
Simone da Nóbrega Tomaz Moreira 

ABORDAGEM DOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA MULHER 
INFÉRTIL: UM ESTUDO QUALI-QUANTITATIVO 

                                              Dissertação apresentada ao Programa

                                                    de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

                                                      da Universidade Federal do Rio Grande do 

         Norte, como requisito para a obtenção do

 Título de Mestre  em Ciências da Saúde

                                                          Orientador: Prof. Dr. George Dantas de Azevedo

Natal
2004



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde: Prof. 

Dr. José Brandão Neto 

Iii



Simone da Nóbrega Tomaz Moreira 

ABORDAGEM DOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA MULHER 
INFÉRTIL: UM ESTUDO QUALI-QUANTITATIVO 

Presidente da banca: Prof. Dr. George Dantas de Azevedo 

BANCA EXAMINADORA 

Prof. Dr. Kléber de Melo Morais                       _________________________________ 

Prof. Dra. Técia Maria Oliveira Maranhão        _________________________________ 

Prof. Dr.  Pitágoras José Bindé (suplente)       _________________________________ 

Aprovada em 15 de setembro de 2004 



Dedicatória

“Quem ama vive a vida intensamente

Quem ama extrai sabedoria do caos 

Quem ama tem prazer em se doar 

Quem ama aprecia a tolerância 

Quem ama supera as dores da existência 

Quem ama produz um oásis no deserto 

O amor transforma miseráveis em ricos 

A ausência do amor transforma ricos em miseráveis 

O amor é uma fonte de saúde psíquica 

O amor é a expressão máxima do prazer e do sentido existencial 

O amor é a experiência mais bela, poética e ilógica da vida...”

Com todo o meu amor 
Aos meus pais 

Ao meu marido Lúcio e ao meu filho Filipe 



Agradecimentos

“Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor, 
Louvarei ao Senhor durante a minha vida; 

Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.” 
“Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, 

cuja esperança está no Senhor seu Deus” 
(Sl. 146: 1,2...5) 

Aos meus pais, meus grandes mestres, que me permitiram sonhar, dando-

me oportunidades para crescer. O amor, o aconchego e o incentivo de vocês me 

fazem mais forte. Jamais esqueçam que eu sempre levarei dentro de mim uma 

parte de cada um de vocês.

Ao meu querido marido Lúcio, com quem tenho compartilhado os meus 

projetos e aspirações, pelos comentários, sugestões e apoio na área da 

informática.

Ao meu amado filho Filipe, que mesmo sem compreender, foi paciente 

durante a  minha ausência e, quando surgiram momentos de impaciência, 

externou da seguinte forma: “Papai do céu, ajuda minha mãe a terminar logo este 

trabalho, para que agente possa brincar”.

Aos meus irmãos Silvana e Nandro, Geraldez Filho e Ana Rachel, pela 

certeza que tenho de que vocês estarão sempre torcendo por mim e se alegrando 

com as minhas conquistas. 



Ao Prof. Dr. George Dantas de Azevedo, orientador e amigo, o meu sincero 

agradecimento, pela confiança depositada, pelo apoio e incentivo constantes, e 

pelo exemplo de integridade, dedicação e competência.

Ao Prof. Dr. Ângelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira, pelo auxílio na 

área da estatística. 

Ao Prof. Dr. Pitágoras José Bindé, pelas sugestões apresentadas. 

A Dra. Técia Maria de Oliveira Maranhão, pelo seu interesse e atenção, 

além dos comentários e sugestões, que muito enriqueceram o nosso trabalho.

A Dra. Maria do Carmo Lopes de Melo, pela autorização dada à realização 

da pesquisa na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e ao Dr. Kléber de 

Melo  Morais, atual diretor da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), pela 

sua disponibilidade e atenção durante todo o trabalho.

Ao Prof. Dr. José Brandão Neto, coordenador do Programa de Pós-

graduação em Ciências da saúde, que com sua experiência e atenção, tem sido 

um referencial na área da pesquisa e um grande incentivador às publicações 

científicas.

Ao Dr. Gilson Geraldo de Oliveira, pela colaboração e apoio durante a 

coleta de dados no ambulatório de infertilidade.

A Prof. Dra. Elvira Mafaldo, pela maneira calorosa e acolhedora com que 

me recebeu no ambulatório de Ginecologia endócrina, propiciando a coleta dos 

dados.

À João Evangelista Pereira, pela consultoria e apoio na área da estatística. 

Aos estudantes, Franklin de Freitas Tertulino e Cleyton Amaral Nogueira e 

Silva pela valiosa colaboração na coleta dos dados. 



A Núbia, Walkíria, Danielle e Patrícia, secretárias competentes, sempre 

prontas a informar, esclarecer e ajudar. 

A todas as mulheres que participaram deste estudo, contribuindo para o 

desenvolvimento do conhecimento. 

  A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 

pela concessão da bolsa de estudos. 

 A todos os amigos e colegas, que de uma forma ou de outra trouxeram sua 

contribuição, meu muito obrigada! 



Sumário

Dedicatória....................................................................................................................v

Agradecimentos...........................................................................................................vi

Lista de figuras.............................................................................................................xi

Lista de tabelas...........................................................................................................xii 

Resumo......................................................................................................................xiii

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................1

1.1 Objetivos............................................................................................................3

2 REVISÃO DA LITERATURA..................................................................................4

2.1 Infertilidade conjugal..........................................................................................4

2.1.1 Definição e prevalência.....................................................................................4

2.1.2 Etiopatogenia.....................................................................................................5

2.1.2.1 Fatores causais relacionados ao homem.....................................................5

2.1.2.2 Fatores causais relacionados à mulher........................................................6

2.1.3 Repercussões psicossociais da infertilidade.....................................................8

2.2 Modelos psicológicos da infertilidade................................................................9

2.2.1 Modelo psicogênico...........................................................................................9

2.2.2 Modelo das conseqüências psicológicas.........................................................11

2.2.3 Modelo de crise psicológica.............................................................................12

2.3 Bases biológicas da interação estresse e reprodução....................................13

2.3.1 Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA).........................................................14

2.3.2 Eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (HHO).......................................................15

2.4 Abordagem de estresse e ansiedade em pacientes inférteis...............................17

3 MÉTODOS...........................................................................................................20

3.1 Modelos de estudo..........................................................................................20

3.2 Casuística........................................................................................................20

3.2.1 Critérios de inclusão........................................................................................21

3.2.2 Critérios de exclusão.......................................................................................21

3.3 Instrumentos de pesquisa utilizados................................................................22

3.3.1  Avaliação do Estresse......................................................................................23

3.3.2  Avaliação da Ansiedade – Traço e Estado.......................................................24

3.3.3  Abordagem qualitativa dos aspectos psicológicos da infertilidade...................25

3.4.     Análise Estatística dos Dados.........................................................................26



4 RESULTADOS.....................................................................................................29

4.1 Casuística........................................................................................................29

4.1.1 Caracterização da casuística...........................................................................29

4.1.2 Dados médicos sobre a infertilidade................................................................31

4.2 Resultados sobre a avaliação do estresse......................................................32

4.3 Resultados sobre a avaliação da ansiedade (Estado/Traço)..........................37

4.4 Análise qualitativa............................................................................................42

4.4.1 Entrevista semi-estruturada.............................................................................42

4.4.2 Análise de correspondência para os sentimentos demonstrados pelas mulheres 

inférteis, durante a entrevista semi-estruturada...............................50

5 DISCUSSÃO........................................................................................................54

5.1 Relação estresse e infertilidade.......................................................................54

5.2 Relação ansiedade e infertilidade....................................................................58

5.3 Abordagem qualitativa.....................................................................................61

5.4 Possibilidades de intervenção.........................................................................63

5.5 Modelo psicológico de respostas emocionais diante da infertilidade 

conjugal...........................................................................................................67

6 CONCLUSÕES....................................................................................................71

7 ANEXOS..............................................................................................................73

8 REFERÊNCIAS...................................................................................................84

Abstract

Bibliografia Consultada 







Resumo

Objetivo: avaliar a freqüência de estresse e níveis de ansiedade em mulheres inférteis, 

correlacionar esses aspectos com fatores de risco e analisar, qualitativamente, os 

sentimentos advindos da incapacidade de conceber, de forma a obter subsídios para 

uma orientação psicológica específica. Métodos: o estudo incluiu um total de 302 

mulheres, sendo 152 inférteis (grupo caso: 30,3  5,4anos), e 150 não-inférteis (grupo 

controle: 25,7  7,9 anos). A abordagem quantitativa envolveu a aplicação do Inventário 

de Sintomas de Estresse de Lipp (ISSL) e Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE), ao passo que a abordagem qualitativa consistiu de uma entrevista semi-

estruturada. As variáveis resposta consideradas foram: freqüência de estresse e 

escores de ansiedade (Estado e Traço). A análise estatística compreendeu a 

comparação de freqüências e medianas entre os grupos, por meio dos testes qui-

quadrado e Mann-Whitney, respectivamente, assim como a construção de modelos de 

regressão logística para testar associações entre as variáveis resposta e os fatores de 

risco considerados. Os dados qualitativos foram analisados de forma descritiva e 

categorizados para realização de análise de correspondência. O nível de significância 

adotado foi de 5%. Resultados: na amostra estudada, a freqüência de estresse foi 

maior no grupo caso do que no controle (61,8 e 36,0%; respectivamente), no entanto, 

não foram observadas diferenças significativas entre os grupos com relação às fases 

do estresse e tipo de sintomatologia predominante. Em relação à ansiedade, não houve 

diferenças significativas entre os grupos caso e controle quanto às medianas dos 

escores de estado (39,5 e 41,0; respectivamente) e traço (44,0 e 42,0; 

respectivamente) de ansiedade. No grupo caso, os fatores de risco associados 

significativamente com estresse ou ansiedade foram: infertilidade primária, 

desconhecimento do fator causal, fase de investigação diagnóstica, religião e ausência 

de filhos advindos de outros casamentos. Na abordagem qualitativa, as mulheres 

inférteis expressaram as seguintes respostas emocionais predominantes: tristeza, 

ansiedade, raiva, medo e culpa. Conclusões: os resultados permitem concluir que as 

mulheres inférteis estão mais vulneráveis ao estresse, no entanto, são capazes de 

responder aos eventos estressores de forma adaptativa, sem comprometimentos mais 

sérios nas áreas física e psicológica.



1 INTRODUÇÃO
A infertilidade conjugal é definida como inabilidade de engravidar após 

um ano de atividades sexuais regulares sem o uso de qualquer método 
anticoncepcional (1-3). Estima-se que cerca de 10 a 15% dos casais apresentem 

problemas para conceber, onde os fatores causais masculinos e femininos 
contribuem isoladamente com cerca de 35% das causas, sendo o restante 

atribuído a fatores inexplicados (10%) ou a associação de causas masculinas e 
femininas (20 a 30%) (4).

Pesquisadores estão divididos na suposição de que a infertilidade pode 
ter causas psicológicas (hipótese psicogênica), ou ser causa de uma variedade 

de dificuldades psicológicas (4-7). Até meados dos anos 80, o modelo psicogênico 
foi dominante, porém estudos recentes salientam que a infertilidade pode ser a 

origem do estresse psicológico, pelo fato dos casais estarem expostos a grande 
quantidade de informações e diversos tipos de intervenções e novos tratamentos 

médicos, através das tecnologias de reprodução assistida (RA) (6).

Quando o casal decide buscar ajuda profissional, ele se depara com extensos 

exames diagnósticos e tratamentos médicos de longa duração, que podem precipitar 

sintomas psicológicos, sendo de maior freqüência a ansiedade e depressão, além da 

raiva, frustração, isolamento familiar/social e dificuldades sexuais (2,4,8-10). Esses 

sintomas afetam entre 25 a 60% das pessoas inférteis. A ansiedade costuma surgir em 

decorrência da natureza estressante dos tratamentos e do medo de não conceber, 

estando a depressão mais freqüentemente associada ao resultado negativo do 

tratamento (11).

As dificuldades psicológicas advindas da infertilidade são complexas e 

influenciadas por diversos fatores, como diferenças de gênero, causas e duração da 

infertilidade, estágio específico da investigação e do procedimento do tratamento, além 

da própria capacidade de adaptação ao problema de infertilidade e da motivação para 

ter filhos (2,11).

Nesse contexto, o atendimento psicológico, visto como necessário pelos casais 

que vivenciam a experiência de infertilidade (12,13), visa auxiliá-los a enfrentar os medos 

e desafios que a infertilidade lhes apresenta, discutindo as decisões que tomarão em 

relação ao tratamento e ajudando-os a aumentar o sentimento de controle sobre suas 

vidas, reduzindo assim, sentimentos de angústia e ansiedade.



A correlação entre estresse e infertilidade conjugal é estudada desde a década 

de 1950. Encontram-se na literatura estudos envolvendo abordagens as mais variadas, 

tanto qualitativas quanto quantitativas, onde as primeiras têm como proposta 

caracterizar a natureza da experiência da infertilidade e os métodos quantitativos 

buscam demonstrar a hipótese de que a infertilidade é uma fonte de estresse, através 

da comparação das características psicológicas dos indivíduos inférteis com grupos de 

controle férteis. 

Pesquisadores que avaliaram o nível de estresse das mulheres submetidas à 

Reprodução Assistida constataram que as mulheres que não engravidaram 

apresentavam maiores níveis de estresse do que as que conceberam (3,6,14,15). Por 

outro lado, existem estudos que não encontraram diferenças em relação à média de 

estresse entre os indivíduos inférteis e férteis (16,17). Entretanto, a literatura descritiva 

apresenta a infertilidade como uma experiência devastadora, principalmente, para as 

mulheres, que se sentem desvalorizadas, anormais, incompletas e insatisfeitas (18-20).

Nesse sentido, faz-se necessário analisar os aspectos psicológicos associados 

à infertilidade conjugal, especialmente pela possibilidade de intervenção terapêutica e 

possível minimização de fatores adicionais desfavoráveis à concepção, como o 

estresse e a ansiedade. 

1.1 Objetivos 

O presente estudo teve como objetivo geral avaliar a presença de estresse e 

níveis de ansiedade em mulheres inférteis, procurando correlacioná-los com fatores de 

risco, de forma a obter subsídios para uma orientação psicológica adequada. 

Os objetivos específicos foram: 



1. Avaliar a presença de estresse, por meio da utilização do Inventário de 

Sintomas de Estresse de Lipp (ISSL) 

2. Avaliar os níveis de ansiedade (estado e traço), por meio da utilização do 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 

3. Analisar qualitativamente os sentimentos advindos da incapacidade de 

conceber, numa amostra de mulheres inférteis de Natal-RN 

4. Analisar qualitativamente a influência da infertilidade no relacionamento 

conjugal e social

5. Propor estratégias de orientação psicológica dirigida aos casais com 

problemas de infertilidade, no sentido de minimizar fatores adicionais desfavoráveis à 

concepção, como o estresse e a ansiedade. 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Infertilidade Conjugal 

2.1.1 Definição e Prevalência 

A infertilidade conjugal é definida como a inabilidade de engravidar após um 

ano de atividades sexuais regulares sem o uso de qualquer método anticoncepcional (1-

3,17,21). Essa conceituação baseia-se nas evidências de que as probabilidades de 

gravidez numa população de mulheres com atividades sexuais regulares e sem o uso 

de métodos contraceptivos, são de 25% no primeiro mês, 63% em seis meses e 80% 

ao final de um ano (2).

