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   INTRODUÇÃO 

Kausar Suhail & Saima Akram (2002): Correlates of Death Anxiety in Pakistan, Death Stud; 26:1, 39-50. 

Santos, P, I, (1999), Ansiedade perante a morte e imortalidade simbólica: Outro diálogo com os deficientes motores, Lisboa: Tese de Mestrado, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisboa.  

Victoria Ka-Ying Hui & Helene H. Fung (2008): Mortality Anxiety as a Function of Intrinsic Religiosity and Perceived Purpose in Life, Death Stud; 33:1, 30-50. 

Wu AM, Tang CS, (2009) The negative impact of death anxiety on self-efficacy and willingness to donate organs among Chinese adults, Death Stud; 33(1):51-72.  

Em Portugal são escassas as investigações sobre atitudes perante a morte e o processo de morte em geral, nomeadamente com populações migrantes. 

Objetivos 

 Através de entrevistas realizadas a adultos imigrantes e Portugueses residentes na cidade de Lisboa, pretendeu-se:  

1. Identificar fatores associados à ansiedade face à morte, tais como sociodemográficos (idade, sexo, nível educacional, estado civil), culturais (religião, 

país de origem e tempo de residência), de saúde (autoavaliação da qualidade de vida e da saúde mental) e atitudes perante a morte, e 

2. Analisar a associação entre país de origem e religião e a ansiedade face à morte. 

O que se sabe 

• A morte e o morrer não são meros fatos biológicos, devendo ser tidos em conta aspetos psicossociais e culturais no processo de morte. 

• A ansiedade perante a morte tem sido um tema bastante investigado, mas sem resultados consistentes.  

• Alguns estudos apontam para um possível papel positivo da religião na gestão da ansiedade perante a morte. 

REFERÊNCIAS 

COM: 1024 

 

Desenho de estudo: Estudo transversal de base populacional com adultos imigrantes naturais do Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, China e Guiné 

Bissau, residentes na Cidade de Lisboa. Foram também inquiridos nativos Portugueses adultos, de ambos os sexos, com a mesma faixa etária e 

residentes nas mesmas áreas geográficas. 

Dimensão da amostra: A dimensão total da amostra foi calculada para cerca de 500 imigrantes (100 por comunidade) e 100 nativos Portugueses, 

para um intervalo de confiança de 90%, e um erro amostral de 8% por comunidade (migrante e nativa) e de 4% para o total das comunidades. 

Recolha de dados: Entre novembro 2012 e fevereiro 2013, entrevistadores das respetivas comunidades recolheram, por entrevistas presenciais, um 

vasto conjunto de dados, incluindo dados sociodemográficos, Inventário de Saúde Mental (MIH-5), atitudes face à morte, Escala de Ansiedade perante a 

Morte (escala de  tipo Likert com 5 valores e 15 itens, cujos scores variam entre 15-75 e scores mais elevados indicam maior ansiedade perante a morte). 

Análise dos dados: Para identificar fatores associados à ansiedade perante a morte foram feitos modelos lineares uni e multivariados (α=0.05, 

SPSSv21). 

   MÉTODOS 

Seleção das áreas geográficas de 

residência da população a inquirir  

Convite sistemático à população 

elegível para participação em inquérito 

anónimo 

Critérios de elegibilidade para o estudo: 

1. Adultos de ambos os sexos com 18-65 anos de idade, 

2. Nascidos no Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, China, Guiné Bissau e Portugal, 

3. Residentes na Cidade de Lisboa, 

4. Darem o seu consentimento informado para participar no estudo, e 

5. Serem capazes de responder ao questionário, 

Critério adicional para a presente análise: 

6. Respostas completas à Death Anxiety Scale (DAS). 

Validação dos dados 

Entrevistas realizadas por 

entrevistadores das comunidades em 

estudo 

Análise dos dados 

Entre novembro 

2012 e fevereiro 

2013 

Taxa de adesão 

de 89,5% 

Máximo 50% de entrevistas a 

elementos de um mesmo 

agregado 

Apenas foram considerados 

os dados recolhidos por 

entrevista ao próprio 
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COM: 1024 

