dependente (VD) a partir de 

um conjunto de variáveis independentes – VI (Tabachnick et al., 2001). Como VD e VIs, 

alternou-se cada uma das variáveis estudadas, sendo: estresse relatado da infertilidade, 

importância da parentalidade na infertilidade e resiliência. 

Segundo Pallant (2011), alguns pressupostos precisam ser verificados na análise de 

regressão, visando garantir a solidez dos resultados obtidos. A autora cita os seguintes 

pressupostos: 

d) Multicolinearidade: deve-se checar se as variáveis preditoras tem correlação de até 0,7 

entre elas e caso tenham, é necessário verificar os valores de Tolerância e VIF, cujos 

valores menores que 0,10 para o primeiro e acima de 10,0 para o segundo, são 

indicativos de multicolinearidade. O valor superior a 0,7 refere-se somente ao estresse 

intra e interpessoal, já esperado teoricamente, pois compõem domínios do estresse 

relatado da infertilidade, foram ainda verificados os valores de tolerância e VIF, e 

ambos respeitam os valores adequados à análise de regressão.  

e) Outliers: outliers ou casos extremos são valores encontrados no banco de dados, 

durante o cálculo da regressão, que estão muito acima do previsto pelo modelo. Os 

valores extremos são checados pelo gráfico Scatterplot; casos que excedam os valores 

de 3,3 e -3,3 são indicativos de que há casos extremos no banco. Também se verifica 

se há casos extremos, pelas distâncias de Mahalanobis, que são produzidas pela 

regressão e são armazenadas no banco de dados, comparando-as com o valor do qui-

quadrado crítico dado por tabela padronizada (para três preditores e p ≤ 0,05 o valor é 

de 7,815). Valores acima do qui-quadrado crítico são indicativos de casos extremos. 

Quando são encontrados tais valores, avaliam-se os valores da distância de Cook e, 

caso o valor de Cook seja menor que 1,0, os casos extremos não apresentam influência 

relevante para a interpretação dos resultados. 

f) São analisadas a normalidade, homocedasticidade e independência dos resíduos da 

regressão. A análise é feita pelo gráfico P-P plot, que deve ter os resíduos da regressão 

distribuídos sobre uma linha diagonal, e pelo gráfico Scatterplot, que deve ter os 

resíduos distribuídos relativamente em um retângulo, ao redor do ponto zero do 

gráfico e dentro dos limites de 3,3 e -3,3.  
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Mínimo de participantes, considerando 3 VIs de: 74 para regressão padrão e 120 para 

regressão stepwise. 

 

II.7. Aspectos Éticos 

 

Este trabalho e sua realização foram pautados de acordo com a ética profissional do 

psicólogo e dos parâmetros éticos estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional de 

Saúde Nº 510 de 07/04/2016, para a área de ciências humanas – Psicologia e com a N° 466 de 

12/12/2012. E, em aspectos específicos, o pesquisador: 

- assumiu o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que 

foram obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa; 

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho foram 

utilizados para se atingir os objetivos previstos na pesquisa; e serão arquivados sob a 

responsabilidade do pesquisador; 

- os resultados da pesquisa tornados públicos em periódicos científicos e/ou em 

encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeita sempre a privacidade e os direitos 

individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à 

divulgação; 

- O estudo foi submetido e aprovado pelo CEP da Faculdade de Medicina do ABC 

(149.674/2012) e a este foi comunicado do encerramento da pesquisa, por meio de 

relatório apresentado, o parecer consubstanciado está disponível no Anexo V. 
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III - RESULTADOS 
 
 
 Os resultados e discussões se organizam de acordo com as hipóteses apresentadas 

nesta tese. Primeiramente serão retomados alguns dados sociodemográficos, apresentando os 

de estresse relatado da infertilidade, importância da parentalidade na infertilidade e 

resiliência. Em seguida, são realizadas comparações intra populacionais e finalmente é testado 

o modelo teórico da tese apresentado na Figura 2.  

 

III.1. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS E COMPARAÇÃO COM OS DADOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
 

São apresentadas as análises descritivas de cada variável e possíveis comparações por 

grupos com base no tratamento e nas características sociodemográficas obtidas por 

questionário específico. Para realizar as comparações e relações verificou-se a distribuição da 

normalidade dos valores obtidos na IRSS, IPIS e CD-RISC 10 através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov; todos se mostraram com distribuição não normal, sendo indicado o 

uso de estatística não paramétrica. Foram testadas diferenças entre todas as variáveis do 

estudo com relação a todas as variáveis sociodemográficas. Para as variáveis com distribuição 

normal utilizou-se correlação de Spearman e para as não normais e/ou categóricas, foram 

utilizados o teste de U de Mann-Whitney, quando possuíam dois grupos, e o teste de 

Kruskall-Wallis, quando possuíam três ou mais grupos. 

 

 

III.1.1. Estresse Relatado da Infertilidade (Infertility-Related Stress - IRSS) 
 
 
 O escore da versão brasileira do IRSS pode ser considerado como fator único: estresse 

da infertilidade ou como aspecto interpessoal e intrapessoal do estresse da infertilidade. No 

primeiro caso, o escore é calculado somando-se todos os itens da escala, a qual poderá 

apresentar um valor mínimo de 11 e máximo de 77 pontos. No segundo caso deve-se realizar 

a soma aritmética dos valores obtidos nos itens que os compõem; o fator 1 – estresse 

intrapessoal – composto por seis itens, terá um valor mínimo de 6 e máximo de 42, já o fator 

2 – estresse interpessoal – composto por 5 itens, terá um mínimo de 5 e máximo de 35 pontos. 

Em quaisquer dos casos, quanto maior a pontuação obtida, maior o nível de estresse da 

infertilidade percebido pelo indivíduo. 
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 Na Tabela 3 é possível observar os níveis de estresse mensurados na amostra estudada, 

considerando o estresse relatado geral da infertilidade, os domínios do IRSS e sexo. Como o 

IRSS não possui normatização, não se tem um cut-off esperado, mas na divisão em percentil 

pode-se verificar uma distribuição proporcional na população estudada. Ao diferenciar por 

sexo, nota-se que as mulheres possuem maiores níveis de estresse relatado da infertilidade do 

que os homens – comparação realizada pelo teste de U de Mann-Whitney estresse geral e 

intrapessoal p < 0,001 e estresse interpessoal p < 0,01. 

 
Tabela 3. Mensuração dos níveis de estresse específico da infertilidade pelo IRSS* 

 Média Desvio Padrão 
Estresse, n (%) 

Baixo Moderado-baixo Moderado-alto Alto 

IRSS Geral 35,95 19,22 103 (27,7) 85 (22,8) 87 (23,4) 97 (26,1) 

IRSS Intrapessoal 20,50 10,47 111 (29,8) 86 (23,1) 79 (21,2) 96 (25,8) 

IRSS Interpessoal 12,71 8,36 111 (29,8) 90 (24,2) 72 (19,4) 99 (26,6) 

Mulheres       

   IRSS Geral 39,37 18,85 36 (19,0) 45 (23,8) 46 (24,3) 62 (32,8) 

   IRSS Intrapessoal 22,56 10,22 41 (21,7) 42 (22,2) 45 (23,8) 61 (32,3) 

   IRSS Interpessoal 13,78 8,50 40 (21,2) 54 (28,6) 35 (18,8) 60 (31,7) 

Homens       

   IRSS Geral 32,42 19,02 67 (36,6) 40 (21,9) 41 (22,4) 35 (19,1) 

   IRSS Intrapessoal 18,37 10,32 70 (38,3) 44 (24,0) 34 (18,6) 35 (19,1) 

   IRSS Interpessoal 11,60 8,10 71 (38,8) 36 (19,7) 37 (20,2) 39 (21,3) 

*IRSS = Escala de estresse relatado da infertilidade 
 

 A correlação dos níveis de estresse relatado da infertilidade com tempo de tratamento 

foi significativa estatisticamente, tendo Rho = 0,123 e p < 0,05, considerada uma relação fraca 

e direta. As figuras de 4 a 12 mostram as relações encontradas entre estresse relatado da 

infertilidade (geral) e os aspectos sociodemográficos. Os participantes com maior estresse, 

apresentaram menor renda (Fig. 4), tinham nível escolar de ensino médio (Fig. 5), faziam 

psicoterapia (Fig. 9) e usavam algum psicofármaco (Fig. 10), além de acreditarem menos no 

sucesso do tratamento (Fig. 11) e terem tido uma piora no humor com o início do tratamento 

(Fig. 12); As pessoas com menos estresse, praticavam esporte (Fig. 6) e realizavam alguma de 

atividade de lazer (Fig. 7), além de estarem no primeiro tratamento em Reprodução Humana 

Assistida – RHA (Fig. 8). 
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Figura 4.  Estresse Geral da infertilidade x Renda 
 
 

 
Figura 5. IRSS Geral x Mudança de humor com o tratamento 
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Figura 6. Estresse Geral da infertilidade x Prática de Esporte 
 
 
 

 
Figura 7. Estresse Geral da infertilidade x Prática de Lazer 
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Figura 8. Estresse Geral da infertilidade x 1° Tratamento em RHA 
 
 
 

 
Figura 9. Estresse Geral da infertilidade x Faz psicoterapia 
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Figura 10. Estresse Geral da infertilidade x Uso de psicofármaco 
 
 
 

 
Figura 11. Estresse Geral da infertilidade x Crença no sucesso do tratamento 
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Figura 12. Estresse Geral da infertilidade x Mudança de humor com o tratamento 
 

 

As figuras de 13 a 21 mostram as relações encontradas entre o domínio estresse 

intrapessoal (do IRSS) e os aspectos sociodemográficos. Os maiores níveis de estresse 

intrapessoal, foram encontrados nos participantes com menor renda salarial (Fig. 13), com 

ensino fundamental (Fig. 15), naqueles que fazem psicoterapia (Fig. 18), nos que usam 

psicofármaco (Fig. 19), além daqueles que acreditam menos no sucesso do tratamento (Fig. 