Nos Estados Unidos, no ano 2000, aproximadamente 5 milhões de mulheres 

apresentaram problemas de fertilidade e estima-se que, em 2025, esse valor irá 

aumentar para 7 milhões de mulheres (14,22). Esses dados denotam a importância do 

problema em termos da saúde pública, estimando-se uma freqüência na população 

geral que pode variar de 10 a 17% (1,10,17).

Entre muitos fatores, isso pode ser explicado pelo fato de que as mulheres 

estão adiando casamento e gravidez para um período de maior estabilidade 

profissional e financeira e, assim, aumentando os índices de infertilidade. Dados 

apontam que, aproximadamente 10% das mulheres entre 15 - 30 anos têm problemas 

de fertilidade, subindo esse percentual para 14% entre 30 - 34 anos e atingindo 25%  

de 35 anos em diante (19).



2.1.2 Etiopatogenia 

Em relação aos fatores causais da infertilidade, os fatores masculinos e 

femininos contribuem isoladamente com cerca de 35% das causas, sendo o restante 

atribuído a fatores inexplicados (10%) ou a associação de causas masculinas e 

femininas (20 a 30%) (4).

Apesar dessa constatação, geralmente é a mulher quem primeiro procura ajuda 

médica; os homens sentem-se constrangidos com a situação e muitos relacionam 

potência sexual com capacidade reprodutiva. Ainda hoje, muitas pacientes admitem, 

constrangidas, certa dificuldade de engajar seus maridos na busca pela causa da 

infertilidade (9).

No entanto, ao profissional de saúde compete a abordagem do casal como 

unidade, valorizando a história de ambos os parceiros (21). Em relação à investigação 

diagnóstica, a abordagem deve seguir um protocolo sistemático destinado a identificar 

os principais fatores causais da infertilidade. Nesse sentido, deve-se incluir uma 

avaliação de anormalidades tubárias e uterinas, diagnóstico da anovulação e 

determinação dos parâmetros espermáticos (23).

2.1.2.1 Fatores causais relacionados ao homem 

Diversas alterações podem comprometer a capacidade reprodutiva masculina. 

Dentre as mais freqüentes destacam-se as seguintes: 

Oligospermia: baixa contagem de espermatozóides. Ocorre em homens com 

falência das células germinativas ou com ejaculação retrógrada (Edwards, Brody, 1995) 

e pode advir do uso de substâncias exógenas como álcool, cigarro, narcóticos, 

maconha e algumas medicações (especialmente a quimioterapia para o tratamento de 

câncer) (24,25).



Astenospermia: corresponde a alterações na motilidade dos 

espermatozóides, que não terão capacidade de se locomover através do colo uterino 

para encontrar o óvulo na tuba uterina (19).

Teratospermia: morfologia inadequada, o que torna o espermatozóide 

incapaz de perfurar a camada externa do óvulo. 

Azoospermia: ausência completa de espermatozóides no ejaculado, seja por 

defeito na produção (insuficiência testicular) ou devido a uma obstrução do sistema 

canalicular masculino. 

Varicocele: dilatação varicosa das veias do cordão espermático, afeta cerca 

de 11,7% dos homens inférteis (26). Contudo, ela é também encontrada em 10 a 15% 

dos homens férteis. 

Disfunção sexual: graves problemas eréteis podem impedir a deposição do 

esperma na vagina, assim como problemas na fase ejaculatória, a despeito de manter 

ereções normais (24).

2.1.2.2 Fatores causais relacionados à mulher 

Em relação à infertilidade feminina, as duas principais causas são a ausência 

de ovulação e alterações na permeabilidade e função das tubas uterinas (24,27). No 

entanto, várias outras condições patológicas podem ocasionar infertilidade feminina, 

conforme descrito a seguir: 

Fatores ovulatórios: qualquer alteração em um dos eixos hormonais, como o 

hipotálamo-hipófise-ovariano, tireóide ou adrenais, pode cursar com anovulação 

crônica. Na prática clínica, a síndrome dos ovários policísticos representa e 

endocrinopatia mais freqüentemente associada com infertilidade. Essa condição 

patológica é caracterizada por irregularidade menstrual do tipo oligo-amenorréia, 



associada ou não a sinais de hiperandrogenismo, resistência insulínica e infertilidade, 

afetando aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva. Algumas doenças 

crônicas, inclusive a doença tireoidiana grave ou desordens das glândulas supra-renais 

também podem ser acompanhadas por infertilidade, devido a seus efeitos negativos 

sobre a ovulação (24,28).

Fatores tubo-peritoneais: o bloqueio das tubas uterinas pode ser causado 

por infecção nos tecidos pélvicos ou abdominais. A causa mais freqüente é a doença 

inflamatória pélvica por gonorréia ou clamídia, estimando-se que até 15% das mulheres 

que tiveram episódios de infecção pélvica causada por clamídia ou gonorréia irão 

apresentar obstrução nas tubas uterinas (27,29,30).

Endometriose: por diversos mecanismos fisiopatológicos, a endometriose 

pode causar infertilidade feminina, seja por alterar o processo ovulatório fisiológico, 

promover aderências intrapélvicas ou causar obstrução tubária. Essa condição 

patológica está presente em apenas 3 a 10% de todas as mulheres em idade 

reprodutiva, no entanto pode ser encontrada em 30 a 35% de mulheres com 

infertilidade (27), o que justifica sua importância no contexto da abordagem em 

infertilidade.

Fatores cervicais e uterinos: modificações estruturais do útero podem causar 

infertilidade, como é o caso dos miomas uterinos submucosos, pólipos endometriais e 

sinéquias intra-uterinas. Algumas vezes, apesar  de não existirem alterações 

morfológicas, a mulher pode não conceber em decorrência de muco cervical hostil à 

penetração dos espermatozóides. 

Infertilidade sem causa aparente: existem ainda os casos especiais em que 

não se encontra uma causa específica que justifique a infertilidade. Esses casos, são 

classificados sob a sigla ESCA, que significa esterilidade sem causa aparente.



    

2.1.3 Repercussões psicossociais da infertilidade

A literatura descritiva apresenta a infertilidade como uma experiência 

devastadora, comparando-a ao divórcio (5) e ao diagnóstico de uma doença crônica 

grave (31). Além disso, muitas mulheres inférteis sentem-se desvalorizadas, anormais, 

incompletas e insatisfeitas (18-20).

Diversos trabalhos apontam que mulheres inférteis expressam sentimentos de 

frustração e inadequação (4), perda de auto-estima (5), além de depressão e ansiedade 

(11), podendo gerar sentimentos nos familiares do casal e na equipe médica (10).

A infertilidade dentro do seu contexto social é analisada em relação às 

diferenças de gênero (9,32,33), aos relacionamentos conjugais e sexuais (2,3), além do 

desempenho profissional (34-36). Alguns estudos compararam homens com mulheres 

inférteis e encontraram que as mulheres tinham um escore menor de auto-estima, 

estavam mais deprimidas, relatavam menos satisfação de vida e eram as que, 

freqüentemente, iniciavam o tratamento médico, sendo as menos inclinadas a 

interrompê-lo (1,8,18).

O tratamento da infertilidade apenas se inicia após o seu esclarecimento 

diagnóstico que implica na realização de inúmeros exames pela mulher ou pelo casal, o 

que na maioria das vezes se desenvolve em um período de tempo muito longo, 

podendo gerar ou precipitar sintomas psicológicos. Entre esses, os de maior freqüência 

são a ansiedade e depressão, além da raiva, frustração, isolamento familiar/social e 

dificuldades sexuais (2,4,8-10). Esses sintomas afetam entre 25 a 60% das pessoas 

inférteis. A ansiedade costuma aparecer pela natureza estressante dos tratamentos e 

pelo medo de não conceber, estando a depressão mais relacionada ao resultado 

negativo do tratamento (11).



Embora a infertilidade conjugal seja um problema de natureza médica, 

psicológica e social, alguns profissionais a tratam como uma doença estritamente 

orgânica, desconsiderando a interação dos aspectos biológicos e psicológicos. 

2.2 Modelos Psicológicos da Infertilidade 

Os estudos sobre os aspectos psicológicos da infertilidade só começaram a 

ganhar visibilidade na década de 1950 (19), onde até então, a psicologia se limitava ao 

estudo dos efeitos da relação mãe-criança no desenvolvimento infantil. Tal fato pode 

ser justificado por questões culturais e situacionais, que limitavam o real significado do 

papel da mulher, restringindo-a, até certo ponto, a uma função instrumental no 

processo da maternidade (20).

Atualmente, os pesquisadores estão divididos na suposição de que a 

infertilidade pode ter causas psicológicas (hipótese psicogênica) ou ser causa de uma 

variedade de dificuldades psicológicas (4-7). A seguir, apresenta-se uma descrição 

teórica dos diversos modelos psicológicos da infertilidade, como fundamentação para 

os objetivos do estudo em questão. 

2.2.1 Modelo Psicogênico 

Até meados dos anos 80, o modelo psicogênico foi dominante. Os estudos 

psicológicos sobre infertilidade focalizavam primariamente a mulher, sobre a qual se 

pensava que era hostil e muito dependente de sua mãe ou que agressivamente imitava 

o papel masculino. Também se sustentava que a mulher infértil era conflitante e 

ambivalente acerca da maternidade, o que resultava na sua incapacidade de conceber 

(35).



As pesquisas geradas por este modelo objetivavam demonstrar diferenças 

emocionais ou de personalidade entre mulheres férteis e inférteis (37), entre mulheres 

com infertilidade orgânica versus inexplicada (38) e sobre mulheres inférteis que 

engravidaram e as que não conseguiram (6,7,14).

Baseados nessas assertivas, muitos autores procuraram estabelecer o perfil 

psicológico da mulher infértil. Pesquisadores (3) avaliaram medidas de personalidade, 

psicopatologias e relacionamentos conjugais de 101 mulheres submetidas à fertilização 

in vitro, comparadas com 75 mulheres férteis (controle). Os resultados mostraram que 

não houve diferenças significativas entre as mulheres inférteis e o grupo de controle, 

em relação às medidas de personalidade. Em relação ao relacionamento conjugal, as 

inférteis expressaram idealização e desejo de mais contato emocional, diferindo do 

grupo controle, que mostrou satisfação em seus relacionamentos emocionais.   

Com o objetivo de avaliar o temperamento e as características do traço de 

personalidade dos casais inférteis, pesquisadores (37) estudaram 58 casais divididos em 

dois grupos. O primeiro compreendeu os casais diagnosticados com fator orgânico de 

infertilidade e o segundo foi formado pelos casais com infertilidade inexplicada ou 

idiopática. O grupo de controle foi composto por 80 casais férteis. Os resultados não 

mostraram diferenças significativas em relação ao temperamento dos casais férteis e 

inférteis. Em relação às características do traço de personalidade, os resultados 

apontaram que os casais com infertilidade inexplicada ou idiopática se mostraram mais 

cautelosos, passivos e inseguros e as mulheres mais imaturas, mais críticas em 

relação aos outros e apresentaram maiores dificuldades em assumir suas próprias 

responsabilidades quando comparadas com as mulheres inférteis com fator causal 

orgânico e com as férteis. 



A maioria dos estudos da infertilidade não revela evidências consistentes em 

relação às diferenças no perfil psicológico da população de mulheres férteis e inférteis, 

que possam demonstrar os aspectos psicológicos como fator causal da infertilidade (18).

2.2.2 Modelo das conseqüências psicológicas 

Os estudos mais recentes se baseiam no segundo modelo psicológico da 

infertilidade, que se preocupa com a idéia de que a infertilidade pode ser origem de 

significativo estresse psicológico, em virtude de esse problema ser considerado por 

muitas mulheres inférteis como o mais estressante evento de suas vidas (5,14). Além de 

ser concebido como traumático, ameaça importantes objetivos de vida, onera recursos 

pessoais e traz à tona importantes problemas não resolvidos do passado (1). Valoriza-se 

ainda o estresse originado do tratamento da infertilidade, pelo fato dos casais estarem 

expostos a grande quantidade de informações e diversos tipos de intervenções e novos 

tratamentos médicos, através das tecnologias de reprodução assistida (RA) (6).

Esse modelo baseado nas conseqüências da infertilidade foi responsável pelo 

surgimento de pesquisas voltadas para a interação dos aspectos biológicos e 

psicológicos, dando destaque ao impacto dos estados psicológicos sobre a função 

reprodutiva (6,33,39).

Quanto à influência do estresse na função reprodutiva, pesquisadores (14)

realizaram estudo prospectivo, avaliando 151 mulheres admitidas para procedimentos 

de fertilização in vitro, e observaram que os níveis de  estresse não influenciaram o 

resultado do tratamento. Por outro lado, estudiosos (6) avaliaram o estresse em 51 

mulheres submetidas à fertilização in vitro, no dia da captação oocitária, e concluíram 

que existe correlação negativa entre nível de estresse e resultado do tratamento. 



2.2.3 Modelo de Crise Psicológica 

O terceiro modelo psicológico concebe a infertilidade como uma crise 

psicológica (2,19,31,34,35), que é definida por Moffatt (40) como a invasão de uma 

experiência de paralisação da continuidade do processo da vida. 

Essa crise implica um enfraquecimento temporário da estrutura básica do ego, 

de forma que a pessoa não consegue utilizar seus métodos habituais de solução de 

problemas (41). De fato, a literatura pertinente ao tema tem destacado a questão do 

mecanismo de enfrentamento (coping, na língua inglesa), que vai depender da história 

pessoal do homem e da mulher, das pressões sociais (para ter filhos), do diagnóstico, 

do tratamento e do processo terapêutico, com reflexos no relacionamento do casal 

infértil (42).

As diferenças de gênero, causas e duração da infertilidade, estágios 

específicos da investigação e do procedimento terapêutico, além da motivação para ter 

filhos são fatores que influenciam a capacidade de adaptação do sujeito à situação de 

infertilidade (2,11).

As pesquisas geradas por esse último modelo têm se preocupado em analisar 

os indicadores que facilitam ou dificultam o ajustamento à situação, considerando 

também a relação dos sujeitos com a paternidade e maternidade (2,7,20,32).

2.3 Bases Biológicas da Interação Estresse e reprodução 

A função reprodutiva humana depende de complexas interações entre o 

sistema nervoso central (SNC), hipófise, ovários, outras estruturas endócrinas e órgãos 

reprodutivos. Para que ocorra ciclicidade menstrual, é necessário que haja uma função 

ovulatória regular, o que depende, além da integridade anatômica das diversas 

estruturas do eixo reprodutivo, de uma sincronia entre suas ações. 



No momento do crescimento folicular, o oócito mantém contato direto com as 

células da granulosa, através da zona pelúcida. Assim, os eventos que influenciam a 

integridade da função folicular podem ter efeitos diretos na viabilidade do oócito. 

Conseqüentemente, algum evento que venha alterar a atividade das células da 

granulosa pode também influenciar as taxas de gravidez (43).

Nesse sentido, diferentes mecanismos biológicos relacionados ou 

desencadeados pelo estresse podem alterar a função reprodutiva a ponto de causar 

redução da fertilidade. No entanto, é extremamente difícil estabelecer relações de 

causa-efeito, posto que as causas de infertilidade são múltiplas e não envolvem apenas 

fatores ligados à fisiologia feminina mas, também, causas masculinas de infertilidade. 