Portugueses (n=99) Chineses (n=97) Brasileiros (n=107) Guineenses (n=104) Caboverdianos (n=102) Bangladeshianos (n=261)* 

Sexo, n (%) 

Masculino 39 (39,4) 40 (41,2) 41 (38,3) 65 (62,5) 49 (48,0) 223 (85,4) 

Feminino 60 (60,6) 57 (58,8) 66 (61,7) 39 (37,5) 53 (52,0) 38 (14,6) 

Idade, média±dp 35,8±14,1 35,0±10,5 36,2±10,6 39,0±11,9 34,3±13,0 32,2±7,3 

Estado civil, n (%) 

Solteiro/a 59 (59,6) 24 (25,0) 56 (52,3) 55 (53,4) 68 (66,7) 134 (51,7) 

Casado/a 32 (32,3) 68 (70,8) 37 (34,6) 44 (42,7) 30 (29,4) 125 (48,3) 

Divorciado/a 7 (7,1) 4 (4,2) 11 (10,3) 3 (2,9) 1 (1,0) 0 

Viúvo/a 1 (1,0) 0 3 (2,8) 1 (1,0) 1 (1,0) 0 

Anos de educação, média±dp 13,1±4,9 10,3±3,6 11,8±3,0 9,8±3,8 9,4±3,8 13,4±2,9 

Tempo de residência em Portugal, média±dp - 9,4±6,6 7,1±4,6 10,9±10,6 11,0±11,7 2,6±3,5 

Religião, n (%) 

Não 21 (21,2) 41 (42,3) 16 (15,0) 4 (3,8) 11 (10,8) 0 

Sim 78 (78,8) 55 (57,7) 75 (85,0) 100 (96,2) 90 (89,2) 259 (100) 

Católica 75 (75,8) 6 (6,2) 54 (60,0) 53 (51,0) 87 (96,7) 0 

Ortodoxa 0 0 1 (1,1) 0 0 0 

Protestante 0 0 4 (4,4) 3 (2,9) 1 (1,1) 0 

Evangélica 0 0 26 (28,9) 8 (7,7) 0 0 

Outra Cristã 0 8 (8,2) 3 (3,3) 2 (1,9) 1 (1,1) 0 

Muçulmana 3 (3,0) 0 0 33 (31,7) 0 257 (99,2) 

Budista 0 41 (42,3) 0 0 0 0 

Hinduísta 0 0 0 0 0 2 (0,8) 

Outra Não Cristã 0 0 2 (2,2) 1 (1,0) 1 (1,1) 0 

Grau de praticante, n (%) 

1 – Muito pouco 32 (32,3) 3 (3,1) 29 (33,3) 13 (13,0) 22 (24,7) 166 (64,8) 

2 – Pouco 14 (14,1) 9 (9,4) 15 (17,2) 12 (12,0) 12 (13,5) 0 

3 – Nem pouco nem muito 15 (15,2) 23 (24,0) 26 (29,9) 24 (24,0) 29 (32,6) 4 (1,6) 

4 – Muito 10 (10,1) 2 (2,1) 6 (6,9) 19 (19,0) 14 (15,7) 0 

5 - Muitíssimo 7 (7,1) 17 (17,7) 11 (12,6) 32 (32,0) 12 (13,5) 86 (33,6) 

Tabela 1. Características sociodemográficas e culturais dos participantes por país de origem 

Tabela 2. Associação não ajustada e ajustada entre a ansiedade perante a morte e as características sociodemográficas, culturais, de saúde e atitudes perante a morte 