20) e tiveram piora do humor ao iniciar o tratamento em RHA (Fig. 21); e menores níveis de 

estresse intrapessoal foram apresentados nas pessoas que faziam esporte (Fig. 14), tinham 

uma atividade de lazer (Fig. 16) e estavam no primeiro tratamento de RHA (Fig. 17). Na 

correlação de Spearman, foi significativo, com um Rho fraco, a relação entre tempo de 

tratamento e estresse intrapessoal (medido pelo IRSS), Rho = 0,142, p = 0,006, o que 

significa que quanto maior o tempo que a pessoa está em tratamento, maior o nível de estresse 

intrapessoal que ela apresenta. 
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Figura 13. Estresse Intrapessoal (IRSS) x Renda 
 
 
 

 
Figura 14. Estresse Intrapessoal (IRSS) x Prática de esporte 
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Figura 15. Estresse Intrapessoal (IRSS) x Escolaridade 
 
 
 

 
Figura 16. Estresse Intrapessoal (IRSS) x Prática de Lazer 
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Figura 17. Estresse Intrapessoal (IRSS) x 1° tratamento em RHA 
 
 
 

 
Figura 18. Estresse Intrapessoal (IRSS) x Faz psicoterapia 
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Figura 19. Estresse Intrapessoal (IRSS) x Uso de psicofármaco 
 
 
 

 
Figura 20. Estresse Intrapessoal (IRSS) x Crença no sucesso do tratamento 
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Figura 21. Estresse Intrapessoal (IRSS) x Mudança de humor com o tratamento 
 

As figuras de 22 a 24 mostram as relações encontradas entre o domínio estresse 

interpessoal (do IRSS) e os aspectos sociodemográficos. Os participantes que acreditavam ter 

sucesso no próprio tratamento entre 15 e 35% (Fig. 23) e os que tiveram piora no humor 

devido o tratamento (Fig. 24), apresentaram maiores níveis de estresse interpessoal; já aqueles 

participantes, que praticavam esporte e que possuíam alguma atividade de lazer (Fig. 22), 

apresentaram menores níveis de estresse interpessoal. 

 

 
Figura 22. Estresse Interpessoal (IRSS) x Prática de lazer. 



 

 

67 

 
 
 

 
Figura 23. Estresse Interpessoal (IRSS) x Crença no sucesso do tratamento 
 
 
 
 

 
Figura 24. Estresse Interpessoal (IRSS) x Mudança de humor com o tratamento 
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III.1.2. Escala de Importância da Parentalidade na Infertilidade (IPIS) 

 
 

O escore da IPIS é calculado considerando a soma aritmética dos valores obtidos nos 

itens que a compõem: terá um valor mínimo de 7 e máximo de 49; quanto maior a pontuação 

obtida, mais intensa a experiência emocional naquele item. Na Tabela 4 pode-se observar os 

níveis da Importância da Parentalidade na Infertilidade medidos na população estudada, 

considerando os domínios do IPIS e sexo. É possível verificar que a maioria dos participantes 

(33,1%) consideram alta a importância de se tornarem pais. Os valores altos são maiores nas 

mulheres (38,1%) quando comparadas com os homens (27,9%) – p < 0,001 pelo teste U de 

Mann de Whitney. 

*IPIS = Escala de Importância da Parentalidade na Infertilidade 

 
 

As figuras de 25 a 29 mostram as relações encontradas entre Importância da 

Parentalidade na Infertilidade e os aspectos sociodemográficos. Os participantes que davam 

mais importância para se tornarem pais, foram aqueles que possuíam alguma religião (Fig. 

27), que a causa da infertilidade era feminina (Fig. 28) e que tiveram piora de humor com o 

início do tratamento de RHA (Fig. 29); davam menos importância para a parentalidade, os 

participantes que praticavam esporte (Fig. 25) e possuíam alguma atividade de lazer (Fig. 26). 

Encontrou-se uma relação inversa, significativa e com um valor fraco de Rho entre a idade do 

participante e a Importância da Parentalidade (Rho = -0,126, p = 0,015), isso significa que 

quanto maior a idade dos participantes, menor a importância dada à necessidade de se tornar 

pais. 

 
 

Tabela 4. Mensuração dos níveis de importância da parentalidade pelo IPIS* 

 Média 
Desvio 

Padrão 

Importância da Parentalidade (%) 

Baixa Moderada-Baixa Moderada-Alta Alta 

Importância da Parentalidade 36,70 8,74 94 (25,3) 95 (25,5) 60 (16,1) 123 (33,1) 

Mulheres       

Importância da Parentalidade 37,94 8,28 38 (20,1) 45 (23,8) 34 (18,0) 72 (38,1) 

Homens       

Importância da Parentalidade 35,41 9,03 56 (30,6) 50 (27,3) 26 (14,2) 51 (27,9) 
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Figura 25. Importância da Parentalidade e Prática de Esporte 
 
 
 

 
Figura 26. Importância da Parentalidade e Prática de Lazer 
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Figura 27. Importância da Parentalidade e Possuir alguma religião 
 
 
 

 
Figura 28. Importância da Parentalidade e Causa da infertilidade 
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Figura 29. Importância da Parentalidade e Mudança de humor com o tratamento 
 
 
III.1.3. Resiliência, medida pela CD-RISC 10 
  
 
 O escore de resiliência é calculado através da soma das respostas dos itens, a 

pontuação pode variar de 0 a 40, sendo quanto maior a pontuação, maior o nível de resiliência 

encontrado na pessoa. Pode-se observar os níveis de resiliência na Tabela 5, considerando 

todos os participantes e o sexo. É possível verificar que os níveis são mais extremados na 

população, com maiores níveis de resiliência baixa e alta. Ao separar-se por sexo, verifica-se 

que os homens possuem maiores níveis de resiliência do que as mulheres, respectivamente 

38,8% e 21,7%, diferença estatisticamente significativa, medida através do teste de U de 

Mann de Whitney com p = 0,001. 

*Escala de Resiliência de Connor-Davidson 10. 

 

Tabela 5. Mensuração dos níveis de resiliência pelo CD-RISC 10* 

 Média Desvio Padrão 
Resiliência (%) 

Baixa Moderada-Baixa Moderada-Alta Alta 

Nível de Resiliência 27,57 6,76 106 (28,5) 84 (22,6) 70 (18,8) 112 (30,1) 

Mulheres       

Nível de Resiliência 26,46 6,77 63 (33,3) 48 (25,4) 37 (19,6) 41 (21,7) 

Homens       

Nível de Resiliência 28,73 6,57 43 (23,5) 36 (19,7) 33 (18,0) 71 (38,8) 
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As figuras de 30 a 33 mostram as relações encontradas entre Resiliência e os aspectos 

sociodemográficos. Os maiores níveis de resiliência foram apresentados pelos participantes 

que tinham até três anos de casados (Fig. 30); e menores níveis de resiliência foram 

encontrados nos participantes que faziam psicoterapia (Fig. 31), usavam psicofármaco (Fig. 

32) e tiveram piora de humor com o tratamento em RHA (Fig. 33). Encontrou-se uma relação 

significativa e com um valor fraco de Rho entre a idade do participante e Resiliência (Rho = 

0,148, p = 0,004), isso significa que os participantes mais velhos, possuíam maiores níveis de 

resiliência. 

 
 
 
 

 
Figura 30. Resiliência x Tempo de união do casal em anos 
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Figura 31. Resiliência x Faz psicoterapia 
 
 
 

 
Figura 32. Resiliência x Uso de psicofármaco 
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Figura 33. Resiliência x Mudança de humor com o tratamento 
 
 
 
 
III.1.4. Critérios de resposta ao tratamento em Reprodução Humana Assistida 
 
 
 Comparou-se as características sociodemográficas com as repostas ao tratamento em 

reprodução humana assistida. Para tanto, testou-se a distribuição das variáveis contínuas 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov o qual indicou distribuição não normal. Realizou-se 

então o teste de U de Mann-Whitney quando a variável categórica apresentava 2 grupos e o de 

Kruskal-Wallis quando apresentavam 3 ou mais categorias. 

 Na Tabela 6 é possível verificar todas as relações achadas, dentre aquelas que mais 

chamam atenção, estão: melhor concentração de sêmen nos participantes que possuíam 

atividade de lazer e apresentaram melhora de humor com o tratamento; mais folículos 

puncionados nas participantes que estavam no primeiro tratamento de infertilidade; 

associação com ausência de esporte e maiores níveis de folículos visualizados e puncionados. 

 Para as relações com o valor de β-HCG e os dados sociodemográficos, utilizou-se do 

teste de qui-quadrado, pois todas as variáveis eram categóricas. Na Tabela 7 estão descritas 

todas as relações significativas, analisando a tabela, pode-se verificar que maior renda salarial 

e pratica de esporte, tendem a aumentar os casos de gestação, reduzindo a diferença entre os 
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grupos. Já na causa da infertilidade, nota-se maiores dificuldade para engravidar quando de 

causa feminina e em ambos. 