A função cíclica ovariana pode ser facilmente perturbada por um estresse 

emocional, levando à interrupção temporária das menstruações. Sabe-se, por exemplo, 

que o desejo obsessivo de engravidar pode desencadear amenorréia temporária, 

dificultando, ainda mais, a concepção. Entretanto, é importante considerar as 

diferenças individuais na resposta a um determinado evento estressor. 

Existem vários sistemas regulatórios, que operam por meio de conexões 

nervosas, neurotransmissores e hormônios, que influenciam os mecanismos 

reprodutivos. Pesquisas destacam que os agentes estressores reduzem a fertilidade 

pelas influências que causam nos mecanismos que regulam os eventos da fase 

folicular do ciclo menstrual (44). A ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal induzida 

pelo estresse, reduziria a pulsatilidade do GnRH, privando o folículo ovariano de 

adequado suporte de gonadotrofinas e resultando em anovulação. 

Sabe-se que na vigência de qualquer situação estressante, ocorre secreção do 

hormônio liberador de corticotrofina (CRH), o qual apresenta a capacidade de inibir o 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), também produzido em nível 



hipotalâmico (44,45). A seguir será feita uma abordagem da influência dos eixos 

hipotálamo-hipófise-adrenal e do hipotálamo-hipófise–ovariano na função reprodutiva. 

2.3.1 Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) 

A resposta endócrina ao estresse psicológico tem sido extensivamente 

estudada, tanto em animais quanto em humanos. Analisando marcadores do estresse 

em humanos (46), pesquisadores afirmam que a relação entre intensidade do estresse e 

a resposta endócrina é pouco conhecida. Todavia, a partir de resultados obtidos com 

roedores, observou-se que estressores físicos ou emocionais atuam sobre o 

hipotálamo alterando a secreção de fatores liberadores ou inibidores de hormônios 

hipofisários. Nessas situações, a liberação do CRH promove aumento da produção do 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), o qual, por sua vez, estimula a ativação do 

sistema simpático, com liberação de cortisol e catecolaminas, responsáveis pela 

resposta fisiológica ao estresse (45).

Pesquisas experimentais demonstraram que estressores físicos e psicológicos 

produzem um imediato e constante aumento nas concentrações de CRH (44,45). Além 

dos aumentos do ACTH e do cortisol, ocorre a ativação do sistema nervoso simpático 

com conseqüente elevação da glicemia, pressão arterial sanguínea e freqüência 

cardíaca. O CRH não deve ser o único neurohormônio do eixo HHA envolvido na 

resposta ao estresse, existindo evidências de que a arginina-vasopressina (AVP) de 

origem paraventricular também se eleva em resposta ao estresse (44,47) e age 

sinergicamente com o CRH, aumentando a secreção de ACTH. 

Alguns trabalhos em humanos falharam em demonstrar a ação inibitória do 

CRH na liberação de gonadotrofinas (48). Tal fato se deve, provavelmente, a 

dificuldades metodológicas de se reproduzir a ação direta do CRH no sistema nervoso 



central, uma vez que a administração periférica é inapropriada para alcançar 

concentrações fisiológicas nesse nível. 

A seguir, será abordado como essas modificações no eixo HHA, produzidas 

pelo estresse determinam alterações no funcionamento gonadal e na função 

reprodutiva.

2.3.2 Eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (HHO) 

Sabe-se que a secreção de GnRH pelo hipotálamo não se processa de forma 

tônica, mas sob a forma de pulsos que duram vários minutos, com intervalos variáveis 

de uma a três horas. Essa natureza pulsátil da secreção do GnRH é fundamental para 

o estímulo adequado para secreção das gonadotrofinas e, em conseqüência observa-

se um perfil também  pulsátil na secreção das gonadotrofinas, em especial na do LH 

(44,49).

Na prática clínica, é comum a ocorrência de casos de irregularidade menstrual 

ou anovulação/infertilidade, desencadeados ou concomitantes a um evento 

estressante. Nesses casos, a inibição da pulsatilidade do GnRH pelo estresse e 

conseqüente inibição da função hipofisária-gonadal normal parece ser o fator causal. 

Conforme descrito anteriormente, a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal

também desempenha um papel importante, interferindo no eixo hipotálamo-hipófise-

ovariano de forma predominantemente inibitória. 

O núcleo arqueado, localizado no hipotálamo tuberal e principal local de 

produção de GnRH, recebe vários circuitos neuronais do sistema límbico (responsável 

pelas emoções), que modificam a intensidade e a freqüência dos pulsos de GnRH, 

explicando, assim, as várias formas de alterações menstruais observadas em mulheres 

submetidas a fortes impactos emocionais. Na dependência da intensidade e duração 



desses estímulos, tais mulheres podem, inclusive, desenvolver “amenorréia 

hipotalâmica funcional” ou “anovulação crônica hipotalâmica”, caracterizada pela 

quiescência ovariana, amenorréia e consequente infertilidade.

Essa síndrome pode estar associada com outras variáveis referentes ao estilo 

de vida, como perda de peso ou distúrbio alimentar e prática de exercícios físicos em 

excesso. Na grande maioria das vezes, o que se observa é a ocorrência de distúrbios 

menstruais do tipo oligo-amenorréia, em geral autolimitados, refletindo a relação com 

os fenômenos psicológicos que o motivaram, muitas vezes já resolvidos por ocasião do 

atendimento médico (45).

Existe uma relação estreita entre o evento estressor e o desenvolvimento da 

amenorréia. Essa relação pode ser explorada através da anamnese. Cada mulher 

responde de forma diferente diante de um mesmo estímulo estressor, em virtude das 

diferenças individuais e das diferentes estratégias de adaptação desenvolvidas. 

Mulheres com a síndrome de anovulação crônica hipotalâmica podem apresentar 

diminuição na freqüência dos pulsos de LH associada a elevação dos níveis séricos de 

cortisol, refletindo aumento de atividade do CRH (50).

O efeito do estresse no eixo HHO depende ainda das concentrações de 

estrógeno. Na presença de concentrações elevadas de estrógenos, a ativação do eixo 

HHA estimula a liberação de LH, de modo que um estresse agudo na fase folicular do 

ciclo menstrual pode desencadear pulsatilidade característica da fase periovulatória, 

interferindo na maturação do folículo e na ovulação (51). Além das alterações do eixo 

HHA, os peptídeos opióides endógenos (particularmente as beta-endorfinas) também 

desempenham importante função inibitória do eixo HHO, em situações de estresse. 

2.4 Abordagem de estresse e ansiedade em pacientes inférteis 



A relação entre estresse e infertilidade tem sido estudada por vários autores (16-

19,52), contudo a mensuração do estresse e ansiedade das mulheres inférteis ainda é 

um  tema controverso, pois não há consenso entre os estudos. Para Greil (18), a 

discordância dos resultados na literatura deve-se a falhas cometidas na metodologia 

dos estudos.

Pesquisadores que avaliaram o nível de estresse das mulheres submetidas às 

técnicas de Reprodução Assistida constataram que aquelas que não engravidaram 

apresentavam maiores níveis de estresse do que as que conceberam (3,6,15). Por outro 

lado, existem estudos que não encontraram diferenças em relação à média de estresse 

entre os indivíduos inférteis e férteis (16,17). Utilizando metodologia qualitativa, Kainz (32)

afirmou que as mulheres inférteis apresentaram níveis de ansiedade e depressão 

equivalentes às mulheres com doenças do coração, câncer e portadoras do vírus HIV.

O nível do estresse emocional vivenciado pelos casais vai depender do gênero, 

da história de fertilidade e do procedimento terapêutico a que os casais estão 

submetidos (8). Slade et al (53), realizaram estudo prospectivo, longitudinal com 144 

casais submetidos ao tratamento de fertilização in vitro para investigar os aspectos 

emocionais dos casais em tratamento. Foi observado que as mulheres que não 

engravidaram apresentaram maior estresse e menor satisfação no relacionamento 

conjugal que as mulheres que conceberam. Os estudos que avaliaram o estresse de 

homens e mulheres, encontraram que o escore médio das mulheres foi 

significantemente superior ao dos homens (8,53,54).

Franco Jr. et al (55) avaliaram o grau de estresse provocado pela infertilidade 

em 200 casais brasileiros submetidos a tratamento de reprodução assistida. Os 

resultados apontam que o nível de estresse foi três vezes superior nas mulheres e que 

a espera do teste de gravidez foi indicada por 82,8% das mulheres como sendo o 



período mais estressante. Quando descobriram que não engravidaram, 74,7% das 

mulheres e 18% dos homens se deprimiram. Outro fator causal do estresse, segundo o 

estudo, é a cobrança da família ou dos amigos. Os resultados apontam que 36,2% das 

mulheres e 22,7% dos homens relataram ficar muito incomodados quando 

questionados sobre a ausência dos filhos. Apenas 10% das mulheres entrevistadas 

demonstraram preocupação com a possibilidade de terem gêmeos ou trigêmeos, o que 

revela o desconhecimento das pacientes acerca dos riscos de uma gravidez múltipla. 

Alguns trabalhos estão buscando identificar os casais inférteis que apresentam 

problemas de ajustamento emocional, a partir da elaboração e validação de 

instrumentos específicos (8,54-56). Newton et al (8) desenvolveram  e validaram um 

instrumento que avalia o nível de estresse em pacientes que apresentam problemas de 

fertilidade, considerando os aspectos sociais, sexuais e o significado da paternidade.  

Franco Jr. et al (54), iniciaram um estudo em seu serviço de Reprodução Assistida, a 

partir da elaboração de um instrumento original de quantificação do estresse em 

pacientes inférteis. A elaboração desse instrumento foi baseada na observação das 

queixas emocionais mais freqüentes do casal infértil brasileiro, diante do estresse 

provocado pela infertilidade. Glover et al (56) elaboraram e validaram um instrumento 

que avalia o ajustamento emocional dos casais que apresentam problemas de 

fertilidade. O objetivo desses estudos foi desenvolver um programa de avaliação 

psicológica, identificando, preventivamente, os casais que apresentam problemas de 

ajustamento emocional. Com isso, facilita-se a discussão da equipe médica com o 

casal, bem como o encaminhamento ao atendimento psicológico específico à sua 

necessidade.

Vários pesquisadores utilizaram o Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE) para avaliar em que medida essa variável psicológica pode influenciar a 



função reprodutiva. Milad et al (16) não encontraram diferenças significativas nos 

escores do estado de ansiedade das mulheres que conceberam das que não 

engravidaram. Anderson et al (17) avaliaram a ansiedade e depressão do casal 

submetido ao tratamento de infertilidade e concluíram que a prevalência dos sintomas 

psicológicos de ansiedade não foi significativa, contudo as mulheres apresentaram um 

maior escore de ansiedade em relação aos homens. Entretanto, em mulheres 

submetidas à inseminação artificial, os resultados apontam que quanto maior o nível de 

ansiedade, menor a chance de gravidez (7,14,15).

Nesse sentido, justifica-se a abordagem dos aspectos psicológicos da 

infertilidade em nosso meio, especialmente pela possibilidade de intervenção 

terapêutica e possível minimização de fatores adicionais desfavoráveis à concepção, 

como o estresse e a ansiedade. 



3 MÉTODOS 

3.1 Modelo do Estudo 

 Para avaliação dos aspectos psicológicos da infertilidade conjugal foram 

realizadas duas abordagens metodológicas, constando de um estudo longitudinal do 

tipo caso-controle, onde o grupo caso (mulheres inférteis) foi comparado a um grupo 

controle constituído por mulheres férteis na mesma faixa etária, e de uma abordagem 

qualitativa englobando uma pequena amostra de pacientes do grupo experimental.

3.2 Casuística 

Para o estudo caso-controle, a casuística  foi constituída por 302 voluntárias, 

das quais 152 mulheres pertenciam ao grupo da infertilidade (grupo caso) e 150 

mulheres pertenciam ao grupo controle, de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão descritos em seguida. Uma amostra de 26 mulheres inférteis participou do 

estudo qualitativo.

 O grupo caso foi constituído pelas mulheres que freqüentaram os ambulatórios 

de Infertilidade Conjugal e de Ginecologia Endócrina da Maternidade Escola Januário 

Cicco (MEJC), uma Unidade Suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, no período de agosto/ 2002 a março/2004. Para a formação do grupo controle, 

foram entrevistadas funcionárias e alunas do último ano do ensino médio das escolas 

da rede pública (turno noturno), estudantes de 3  grau, além de funcionárias públicas e 

profissionais liberais. No entanto, foram excluídas do grupo controle algumas mulheres 

que estavam vivenciando uma situação estressante ou ansiogênica, como luto, 

separação ou desemprego do marido, além daquelas que estavam em ambiente 



hospitalar, mesmo para consultas preventivas, pois observações prévias mostravam 

que elas estavam ansiosas na espera do atendimento médico.

 O protocolo de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 

acordo com o processo n  074/02, e todas as voluntárias assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido. (Anexos 1 e 2)

3.2.1 Critérios de Inclusão 

- Idade entre 18 e 45 anos 

- Tempo mínimo de infertilidade de 1(um) ano para o grupo caso 

- Capacidade cognitiva adequada para o entendimento dos propósitos da    

pesquisa

- Concordância da paciente em participar do estudo, após informação          

detalhada sobre os propósitos da pesquisa e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). 

3.2.2 Critérios de Exclusão 

- Identificação de alguma situação estressante ou ansiogênica referente a luto, 

perdas, problemas significativos no relacionamento afetivo ou na esfera 

profissional

- Doenças crônico-degenerativas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial 

e obesidade mórbida 



3.3 Instrumentos de pesquisa utilizados 

 Para caracterização da população do estudo foi utilizada uma “Ficha de 

Identificação”, que incluiu questões sobre idade, naturalidade, profissão, religião, grau 

de instrução, renda mensal, estado civil, tempo de casada na relação atual, tempo de 

infertilidade, filhos naturais e adotivos. (Anexo 3) 

 Para o diagnóstico específico da infertilidade foi empregada uma “Ficha de 

Avaliação Médica”, abordando questões referentes à idade dos sujeitos, tipo de 

infertilidade, fase do acompanhamento médico e fator causal da infertilidade 

(masculino, feminino, misto e inexplicado), a qual foi preenchida a partir dos registros 

médicos das pacientes. (Anexo 3) 

 A coleta de dados foi realizada por três entrevistadores capacitados e treinados 

na aplicação das metodologias. Para validação do processo de aplicação dos 

questionários, foi realizado um estudo piloto inicial envolvendo 13 voluntárias, em que 

os questionários foram aplicadas em duas ocasiões distintas, com intervalo mínimo 4 

semanas, sendo calculados coeficientes de variação individuais (desvio-padrão dividido 

pela média) para cada voluntária e escore considerado. A partir dessa análise inicial, os 

coeficientes de variação para os escores de estado e traço de ansiedade foram de 14,6 

e 13,3 %, respectivamente.

 A seqüência de aplicação dos questionários obedeceu a uma padronização em 

que as voluntárias foram inicialmente informadas sobre os propósitos da pesquisa e, 

após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, foram convidadas a 

responder os instrumentos de avaliação empregados, na seguinte ordem de aplicação: 

(1) ficha de identificação e avaliação médica, (2) Inventário de sintomas de estresse de 

Lipp e (3) Inventário de Ansiedade Traço-Estado.



