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CRENÇAS SOBRE A DOENÇA E QUALIDADE DE VIDA DE ADULTOS JOVENS COM 
CÂNCER. Débora Wagner Pinto, Clarisse Job, Elisa Kern de Castro (orient.) (UNISINOS). 
O objetivo do estudo é avaliar as crenças sobre a doença e a qualidade de vida de jovens adultos com 

câncer. A pesquisa é de caráter exploratório e transversal. Participantes: 68 pacientes com câncer, com idade média 
de 34, 31 anos (dp=5, 03), de ambos os sexos. Instrumentos: ficha de dados sócio-demográficos e clínicos, 
WHOQOL-breve e Questionário de Crenças sobre a doença. Resultados: a qualidade de vida geral correlacionou-se 
significativamente com as dimensões Conseqüências (r=-0, 289, p<0, 01), Preocupação (r= -0, 279 p<0, 05) e 
Compreensão da doença (r= 0, 427, p< 0, 01) do questionário de crenças sobre a doença. A dimensão física da 
qualidade de vida correlacionou-se significativamente também com Conseqüência (r= -0, 334, p<0, 01), Preocupação 
(r= -0, 242, p<0, 05) e Compreensão (r= 0, 398, p<0, 01). Já a dimensão Social correlacionou-se com Identidade (r= -
0, 422 p<0, 01) e Compreensão (r= 0, 239, p<0, 05), enquanto a dimensão ambiental obteve correlação com 
Conseqüência (r= -0, 311, p<0, 01), Controle pessoal (r= 0, 262, p<0, 05), Identidade (r= -0, 276, p<0, 05), 
Preocupação (r= -0, 276, p<0, 05) e Compreensão (r= 0, 451, p<0, 01). Teste t mostrou que os homens obtiveram 
maiores pontuações que as mulheres para a qualidade de vida total (t= 3, 130, p<0, 01), física (t= 3, 054, p<0, 01), 
psicológica (t= 2, 716, p<0, 01) e ambiental (t= 2, 193 p<0, 05). Por outro lado, as mulheres tiveram maiores escores 
na dimensão respostas emocionais negativas do questionário de crenças (t= -2, 438, p<0, 05). Conclui-se que as 
crenças sobre a doença de jovens adultos com câncer são aspectos importantes de serem investigados nesses 
pacientes, uma vez que estão intimamente relacionadas com a sua qualidade de vida. 
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