 

Tabela 6. Relação entre parâmetros de resposta ao tratamento e características sociodemográficas*** 

Características Visualizados p Puncionados p MII p Embriões p 
Concentração 

Sêmen 
(Milhões/mL) 

p 

Prática esporte           
   Sim 6 

* 
6 

*       
   Não 9 8       
Atividade de lazer           
   Sim  

 
      9 

* 
   Não        5,5 

1° tratamento de RHA           

   Sim   9 
*       

   Não   6       
Diagnóstico           
   Sim         2,2 

** 
   Não         13 

Crença na probabilidade de 
sucesso           

   Menos de 15%     18 

* 

11 

** 

2 

*    De 15 a 35%     5 3,5 9 
   De 35 a 60%     5,5 4 9,5 
   Mais de 60%     7 5 7,5 

Mudança de humor com o 
tratamento           

   Não mudou         7,5 
*    Piorou         4 

   Melhorou                 14,5 
* p < 0,05 / ** p < 0,01 / ***Optou-se pela apresentação da mediana, para melhor caracterização dos achados 
sobre o indivíduo 
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Tabela 7. Relação entre β-HCG e características sociodemográficas 

Características Sociodemográficas 

β-HCG 

Não Gestante, n (%) Gestante, n (%) Qui-quadrado 

Renda Mensal em salario mínimo = R$ 1000,00    
   Até 1 4 (100,00) 0 (0) 

11,343* 
   Entre 1 e 2 19 (67,90) 9 (32,10) 
   Entre 2 e 4 65 (71,40) 26 (28,60) 
   Entre  4 e 5 36 (65,50) 19 (34,50) 
   Mais que 5 44 (50,60) 43 (49,40) 
Prática de Esporte    
   Não 115 (68,50) 54 (32,00) 

4,349* 
   Sim 53 (55,20% 43 (44,80) 

Causa da infertilidade    
   Masculina 51 (57,30) 38 (42,70) 

10,091** 
   Feminina 52 (74,30) 18 (25,70) 
   Em ambos 24 (77,40) 7 (22,60) 
   Não sabem 41 (54,70) 34 (45,30) 

* p < 0,05 / ** p < 0,01 
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III.2. ANÁLISES DE CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS ESTUDADAS 
 
 
 Para verificar relações entre as variáveis de ordem contínua estudadas no presente 

estudo, utilizou-se a correlação de Spearman. A correlação de Spearman foi calculada entre 

estresse relatado da infertilidade interpessoal e intrapessoal, importância da parentalidade na 

infertilidade (IPIS); resiliência (CD-RISC 10), e resultados do tratamento em Reprodução 

Humana Assistida – RHA (Folículos visualizados e puncionados, MII, Embriões e 

Concentração Seminal), os achados podem ser verificados na Tabela 8. A resiliência possui 

uma relação inversa, de fraca à moderada com as demais variáveis, ou seja, quanto maior o 

nível de resiliência, menores os níveis de estresse da infertilidade e de importância de se 

tornar pais (IPIS). As medidas de estresse são associadas positivamente e fortemente, algo 

teoricamente esperado, pois compõem uma mesma medida. Possui um valor de correlação 

moderado e positivo entre a importância da parentalidade na infertilidade e as medidas de 

estresse, isto é, maior o nível do IPIS, maiores os níveis de estresse. Os folículos puncionados 

e Embrião são majoritariamente encontrados em maiores níveis de IPIS. Pode-se notar forte 

correlação entre as medidas de resposta ao tratamento em RHA, o que é esperado 

teoricamente, pois uma é dependente da outra. A concentração seminal não é reportada na 

tabela pois suas correlações resultaram nulas. 

 
Tabela 8. Correlação de Spearman entre IRSS*, IPIS** e CD-RISC 10***  

 IRSS 
Interpessoal 

IPIS CD-RISC 10 Folículo 
Puncionado 

MII Embrião 

IRSS 
Intrapessoal 

0,771§ 0,465§ -0,310§ 
   

IRSS 
Interpessoal  0,403§ -0,301§ 

   

IPIS   -0,112§    
Folículo 
visualizado  0,177"  

0,963§ 0,937§ 
 

0,805§ 

Folículo 
Puncionado 

   
 0,972§ 0,846§ 

MII      0,887§ 
Embrião  0,171"     

*Escala de Estresse Relatado da Infertilidade, **Escala de Importância da Parentalidade na 
Infertilidade, ***Escala de Resiliência de Connor-Davidson 10, § p < 0,001, " p < 0,05. 

 
 
 Para relação das variáveis estudadas, que eram contínuas com o β-HCG, que é uma 

variável categórica, utilizou-se do teste de U de Mann-Whitney para amostra independente, 

tendo-se encontrado maiores níveis de estresse intrapessoal (p < 0,01), estresse interpessoal (p 
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< 0,05) e importância da parentalidade (p < 0,01) nos participantes que apresentaram estarem 

não gestantes.  
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III.3. ANÁLISES DE REGRESSÃO 
 
 
 Os resultados das análises de regressão foram divididos em duas seções. A primeira 

refere-se às análises de regressão logística, enquanto a segunda versa sobre a análise de 

regressão linear. 

 
III.3.1. Regressão Logística 
 
  

Iniciam-se as análises de regressão logística com método padrão, considerando somente 

os preditores propostos, sem verificação dos moderadores. Encontrou-se significância 

estatística somente no modelo que possuía como variável dependente o β-HCG, isto é, se o 

resultado para gravidez foi positivo ou negativo. 

O modelo possuía quatro variáveis independentes - VIs (Estresse Intrapessoal, Estresse 

Interpessoal, Importância da Parentalidade e Resiliência), e foi estatisticamente significativo 

χ2 (4, N=265) = 12,936, p = 0,012, o que indica que o modelo consegue distinguir entre os 

participantes com β-HCG positivo ou negativo para gestação. O modelo teve uma explicação 

geral entre 4,8% (R2 de Cox e Snell) e 6,5% (R2 de Nagelkerke) da variância sobre a gravidez, 

tendo classificado corretamente 64,9% dos casos. O modelo prediz corretamente 56,2% dos 

resultados positivos para gravidez e 67,38% dos Betas negativos, mas erra em 43,8% dos 

casos ao prever que haverá gravidez quando não haverá e em 32,62% ao prever que não 

haverá quando haveria. O Teste de Hosmer-Lemeshow possui valor de Qui-Quadrado = 3,842 

e p = 0,871, suportando o modelo proposto. Na Tabela 9, pode-se observar que somente o 

estresse intrapessoal foi preditor significativo no modelo, tendo uma contribuição negativa (B 

=-0,042, Wald = 4,088, p < 0,05) e valor de Exp(B) = 1,04 (CI 95% = 1,01 e 1,08), sendo 

significativo pois o intervalo não contém 1. A análise, portanto, indica que os participantes 

que possuem menores níveis de estresse, possuem 1,04 vezes mais chance de apresentar um 

resultado positivo para a gravidez. 
 

Tabela 9. Regressão Logística Preditora da Probabilidade de Gravidez 

Block 1 

Variáveis Independentes B E.S. Wald df Sig. Exp(B) 
95% CI para EXP(B) 
Inferior Superior 

IRSS Intrapessoal -0,042 0,021 4,088 1 0,043 1,04 1,01 1,08 

IRSS Interpessoal 0,022 0,023 0,855 1 0,355 1,022 0,976 1,07 

Importância da Parentalidade -0,027 0,017 2,451 1 0,117 0,973 0,941 1,007 

Resiliência -0,015 0,021 0,488 1 0,485 0,986 0,946 1,027 

Constante 1,458 0,863 2,856 1 0,091 4,298     
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 Uma vez que somente o modelo que explica probabilidade de gravidez foi 

significante, e que estresse intrapessoal foi seu melhor preditor, pôde-se testar a moderação da 

resiliência somente sobre esse preditor. Para tanto, utilizou-se da regressão logística 

hierárquica mantendo o primeiro bloco com as VIs usadas anteriormente (Estresse 

Intrapessoal, Estresse Interpessoal, Importância da Parentalidade e Resiliência) e inserindo no 

segundo bloco o moderador “estresse intrapessoal X resiliência”. 

 O modelo com moderador “estresse intrapessoal X resiliência” também foi 

estatisticamente significativo χ2 (5, N=265) = 12,982, p = 0,024, mantendo sua explicação 

geral entre 4,8% (R2 de Cox e Snell) e 6,5% (R2 de Nagelkerke) da variância sobre a gravidez, 

tendo classificado corretamente 64,5% dos casos. O modelo prediz corretamente 54,84% dos 

resultados positivos para gravidez e 65,81% dos Betas negativos, mas erra em 45,16% dos 

casos ao prever que haverá gravidez quando não haverá e em 34,19% ao prever que não 

haverá quando haveria. O Teste de Hosmer-Lemeshow possui valor de Qui-Quadrado = 2,550 

e p = 0,959, suportando o modelo proposto. Contudo, ao verificar os valores estatísticos de 

“estresse intrapessoal X resiliência” verifica-se que o mesmo não contribui para o modelo e 

portanto, não há papel moderador (Tabela 10). Além disso, este modelo mantém o índice de 

classificação correta do modelo anterior, mas aumenta o falso positivo (haverá gravidez 

quando não haverá), o pior erro para um tratamento como RHA. Este modelo então, é 

descartado. 

 

Tabela 10. Moderação “Estresse Intrapessoal X Resiliência” da Probabilidade de Gravidez 

Block 2 

Variáveis Independentes B E.S. Wald df Sig. Exp(B) 
95% CI para EXP(B) 
Inferior Superior 

IRSS Intrapessoal -0,031 0,054 0,331 1 0,565 0,969 0,871 1,078 

IRSS Interpessoal 0,021 0,023 0,837 1 0,360 1,022 0,976 1,07 

Importância da Parentalidade -0,027 0,017 2,348 1 0,125 0,974 0,941 1,007 

Resiliência -0,006 0,045 0,018 1 0,894 0,994 0,91 1,086 

Intrapessoal X Resiliência 0 0,002 0,046 1 0,831 1 0,996 1,003 

Costante 1,203 1,47 0,668 1 0,414 3,331     
  

 
 O modelo final, a partir das análises de regressão logísticas realizadas pode ser 

visualizado na Figura 34. 
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Figura 34. Modelo de resultado das regressões com o valore específico de Beta e o respectivo valor de p. 
 
 
III.3.2. Regressão Linear 
 
 

Seguindo com as possibilidades de análise e de verificação de relações, não tendo 

encontrado modelos hipotetizados significativos, e considerando a literatura específica da 

área, propôs-se a testagem de modelos explicativos para as variáveis estudadas através de 

regressão linear. Uma hipótese explicativa levantada foi a de que poderia haver relação de 

antecedência entre as VIs psicológicas. Talvez Importância da Parentalidade e Resiliência 

explicassem Estresse Intrapessoal e este impactasse na explicação do β-HCG. Como as 

análises foram limitadas pelas características do β-HCG (não ser uma medida distribuída 

normalmente nesta amostra) e isto limitou a técnica de análise utilizada, não se pode utilizar 

neste estudo a equação estrutural que forneceria uma path analysis dessas variáveis.O modelo 

1 propôs como VD o “Estresse Intrapessoal”. Foram encontrados 26 casos que superam a 

distância Mahalanobis, mas nenhum deles supera a de Cook, não interferindo, portanto sobre 

o modelo, além disso, o P-P Plot (Fig. 34) e Scatterplot (Fig. 35) estão adequados. 