3.3.1 Avaliação do Estresse 

Para avaliar o padrão de comportamento de estresse foi utilizado o Inventário 

de Sintomas de Estresse de Lipp (ISSL), metodologia validada em 1994 por Lipp e 

Guevara e que tem sido utilizada em dezenas de pesquisas e trabalhos clínicos na 

área do estresse. Essa ferramenta avalia os sintomas físicos e psicológicos 

experimentados nas últimas 24 horas, na última semana e no último mês, permitindo 

estabelecer um diagnóstico preciso da ocorrência do estresse, fase em que se 

encontra e se a sintomatologia é predominante na área física ou psicológica, 

viabilizando, dessa forma, uma atenção preventiva em momentos de maior tensão. 

(Anexo 4) 

O ISSL avalia o estresse a partir de um modelo quadrifásico, em que suas 

fases, alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão aparecem na seqüência da 

intensidade do estresse. Ele é composto de três quadros que se referem às quatro 

fases do estresse, sendo o quadro 2 utilizado para avaliar as fases de resistência e 

quase-exaustão. Os sintomas listados são os típicos de cada fase, sendo o primeiro 

quadro composto de doze sintomas físicos e três psicológicos, o participante assinala 

com F1 ou P1 os sintomas físicos ou psicológicos que tenha experimentado nas 

últimas 24 horas. No segundo, composto de dez sintomas físicos e cinco psicológicos, 

marca-se com F2 ou P2 os sintomas experimentados na última semana. A fase de 

quase-exaustão é diagnosticada com base em uma freqüência maior de sintomas 

listados no quadro 2 do inventário. No quadro três, composto de doze sintomas físicos 

e onze psicológicos, assinala-se com F3 ou P3 os sintomas experimentados no último 

mês. No total, o ISSL inclui 37 itens de natureza somática e 19 de natureza psicológica,

sendo os sintomas, muitas vezes, repetidos diferindo apenas na intensidade (57).



A aplicação do ISSL é prática e fácil, levando cerca de dez minutos para ser 

administrado e não sendo necessário que o respondente seja alfabetizado, visto que os 

itens podem ser lidos para a pessoa. A sua correção e interpretação devem ser 

realizadas por um psicólogo, de acordo com as diretrizes do Conselho Federal de 

Psicologia quanto ao uso de testes. 

3.3.2 Avaliação da Ansiedade – Traço e Estado 

Para mensurar as variáveis “Traço de Ansiedade” e “Estado de Ansiedade” foi 

utilizado o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), elaborado por Spielberger et

al. em 1970 (58) e adotado por inúmeros pesquisadores. Essa escala foi validada e 

traduzida para a língua portuguesa por Biaggio e Natalício em 1979 e revelou-se 

como tendo uma alta confiabilidade e um bom constructo de validade. (Anexo 5) 

Esse instrumento é composto por duas escalas distintas, que visam a medir 

dois conceitos diferentes de ansiedade: Estado e Traço de ansiedade. Ambas escalas 

consistem de 20 afirmações cada, sendo que as instruções da escala de estado de 

ansiedade solicitam ao indivíduo que indique como se sente neste momento de sua 

vida, assinalando: NÃO = 1, UM POUCO = 2, BASTANTE = 3, TOTALMENTE = 4, e as 

instruções da escala de traço de ansiedade solicitam que indique como se sente de

modo geral, assinalando: QUASE NUNCA= 1, ÀS VEZES = 2, FREQUENTEMENTE = 

3, QUASE SEMPRE = 4. Essas escalas são apresentadas separadamente aos 

participantes.

Os escores possíveis para ambas escalas variam de 20 a 80 pontos, onde 

escores altos indicam alto nível de ansiedade e escores baixos, baixo nível de 

ansiedade. Os pesos dos itens são os mesmos da classificação em pontos (1 a 4) 

assinalados pelo indivíduo, sendo que itens onde escores altos indicam alta ansiedade, 



permanecem com o mesmo peso escolhido pelo indivíduo e itens onde escores altos 

indicam baixa ansiedade, têm os seus pesos invertidos. Em ambos  instrumentos 

existem afirmações em que os escores para análise são invertidos de 1, 2, 3, 4 para 

4,3,2,1, sendo eles (58):

- na escala de traço de ansiedade: itens 1, 6, 7, 10, 13, 16, 19; 

- na escala de estado de ansiedade: itens 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

Uma dificuldade metodológica nos estudos envolvendo o IDATE diz respeito à 

necessidade da utilização de parâmetros específicos a cada população estudada. Em 

virtude da inexistência de parâmetros de normalidade provenientes de estudos 

realizados na população do Rio Grande do Norte, foram empregados pontos de corte 

estabelecidos na literatura, por outros pesquisadores que utilizaram essa metodologia. 

Para esse fim, foram considerados parâmetros previamente estabelecidos por Rosa 

(59), onde as categorias de ansiedade variam da intensidade “baixa” (escores de 0 a 

29), “média-baixa” (30 a 39), “média” (40), “média-alta” (41 a 50) e “elevada” (51 a 80). 

Conforme corroborado por outros autores, o ponto de corte empregado no presente 

trabalho para atribuição do categoria de “alto risco” para ansiedade foi de 40 (60).

3.3.3 Abordagem qualitativa dos aspectos psicológicos da infertilidade 

Foi realizado estudo transversal, com a utilização de método qualitativo para 

análise da amostra de 26 mulheres pertencentes ao grupo experimental. Fez parte do 

processo de coleta de informações a utilização de entrevista realizada com auxílio de 

roteiro semi-estruturado. (Anexo 6) 

Com o propósito de compreender o significado da experiência de  infertilidade 

para a mulher, solicitou-se às entrevistadas que apontassem os sentimentos 

relacionados à incapacidade de conceber. Perguntou-se também se a condição de 



infertilidade influenciava o relacionamento conjugal, positiva ou negativamente e ainda 

foi indagado se elas conversavam com a família e/ou amigos sobre seu desejo de 

engravidar.

A análise foi realizada de modo descritivo, a partir das expressões dos sujeitos, 

que se converteram em indicadores que nos permitiram avançar na construção teórica 

do problema estudado. Adicionalmente, a partir da identificação das reações 

psicológicas mais freqüentes, foram realizadas análises de correlação, no sentido de 

associar tais aspectos com os fatores de risco sócio-demográficos pesquisados. 

3.4. Análise Estatística dos Dados 

Para cálculo da estimativa da amostra, os questionários foram inicialmente 

aplicados a uma amostra piloto de 30 mulheres do grupo controle, visando à 

mensuração da freqüência de estresse e dos escores médios de ansiedade (traço e 

estado) nessa amostra. A partir desses dados, foram calculadas estimativas amostrais 

suficientes para demonstrar aumento de, no mínimo, 20% no grupo caso, em relação à 

freqüência de estresse e escores médios de ansiedade. Para tal fim, foi utilizado o 

software estatístico GraphPad StatMate version 1.01i, (GraphPad Software, San Diego 

California USA), adotando-se alfa de 5% e poder estatístico de 80%. Em virtude do 

cálculo de um tamanho amostral para cada variável testada, optou-se por adotar 

aquele com maior número de sujeitos, resultando numa estimativa amostral de 150 

voluntárias por grupo. 

Os resultados são apresentados em tabelas, onde as variáveis são expressas 

em média ± desvio-padrão e mediana (percentil25 – percentil75) para variáveis 

quantitativas e em freqüências simples para variáveis qualitativas.



Para verificação da normalidade dos valores amostrais foi utilizado o teste não 

paramétrico de Kolmogorov-Smirnov. Para comparações de resultados intergrupos 

foram utilizados os testes “t” de Student (para variáveis com distribuição normal) e teste 

de Mann-Whitney (para variáveis com distribuição não-paramétrica). As correlações 

entre variáveis foram avaliadas pelo teste de correlação de Pearson. 

As comparações intergrupos das freqüências das diversas categorias 

consideradas no estudo foram realizadas pelo teste qui-quadrado (análise bivariada) e 

por metodologia de regressão logística, com cálculo do odds ratio e intervalos de 

confiança (95%). Para cada variável resposta, os modelos de regressão logística foram 

obtidos a partir de um processo de seleção construído pela inserção progressiva das 

variáveis, denominado de FORWARD method, com base na estatística de Wald (61).

Para categorização das variáveis resposta “estado” e “traço” de ansiedade, foi 

empregado o ponto de corte de 40 para atribuição de baixo e alto risco de ansiedade. 

As variáveis independentes foram categorizadas de acordo com os critérios constantes 

no anexo 7.

Para categorizar os sentimentos expressos pelas mulheres diante da 

experiência de infertilidade, foi utilizada a metodologia análise de correspondência, a 

qual constitui uma técnica estatística de agrupamento, multivariada, para se examinar 

relações geométricas do cruzamento, ou contingenciamento, de variáveis categóricas. 

Essa metodologia fornece aos dados trabalhados num espaço plano, a possibilidade de 

examinar os resultados numa representação gráfica. A análise do gráfico foi realizada 

pelo exame das relações de proximidade geométrica e  projeções em dimensões que 

podem ser identificadas a partir dos pontos do gráfico. Essa técnica estatística recente, 

proporciona, portanto, uma visão global dos dados, explorando as inter-relações de um 

grande número de variáveis. A proximidade entre os pontos indica o nível de 



associação entre as categorias das linhas com as das colunas, categorias entre 

colunas ou categorias entre linhas (61).

O nível de significância considerado em todos tratamentos estatísticos 

realizados foi de 5%. As análises foram implementadas utilizando-se os softwares

GraphPad Prism version 3.00 for Windows (GraphPad Software, San Diego California 

USA), Statistical Package for the Social Sciences - SPSS (version 10.0 for Windows) e 

STATISTICA.



4 RESULTADOS 

4.1 Casuística 

A casuística estudada constou de 302 mulheres com idade entre 18 e 45 anos, 

sendo o grupo experimental constituído por 152 mulheres com diagnóstico de 

infertilidade conjugal. Para constituição do grupo controle, foram estudadas 150 

voluntárias, selecionadas de acordo com os critérios previamente estabelecidos. Do 

grupo experimental, uma amostra de 26 mulheres foi submetida à avaliação qualitativa, 

através de entrevista semi-estruturada. 

4.1.1 Caracterização da Casuística 

Conforme ilustrado na Tabela 1, a média de idade no grupo caso foi de 30,29 ± 

5,41 anos, diferindo estatisticamente da média de idade observada no grupo controle 

(25,70 ± 7,91 anos; p < 0,001). Foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos, com relação às variáveis “instrução” e “tempo de 

casamento”.

O tempo de infertilidade no grupo experimental variou de 1 a 17 anos, com 

média de 5 anos, aproximadamente. Exatamente, 36 mulheres (23,70%) tinham até 2 

anos de infertilidade, 65 (42,70%) tinham entre 3 e 5 anos e 51 mulheres (33,60%) 

tinham mais de 6 anos de infertilidade.  



TABELA 1. CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS ESTUDADOS QUANTO ÀS 

VARIÁVEIS INDIVIDUAIS E SÓCIO-ECONÔMICAS. RESULTADOS 

APRESENTADOS COMO MÉDIA ± DESVIO-PADRÃO. 

Característica Caso Controle P

Idade (anos) 30,29  5,41 25,70  7,91 < 0,001* 

Instrução (anos) 8,78  3,65 12,59  4,37 < 0,001* 

Tempo de casamento (anos) 6,68  4,03 2,90  5,69 < 0,001* 

Tempo de infertilidade (anos) 5,07  3,37 - -

*teste “t” de Student;

Na Tabela 2 está apresentada a distribuição da amostra de acordo com as 

variáveis profissão, religião e estado civil, onde se evidencia uma predominância  de 

mulheres que trabalham fora no grupo caso, ao passo que no grupo controle a maioria 

das mulheres são estudantes. Em relação à religião, evidenciou-se um predomínio de 

mulheres evangélicas no grupo caso em detrimento ao grupo controle, enquanto que 

no grupo controle as mulheres que relataram que pertenciam a outras religiões ou que 

não tinham religião predominaram sobre o grupo caso. No grupo caso, 100% das 

mulheres estavam casadas ou em união consensual, enquanto que no grupo controle a 

maioria das mulheres declarou que seu estado civil era solteira ou separada.



TABELA 2. DISTRIBUIÇÃO DAS MULHERES DO GRUPO CASO E DO GRUPO 

CONTROLE DE ACORDO COM A PROFISSÃO, RELIGIÃO E ESTADO CIVIL

Caso ControleVariável

N % N % 
P

Profissão

-Do lar 61 40,1 13 8,7

-Trabalham fora 83 54,6 45 30,0

-Estudante 08 5,3 92 61,3 <0,001*

Religião

-Católica 115 75,7 114 76,0

-Evangélica 32 21,0 16 10,7

-Não tem/ outras 5 3,3 20 13,3 0,001*

Estado Civil 

-Casada 152 100,0 45 30,0

-Solteira/ Separada 0 0 105 70,0 < 0,001**

Total 152 100,0 150 100,0

*teste qui-quadrado      **teste exato de Fisher 

4.1.2 Dados Médicos sobre a Infertilidade 

 Caracterizando-se o grupo caso de acordo com o critério de 

infertilidade primária ou secundária, observou-se um predomínio de mulheres na 

classificação primária (71,7%) em relação à secundária (28,3%).

Com relação à fase do acompanhamento médico, a maioria das mulheres se 

encontrava na fase correspondente à investigação diagnóstica (n=106, 69,7%), ao 

passo que 46 delas (30,3%) estavam sendo submetidas a algum tratamento para 



infertilidade. Em relação ao diagnóstico das causas de infertilidade, evidenciou-se  

predomínio dos fatores ovulatórios/endócrinos, seguidos pelos fatores tubo-peritoneais, 

ao passo que 46 mulheres não haviam recebido seu diagnóstico até o momento da 

inclusão na pesquisa (Tabela 3).

TABELA 3. DISTRIBUIÇÃO DAS MULHERES QUANTO AO DIAGNÓSTICO DA 

INFERTILIDADE.

Fatores causais N %

Ovulatório/Endócrinos 39 25,7

Tubários 37 24,3

Ùterinos 14 9,2

Endometriose 4 2,6

Misto/Associados 3 2,0

Masculinos 9 5,9

Sem diagnóstico 46 30,3

Total 152 100

4.2 Resultados sobre a avaliação do estresse 

A Tabela 4 apresenta a distribuição da casuística de acordo com a presença de 

estresse, onde se observa que, de acordo com o ISSL, um percentual de 61,8% das 

mulheres do grupo caso e 36,0% das mulheres do grupo controle apresentaram 

estresse, havendo diferenças estatisticamente significantes entre essas freqüências 

relativas. De acordo com esses resultados, a chance de uma pessoa vir a apresentar 

estresse é 2,88 vezes maior se ela pertence ao grupo de infertilidade, com intervalo de 

confiança de [1,80 - 4,60]. 



TABELA 4. FREQÜÊNCIAS DE ESTRESSE ENTRE OS GRUPOS ESTUDADOS, DE 

ACORDO COM O INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE ESTRESSE DE LIPP. 

     Caso     Controle Estresse

        n %            N % 

Presente        94 61,8       54 36,0

Ausente        58 38,2       96 64,0

Total       152 100     150 100

P< 0,001, teste qui-quadrado 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos, com relação às fases do estresse, conforme apresentado 

na Tabela 5. A fase predominante nos dois grupos foi a de “resistência”, 

caracterizada pela presença de alguns desses sintomas: irritabilidade, 

dificuldade para relaxar, sensibilidade emotiva excessiva, isolamento 

social, dificuldades sexuais, infecções de repetição, alterações cutâneas, 

problemas com a memória e alterações no ritmo do sono.

TABELA 5. DISTRIBUIÇÃO CONFORME AS FASES DO ESTRESSE, DE ACORDO 

COM O INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE ESTRESSE DE LIPP. 

Caso ControleFases do Estresse 

n % N %

Alerta 4 4,3 1 1,9

Resistência 78 83,0 49 90,7

Quase Exaustão 10 10,6 2 3,7

Exaustão 2 2,1 2 3,7

Total 94 100 54 100

P=0,365, teste Qui-quadrado 



 Quanto aos sintomas predominantes, evidenciou-se predominância dos 

sintomas psicológicos sobre os sintomas físicos, em ambos grupos, conforme 

demonstrado na tabela 6. Também não houve diferença significativa entre os grupos 

com relação a essa variável. 

TABELA 6. DISTRIBUIÇÃO CONFORME A PREDOMINÂNCIA DOS SINTOMAS, DE 

ACORDO COM O INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE ESTRESSE DE LIPP. 

Caso ControlePredominância dos 

sintomas N % N % 

Físicos 16 17,0 12 22,2

Psicológicos 78 83,0 42 77,8

Total 94 100 54 100

P=0,437, teste Qui-quadrado 

A ocorrência de estresse esteve significativamente associada com o 

tipo de infertilidade, onde a chance de uma portadora de infertilidade 

primária apresentar estresse foi 2,43 vezes maior do que a de uma 

portadora de infertilidade secundária (intervalo de confiança 95% = 1,181 - 

5,004), conforme observado na Tabela 7. 

TABELA 7. FREQÜÊNCIAS DE ESTRESSE DE ACORDO COM O TIPO DE 

INFERTILIDADE.

Estresse presente Estresse ausente 

n % N %

Infertilidade primária 74 67,9 35 32,1

Infertilidade secundária 20 46,5 23 53,5

Total 94 100,0 58 53,5

p= 0,0169; teste qui-quadrado 



 Avaliando a freqüência do estresse entre os grupos, no contexto das outras 

variáveis analisadas, através de metodologia de regressão logística, observou-se mais 

uma vez a associação entre a infertilidade e presença de estresse, onde as mulheres 

pertencentes ao grupo caso apresentaram maior chance de apresentarem estresse 

(odds ratio= 3,191; 95% IC= 1,942 – 5,244), em relação ao grupo controle, conforme 

demonstrado na tabela 8. Correlacionando a variável estresse com os escores de 

ansiedade obtidos com o IDATE, evidenciou-se que as mulheres com menor traço de 

ansiedade (escores inferiores a 40) apresentaram menor propensão a sofrer de 

estresse (Tabela 8). A partir desses dados, pode-se inferir que aquelas com escore de 

traço de ansiedade mais baixo apresentam aproximadamente um terço da chance de 

apresentar estresse, em relação às mulheres com escores mais elevados. 

TABELA 8. MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA VARIÁVEL 

RESPOSTA “ESTRESSE”, CONSIDERANDO A CASUÍSTICA 

COMPLETA (GRUPOS CASO E CONTROLE) 

Estresse

presente

Estresse

ausente

p-

valor

Odds

ratio

Intervalo de 

confiança

95% 

n % n % 

- Grupo

Controle (referência) 54 36,0 96 64,0

Caso 94 61,8 58 38,2 <

0,001

3,191 [1,942-5,244]

- Escore  do Traço 

de Ansiedade 

Maior ou igual a 40 

(referência)

69 73,4 20 34,5

Menor que 40 25 26,6 38 65,5 <

0,001

0,271 [0,163 – 

0,448]

* Modelo de regressão logística simples, pelo FORWARD method, com base na 

estatística de Wald 



Analisando-se exclusivamente os fatores de risco para ocorrência de estresse 

no grupo da infertilidade, o modelo de regressão logística apresentado na Tabela 9 

mostra que alguns fatores estiveram significativamente associados com o estresse, tais 

como: ausência de filhos em outros casamentos, desconhecimento da causa de 

infertilidade e fase de investigação diagnóstica. 

TABELA 9. MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA A VARIÁVEL RESPOSTA 

“ESTRESSE” NO GRUPO CASO 

Estresse

presente

Estresse

ausente

p-valor Odds

ratio

Intervalo de 

confiança 95%

N % n %

- Filhos em outros 

casamentos

Sim (referência) 13 13,8 21 36,2

Não 81 86,2 37 63,8 0,006 3,72 [1,467-9,470]

- Fator de infertilidade 

Não esclarecido (refer.) 36 38,3 10 17,2

Masculino 6 6,4 1 1,7 0,663 1,671 [0,166 –16,829]

Feminino 49 52,1 46 79,3 0,008 0,305 [0,126 – 0,738]

Misto 3 3,2 1 1,7 0,662 1,779 [0,134 –23,627]

- Fase do 

acompanhamento

Investigação diagnóstica 

(referência)

73 77,7 28 48,3

Tratamento 21 22,3 30 51,7 <0,001 0,169 [0,077 – 0,370]



4.5. Resultados sobre a avaliação da Ansiedade (Estado/Traço) 

Conforme se evidencia na Tabela 10, os escores médios obtidos para o Estado 

e Traço de Ansiedade não diferiram significativamente entre os grupos caso e controle.

TABELA 10. ESCORES DE ANSIEDADE (ESTADO E TRAÇO), NOS GRUPOS CASO 

E CONTROLE, OBTIDOS A PARTIR DO IDATE.

Variável Caso Controle p

Ansiedade (Estado) 

-mediana (p25-p75) 

-média  dp 

39,5 (35-46) 

40,65  8,13 

41,0 (35,75-47) 

41,40  9,08 

0,251

Ansiedade (Traço) 

-mediana (p25-p75) 

- média  dp 

44,0 (34-51) 

43,57  11,36 

42,0 (36-49,25) 

42,73  9,87 

0,298



Conforme demonstrado na figura abaixo, de acordo com o teste 

Mann-Whitney, há evidências estatísticas de igualdade entre os escores 

do Estado e do Traço de ansiedade no grupo controle, por outro lado, no 

grupo infértil, os escores do Estado e do Traço de ansiedade são 

estatisticamente diferentes.
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Figura 1. Representação gráfica dos escores de ansiedade (estado e traço), nos 

grupos caso e controle, obtidos a partir do idate.

Em ambos os grupos, observaram-se correlações positivas significativas 

(>55%) entre os escores obtidos para o estado e traço de ansiedade. Conforme se 

observa nas figuras 2 e 3, analisando o coeficiente angular da reta de regressão de 

mínimos quadrados quando medimos estado e traço em unidades padronizadas 

verifica-se que há uma correlação positiva, no entanto, a reta de regressão explica 

apenas 32% da variação total no estado, a partir do escore de traço, seja para o grupo 

caso, seja para o grupo controle. 



FIGURA 2. Correlação entre os escores obtidos para o estado e traço de ansiedade no 
grupo caso.
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FIGURA 2. Correlação entre os escores obtidos para o estado e traço de ansiedade no 
grupo caso.
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Relacionando-se os valores do estado e traço de ansiedade com a 

presença de estresse (Figura 4), percebe-se uma tendência de elevação 

dos escores de estado de ansiedade conforme progridem as fases do 

estresse, no entanto, sem significância estatística. 
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FIGURA 4: Relação entre o estado e traço de ansiedade e as fases do 

estresse

Analisando-se a associação de fatores de risco sócio-demográficos 

com o maior risco para ansiedade (escores de ansiedade dicotomizados 

com base no ponto de corte 40), observaram-se algumas associações 

significativas nos modelos de regressão logística utilizados. De todas as 

variáveis independentes consideradas (anexo 7), as únicas que se 

mostraram significativamente associadas com o risco para escores 

elevados de ansiedade foram: “presença de estresse” e “religião” (Tabelas 

11 e 12).

De acordo com as análises realizadas, a presença de estresse 

associou-se com aumento significativo do risco para escores elevados de 



ansiedade da ordem de 4,76 para o traço e de 2,52 para o estado. Com 

relação à variável “religião”, as mulheres que se declararam católicas 

tiveram 2,53 vezes mais chance de apresentarem escores elevados do 

traço e 2,94 vezes do estado de ansiedade, quando comparadas com as 

mulheres evangélicas. Daquelas que não tem ou participam de outra 

religião, todas apresentaram escore do traço de ansiedade na classe de 

maior risco. 

TABELA 11. MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA A VARIÁVEL 

RESPOSTA “TRAÇO DE ANSIEDADE” NO GRUPO CASO. ESCORES INFERIORES 

A 40 CONSIDERADOS COMO BAIXO RISCO E  40 COMO ALTO RISCO PARA 

ANSIEDADE.

Baixo risco

(< 40) 

Alto risco

(  40) 

p-valor Odds

ratio

Intervalo de 

confiança

95% 

n % N %

- Estresse

Sim (referência) 27 28,7 67 71,3

Não 38 65,5 20 34,5 <0,001 0,210 [0,093-0,472]

- Religião

Evangélica (referência) 20 62,5 12 37,5

Católica 45 39,1 70 60,9 0,034 2,530 [1,073-5,964]

Não tem / outras - 5 100,0 - - -



TABELA 12. MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA A VARIÁVEL 

RESPOSTA “ESTADO DE ANSIEDADE” NO GRUPO CASO. ESCORES INFERIORES 

A 40 CONSIDERADOS COMO BAIXO RISCO E  40 COMO ALTO RISCO PARA 

ANSIEDADE.

Baixo risco

(< 40) 

Alto risco

(  40) 

p-valor Odds

ratio

Intervalo de 

confiança 95%

n % n % 

- Estresse

Sim (referência) 44 46,8 50 53,2

Não 40 68,9 18 31,1 0,010 0,396 [0,195-0,804]

- Religião

Evangélica (referência) 24 75,0 08 25,0

Católica 57 49,6 58 50,4 0,018 2,942 [1,199-7,215]

Não tem / outras 03 60,0 02 40,0 - - -

4.6. Análise qualitativa 

4.6.1 Entrevista semi-estruturada 

Quando as voluntárias foram questionadas sobre os seus 

sentimentos diante da experiência de infertilidade, observou-se que 

algumas respostas emocionais apresentaram maior freqüência. 

Manifestações de tristeza, angústia, raiva, inadequação, medo, ansiedade,

arrependimento pelo fato de ter feito ligação tubária e aceitação foram 

relatadas pelas entrevistadas. 

Algumas mulheres expressaram tristeza, que, algumas vezes, foi 

acompanhada por sentimentos de inadequação ao papel feminino. As 

mulheres inférteis referem-se às férteis como “normais” e colocam-se na 

categoria das “outras”, o que significa se julgarem culturalmente rejeitadas 



e vivenciarem uma espécie de estigmatização e isolamento do grupo 

“normal”. O modelo social valorizado é o de um casal com filhos, de forma 

que a condição de infértil faz essas pessoas sentirem-se desvalorizadas,

anormais, diferentes, inúteis e incapazes de terem uma família completa, 

conforme comprovam as expressões a seguir: 

Me sinto diferente das mulheres. Todas as mulheres 
engravidam menos eu. (C - 36 anos) 
Me sinto doente. Só tenho vontade de chorar. Só eu que 
não consigo engravidar.(E –30 anos) 
Eu sofro muito. Deus não quer. Eu queria muito. Eu 
sou muito triste, não gosto de tocar nesse assunto. 

(J- 29 anos) 
Eu me sinto inútil, como uma árvore sem galho.
Desde criança, eu só penso em ter filhos (G – 29 

anos)
Sou muito triste. Tem um nó e eu não posso 

desatar.(A- 31 anos) 

As voluntárias apresentaram sentimentos de revolta e raiva. Esses 

sentimentos, geralmente aparecem em relação ao companheiro, a si mesmas, a outros 

membros da família, aos amigos, aos casais com filhos, a mulheres grávidas, ao 

médico ou a sociedade. Muitas mulheres sentem-se impotentes diante da situação e 

esperam do médico a solução para seu problema. Geralmente, quando a causa da 

infertilidade não é diagnosticada, elas sentem raiva do médico, que para elas, é 

onipotente. Observe as falas a seguir:

Só faço exames e não resolvo nada, o médico não 
tem muita pressa em fazer com que eu engravide, 
não agüento mais esse tratamento. (E- 30 anos) 

  Tenho muita revolta. Tenho seis irmãs e todas têm filhos, 
menos eu. A minha irmã mais nova teve um filho com 14 
anos e é a minha mãe quem cria e eu que quero tanto 
não consigo. (A - 28 anos) 
Muitas mães não podem e não querem criar filhos e são 
cheias de filhos e eu que quero tanto não posso. (S - 37 
anos)
Tanta gente com tanta facilidade de engravidar e eu que 
tento tanto não consigo. (N – 29 anos)

                          Todo mundo engravida e eu preciso fazer tratamento.
Será que eu vou conseguir? (A- 31 anos) 



Muitas vezes, não se distingue se o que causa maior sofrimento é a 

ausência do filho desejado ou os sentimentos de impotência, fracasso e de 

insegurança, que invadem a mulher nessa situação.

A seguir, uma entrevistada com antecedente de três abortos expressa uma 

profunda tristeza acompanhada pelo medo de não conseguir levar a gravidez a termo: 

Quando eu engravido, eu já fico pensando em perder. 
Acho que nunca vou conseguir ter um filho, mesmo 
conseguindo engravidar. Tenho muito medo de abortar 
novamente. (MF–30 anos) 

Sentimentos de ansiedade, angústia e desespero foram 

mencionados pelas entrevistadas. Geralmente, esses sentimentos variam 

de acordo com a valorização dada à maternidade/paternidade e estão 

relacionados com o tratamento, seu diagnóstico e evolução, conforme 

comprovam os relatos a seguir: 

Eu vivo chorando... Tenho vontade de pular de cima do 
viaduto. Já pensei nisso. Só faço exames e não resolvo 
nada. (R -32 anos) 

Comecei o tratamento e parei, porque eu só fico inchada, 
triste, deprimida e angustiada por não saber o motivo da 
infertilidade. Tudo o que eu queria era saber porque eu 
não consigo engravidar.(D – 27 anos) 

Um importante aspecto observado foi o arrependimento por parte de algumas 

mulheres submetidas à laqueadura tubária em idades precoces. Geralmente, mulheres 

que mudaram de companheiro e aquelas submetidas à esterilização quando muito 

jovens são mais vulneráveis ao arrependimento. Os seguintes relatos atestam os fatos 

comentados:



Sou muito arrependida por ter ligado as 
trompas aos 29 anos, na época da política e 
com apenas uma filha. (L- 36 anos)

  Sou muito arrependida por ter ligado as 
trompas. Na época, não tinha possibilidade de 
querer ter outro filho.(R- 35 anos) 

  Eu não curti a maternidade, agora quero ter um 
filho madura, para que eu possa cuidar. (M S - 
36 anos)

  Pode-se afirmar que o ajustamento emocional envolve um certo tempo, varia 

de pessoa para pessoa e vai depender dos mecanismos de adaptação desenvolvidos 

para a resolução dos conflitos intrapsíquicos e do suporte psicossocial recebido. Nessa 

amostra, das 5 mulheres que expressaram aceitação, 3 estavam há mais de 8 anos 

tentando engravidar. É interessante também salientar a associação existente entre 

adoção e aceitação, uma vez que a possibilidade de adoção só foi apontada pelas 

participantes que aceitaram a sua condição de infértil. A análise das falas seguintes 

demonstra que algumas mulheres expressam aceitação da sua condição de infértil: 

Se eu não conseguir engravidar é porque não é 
da vontade de Deus”, “Hoje eu estou melhor, 
mas já me senti péssima. Não conseguia nem 
ver mulher grávida. (M - 39 anos) 
Estou mais conformada, já fui muito ansiosa. 
Mas, hoje, se eu não engravidar, eu vou adotar. 
(L – 32 anos) 

Apesar das informações sobre as novas técnicas da reprodução assistida 

estarem amplamente difundidas através da mídia, apenas uma participante a apontou 

como possibilidade de tratamento.