Os resultados indicaram que a “importância da parentalidade” e a “resiliência” 

explicam 29% [R2 = 0,29, F(11786,45) = 75,343, p < 0,001] do estresse intrapessoal, sendo 

que a importância da parentalidade é preditor positivo e a resiliência, negativo. O modelo 

indica que a resiliência (Beta = -0,382, t = -5,582, p = < 0,001) e importância da parentalidade 

(Beta = 0,539, t = 10,182, p = < 0,001) explicam o estresse intrapessoal, sendo que a primeira 

tem um peso negativo, isto é, maiores níveis de resiliência associam-se a menores níveis de 

estresse e a segunda, possui uma associação positiva, sendo quando maior a importância da 

parentalidade, maior os níveis de estresse (Tabela 11). 
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Figura 35. P-P plot Estresse Intrapessoal         Figura 36. Scatterplot Estresse Intrapessoal 
 
 

 

 

 

Por fim, para compreender de uma forma mais ampla as relações entre estresse 

relatado da infertilidade, importância da parentalidade na infertilidade, resiliência e resposta 

ao tratamento de reprodução humana, sintetizou-se, em forma pictórica, todos os achados no 

seguinte modelo (Figura 37), observando a “importância da parentalidade” e resiliência como 

preditores respectivamente positivo e negativo do “estresse intrapessoal” e este associado 

negativamente ao teste de gravidez β-HCG. 

 

Tabela 11. Regressão linear para Estresse Intrapessoal 

Modelo Preditores 

Coeficientes não 
padronizados 

t Sig. 

Correlações Estatísticas de 
Colinearidade 

B 
Erro 

Desvio 
Padrão 

Parciais 
independentes Tolerância VIF 

1 

(Constante) 11,25 2,902 3,876 0,000 
   Importância 

Parentalidade 0,539 0,053 10,182 0,000 0,447 0,986 1,015 
Resiliência -0,382 0,068 -5,582 0,000 -0,245 0,986 1,015 
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Figura 37. Resumo das relações encontradas no estudo, com os valores específicos de Beta e os respectivos 
valores de p. 
 

Seria, contudo, interessante a ampliação do “n” desta pesquisa a fim de realizar uma 

outra possibilidade de análise, talvez através de modelos estruturais, para aprofundar as 

relações entre as variáveis observadas. Os testes de tais modelos propiciariam uma análise 

mais aprofundada, medindo relações diretas e indiretas ampliando os achados apresentados 

neste estudo. 
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IV - DISCUSSÃO 
 
 

Propõe-se a discussão dos resultados de acordo com a ordem da apresentação dos 

mesmos nos itens anteriores. Dessa forma, retoma-se os aspectos sociodemográficos e as 

relações com as variáveis dependentes e independentes estudadas. Uma das características da 

amostra desse estudo é a distribuição extremamente próxima entre homens e mulheres, o que 

facilita a comparação e compreensão das especificidades de cada sexo. A amostra desse 

estudo é composta sobretudo de pessoas que necessitam acessar técnicas mais complexas de 

Reprodução Humana Assistida (RHA), como a fertilização in vitro, diferentemente do que 

apontam Cousineau e Domar (2007), sobre a prevalência de tratamento de baixa 

complexidade, talvez esse dado expresse a característica da população de buscar assistência 

médica especializada somente em casos de maior grau de infertilidade, sendo que nos demais 

casos buscariam os próprios médicos clínicos, mas essa observação necessita de ulterior 

investigação. 

Outra característica da população é a predominância no primeiro tratamento de RHA, 

o que faz esperar por níveis menores de estresse (Boivin & Schmidt, 2005; Dooley et al., 

2014; Van Der Merwe, & Greeff, 2015); contudo quase a metade dos participantes que 

descrevem níveis de estresse merecedores de atenção clínica – sendo divididos em estresse 

intrapessoal e interpessoal. Talvez o elevado nível encontrado possa ser explicado pela 

relação com tempo de infertilidade: a grande maioria dos participantes que relatam tentarem 

ter filhos há mais de 2 anos, indício também encontrado por Martins et al. (2014). Sendo 

assim o tempo de infertilidade poderia favorecer o aumento no nível de estresse, prejudicando 

o bem-estar emocional e a qualidade de vida das pessoas com infertilidade. 

Outro fator prejudicial que favorece o estresse é o histórico de aborto (Li et al., 2012) 

apresentado por uma parcela dos participantes, que vem associado a sentimentos de culpa, de 

frustração e impotência. A ausência do diagnóstico, encontrado na grande maioria dos 

participantes, também é fator prejudicial ao indivíduo, por trazer diversos questionamentos 

sobre o porquê da infertilidade e favorecendo o estresse (Peters et al., 2011). Seria como se os 

pacientes lutassem com um fantasma “a infertilidade” sem saber de forma concreta sobre o 

que os afeta e como os afeta, além da impossibilidade de ter filhos. 

Os casais vêm de uma relação sobretudo superior a 6 anos, o que poderia indicar a 

princípio, um fator protetivo ao bem-estar dos indivíduos pela estabilidade marital, como 

achado também por Martins et al. (2014). Contudo, neste presente estudo encontrou-se uma 

relação inversa do tempo de casamento com a resiliência, isto é, quanto maior o tempo de 
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casados, menor o nível de resiliência encontrado. Isto, todavia, não aponta como causa da 

redução da resiliência o casamento, pois associando essa informação à outra sobre o tempo de 

infertilidade, pode-se verificar que os casais com mais tempo de casamento, também possuem 

maior tempo de infertilidade e sofrem portanto, há mais tempo na ausência da possibilidade 

de se tornarem pais, com tendência a aumento de estresse e redução da capacidade de 

resiliência. 

A associação entre tratamento de RHA e desconforto emocional, foi observada de 

maneira clara neste estudo em pelo menos um terço dos participantes que descreveram piora 

de humor devido ao tratamento de RHA, o que corrobora achados de Farinati, Rigoni e 

Müller, (2006), Kazandi et al. (2011) e de Syiem e Reddy, (2013), pois foi justamente o grupo 

com piora de humor o que apresentou maiores níveis de estresse, maior importância da 

parentalidade e menor nível de resiliência, indicando, portanto, que observar o humor dos 

pacientes pode ser um importante indício para compreender como um determinado indivíduo 

se comportará emocionalmente no desenvolver do próprio tratamento de RHA. 

 No grupo de participantes que realizavam psicoterapia e usavam psicotrópico, notou-

se aumentados os níveis de estresse intrapessoal e reduzidos os de resiliência, o que seria 

indicativo de que a busca pelo cuidado emocional através de profissionais específicos, estaria 

relacionada a altos níveis de estresse e não à prevenção da ocorrência do mesmo (Zaia, 2014). 

Apesar da não prevenção aparente, a busca pela psicoterapia e mesmo pelo uso de algum 

medicamento é positiva, pois tal acompanhamento tende a reduzir o estresse e melhorar a 

saúde mental dos que deles fazem uso (Holka-Pokorska, 2015; Morreale et al., 2010). Seria, 

contudo, interessante a orientação pelos profissionais de RHA aos seus pacientes de buscar a 

psicoterapia como manutenção da saúde mental, de modo a evitar sofrimentos maiores ao 

longo do processo de tratamento. 

Ter uma vida ativa, buscar realizar atividades físicas está associado com menores 

níveis de estresse, de importância da parentalidade e a maiores níveis de resiliência. Esses 

achados estão em concordância com Selye (1976) e Hoeksema et al. (2012) que descreveram 

associação entre o bem-estar físico e o mental. Tal informação reflete a possibilidade de 

investigar se o paciente realiza alguma atividade física e sugerir a busca por profissionais do 

esporte, de modo a favorecer o bem-estar físico. 

Observou-se que possuir alguma religião, se por um lado, em concordância com Sina 

et al. (2010) e Karaca e Unsal (2015), favorece a redução dos níveis de estresse, por outro, 

está associada ao aumento da importância da parentalidade, o qual por sua vez, está 

diretamente relacionado com o estresse. Esse achado também foi encontrado por Peterson, 
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Newton e Rosen, (2003), ou seja a intensidade da vivência religiosa do individuo pode 

favorecê-lo ou prejudicá-lo. 

Dessa forma a possuir uma religião não é por si negativa ou positiva. O profissional de 

saúde deverá compreender a intensidade de como a experiência religiosa é vivenciada pelo 

seu paciente. Tal compreensão pode favorecer a comunicação com o mesmo e o encontro de 

um ponto saudável dentro da compreensão da religião do paciente sobre a própria 

infertilidade. É importante ressaltar que não se sugerem aqui atribuições religiosas aos 

profissionais de saúde, mas a compreensão pelos profissionais do que o próprio paciente tem 

de sua religião, de modo a utilizá-la como ferramenta de proteção e bem-estar no 

enfrentamento da infertilidade. 

Os níveis de importância da parentalidade também estão associados às causas da 

infertilidade. Os maiores níveis estão associados à infertilidade masculina e feminina 

respectivamente, com redução desse nível de importância quando a infertilidade é do casal; 

associações semelhantes foram encontrados em estudos como os de De et al. (2017), 

Nicoloro-SantaBarbara et al. (2017) e Tao et al. (2011).  

Ou seja, quando a infertilidade possui causa em ambos os membros do casal, haveria 

indícios de uma ressignificação e redução da importância da parentalidade, tendo uma 

confluência de ambos os membros do casal, o que não ocorreria no caso de causa da 

infertilidade em somente um dos membros. Nestes casos a importância da parentalidade se 

mantém alta. Então, seria interessante um aprofundamento nesse tema, para buscar 

compreender as relações cross-partner que poderiam ocorrer e quais fatores intensificariam a 

importância da parentalidade (ex.: culpa, preocupação ou desvalia com a / da outra parte). 

A supervalorização no sucesso do tratamento em RHA foi encontrada em imensa 

maioria dos participantes, dos quais metade acreditavam ter mais de 60% de possibilidade de 

sucesso com o próprio tratamento, o que corrobora o achado de Rockliff et al. (2014). Essa 

diferença entre expectativa e  realidade, pode ser algo prejudicial para a saúde mental dos 

pacientes, visto a frustração ao deparar-se com a realidade (Agostini et al., 2011). Contudo, 

observou-se que a alta crença no tratamento, medida anteriormente à finalização do mesmo, 

associa-se a menores taxas de estresse intra e interpessoal, ou seja, durante o tratamento a alta 

“crença no sucesso do tratamento”, funcionaria como medida protetora ao estresse.  