Além desses sentimentos que emergem no transcurso do tratamento, o casal 

infértil poderá apresentar dificuldades na área sexual, a ponto de comprometer o seu 

relacionamento. Isso pode ser devido ao fato de que o sexo, que antes propiciava uma 



forma prazerosa de intercâmbio, transforma-se na busca do cumprimento de um 

objetivo. Existe uma modificação no significado da relação sexual de “fazer amor” para 

“fazer um bebê”, ou seja, do prazer à obrigação. A fala de uma entrevistada justifica 

essa afirmação:

Tudo que eu queria era engravidar. Toda relação sexual 
que eu tenho é querendo engravidar. (E - 25 anos) 

             A ansiedade e a falta de informações podem comprometer o desempenho 

sexual e resultar em disfunções sexuais, tanto no homem quanto na mulher, tais como 

diminuição da libido, anorgasmias e impotência. A falta de informação gera muitas 

dúvidas em relação ao relacionamento sexual e, algumas mulheres sentem-se 

envergonhadas de questionar ao profissional de saúde. Uma entrevistada acreditava 

que só conseguiria engravidar se os dois tivessem orgasmo. Ela fez a seguinte 

indagação:

Será que eu só vou conseguir engravidar se os dois 
tiverem orgasmo? Porque se for assim, vai ser difícil. (E- 
25 anos) 

A questão seguinte correspondeu à possível influência da condição de 

infertilidade no relacionamento conjugal. As entrevistadas foram indagadas se o 

parceiro ficou mais próximo ou mais distante após o início do tratamento.

Uma entrevistada que fez laqueadura tubária aos 29 anos, após um novo 

casamento, deseja fazer recanalização e acredita que o parceiro está próximo, 

apoiando o seu tratamento. Contudo, ela teme que ele a deixe caso não consiga 

engravidar, conforme o seu relato a seguir: 

Meu marido deseja muito um filho, mas ele é muito novo, 
tem apenas 23 anos. Acho que ele ainda não está 
desesperado pelo filho, por causa da idade dele. Mas, 
tenho medo que ele fique e procure alguém mais nova 
que dê um filho a ele. (L- 36 anos) 



Algumas mulheres indicaram que o filho é um recurso indispensável 

para a manutenção do casamento. Acreditam que o marido, a qualquer 

momento, poderá trocá-las por outra capaz de gerar um filho, e, por isso, 

sentem-se inseguras e vulneráveis, conforme ilustra a fala de uma 

entrevistada:

Ele está mais ansioso do que eu. Não sei 
como ele reagirá caso eu não consiga engravidar. 
Sinto medo que ele me deixe, para ter o filho que 

tanto deseja, pois ele não tem nenhum problema. (E - 
42 anos) 

 Muitos homens associam a incapacidade de engravidar uma 

mulher com masculinidade e virilidade reduzidas e parecem ameaçados 

quando existe a possibilidade de serem o responsável pela causa da 

infertilidade, evitando a realização do espermograma e negando o 

sofrimento vivenciado. O seguinte relato aponta nessa direção: 

Estou quase me separando. Acho que a falta de um 
filho interfere. Se eu tivesse um filho, tenho certeza 
que não estaria para me separar. Ele me culpa por 
não conseguir engravidar, mesmo sem nunca ter 

feito o espermograma. (E- 25 anos) 

As mulheres assumem um excesso de responsabilidade na 

infertilidade do casal e, geralmente, iniciam o tratamento médico, havendo 

resistência de muitos homens em aderir ao tratamento. As voluntárias 

incluíram verbalizações que expressavam diferenças do significado da 

infertilidade para o homem e a mulher, principalmente, em relação à busca 

de tratamento.



Tenho mágoas do meu marido, porque percebo que 
ele não tem a mesma vontade que eu. Ele pode ter 
filho até com 70 anos, então, ele não se preocupa 
muito com isso. Eu gostaria que ele se envolvesse 

mais com o meu tratamento. Se eu não correr atrás, 
para ele tanto faz. (C- 36 anos) 

Esses sentimentos são ainda mais intensos nas mulheres cujos parceiros já 

têm filhos e já vivenciaram a experiência da paternidade, as quais se sentem solitárias 

em sua dor e acreditam que eles não desejam o filho tanto quanto elas. Isso denota 

haver uma discordância entre o casal, capaz de gerar maior estresse, de forma que 

elas se sentiram mais pressionadas para ter um filho do companheiro. 

Ele já tem filhos, então, acho que para ele é 
mais tranqüilo. Por outro lado, ele não se 
preocupa tanto quanto eu. (G- 29 anos) 
Ele quer ter filhos, mas não da mesma forma 
que eu quero. Ele já tem 2 filhos. Não faz tanta 
questão assim. (E- 34 anos) 
Ele não quer tanto, eu quero mais, ou melhor, 
eu sei que ele quer, mas ele não quer se 
envolver muito. Eu até acho que o problema é 
dele. Ele ainda não fez o exame e fica adiando 
o dia de fazer. (A C- 33 anos) 

A percepção de que o companheiro não se envolve com o tratamento, 

reforçada na fala de uma entrevistada: “Meu marido não se envolve muito com o meu 

tratamento. Para ele tanto faz, ele só tem 24 anos, então não tem a mesma pressa que 

eu”, pode ser imprecisa, pois talvez o homem simplesmente não expresse seus 

sentimentos com a mesma intensidade com que fazem as mulheres. 

 Por outro lado, em algumas situações, percebe-se que o problema da 

infertilidade pode se constituir ocasião para maior aproximação do casal, conforme 

manifestado nas seguintes falas:



O meu marido me apoia, me dá muita força. 
Sinto que estou mais próxima dele. (F-37 anos) 

Ficamos um dando apoio ao outro 

Sinto o meu parceiro mais próximo. Ele me 
incentiva muito. (M- 25 anos) 

 Uma entrevistada que há 15 anos deseja engravidar, sente-se mais confortável 

com a situação e acredita: “Estamos mais unidos. Não sei como seria se tivéssemos 

filhos, acho que seria diferente. Mas, o meu marido é muito companheiro e concorda 

em adotar”. O casal está unido e busca alternativas que satisfaçam o desejo de serem 

pais.

 Após 5 anos de tratamento para engravidar, uma mulher afirmou: “Já me senti 

muito só na busca de um filho. Hoje, sei que eu e ele temos a mesma vontade de ter 

um filho e tenho certeza que iremos conseguir. Estamos cada vez mais próximos e 

apaixonados”. Acredita-se que o casal desenvolveu mecanismos normais de 

enfrentamento, o que provavelmente influenciou o ajustamento psicológico. 

 Em relação à última questão, foi perguntado às voluntárias se elas comentam 

com família e/ou amigos sobre sua dificuldade de engravidar. Na amostra estudada de 

26 mulheres, apenas 3 disseram que falavam sobre sua dificuldade de engravidar, 

quando perguntadas. A grande maioria afirmou que só comentava com uma pessoa 

específica, como mãe, irmã ou amiga íntima. Elas foram unânimes em afirmar que se 

sentiam pressionadas e que as pessoas não conseguiam entendê-las, conforme ilustra 

a fala a seguir:

Não gosto de falar sobre esse assunto, as 
pessoas cobram, criam expectativas e ficam 
me olhando com pena. (A – 28 anos) 



A partir da seguinte fala: “Não falo com ninguém sobre esse 

assunto. Sempre tem alguém para dar alguma opinião que me deixa 

arrasada”, percebe-se que algumas mulheres evitam falar sobre a sua 

incapacidade de engravidar, porque temem as piadas, brincadeiras ou 

conselhos não solicitados dos familiares e/ou amigos. 

A experiência da infertilidade está associada a sentimentos de 

incompletude, imperfeição, angústia e dor. Devido a isso, algumas 

mulheres evitam falar sobre o assunto e até se isolam do convívio social, 

conforme demonstrado nas seguintes falas: 

Não falo sobre o assunto, é algo doloroso para 
mim. Evito, inclusive, festas de criança. Teve o 
aniversário do meu sobrinho de 2 anos e eu 
inventei uma dor de cabeça, para não ir. (C- 36 
anos)

4.6.2 Análise de correspondência para os sentimentos demonstrados pelas 

mulheres inférteis, durante a entrevista semi-estruturada 

A análise das entrevistas permitiu a categorização dos sentimentos 

mais freqüentemente demonstrados pelas mulheres, que foram: tristeza, 

culpa, raiva, aceitação, medo, revolta, arrependimento, ansiedade e ainda 

a sensação de serem incompletas e defeituosas. Utilizando esses 

sentimentos como variáveis resposta e analisando-se as correlações de 

Spearman entre elas, foram observadas associações significativas apenas 

entre as variáveis “arrependimento” e “medo” (r=0,43; p=0,026) e entre os 

sentimentos de “raiva” e “revolta” (r=0,67; p<0,001). 



Como parte da metodologia de análise de correspondência, 

utilizada para testar a associação entre as diversas variáveis 

independentes (fatores de risco sócio-demográficos) e cada um dos 

sentimentos detectados na avaliação qualitativa (variáveis resposta), 

procedeu-se à seleção das variáveis explicativas mais adequadas ao 

modelo, por meio da utilização do teste qui-quadrado, cujos resultados são 

apresentados no anexo 7. Na tabela a seguir, estão demonstradas as 

principais associações e suas respectivas probabilidades. 

TABELA 13. COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SENTIMENTOS 

DEMONSTRADOS DURANTE A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (VARIÁVEIS 

RESPOSTA) E OS FATORES DE RISCO SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

CONSIDERADOS (VARIÁVEIS INDEPENDENTES). 

Variável

resposta

Variáveis independentes Coeficiente de 

correlação

p*

Arrependimen

to

Idade

Relação atual-ela 

Filhos naturais / outros casamentos 

(ela)

Quantidade de filhos / outros 

casamentos (ela) 

Tipo de infertilidade 

Fase do acompanhamento 

Informação sobre infertilidade 

Presença de estresse 

Fase do estresse 

Sintomatologia predominante 

0,47

0,55

0,74

0,78

0,66

0,54

0,42

0,49

0,467

0,467

0,016

0,004

<0,001

<0,001

<0,001

0,004

0,032

0,01

0,016

0,016

Aceitação Religião

Filhos naturais na relação atual 

0,58

0,41

0,002

0,038



Raiva Filhos adotivos / outros casamentos 

Fase do estresse 

0,47

0,42

0,016

0,032

Sentir-se

diferente ou 

defeituosa

Fator causal da infertilidade 0,48 0,013

*teste de correlação de Spearman 

As análises de correspondência realizadas para cada uma das 

variáveis resposta discriminadas na tabela 13 são apresentadas 

graficamente nas figuras a seguir (Figuras 5 e 6), onde é possível 

visualizar numa perspectiva de dois planos as distribuições das diversas 

categorias relacionadas.

 Particularmente em relação à variável resposta “arrependimento”, 

observa-se que esse sentimento encontra-se associado com a fase do 

tratamento médico, infertilidade secundária, presença de filhos em outros 

casamentos. A variável resposta “aceitação” esteve associada com as 

seguintes variáveis: presença de filhos e religião evangélica. 



FIGURA 5: Mapa da associação entre as variáveis explicativas e a variável resposta 

“arrependimento”

FIGURA 6: Mapa da associação entre as variáveis explicativas e a variável resposta “aceitação” 



5 DISCUSSÃO 

  O presente estudo fundamentou-se no modelo das conseqüências 

psicológicas, citado anteriormente, onde afirma-se que a experiência de infertilidade 

pode ser a origem do estresse e da ansiedade dos casais. Esse estudo avaliou a 

presença de estresse e níveis de ansiedade em mulheres inférteis, como também 

analisou qualitativamente os sentimentos advindos da incapacidade de conceber, 

procurando correlacioná-los com fatores de risco de forma a obter subsídios para uma 

orientação psicológica adequada. Mulheres inférteis (grupo caso) foram comparadas à 

mulheres férteis (grupo controle) da mesma faixa etária, residentes no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

5.1 Relação estresse e infertilidade 

 O quadro atual das pesquisas sobre infertilidade feminina 

analisa essa dificuldade a partir dos estudos sobre estresse (6,10,18,45),

descrevendo os indicadores que facilitam ou dificultam o 

ajustamento à situação (7) e o comprometimento da auto-estima (10),

até as dificuldades para o relacionamento conjugal (2,3,62) e os 

prejuízos para o relacionamento social (20,22).

 Em relação à presença de estresse, avaliada pelo Inventário de 

sintomas de estresse de Lipp (ISSL), observamos maior freqüência de 

estresse nas mulheres inférteis do que naquelas do grupo controle. 

Ao comparar esses dados com a literatura, percebe-se que os 

pesquisadores que avaliaram a presença do estresse nas mulheres 



inférteis têm encontrado resultados controversos, onde alguns 

trabalhos apontam que existe relação entre a infertilidade e o 

estresse (3,6,14,15), ao passo que outros negam tal relação (16,17).

Isso tem sido explicado pelas inconsistências metodológicas encontradas nos 

diversos trabalhos. Para Fassino et al (37), os estudos deveriam considerar a duração 

da infertilidade e os procedimentos terapêuticos a que os casais estão submetidos. 

Greil (18) aponta um outro problema, que se refere ao pequeno tamanho das amostras e 

a falta de conhecimento dos pesquisadores de técnicas estatísticas apropriadas para o 

estudo, além da supervalorização dos aspectos emocionais femininos, em detrimento 

dos masculinos. Outra dificuldade encontrada tem sido a ausência de instrumentos 

específicos que possam avaliar o estresse dos casais inférteis (8,55,56).

 Connolly et al (5) defendem a idéia de que existe uma tendência dos 

pesquisadores de avaliar os casais inférteis como se fossem um grupo homogêneo, 

desconsiderando as particularidades inerentes a cada etapa do tratamento. Além disso, 

poucos estudos avaliam o casal antes que a investigação diagnóstica tenha iniciado. 

Gerrity (2) concorda e acrescenta que os estudos devem avaliar não apenas o estresse, 

mas os mecanismos de enfrentamento (coping, na língua inglesa) dos casais para lidar 

com a situação. 

 O estresse é definido como uma reação do organismo, com 

componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações 

psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com 

uma situação que, de um modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite 

ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz (63). Essa 

definição abrange os dois pólos do processo de estresse, o eustresse 



ou estresse positivo e o distresse ou estresse negativo, onde o 

primeiro é caracterizado por uma situação de equilíbrio alcançada 

após um estímulo estressor, os estressores são convertidos em 

oportunidades de crescimento psicológico e o segundo conduz a 

debilidade física e psicológica de intensidades variáveis, não 

permitindo respostas adequadas aos estressores, tornando o 

indivíduo vulnerável, o que contribui para o aparecimento de doenças 

graves (64).