Sendo assim, a “crença no sucesso do tratamento” deve ser compreendida com 

cuidado, porque ela não é algo negativo por si durante o tratamento, pois como observado, 

pode estar associada a níveis mais baixos de estresse. Dessa forma, acreditar nas próprias 

possibilidades de alcançar a parentalidade vem a ser algo positivo. Todavia, essa mesma 
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crença deveria ser trabalhada pela equipe médica e psicológica, de modo a diferenciar 

esperança das possibilidades concretas no tratamento, evitando maiores danos emocionais nos 

casos de insucesso do tratamento. 

Verificou-se que mais da metade dos participantes pretendem continuar tentando 

engravidar por mais 2 anos e um terço por de 2 a 6 anos e 11% quer continuar tentando por 

tempo indeterminado. Tal aspiração na continuidade no tratamento por grandes períodos pode 

trazer prejuízos psicológicos no caso de não acompanhamento e não cuidado dessa população 

(Benyamini, Gozlan, & Kokia, 2009; Bayley et al., 2009; Fisher & Hammarberg, 2012; 

Kazandi et al., 2011; Martinelli & La Sala, 2009). Compreender, portanto, tal pretensão seria 

interessante para individualizar a cuidado e buscar pela atenção continuada em intervenções 

que favoreçam a saúde mental dos pacientes.  

Uma característica associada ao estresse geral e intrapessoal da infertilidade é a baixa 

renda dos respondentes. Participantes com renda mensal de até R$1000,00 possuíam níveis de 

estresse muito elevados quando comparados com as demais faixas salariais. Uma hipótese 

para tanto, seria o alto custo dos tratamentos de RHA, principalmente os de alta complexidade 

(Righetti et al., 2009), o que poderia impossibilitar financeiramente novas tentativas de 

tratamento por essa população, levando-os a nova perda da possibilidade de realizar a vontade 

de se tornarem genitores. 

A escolaridade também demostrou possuir um papel na diferenciação do estresse 

intrapessoal, indicando que menores níveis de escolaridade eram presentes nos grupos com 

maior estresse, em concordância com o observado por  Donkor e Sandall (2007). Assim 

sendo, compreende-se que o nível de escolaridade é fator protetivo ao estresse, talvez pela 

característica da própria escolarização em oferecer instrumentos de compreensão e ampliação 

de ferramentas para lidar com o mundo e as questões que se apresentam no dia a dia de cada 

indivíduo.  

Os níveis de importância da parentalidade na infertilidade que foram observados neste 

estudo, condizem com os de Gradvohl et al. (2013) e Newton et al. (1999), que observaram 

maiores níveis nas mulheres quando comparadas com os homens, indicando uma maior 

intensidade na vivência da infertilidade e na busca por se tornar genitor do que seus 

respectivos cônjuges. Com isso, a mulher vive mais intensamente a vontade de se tornar mãe, 

o que poderia ser um reflexo social do papel da mulher e da imagem social de mãe, mas um 

estudo específico seria pertinente para averiguar melhor tal proposição. 

Independentemente do sexo, os níveis de importância da parentalidade são 

considerados médio-altos, principalmente nas mulheres, com necessidade de atenção da 
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equipe interdisciplinar para acompanhamento dos pacientes, inclusive porque poderiam influir 

sobre o resultado do tratamento de RHA (An et al., 2013; Dong, Cai, Zhang, Xing, & Sun, 

2017; Ebbesen et al., 2009; Li et al., 2012). Assim sendo, o atendimento da equipe de saúde 

mental deveria passar pela compreensão de como o casal e cada um de seus membros entende 

o ‘tornar-se pais’, de modo a encontrar um adequado nível na importância da parentalidade o 

que poderá favorecer o contato com o tratamento. 

 Um maior nível de resiliência foi encontrado em pessoas mais velhas, evidência 

também observada por McMahon et al. (2007). A maior parte dos participantes, apresentaram 

resiliência média-baixa, com diferença significativa entre mulheres e homens, o que também 

vai ao encontro da literatura (Chochovski et al., 2013; Nahar & Geest, 2014). O baixo nível de 

resiliência pode estar associado à compreensão traumática da infertilidade pelos participantes 

(Yu et al., 2014), mas deve ser trabalhada pela equipe de suporte emocional, pois segundo 

Driscoll et al. (2016) a resiliência favorece a adaptação à infertilidade e as situações advindas 

dela. Novamente, a mulher necessitaria de maior atenção, por apresentar menor nível de 

resiliência do que o homem e, portanto, maior seria seu grau de vulnerabilidade. 

A resposta ao tratamento de RHA varia consideravelmente quando considerados os 

aspectos sociodemográficos da população. No primeiro tratamento, comumente menos 

danoso emocionalmente ao paciente, encontrou-se uma melhor resposta de folículos 

puncionados (An et al., 2013; Boivin & Schmidt, 2005; Ebbesen et al., 2009), algo condizente 

com os demais achados do estudo referentes aos níveis de estresse, importância da 

parentalidade e tempo de infertilidade. 

 Atividades de lazer são praticamente indiferenciadas das atividades de esportes, 

possuem o mesmo padrão de resposta e funcionamento na população, o que levanta a questão 

de uma provável não diferenciação do que seria prática de esporte e lazer, tendo uma fusão de 

ambos na compreensão da população estudada. 

A prática de atividades de lazer  tende a favorecer a concentração seminal no homem 

ou a piora no humor a prejudicá-la, ambos aspectos relacionados também ao estresse (Bártolo 

et al., 2016), ou seja o estado emocional no homem influi sobre as próprias medidas 

fisiológicas, o que indica a necessidade de atenção da equipe de saúde sobre o estado e 

cuidados mentais dos pacientes masculinos. 

Dois dos parâmetros de resposta ao tratamento: folículos visualizados e embriões, 

estão positivamente relacionados com a importância da parentalidade, o que seria mais um 

indicativo que essa variável não seria somente negativa para o tratamento em RHA mas teria 

um limiar inclusive saudável, confirmando o aspecto de mediador descrito por Moura-Ramos 
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et al. (2016), ou seja a individualização do tratamento considerando a importância da 

parentalidade para cada casal e paciente pode favorecer o modo de condução do tratamento 

pela equipe de saúde atentando-se à uma maior adaptabilidade à infertilidade. Tais 

disposições, contudo, necessitariam de um estudo específico e mais aprofundado no qual se 

deveria considerar uma estrutura maior de relações e avaliar possíveis interações indiretas, o 

que a regressão não permite fazer. 

Altos níveis de estresse intrapessoal e interpessoal e a importância da parentalidade, 

demonstraram-se estar associados a menores valores do β-HCG, indicando menos gestação 

para esses casos, o que confirma resultados de diferentes autores (e.g.: Dong et al., 2017; 

Holka-Pokorska, 2015; Nouri et al., 2014). Tal ocorrência tem indícios no eixo hipotalâmico 

o qual é afetado por níveis altos de estresse, interferindo portanto nas respostas hormonais 

saudáveis e esperadas que o corpo deveria dar para favorecer a gestação ou produção de óvulo 

e espermatozoide de adequada qualidade. Reforça-se portanto, a importância dos aspectos 

psicológicos na RHA; os níveis de estresse podem modificar a resposta em termos de teste 

positivo para a gestação, indicando que um acompanhamento por profissionais específicos de 

saúde mental tendem a favorecer não somente o bem-estar dos indivíduos, como já referido, 

mas o próprio resultado do tratamento em RHA. 

A proximidade nos valores das medidas de resposta ao tratamento de RHA indicam 

que elas estão intrinsecamente relacionadas, algo esperado em literatura, visto que uma 

reposta deriva da anterior (ex.: MII, deriva de folículos puncionados, que deriva de folículos 

visualizados, etc). Essa observação é concordante com Barbosa et al. (2016), Gullo et al. 

(1996), Luisi et al. (2002), Righetti e Luisi (2007) e Righetti et al. (2009), ou seja, elas podem 

ser utilizadas como forma de triangular as análises propostas nos estudos relatados nesta tese. 

As correlações encontradas entre a variáveis independentes do estudo: estresse intra e 

interpessoal, importância da parentalidade e resiliência, refletem estarem condizentes com a 

literatura, confirmando o papel salutar da resiliência frente à infertilidade, colaborando para a 

redução nos níveis de estresse e da importância da parentalidade (Davydov  et al., 2010; 

Herrmann et al., 2011; Peres et al., 2005), esses dois últimos se correlacionam diretamente 

(Pedro et al., 2016). Esses achados tendem a reforçar as relações entre os aspectos emocionais 

e a importância de considerá-los de forma ampla para a manutenção de saúde de pacientes em 

RHA (e.g.: Jisha & Thomas, 2016; Nahar & Geest, 2014; Peters et al., 2011), além de indicar 

que a capacidade de resiliência deve ser trabalhada de modo a fortalecê-la e ampliá-la, visto 

que ela auxilia no processo de promoção de saúde devido às suas associações com diversos 

aspectos que prejudicam a adaptação à infertilidade, como já exposto. 
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O ponto crítico dos resultados é o referente às análises de regressão, as quais tornam 

possível a verificação das hipóteses do presente estudo. Dentre os modelos testados para a 

verificação das hipóteses, somente um foi significativo estatisticamente, tendo como valores 

de explicação semelhante à média epidemiológica de infertilidade idiopática na população, 

compreendida como de cunho emocional por alguns autores (eg.: FEBRASGO, 2011; WHO, 

2006). Logo, o nível de explicação pode ser de interesse para a RHA e em casos que 

aparentemente não teriam uma explicação médica. 