Os resultados obtidos, a partir da utilização do Inventário de sintomas de 

estresse de Lipp (ISSL), mostraram que das 94 mulheres inférteis que apresentaram 

estresse, 78 delas se encontravam na fase de resistência, onde os sintomas mais 

freqüentes foram: mal-estar, sensação de desgaste físico, cansaço, sensibilidade 

emotiva excessiva, irritabilidade. Nessa fase, o indivíduo pode aprender a lidar com 

suas tensões, eliminando os seus sintomas (57) e ainda não é comum o surgimento de 

comprometimentos físicos ou psicológicos advindos do estresse, como a ansiedade. 

Entretanto, há a necessidade do apoio e aconselhamento psicológico, com o objetivo 

de ajudar as mulheres a desenvolverem estratégias adaptativas diante dos sintomas 

apresentados (65).

Pode-se afirmar que a fase de resistência é caracterizada pelo eustresse ou estresse 

positivo, pois há possibilidade do indivíduo responder de forma criativa e eficiente aos eventos 

estressores, adaptando-se a eles 
(57,64,66).

 Contudo, se o estressor permanecer contínuo e a pessoa 

não possuir estratégias para lidar com ele, o organismo exaure sua reserva de energia adaptativa 

e as fases de quase-exaustão e exaustão manifestam-se, surgindo, então, as doenças mais sérias. 

Nesse caso, pode-se afirmar que se trata do distresse ou estresse negativo 
(65).



 A fase de quase-exautão, compreendeu 10 mulheres do grupo caso, o que 

sugere que essas mulheres já começaram a apresentar comprometimentos físicos ou 

psicológicos, porém ainda não são tão graves como na fase de exaustão, que envolveu 

apenas 2 mulheres. Nessa fase, além do surgimento de doenças graves, como 

hipertensão arterial, problemas dermatológicos prolongados, úlcera, etc, elas podem 

apresentar os seguintes sintomas psicológicos: depressão, raiva, ansiedade, angústia, 

apatia e hipersensibilidade emotiva. Nessa etapa, com o objetivo de minimizar esses 

sintomas, o psicólogo pode desenvolver o atendimento psicológico, fundamentado na 

abordagem cognitivo-comportamental. Facchinetti et al (67) investigando a eficácia 

dessa terapia  para as mulheres com problemas de fertilidade, mostraram que houve 

considerável diminuição dos níveis de estresse, após 12 sessões realizadas.

 A despeito da maior freqüência de estresse no grupo da 

infertilidade, as fases do estresse não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos caso e o controle, sendo a fase 

predominante em ambos os grupos a de “resistência”. Da mesma 

forma, não houve diferença entre os grupos com relação ao tipo de 

sintomatologia predominante, sendo os sintomas psicológicos mais 

prevalentes.

Avaliando os fatores de risco para a ocorrência de estresse 

através do método de regressão logística, foi observado uma 

associação estatística significante com as seguintes variáveis: 

“infertilidade primária”, “ausência de filhos em outros casamentos”, 



“fase de investigação diagnóstica” e “desconhecimento da causa de 

infertilidade”.

 O fato da prevalência de estresse entre as mulheres que ainda 

não vivenciaram a experiência da gravidez e da maternidade sugere 

que elas se sintam pressionadas pelo valor cultural vigente, em que a 

maternidade é vista como destino biológico e está associada à 

realização feminina. Estudos apontam que as mulheres acreditam que 

o filho biológico é uma necessidade feminina e, assim, elas desejam 

vivenciar o processo desde a gravidez até o parto, muitas, inclusive, 

rejeitam a idéia de adoção por acreditar que, dessa forma, não vão 

ser mães de verdade (20).

 Ainda em relação aos fatores de risco, os resultados desta 

pesquisa apontam que a investigação diagnóstica e o 

desconhecimento da causa de infertilidade provocam uma maior 

incidência de estresse, o que pode ser explicado pelo fato de que as 

mulheres, nessa fase, sentem-se vulneráveis, submetem-se à exames 

invasivos e, muitas vezes, não recebem apoio do companheiro, que 

adia a sua ida ao médico, rejeitando a hipótese de que o problema de 

infertilidade pode ser seu, pois existe uma crença que relaciona 

infertilidade à potência sexual (20). Quando é detectado que o fator 

causal da infertilidade é masculino, muitas mulheres superprotegem 

o cônjuge, assumindo a responsabilidade do problema (68). Além 



disso, acredita-se que o protocolo de conduta utilizado nos serviços 

de Reprodução Humana para a determinação do diagnóstico, 

geralmente, demanda um certo tempo, contribuindo para o 

surgimento de sintomas psicológicos.

5.2 Relação ansiedade e infertilidade 

 Em relação à avaliação quantitativa da ansiedade, por meio do 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado, os resultados mostraram que 

os escores médios observados para traço e estado de ansiedade nas 

mulheres inférteis não diferiram significativamente daqueles obtidos 

no grupo controle.

 A ocorrência de escores mais elevados para o traço de 

ansiedade, em relação ao estado no grupo caso, pode sugerir que as 

mulheres inférteis apresentam uma tendência de reagir com maior 

intensidade de ansiedade a situações adversas, no entanto, ao se 

submeterem ao acompanhamento médico específico,  sentem-se 

assistidas em suas angústias e medos, havendo, assim,  uma 

diminuição do estado de ansiedade. Tal fato tem sido sugerido por 

O’Moore et al (38), ao afirmar que, após essas mulheres serem 

atendidas pelo médico, elas apresentam valores médios dos escores 

de estado de ansiedade inferiores aos escores médios das mulheres 

que ainda não iniciaram o tratamento. Por outro lado, uma outra 



explicação seria a de que o conceito de ansiedade não envolve um 

construto unitário, podendo ser generalizado ou focado em situações 

específicas. Saliente-se o fato de que muitos pesquisadores não 

encontraram ainda uma diferenciação precisa entre traço de 

ansiedade e estado de ansiedade devido à alta correlação de 

determinados itens que compõem as escalas (69). O valor da mediana 

para traço de ansiedade foi de 44, (34-51), valor esse superior ao 

estado da ansiedade de 39,5 (35-46).

 O estado de ansiedade é conceitualizado como um estado 

emocional transitório do organismo, enquanto que o traço de 

ansiedade refere-se a diferenças individuais relativamente estáveis 

em propensão à ansiedade, isto é, a diferenças na tendência de reagir 

a situações percebidas como ameaçadoras. As pessoas que diferem 

em Traço de ansiedade mostrarão ou não diferenças 

correspondentes em Estado de ansiedade, depende do grau em que a 

situação específica é percebida por um indivíduo como perigosa ou 

ameaçadora, e isso é influenciado por experiências passadas do 

indivíduo (58). De acordo com Andrade, Gorenstein (69), o traço de 

ansiedade ou ansiedade não situacional pode ser um estado de início 

recente ou uma característica persistente da personalidade do 

indivíduo.



 Relacionando-se os valores do estado de ansiedade e a 

presença de estresse, percebe-se uma tendência de elevação dos 

escores do estado de ansiedade conforme progridem as fases do 

estresse, no entanto, sem significância do ponto de vista estatístico. 

Tal fato pode ser atribuído ao número reduzido de mulheres nas fases 

de quase exaustão e exaustão, que certamente comprometeu a 

análise estatística. Essa tendência tem sido confirmada por diversos 

autores, que atestam a maior ocorrência de ansiedade nas fases mais 

avançadas do estresse, caracterizando o chamado distresse

psicológico (37).

 Vários pesquisadores utilizaram o Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE) para avaliar em que medida essa variável psicológica pode influenciar a 

função reprodutiva. Em mulheres submetidas à inseminação artificial, os resultados 

apontam que quanto maior o nível de ansiedade, menor a chance de gravidez (7,14,15).

 Os resultados do presente estudo reforçam o trabalho de Milad 

et al (16), que não encontraram diferenças significativas nos escores 

do estado de ansiedade das mulheres que conceberam das que não 

engravidaram. Anderson et al (17) avaliaram a ansiedade e depressão 

do casal submetido ao tratamento de infertilidade e concluíram que a 

prevalência dos sintomas psicológicos de ansiedade não foi 

significativa, contudo as mulheres apresentaram um maior escore de 

ansiedade em relação aos homens. 



 Analisando-se a associação de variáveis sócio-demográficas com maior risco 

para ansiedade, observou-se associações significativas tanto para o estado quanto 

para o traço com o “estresse” e “religião”.

 Diante do exposto, foi observado que o aumento do escore de ansiedade é 

proporcional ao aumento da freqüência do estresse e que as mulheres evangélicas têm 

menor risco de apresentarem escores elevados de ansiedade, pois parece que a 

maioria da população evangélica é praticante e esperam de Deus, a solução para o seu 

problema, o que pode ser demonstrado pela pesquisa qualitativa através das seguintes 

falas:

Meu filho chegará quando Deus quiser... 
minha esperança está em Deus (AC- 
evangélica- 33 anos)

Se eu não conseguir engravidar é 
porque não é da vontade de Deus (F- 
evangélica- 33 anos) 

Deus ainda não mandou o meu filho 
(P- evangélica- 22 anos) 

A associação existente entre o estresse e o traço de 

ansiedade, pode ser explicado pelo fato de que as mulheres com 

maior escore no traço de ansiedade apresentam uma tendência maior 

de reagir a situações percebidas como ameaçadoras com elevada 

intensidade de ansiedade, sendo uma característica persistente da 

personalidade do indivíduo (58).

Observamos correlações positivas significativas entre os 

escores de Estado e Traço de Ansiedade, em ambos grupos 

considerados, o que vem atestar a relação existente entre essas 



variáveis. Contudo, nem sempre elas são correspondentes, não 

sendo possível mensurar um escore a partir do outro, o que foi 

atestado nas análises de regressão linear, onde o modelo foi capaz 

de explicar apenas cerca de32% dos valores do Estado a partir do 

Traço.

5.3 Abordagem qualitativa 

 A despeito dos resultados demonstrados com a avaliação 

quantitativa da ansiedade por meio do IDATE, ao analisarmos os 

dados qualitativos da presente pesquisa, podemos perceber o 

comprometimento emocional das mulheres que vivenciam a 

experiência da infertilidade. A partir da análise de suas falas durante 

as entrevistas, foram documentados sentimentos de tristeza, 

angústia, raiva, inadequação, medo, ansiedade, arrependimento pelo 

fato de ter feito laqueadura tubária e aceitação diante da experiência 

de infertilidade. Uma pesquisa realizada por Trindade, Enumo (20) que 

teve como objetivo investigar as representações sociais da 

infertilidade feminina, mostrou resultados semelhantes ao desse 

estudo, onde sentimentos de tristeza, frustração, solidão e 

inferioridade estavam presentes entre mulheres de diferentes 

estratos sociais. 



Os sentimentos demonstrados pelas mulheres em relação à incapacidade de 

conceber, podem ser explicados, pelo valor concedido à maternidade desde o início 

dos tempos. Historicamente, a maternidade foi construída como o ideal maior da 

mulher, uma experiência indispensável para a mulher “normal”, o que ainda hoje, está 

fortemente presente no pensamento social. Tal concepção pode ser encontrada em 

qualquer faixa etária, pois as pesquisas sobre maternidade na adolescência 

evidenciam que, principalmente nos setores populares, a maternidade é idealizada e 

concebida como um salto qualitativo na vida da mulher (20,70).

 Algumas mulheres entrevistadas relataram que gostariam que os parceiros se 

envolvessem mais no tratamento. No entanto, é importante considerar que o impacto 

psicológico da infertilidade para os homens pode ser extremamente angustiante, 

embora isso possa ser expresso de modo diferente do das mulheres. A mulher, 

geralmente, busca apoio em alguém que a escute e acolha, enquanto que o homem 

deseja estar no controle da situação, resolvendo-a da forma mais prática possível e 

sentindo-se ameaçado quando fatores psicológicos são discutidos. Entretanto, o uso de 

estratégias evitativas de enfrentamento pode estar associado com maiores níveis de 

estresse e ansiedade.

Nessa aparente contradição, vê-se que a infertilidade pode se apresentar 

como uma crise para o relacionamento conjugal, como também pode ser uma 

oportunidade para que os casais fiquem mais próximos, encontrem apoio e aconchego 

no outro e caminhem juntos na busca do objetivo comum. De fato, muitas mulheres 

entrevistadas afirmaram que a infertilidade as deixou mais próximas de seus parceiros, 

no entanto, acreditam que, caso não consigam engravidar, eles poderão trocá-las por 

outra capaz de gerar um filho. 



 Evidenciamos também que as mulheres evitam falar sobre sua incapacidade 

de engravidar, porque temem as piadas, brincadeiras ou conselhos não solicitados dos 

familiares e/ou amigos. Elas foram unânimes em afirmar que se sentiam pressionadas 

e que as pessoas não conseguiam entendê-las. Isso demonstra que a experiência de 

infertilidade é vivida como uma estigmatização e um isolamento social.

5.4 Possibilidades de intervenção 

A teoria biopsicossocial da infertilidade a concebe como acontecimento humano no 

qual estão comprometidas uma pessoa (homem ou mulher) e algumas relações (dos cônjuges 

entre si, com a equipe médica e com o contexto social em que se inserem) 
(2).

 Nessa perspectiva, 

o suporte psicológico, visto como necessário pelos casais que vivenciam a experiência de 

infertilidade, 
(13,71)

 visa auxiliá-los a enfrentar os medos e desafios que a infertilidade lhes 

apresenta, discutindo as decisões que tomarão em relação ao tratamento e ajudando-os a 

aumentar o sentimento de controle sobre suas vidas, reduzindo assim, sentimentos de angústia e 

ansiedade
(21,39,56).

No presente estudo, buscamos avaliar os aspectos psicológicos das mulheres inférteis 

através de ferramentas metodológicas quantitativas do estresse e ansiedade, no sentido de 

elaborar uma proposta de atuação psicológica especificamente dirigida às mulheres que 

vivenciam o problema da infertilidade. Os resultados demonstraram uma maior freqüência de 

estresse nas mulheres inférteis, na  fase de resistência, o que significa que elas ainda estão 

respondendo ao evento estressor de forma adaptativa e também demonstraram que os 

instrumentos utilizados não foram capazes de atestar que essa população apresenta níveis mais 

elevados de ansiedade. Tais resultados podem ser explicados por inconsistências metodológicas 

relacionadas, principalmente, aos critérios utilizados para seleção do grupo controle, bem como 



ao fato dos instrumentos de avaliação psicométrica empregados não serem específicos para a 

população infértil. 

Talvez em decorrência desse mesmo problema, alguns trabalhos estão buscando 

identificar os casais inférteis que apresentam problemas de ajustamento emocional, a partir da 

elaboração e validação de instrumentos específicos 
(8,54-56).