Em regressão logística, um indicador muito importante, é o percentual de classificação 

correta que o modelo faz. O modelo proposto explica 6,5% da variância do B-HCG e 

classifica corretamente a ampla maioria dos casos, tendo como preditor efetivo no modelo o 

estresse intrapessoal. Isso significa que alto nível de estresse intrapessoal prediz menos 

resposta positiva à gravidez. O modelo faz esta predição correta na imensa maioria dos 

participantes com teste positivo para a gravidez e com teste negativo. A predição do estresse 

intrapessoal sobre o resultado do β-HCG é observada por outros autores que estudaram tal 

relação, dentre os quais: Gourounti et al., (2011) e Moreira et al.,  (2005). A análise ainda 

demonstra que a cada aumento de uma unidade no nível de estresse, a probabilidade de 

gestação é reduzida. Ou seja, confirma-se o papel do estresse e especificamente do 

intrapessoal sobre a resposta ao tratamento de RHA quando considerado o teste de gravidez, 

ressaltando a necessidade da atenção na redução e prevenção de estresse porque quando o 

estresse aumenta, aumenta em proporção maior, a probabilidade de não gestação. 

Contudo, o modelo encontrado não é isento de erros. É necessária atenção sobre a 

predição incorreta (falsa positiva) do modelo, estimada em um pouco menos da metade dos 

casos, os quais ainda que o estresse seja baixo e a previsão para gravidez positiva, ocorrerá na 

verdade ausência da mesma, contudo há de considerar que o resultado de gestação não 

depende exclusivamente dos aspectos psicológicos mas também de uma série de questões da 

área médica. Para a equipe de saúde essa informação não alteraria o cuidado para com a 

paciente, tendo em vista discussão feita até o momento sobre a necessidade de cuidado 

emocional das pessoas em tratamento em RHA para a melhoria do bem-estar do paciente. 

Para os pacientes, esta previsão falsa positiva pode alterar o nível de expectativa e frustração 

pelo sucesso do tratamento, necessitando de contínuo acompanhamento dos aspectos 

emocionais vivenciados ao longo do tratamento; contudo, há ainda de considerar que os 

resultados para a gestação não são somente explicados pelo modelo proposto, tendo visto a 

complexidade do sucesso ou não do tratamento em RHA e as diferentes etapas e pessoas 

envolvidas em todo o processo. Portanto, um erro falso positivo em um processo como de 
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RHA traz consequências muito sérias. Neste sentido, o modelo não é bom para explicar o 

fenômeno, pois a equipe deverá estar sempre alerta para a possibilidade deste tipo de erro. Do 

ponto de vista de pesquisa, há ainda que se buscar preditores mais seguros e forma de avaliar 

os resultados do tratamento como variáveis contínuas, para então tentar-se utilizar técnicas 

estatísticas paramétricas que permitam identificar modelos de predição mais claros. 

Ainda assim, tendo encontrado como preditor o estresse intrapessoal e considerando as 

características desse tipo de estresse (ex.: bem-estar emocional, relação com parceiro/a) é 

necessário reforçar o papel dos cuidados psicológicos por intervenção específica, visto que o 

equilíbrio dos níveis de estresse intrapessoal favorecem o resultado de gravidez do tratamento 

de RHA. Esse achado corrobora com diversos estudos (e.g.: Anderson, 2013; Burnett, 2009; 

Cousineau & Domar, 2007; Hentschel et al., 2008; Iris, Kirmizi, & Taner, 2013; Moura-

Ramos et al., 2012; Ramos et al., 2010; Sina et al., 2010; Solati & Lo’Bat-Ja’Farzade, 2016). 

Nos testes de moderação, nenhum dos modelos hipotetizados resultou significativo. 

Tendo sido movidos pela curiosidade de pesquisa, e tendo verificado anteriormente relações 

entre o estresse relatado da infertilidade – domínio intrapessoal, importância da parentalidade 

e resiliência propôs-se um modelo através de regressão linear, para compreender melhor as 

interações possíveis, encontrando que a importância da parentalidade e a resiliência predizem 

o estresse intrapessoal, o que confirma o achado de diversos autores (e.g.: Bailey et al., 2017; 

Davydov et al., 2010; Herrmann et al., 2011; Jisha & Thomas, 2016; Peterson et al., 2003), 

que indicam essa relação na qual a importância da parentalidade tende a aumentar o estresse, 

enquanto a resiliência tira o peso dele. Ou seja, parece não depender exclusivamente do 

estresse a influência sobre os resultados do tratamento em RHA, seus níveis e por conseguinte 

sua influência é modificada pela resiliência e pela importância da parentalidade reforçando a 

necessidade de ampliar o olhar sobre o paciente e sobre suas vivências na infertilidade. 
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V - CONCLUSÕES 
 

 
Com a finalização do presente estudo, é salutar a retomada dos objetivos e do percurso 

percorrido para alcançá-los. A proposta parte da questão: importância da parentalidade na 

infertilidade, estresse relatado da infertilidade e resiliência são preditores de resposta ao 

tratamento de infertilidade? 

Os objetivos portanto, recaem na busca por respostas da exposta questão e as hipóteses 

sobre a proposição que os aspectos psicológicos não adequadamente mantidos influem 

negativamente sobre o tratamento. Para testar as hipóteses o método escolhido foi o 

exploratório, de campo, com medição dos níveis de estresse relatado da infertilidade, 

importância da parentalidade na infertilidade e resiliência, para analisar todos os dados de 

uma forma complexa e completa, a proposta inicial do autor do presente estudo era a 

realização de um modelo com equação estrutural, o qual não pode ser realizado por 

necessidade de ampliação do “n” amostral final, visto que ao longo do percurso alguns 

participantes interromperam o próprio tratamento e não obtiveram resultados de resposta ao 

tratamento de Reprodução Humana Assistida (RHA) passíveis de análises. 

Redefine-se a análise dos dados, optando pela análise de regressão, que possui um 

funcionamento semelhante à equação estrutural, apesar de possuir maiores limitações e menor 

complexidade, mas o “n” deste estudo atendia às suas premissas amostrais. Além de abarcar 

os objetivos e hipóteses inicialmente propostas, buscou-se compreender as relações que 

envolviam a cada variável estudada com: elas mesmas, com as características 

sociodemográficas e com as respostas ao tratamento de RHA. 

O estudo alcançou os próprios objetivos (geral e específicos foram alcançados), os 

quais pretendiam verificar preditores de resposta ao tratamento em RHA e compreender o 

papel de cada variável nesse modelo proposto. A única hipótese confirmada foi a H1: “Altos 

níveis de estresse relatado da infertilidade alteram negativamente a reposta ao tratamento de 

RHA”, em outras palavras: altos níveis de estresse relatado da infertilidade, em seu domínio 

intrapessoal predizem menor resposta positiva ao β-HCG, ou seja, ficam menos grávidas do 

que as pessoas com níveis menores de estresse. As outras hipóteses, que se referiam as demais 

variáveis estudadas com suas respectivas influências sobre os resultados do tratamento de 

RHA, foram refutadas. 

Ainda identificou-se características sociodemográficas que tendem a favorecer 

melhores respostas ao tratamento de RHA, como: a melhoria do humor, prática de esporte e 
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de atividade de lazer, crença no tratamento de RHA, entre outros, o que indica que a atenção 

ao paciente de RHA não deve ser voltada somente aos comportamentos médicos relacionados 

ao tratamento, mas à melhoria de seu bem-estar emocional. 

Também se verificaram elevados níveis de estresse da infertilidade e importância da 

parentalidade na infertilidade e menores níveis de resiliência na população estudada, 

indicando, que por vezes terá dificuldade em superar as dificuldades e as frustrações que 

envolvem o tratamento em RHA e manterem-se saudáveis. 

Ainda que os níveis de estresse não sejam os únicos fatores que influenciam os 

resultados do tratamento em RHA, visto os demais aspectos biológicos. São capazes de 

influenciá-los e modificá-los, sendo necessário uma atenção continuada sobre seus níveis (de 

estresse). Além da manutenção do estresse em níveis adequados, seria necessário o continuo 

monitoramento das demais variáveis psicológicas estudadas, pois estas influem sobre os 

níveis de estresse e vice-versa, indicando possíveis efeitos indiretos sobre as respostas ao 

tratamento de RHA. 

É possível então responder à questão inicial, que se confirma no concernente ao 

estresse, visto que a relação entre as respostas ao tratamento de RHA e as variáveis estudadas 

se mostraram mais complexas do que a possibilidade de análise deste estudo devido ao 

número de participantes e à distribuição não normal das variáveis. A perda de participantes e 

a impossibilidade de realizar as análises inicialmente propostas foi uma limitação do presente 

estudo. Outras limitações do estudo que podem ser apontadas deveram-se à amostragem por 

conveniência, mas que era a que interessava ao estudo; limitação da amostra a um único 

centro de reprodução humana assistida; estudo de corte transversal; e não uso de outras 

medidas validadas que mensurassem os mesmos constructos e que viriam permitir a 

verificação de validade discriminante das medidas utilizadas. 

 Por outro lado, contudo, esse estudo oferece contribuições interessantes para a área, 

como o diferencial de medir a resiliência em situação de real adversidade (não sobre situações 

vividas anteriormente ou hipotéticas), atendendo a uma sugestão dos estudos sobre resiliência; 

o oferecimento de uma melhor compreensão de como aspectos emocionais da infertilidade 

são relacionados entre si; compreensão de como eles podem influir sobre os resultados do 

tratamento em RHA; acréscimo de conhecimento à  literatura no sentido de oferecer um 

suporte amplo e transdisciplinar aos pacientes, com intervenções médicas e psicológicas. 

 Do ponto de vista prático, o presente estudo propõe aos profissionais de saúde que 

trabalham com pessoas que vivenciam a questão da infertilidade, que busquem desenvolver 

estratégias e protocolos de atendimento capazes de identificar os aspectos emocionais dos 
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pacientes que se apresentam ao tratamento, em especial os níveis de estresse da infertilidade, 

a importância da parentalidade e a resiliência, aspectos considerados nessa pesquisa e que 

mostraram possuir reflexos não somente no bem estar de cada paciente, mas nos seus próprios 

resultados do tratamento em RHA. Seria adequado ainda, que equipes médicas e psicológicas 

trabalhassem juntas favorecendo a atenção interdisciplinar ao paciente e oferecendo ao 

mesmo, maior possibilidade de compreender o seu tratamento do ponto de vista psicológico e 

biológico, criando estratégias de enfrentamento saudáveis. O trabalho conjunto da equipe 

médica e psicológica, deveria acontecer desde a chegada do paciente para seu primeiro 

tratamento permitindo assim a identificação de demandas de cunho psicológico que o paciente 

tenha ou possa vir a apresentar. 

 Visto os aspectos sociodemográficos é interessante a inserção da assistência social em 

equipes de RHA, principalmente em serviços particulares, que são a maioria no Brasil, pois 

são tratamentos caros e que envolvem modificações de renda e de trabalho para essas 

famílias. 

 Finalmente, propõe-se uma agenda de pesquisa que viabilize algumas questões 

levantadas no presente estudo, dentre as quais:  

- Quais as medidas indiretas de estresse relatado da infertilidade, resiliência e 

importância da parentalidade que influem sobre as respostas ao tratamento de 

RHA. 

- Uma outra proposta de análise dos dados poderia prever algo diferente dos 

achados nas análises de regressão? 

- Análises cross-partner poderiam trazer melhor compreensão sobre a importância 

da parentalidade e possuir uma religião e estresse? 

- Melhores níveis de resiliência estariam associados a menores níveis de estresse da 

infertilidade e importância da parentalidade no pós-punção, pós-transferência e 

período de espera pelo β-HCG? 

- A intensidade da vivência religiosa do individuo pode favorecê-lo ou prejudicá-lo? 

 

Por fim, espera-se que os resultados deste estudo tenham ressaltado a importância do 

olhar sobre as pessoas que possuem infertilidade e que querem se tornar pais. Como exposto, 

é grande o sofrimento vivenciado por elas, sendo necessário um cuidado sensível da equipe de 

saúde e de pesquisadores que busquem pela melhoria de fatores de bem-estar individual e de 

casal, de modo que a vivência da Reprodução Humana Assistida não seja um pesar, mas um 

possiblidade de readquirir a própria autonomia na escolha de gerar o próprio filho.  
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ANEXO I - INFERTILITY-RELATED STRESS SCALE (IRSS - Casu & Gremigni, 2015; 

Zaia & Martins, em elaboração a) 

 

Tendo visto o respeito ao direitos de autores e a publicação em andamento, não será exposto a 

versão final dos instrumentos, mas somente as temáticas abordadas. 

 

Temáticas verificadas: 

 -Bem estar físico; 

 -Família de origem; 

 -Família cônjuge; 

 -Tempo livre; 

 -Satisfação marital; 

 -Bem estar mental; 

 -Amizade; 

 -Sexualidade; 

 -Colegas; 

 -Relação com conhecidos; 

 Satisfação geral com a vida.  
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ANEXO II - IMPORTANCE OF PARENTHOOD IN INFERTILITY SCALE (IPIS) 
 
 
Tendo visto o respeito ao direitos de autores e a publicação em andamento, não será exposto a 

versão final dos instrumentos, mas somente as temáticas abordadas. 

 

Temáticas verificadas: 

 -Importância Parentalidade; 

 -Ausência filhos; 

 -Vida marital; 

 -Sonho sobre parentalidade; 

 -Planos de vida.  
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ANEXO III - ESCALA DE RESILIÊNCIA DE CONNOR-DAVIDSON PARA O BRASIL-
10BRASIL (CD-RISC-10BRASIL) © 

 
 
Solano JP, Bracher E, Pietrobon R, Carmona MJ. Adaptação cultural e estudo de validade da escala de 
resiliência de Connor- Davidson para o Brasil. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou 
transmitida por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias simples e digitalização, sem 
permissão escrita de Dr. Davidson – www.cd-risc.com; mail@cd-risc.com. Direitos reservados.  
Copyright © 2001, 2003, 2007, 2009, 2012, 2016 by Kathryn M. Connor, M.D., and Jonathan 
 
 
Tendo visto o respeito aos direitos de autores da escala, não será exposto a versão completa 

dos instrumentos, mas somente as temáticas abordadas. 

- Adaptação em mudanças; 

- Capacidade de ação; 

- Lado engraçado da vida; 

- Fortalecimento; 

- Situações de doenças; 

- Objetivos e obstáculos; 

- Sob pressão; 

- Desencorajamento; 

- Sentimentos desagradáveis. 

 
  



 

 

115 

ANEXO IV – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Título da pesquisa: ESTRESSE, VIVÊNCIA EMOCIONAIS, MOTIVAÇÃO PARENTAL, 

SATISFAÇÃO SEXUAL E RESILIÊNCIA EM POPULAÇÃO COM PROBLEMAS DE 

INFERTILIDADE. 

Instituições: Instituto Ideia Fértil - Faculdade de Medicina do ABC – Santo André - Brasil. 

 
O(a) Sr(a). está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “ESTRESSE, VIVÊNCIA 

EMOCIONAIS, MOTIVAÇÃO PARENTAL, SATISFAÇÃO SEXUAL E RESILIÊNCIA 

EM POPULAÇÃO COM PROBLEMAS DE INFERTILIDADE”, com objetivo de avaliar e 

relacionar estresse, vivências emocionais, motivação parental, satisfação sexual e resiliência 

em pacientes de ambulatórios de reprodução humana assistida; além de validar escalas que 

podem contribuir para o atendimento de pessoas que como você, se encontram em tratamento 

reprodutivo. Os participantes deste estudo responderão a seis questionários: Questionário 

sócio-demográfico, Infertility Stress Questionnaire (ISQ), Infertility Concern Questionnaire 

(ICQ), Parenthood Motivation List  (PML), o Index of Sexual Satisfaction (ISS) e a ESCALA 

DE RESILIÊNCIA DE CONNOR-DAVIDSON (CD-RISC-10BRASIL)  que trazem questões 

como por exemplo: idade, escolaridade, experiências e sentimentos vividos nas últimas 

semanas, estresse entre outras. O tempo estimado de preenchimento é de 20 minutos. Permito 

ainda, que ao final do meu tratamento, o pesquisador responsável, acesse o meu prontuário 

para ver o resultado (negativo ou positivo) da gestação minha/de minha esposa. O benefício 

deste estudo é a possibilidade de propiciar uma ampliação na compreensão das vivências dos 

pacientes do ambulatório de reprodução humana assistida, o que poderá originar uma 

melhoria no atendimento aos mesmos, promovendo uma melhor qualidade de vida. O risco de 

participar deste estudo é o possível cansaço físico advindo do preenchimento dos 

questionários, visto que esta atividade envolve atenção e talvez lembrar de questões 

emocionais desagradáveis, neste caso o pesquisador está apto para oferecer à você o suporte 

necessário e devido. Os resultados desta pesquisa serão divulgados em congressos e revistas 

científicas, contudo, o pesquisador garante guardar sigilo em relação à identidade dos 

participantes, evitando qualquer tipo de constrangimento, além de garantir o esclarecimento 

em relação a qualquer dúvida, antes e durante o curso da pesquisa. Você, é livre para recusar-

se a participar da pesquisa, assim como retirar este consentimento a 

___________________________________________________________________________ 
                  Rubrica do Participante e do Pesquisador: 

Página 1 de 2             ____________________  e _________________ 
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qualquer momento, sem penalização ou prejuízo ao seu cuidado. Não haverá remuneração aos 

participantes e nem gastos. Caso você se sinta de algum modo prejudicado, poderá pedir 

indenização. A pesquisa terá duração até dezembro de 2018. O pesquisador responsável 

chama-se Victor Mantoani Zaia, podendo ser localizado no próprio Instituto Ideia Fértil, e-

mail: victor.zaia@fmabc.br, telefone: 011 95707-6806. Este termo será arquivado pelo 

pesquisador de modo sigiloso. Informa-se ainda que esta pesquisa está dentro dos parâmetros 

éticos estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional de Saúde (Nº 510 de 07/04/2016, 

para a área de ciências humanas – Psicologia e com a N° 466 de 12/12/2012) e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC. O Comitê de Ética é 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos, visando assegurar a proteção, a dignidade, os direitos, a segurança 

e o bem-estar do participante da pesquisa. 
 
 
Eu,___________________________________________________________________, RG: 

________________________, Sexo:___________, Data de nascimento: ___/___/____, 

declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pelo pesquisador e ter entendido o que me 

foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 
Santo André-SP,  ________/________/________ 
 
 
 
 
 

_________________________________            _________________________________ 
Assinatura do(a) Participante          Assinatura do pesquisador 

 

Se você tiver dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo e/ou insatisfeito com a maneira como 

o estudo está sendo realizado, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da faculdade de 

medicina do abc pelo endereço: Avenida Príncipe de Gales, 821 – 1o andar - prédio: CEPES – Santo André – SP – CEP 

09060-650 – ou pelo telefone: (11)4993-5453. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 08h00 às 16h00. 
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ANEXO V – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
 
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC\FUNDAÇÃO DO 
ABC - FMABC 

 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: ESTRESSE, VIVÊNCIA EMOCIONAIS, MOTIVAÇÃO PARENTAL, 
SATISFAÇÃO SEXUAL E RESILIÊNCIA EM POPULAÇÃO COM PROBLEMAS 
DE INFERTILIDADE 

Pesquisador: Victor Mantoani Zaia 
Área Temática: Reprodução Humana (pesquisas que se ocupam com o funcionamento do 

aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva 
de humanos, sendo que nessas pesquisas serão considerados 
"participantes da pesquisa" todos os que forem afetados pelos 
procedimentos delas): 

(Reprodução Humana que não necessita de análise ética por parte da 
CONEP;); 

 

Versão: 2 
CAAE: 57365516.0.0000.0082 
Instituição Proponente: Faculdade de Medicina do ABC 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 1.712.316 
Apresentação do Projeto: 
A infertilidade atinge cerca de 10% da população mundial em idade reprodutiva, sendo considerada 
expressiva pela Organização Mundial da Saúde. Uma das formas de auxiliar a essas pessoas são 
as técnicas usadas pela Reprodução Humana Assistida (RHA), a qual vem apresentando, em 
seu uso, um considerável crescimento nas últimas décadas. Existem diversas pesquisas que 
apontam para uma série de dificuldades emocionais e físicas ligados à essa população. O 
presente projeto pretende validar em língua portuguesa e para o Brasil, os seguintes 
instrumentos: Infertility Stress Questionnaire (ISQ); Infertility Concern Questionnaire 
(ICQ);Parenthood Motivation List (PML); Index of Sexual Satisfaction (ISS). A exceção do 
ISQ e ICQ, todas as escalas se encontram validadas em diversos países, demonstrando-se 
úteis aos seus objetivos. No Brasil, partindo de um projeto realizado anteriormente, pretende-
se validar essas escalas em pessoas com problemas de infertilidade, pois já se demonstraram 
de grande contributo na avaliação e proposição de cuidados para essa população. Além disso 
pretende-se verificar a influência dos níveis de estresse sobre os resultados do tratamento em 
reprodução. 