 Newton et al 
(8)

 desenvolveram  e 

validaram um instrumento que avalia o nível de estresse em pacientes que apresentam problemas 

de fertilidade, considerando os aspectos sociais, sexuais e o significado da paternidade. Franco 

Jr. et al 
(54),

 iniciaram um estudo no Centro de Reprodução Humana da Maternidade Sinhá 

Junqueira de Ribeirão Preto (SP), a partir da elaboração de um instrumento original de 

quantificação do estresse. A elaboração desse instrumento foi baseada na observação das 

freqüentes queixas emocionais do casal infértil brasileiro diante do estresse provocado pela 

infertilidade. Glover et al 
(56)

 elaboraram e validaram um instrumento que avalia o ajustamento 

emocional dos casais que apresentam problemas de fertilidade. O objetivo desses estudos foi 

desenvolver um programa de avaliação psicológica, identificando, preventivamente, os casais 

que apresentam problemas de ajustamento emocional. Com isso, facilita-se a discussão da equipe 

médica com o casal, bem como o encaminhamento ao atendimento psicológico específico à sua 

necessidade.

A partir dos resultados qualitativos deste estudo, pode-se afirmar que a 

experiência de infertilidade é capaz de gerar diversas respostas emocionais, tais como: 

tristeza, medo, raiva, revolta, sensação de ser diferente, aceitação, que vão depender 

das estratégias de enfrentamento (coping, na língua inglesa) disponíveis da mulher 

infértil para a elaboração dos problemas advindos da infertilidade. A predominância do 

estresse na fase de resistência corrobora com essa afirmação, visto que elas ainda 

estão resistindo aos estressores, entretanto precisam elaborar estratégias que as 

impeçam de adentrar na fase de quase-exaustão, onde haverá sérios 



comprometimentos físicos e psicológicos.  Diante disso, a presença do psicólogo nos 

serviços de reprodução humana ajudaria o casal a desenvolver esses mecanismos de 

adaptação, pois muitos casais sentem-se aflitos e ansiosos durante, principalmente, a 

investigação diagnóstica, podendo assim, abandonar o serviço (12,39,72).

A partir da análise dos nossos resultados, podemos propor o atendimento 

psicológico ao casal infértil em dois níveis: a avaliação psicológica no momento em que 

o casal chega ao serviço de reprodução humana e o aconselhamento e apoio durante e 

após cada intervenção médica, além disso, o psicólogo deveria disponibilizar ao casal 

informações e esclarecimentos sobre os procedimentos do tratamento, no sentido que 

pudessem resgatar a confiança e auto-estima do casal. De acordo com Vieira (65), a 

fase da resistência já é capaz de  provocar uma diminuição na auto-estima do 

indivíduo. Boivin (13) realizou estudo de revisão sobre o papel das intervenções 

psicossociais na infertilidade e constatou que os programas educativos incorporados 

aos serviços de reprodução ajudam a melhorar a auto-estima e o otimismo das 

mulheres, contribuindo para uma melhor adesão ao tratamento. 

Outras evidências em favor do papel das diversas formas de terapia/ suporte 

psicológico na infertilidade advêm dos estudos que avaliaram a sua influência nos 

índices de sucesso dos procedimentos da reprodução assistida (7,12,67). Domar et al (7),

observaram em estudo prospectivo, randomizado, controlado, que as mulheres 

submetidas à intervenção psicológica em grupo apresentaram maiores taxas de 

gravidez após o tratamento que o grupo controle. Igualmente, Facchinetti et al (67)

constataram que as mulheres submetidas à terapia cognitivo-comportamental 

apresentaram menores níveis de estresse, obtendo maiores taxas de gestação, em 

relação ao grupo sem intervenção psicológica.



Caso estejam instalados os transtornos psicológicos, faz-se 

necessária uma ação terapêutica, na qual o psicólogo pode utilizar terapia individual, 

de casal ou de grupo, dependendo da sintomatologia apresentada. Na terapia de casal, 

os objetivos variam de acordo com as dificuldades em aceitar a infertilidade e o seu 

tratamento, uma vez que a ocorrência da infertilidade pode atingir o homem e a mulher 

de forma distinta. Geralmente, as mulheres ficam mais preocupadas com a situação, 

querendo logo iniciar o tratamento. Os homens, em geral, mais passivos, encontram 

maiores dificuldades em expressar seus sentimentos (73). Esse conflito no equilíbrio 

entre os próprios desejos e aqueles do companheiro, seria o núcleo da terapia de 

casal.

Os pacientes inférteis que participam de um grupo terapêutico utilizam uma 

mesma linguagem e partilham as mesmas vivências, o que pode propiciar, em curto 

prazo, uma melhor adaptação ao tratamento da infertilidade, possibilitando-os a aceitar 

e assumir o seu problema, de forma menos conflituosa. Além disso, o grupo terapêutico 

pode conter e absorver as angústias e dúvidas dos participantes, propiciando um 

estímulo às capacidades positivas e minimizando sentimentos de isolamento e estigma 

social (35). O atendimento em grupo para o casal infértil pode se desenvolver tanto com 

o casal quanto com apenas um dos cônjuges, dependendo das necessidades de cada 

um.

Um estudo desenvolvido por Gerrity (2) dividiu o tratamento médico da 

infertilidade em cinco estágios, a fim de avaliar os aspectos emocionais dos casais em 

cada fase específica. O primeiro estágio correspondeu ao pré-diagnóstico (menos de 

um ano suspeitando que apresenta problemas de fertilidade), o seguinte correspondeu 

ao início do tratamento (menos de 2 anos de tratamento), o terceiro estágio 

compreendeu o tratamento regular (mais que 2 e menos que 5 anos), o quarto foi 



denominado de persistente (cinco anos ou mais de intervenções médicas) e o último 

estágio compreendeu os casais que desistiram do tratamento pelas seguintes razões: 

diagnóstico com problemas médicos indissolúvel, optaram pela adoção ou decidiram 

permanecer sem filhos. Esse estudo concluiu que existem diferenças nas respostas 

emocionais em cada estágio do tratamento, sendo necessário ao psicólogo reconhecer 

o significado do diagnóstico da infertilidade a curto e longo prazo, como também deve 

avaliar os mecanismos de enfrentamento dos casais, para que distúrbios psicológicos 

não se instalem no decorrer do tratamento. Os resultados deste estudo corroboram 

com Gerrity (2) e acrescentam que as mulheres inférteis apresentam respostas 

emocionais, que vão depender do apoio emocional recebido. A seguir, será discutida 

uma proposta de modelo psicológico baseado nas respostas emocionais das mulheres 

inférteis.

5.5 Modelo psicológico de respostas emocionais diante da infertilidade conjugal 

 A partir dos resultados desta pesquisa, podemos afirmar que a experiência de 

infertilidade levanta inúmeras reações emocionais, que devem ser abordadas de forma 

integral, evitando a dicotomia entre o somático e o psicológico, entre o problema do 

marido e o da mulher, ou seja, os fatores físicos e psicológicos devem ser avaliados em 

conjunto, pois sabe-se que eles são interdependentes, além disso, o envolvimento do 

marido no serviço de reprodução humana, torna-se necessário, pois não se deve legar 

a responsabilidade a apenas um dos parceiros, pois sabe-se que, diante da 

infertilidade, as respostas emocionais de um estarão influenciando o outro (42).

  Vários estudos têm sido desenvolvidos no sentido de entender as diversas 

respostas emocionais advindas da infertilidade (2,34,70). Avelar et al (34) afirmam que as 

mulheres elaboram a sua incapacidade de conceber passando pelos seguintes 



estágios: choque, torpor ou negação, num primeiro momento; angústia diante da 

situação; ansiedade, impotência, raiva, barganha e protesto no decorrer dessa situação 

indesejada; gradual ajustamento e aceitação, quando o casal começa a pensar em qual 

caminho irá percorrer. Os resultados deste estudo apontam que existe uma relação 

entre adoção e aceitação. Ou seja, apenas quando as mulheres aceitam sua situação é 

que elas começam a planejar e avaliar as opções disponíveis para a sua realidade, 

considerando, inclusive, a possibilidade de adoção.

Os resultados do presente trabalho permitem a proposição de um modelo 

psicológico para mulher infértil, que segue os moldes do modelo acima proposto (34),

onde observamos que, diante da experiência da infertilidade, algumas respostas 

emocionais manifestam-se com maior freqüência, podendo aparecer na seguinte 

ordem: medo e recusa, sensação de ser diferente, raiva e revolta, tristeza e aceitação.

 O medo inicia-se a partir do momento que a mulher percebe que não está 

conseguindo engravidar. Até certo ponto é mobilizador, pois, nesse momento, a mulher 

procurará o médico, para que exames possam ser feitos. Coincide essa fase, 

geralmente, com a investigação diagnóstica da infertilidade. É a busca de soluções e a 

recusa do que não se considera conveniente para si. Este é o primeiro sentimento 

expresso numa sociedade, onde a maternidade é inquestionável. A recusa é 

freqüentemente a reação a um problema insolúvel e de acordo com Cabau, Senarclens 

(70), esse sentimento torna-se óbvio quando a mulher busca uma segunda opinião e 

“esquece” todos os exames já realizados, enquanto que outras trazem mas recusam-se

a aceitar o diagnóstico.

 No decorrer desse processo, a sensação de ser diferente aparece como 

resultado da recusa, não aceitando a realidade, a mulher continuará a ter um 

comportamento reativo, ou seja, apenas responde aos estímulos, sendo incapaz de 



criar novas situações e possibilidades. Elas se classificam como incompletas e 

anormais e a maioria delas sente-se pressionada pelos familiares e amigos e tenta 

disfarçar seus reais sentimentos diante da situação. Quando não é mais possível 

manter a discrição, elas sentem raiva, revolta, ressentimento e inveja. Surge, então, a 

pergunta: Por que eu?

 A raiva e revolta vão surgindo em função do acompanhamento médico e dos 

exames realizados. Geralmente, as mulheres projetam toda essa raiva no médico, nas 

mulheres grávidas e também no cônjuge, podendo surgir os conflitos conjugais. A 

avaliação dos resultados qualitativos a partir da análise de correspondência, confirmou 

que existiu uma associação entre os sentimentos de raiva e revolta. De acordo com 

Seibel, Carvalho (74), a intensidade desses sentimentos varia de pessoa para pessoa e, 

geralmente, é revelado por irritabilidade, ressentimento e mágoas. Além disso, a 

paciente pode manifestar agressividade como atitude reativa à situação vivida.

 O estágio seguinte, geralmente, é o de tristeza, em que a mulher é levada a 

refletir sobre a sua condição de infertilidade. Nessa fase, ela tem duas opções: ou 

reconhece e assume a sua situação, ou se esconde diante dessa realidade, não 

aceitando e não buscando apoio. Caso isso aconteça, a mulher poderá vivenciar um 

isolamento social. É importante que a equipe, nessa fase, discuta com a paciente as 

alternativas viáveis, que sejam condizentes com a sua realidade e possibilidade de 

execução. Deve-se também, através de técnicas terapêuticas fortalecer a estrutura 

egóica da paciente, eliminando pensamentos disfuncionais e fortalecendo a motivação 

para a busca da solução adequada e apropriada à sua condição. Surge, então, a 

aceitação. Essa fase está ligado à permanência da condição de infértil, a mulher aceita 

a realidade de infertilidade e sente-se preparada para tomar decisões, seja continuar e 



aderir ao tratamento médico, caso seja viável, submetendo-se, assim, à orientação 

médica ou recorrer a outras possibilidades para ser mãe, como a adoção. 

 O conhecimento dessas fases, mesmo que não apareçam nessa seqüência 

para todas as mulheres, que apresentam formas diferentes de se ajustar, permitirá ao 

psicólogo o planejamento da sua atividade profissional diante da mulher infértil. 

 É importante que a equipe médica reconheça essas respostas emocionais, 

para que a sua conduta possa ser coerente com a capacidade interna da mulher que 

vivencia a infertilidade. Contudo, a reação das mulheres inférteis vai depender do 

significado dado à maternidade/ paternidade, dos mecanismos internos disponíveis 

para a elaboração do problema, assim como, do suporte e apoio emocional recebidos.



6 CONCLUSÕES 

A análise dos resultados deste estudo permitiu concluir que: 

As mulheres inférteis estão mais vulneráveis ao estresse, principalmente, 

aquelas que nunca tiveram filhos. No entanto, a maioria apresenta predominância de 

sintomas psicológicos e encontra-se na fase de resistência, que é adaptativa, ou seja, 

elas apresentam recursos internos e estão utilizando-os para minimizar os efeitos do 

estresse.

Não existem diferenças significativas em relação aos escores de ansiedade 

(Estado-Traço) entre as mulheres inférteis e as do grupo controle. Entretanto, foi 

identificado que as mulheres inférteis apresentaram uma maior  tendência de reagir a 

situações ameaçadoras com elevada intensidade de ansiedade.

Os resultados qualitativos demonstraram que a experiência de infertilidade 

provoca reações emocionais, tais como: tristeza, ansiedade, raiva, medo e culpa. Além 

disso, as mulheres expressaram o desejo do envolvimento do cônjuge no tratamento 

da infertilidade.

A presença do companheiro no tratamento e as informações e  

esclarecimentos sobre os procedimentos médicos para o casal ajudaria a desenvolver 

mecanismos de adaptação na resolução dos problemas advindos da infertilidade, como 

também possibilitaria uma maior proximidade emocional do casal durante a 

investigação diagnóstica e/ou tratamento, permitindo que o transcurso da investigação 

diagnóstica fosse menos traumático. 

As intervenções psicológicas nos serviços de reprodução humana deveriam 

ocorrer em dois níveis: a avaliação psicológica no início do tratamento, a fim de 

identificar, de forma preventiva, as mulheres que apresentam problemas de 



ajustamento emocional, possibilitando assim, o encaminhamento ao atendimento 

psicológico específico à sua necessidade, como também as informações acerca do 

tratamento e o  apoio psicológico durante e após cada intervenção médica. 
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Abstract

Purpose: assess the frequency of stress and anxiety levels in infertile women, 

correlate these aspects with risk factors and qualitatively analyze feelings resultant 

from the inability to conceive, in order to obtain data for specific psychological 

guidance. Methods: the case-control study included a total of 302 women, 152 

being infertile (case group: 30.3 ± 5.4 years), and 150 non-fertile (control group: 25.7 

± 7.9 years). The quantitative approach involved the application of  Lipp’s Stress 

Symptoms Inventory (LSSI) and State-Trait Anxiety Inventory (STAI), whereas the 

qualitative approach consisted of a semi-structured interview. Response variables 

considered were: stress frequency and anxiety scores (State and Trait). Statistical 

analysis compared frequencies and medians between groups, by means of qui-

squared and Mann-Whitney tests, respectively, and constructed logistical regression 

models to test associations between response variables and risk factors considered. 

Qualitative data were analyzed descriptively and categorized in order to perform 

correspondence analysis. The level of significance was 5%. Results: in the study 

sample, stress frequency was higher in the case group than in the control(61.8 and 

36.0%, respectively), however, significant differences were not observed between 

groups in relation to stress phases and predominant symptomology type. With 

respect to anxiety, there were no significant differences between case and control 

groups as to median state scores [39.5 (35.0 – 46.0) and 41.0 (35.7 – 47.0 ); 

respectively) and anxiety trait scores [44.0 (34.0 – 51.0) and 42.0 (36.0 – 49.2); 

respectively). Risk factors  significantly associated with greater risk for high anxiety 

scores in the case group were: primary infertility, unawareness of the causal factor, 

diagnostic phase investigation, religion, lack of children from other marriages and 

the fact that the woman was previously married. The qualitative approach 

demonstrated that infertility provokes emotional responses, such as sadness, 

anxiety, anger, fear and guilt. Conclusions: it can be concluded that  infertile 

women are more vulnerable to stress; however, they are capable of adapting to 

stressful events without serious physical or psychological compromising.
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