Endereço: Av. Principe de Gales, 821 
Bairro: Santo André CEP: 09.060-650 
UF: SP Município: SANTO ANDRE 
Telefone: (11)4993-5453 E-mail: cep@fmabc.br  
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FACULDADE DE MEDICINA DO ABC\FUNDAÇÃO DO 
ABC - FMABC 

 
 

Continuação do Parecer: 1.712.316 

humana; averiguar possível interação entre estresse e resiliência, relacionando com a taxa de sucesso do 

tratamento em reprodução humana; identificar as principais vivências emocionais envolvidas na reprodução 
humana; e verificar as influências das vivências emocionais nos resultados do tratamento de reprodução 
humana. Espera-se com os resultados alcançar os objetivos propostos de modo a confirmar ou refutar as 
hipóteses levantadas. Também espera-se favorecer, ainda que de forma discreta, ao avanço da ciência e 
pesquisas na área de psicologia da saúde. 

Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: a) Validar em língua portuguesa e para o Brasil, as seguintes escalas: Infertility Stress 

Questionnaire (ISQ); Infertility Concern Questionnaire (ICQ);Parenthood Motivation List (PML) e Index of 
Sexual Satisfaction (ISS). As quais poderão ser utilizados em pessoas com problemas de infertilidade; 
b)Pretende-se verificar a influência dos níveis de estresse sobre os resultados do tratamento em reprodução 
humana; c) Averiguar possível interação entre estresse e resiliência, relacionando com a taxa de sucesso do 
tratamento em reprodução humana; d) Identificar as principais vivências emocionais envolvidas na 
reprodução humana; e) Verificar a influências das vivências emocionais nos resultados do tratamento de 
reprodução humana. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: O risco de participar deste estudo é o possível cansaço físico advindo do preenchimento dos 
questionários, visto que esta atividade envolve atenção e talvez lembrar de questões emocionais 
desagradáveis, neste caso o pesquisador está apto para oferecer o suporte necessário. 
Benefícios: Possibilidade de propiciar uma ampliação na compreensão das vivências dos pacientes do 

ambulatório de reprodução humana assistida, o que poderá originar uma melhoria no atendimento a esses 
pacientes, promovendo uma melhor qualidade de vida. Espera-se favorecer, ainda que de forma discreta, ao 
avanço da ciência e pesquisas na área de psicologia da saúde. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  
O projeto está claro e bem fundamentado. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Todos os termos obrigatórios estão corretos e foram apresentados, segue: 

Endereço: Av. Principe de Gales, 821 
Bairro: Santo André CEP: 09.060-650 
UF: SP Município: SANTO ANDRE 
Telefone: (11)4993-5453 E-mail: cep@fmabc.br  
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-Carta de Submissão ao CEP para em Formato PDF, assinada; 
-Carta de Submissão ao CEP em formato Word, não assinada; 
-Cronograma de Execução da Pesquisa; 

-Instrumentos da Pesquisa; 
-Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 
-Projeto de Pesquisa completo e detalhado; 

-Carta de Autorização do Instituto Ideia Fértil, com assinatura do diretor clínico. 

Recomendações:  
Não há. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  
Aprovado. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO 735357.pdf 

11/08/2016 
13:56:39 

  Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TermodeConsentimentoLivreeEsclarecid 
oRevisado.pdf 

11/08/2016 
13:55:43 

Victor Mantoani Zaia Aceito 

Projeto Detalhado / ProgetoCompletoCEPRevisado.pdf 11/08/2016 Victor Mantoani Zaia Aceito 
Brochura   13:54:49     
Investigador         
Outros CartaSubCEP.docx 21/06/2016 Victor Mantoani Zaia Aceito 

    10:53:33     
Outros CartaSubCEP.pdf 21/06/2016 Victor Mantoani Zaia Aceito 

    10:52:43     
Outros CartaAutorizacao.pdf 21/06/2016 Victor Mantoani Zaia Aceito 

    10:50:11     
Outros DOCUMENTOSESSENCIAISLISTADE

C 
20/06/2016 Gisele Barbosa 

Trovó 
Aceito 

  HECAGEM.pdf 15:25:17     
Folha de Rosto FolhaRosto.pdf 14/06/2016 Victor Mantoani Zaia Aceito 

    14:59:02     
Outros Instrumentos_da_pesquisa.pdf 09/06/2016 Victor Mantoani Zaia Aceito 

    10:30:24     
Cronograma CRONOGRAMA.pdf 09/06/2016 Victor Mantoani Zaia Aceito 

    10:23:16      
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FACULDADE DE MEDICINA DO ABC\FUNDAÇÃO DO 
ABC - FMABC 

 
 

Continuação do Parecer: 1.712.316 

Situação do Parecer:  
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 

SANTO ANDRE, 31 de Agosto de 2016 

 
Assinado por: 

JUVENCIO JOSÉ DUAILIBE FURTADO 
(Coordenador)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Endereço: Av. Principe de Gales, 821 
Bairro: Santo André CEP: 09.060-650 
UF: SP Município: SANTO ANDRE 
Telefone: (11)4993-5453 E-mail: cep@fmabc.br  

Página 04 de 04  



 

 

121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII - APÊNDICE  



 

 

122 

 
APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 
 

Aqui você encontrará uma série que questões referentes a dados sócio-demográficos, leia com cuidado 
as questões para poder respondê-las. Caso tenha alguma dúvida na resposta procure aquela que mais se 
aproxime à sua ideia. Não existem respostas certas ou erradas e não será feito nenhum tipo de 
julgamento de sua resposta.  
 
A. Nome completo*: ___________________________________________ 
 
B. Nome completo do(a) parceiro(a)*: _____________________________________ ou (   ) 

Produção Independente. 
                                                   *(somente o pesquisador principal terá acesso e codificará os nomes para 

sigilo dos participantes) 
C. Etnia: 

� Indígena 
� Oriental 
� Negro 

� Pardo 
� Branco 
� Outra: 

____________ 

 
D. Data de Nascimento: ___________________________ 
 
E. Tipo de União Civil: ___________________________ 
 
F.  Tempo de união: _______________________________ 
 
G.  Escolaridade: 

□ Fundamental Completo 
□ Médio Completo 
□ Superior Completo 

□ Outro: 
__________________________

 
H. Sua profissão se enquadra em: 

□ Desempregado(a) 
□ Dona de casa / “Homem de casa” 
□ Operário/a 
□ Professor(a) 
□ Professional Liberal 

□ Empregado de empresa 
□ Dirigente de empresa 
□ Artesão 
□ Outro: ___________

 
I. Renda familiar em salários mínimos: 

□ Até 1 salário mínimo 
□ Entre 1 e 2 salários mínimos 
□ Entre 3 e 4 salários mínimos 

□ Entre 4 e 5 salários mínimos 
□ Igual ou superior a 6 salários mínimos

 
J. Contando com você, quantas pessoas moram na sua casa? __________ 
 
K. Você pratica algum esporte: 

□ Sim / Qual? ______________________ 
□ Não  

 
L. Você possui alguma atividade de lazer: 

□ Sim / Qual? ______________________ 
□ Não  

 
M. Você possui alguma religião: 

□ Sim / Qual? ______________________ 
□ Não  
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N. Este é seu 1o tratamento para ter filhos: 
□ Sim 
□ Não. Esse é o meu: _____________ (colocar o número) tratamento. 

 
O. Sobre este atual tratamento, que tipo é: 

□ FIV (fertilização in vitro) 
□ IIU (inseminação intrauterina) 
□ Coito Programado 

 
P. Sobre este atual tratamento, você (ou sua esposa) está em qual etapa? 

□ Farei a 1a consulta. 
□ Ainda não iniciei (por motivos 

diversos). 
□ Estou fazendo os exames pedidos. 
□ Estou tomando medicação. 
□ Fiz a punção (para FIV). 

□ Fiz a transferência (para FIV). 
□ Fiz a inseminação (para IIU). 
□ Estou aguardando o resultado do 

BetaHCG. 
□ Já terminei o tratamento e voltei para 

planejar o próximo. 
 
Q. Você fará uso de: 

□ Sêmen de doação 
□ Óvulo doado 

□ Útero de substituição 
□ Nenhum item anterior.

 
R. Você (sua esposa) já engravidou? 

□ Sim 
□ Não 

 
S. Você possui filhos? 

□ Sim 
(   ) Com o(a) parceiro(a) atual. 
(   ) Com  um(a) parceiro(a) anterior. 

□ Não 
 
T. Você vai no psicólogo/faz psicoterapia? 

□ Sim 
□ Não 

 
U. Você toma alguma medicação para ansiedade/depressão/estresse? 

□ Sim 
□ Não 

 
V. Você já possui algum diagnóstico para a infertilidade? 

□ Sim 
□ Não 

 
W. Você sabe se a questão da fertilidade no casal é: 

 
□ Masculina 
□ Feminina 

□ Nos dois 
□ Não sei 

 
X. Há quanto tempo você /o casal tenta engravidar? (assinale o que se aproxima mais) 
 

□ Há 1 ano 
□ Há 2 anos 
□ Entre 2 e 4 anos 

□ Entre 4 e 6 anos 
□ Outro:_______ anos 
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Y. Por quanto tempo você está disposto(a) continuar tentando ter um filho? (assinale o que se 
aproxima mais) 
 

□ Menos de 1 ano 
□ Entre 1 e 2 anos 
□ Entre 3 e 4 anos 

□ Mais de 4 anos 
□ Outro: _______ anos 

 
Z. Para você qual seria a chance do seu tratamento dar certo? (assinale o quanto você acha que dará 
certo) 
 

□ Menos de 15% 
□ Entre 15% e 35%  
□ Entre 35% e 70% 
□ Mais de 70% 

 
AB. Nos últimos meses seu humor mudou? 

□ Sim 
(   ) para pior 
(   ) para melhor 

□ Não 
	