DAS  Média±DP  F/t, valor p  

Idade  

25 anos ou menos  44,9±8,9  

1,949, 0,120  
Entre 26 e 32 anos  43,0±7,8  

Entre 33 e 42 anos  43,3±7,4  

Mais 43 anos  44,2±9,5  

Sexo  
Homens  41,9±7,7  

7,361, <0,001  
Mulheres  46,5±8,7  

Estado civil  

Solteiro  43,9±8,5  

2,305, 0,100  Casado  43,3±8,3 1  

Divorciado/Viúvo  46,5±7,5 1  

Anos de educação  
12 anos ou menos  43,7±8,7  

0,537, 0,592  
Mais de12 anos  43,3±8,0  

Religião  

Católica  48,4±8,8 2  

42,252, <0,001  

Outra cristã  42,3±10,0  

Muçulmana  40,3±5,6 1  

Budista  40,8±7,5  

Outra/Sem religião  43,5±7,9 1  

Grau de praticante  
Menos de 3  43,7±8,0  

-0,662, 0,508  
3 ou mais  44,1±8,9  

País de origem  

Portugal  48,6±9,3 1  

33,441, <0,001  

Bangladesh  39,4±4,4 2  

Brasil  45,8±8,7 1  

Cabo-verde  46,5±10,2  

China  42,3±7,3 2  

Guiné Bissau  47,1±8,6  

Tempo de residência  

em Portugal  

1 ano ou menos  40,7±6,2 2  

16,915, <0,001  
Entre 2 e 5 anos  43,5±8,3  

Entre 6 e 14 anos  44,5±8,8  

Mais de 15 anos  46,7±9,2 2  

DAS  Média±DP  F/t, valor p  

Mini Health Inventory 

(MHI-5)  

Possível sofrimento  

psicológico  
44,2±8,4  

-0,806, 0,420  
Ausência de possível 

sofrimento psicológico  
43,6±8,4  

Doação de órgãos  

Sim  46,5±8,4  

-7,855, <0,001  

Não  41,5±7,4  

Qualidade de vida  

Boa/Muito boa  42,2±7,4  

5,605, <0,001  

Outra 46,6±8,9  

Ter alguém presente  

Sim  43,6±8,1  

0,227, 0,821  

Não  44,4±8,9  

Ter cerimónia preparação  

Sim  43,5±8,2  

1,348, 0,178  

Não  44,5±8,4  

Cerimónia fúnebre  

Sim  46,4±8,8  

-9,350, <0,001  

Não  40,4±6,1  

A média de idade das comunidades entrevistadas ronda os 35 anos, sendo a idade dos Guineenses ligeiramente superior (39 ±11,9 anos) e a dos Bangleshianos inferior (32 ±7,3 anos); também em todas as comunidades excepto 

nestas duas a percentagem de mulheres é superior à dos homens. A pertença religiosa é maior nos Bangladeshianos (100%), Guineenses (96%), Caboverdianos (89%), e Brasileiros (85%). Os bangladeshianos são os que estão 

há menos anos em Portugal e os Caboverdianos e Guineenses há mais (Tabela 1). 

A ansiedade perante a morte foi mais elevada nas mulheres (46,5±8,7) do que nos homens (41,9±7,7); nos católicos (48,4±8,8) do que nos budistas (40,8±7,5) e muçulmanos (40,3±5,6); nos Portugueses, Cabo-verdianos 

(46,5±10,2) e Guineenses (47,1±8,6) do que nos Chineses (42,3±7,3) e Bangladeshianos (39,4±4,4); nos imigrantes com mais de 15 anos de residência em Portugal do que os que residiam há 1 ou menos anos (Tabela 2). 

1 valor p para o teste do qui-quadrado, excepto  2 teste Mann-Whitney.  

dp, desvio padrão; * amostra superior com vista à articulação com o estudo “Avaliação do Acesso aos Cuidados de Saúde e Nível de Saúde dos Imigrantes do Subcontinente Indiano”.   
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COM: 1024 

Portugal, Bangladesh, Brasil, Cabo-

Verde, China e Guiné Bissau 

A) Análise 

Univariada 
R2 

B) = A), ajustado para 

sociodemográficas 

C) = B), ajustado 

para religião 

D) = C), ajustado para 

MHI + Qualidade de vida  

E) = D), ajustado para 

atitudes perante morte 

F) = E), ajustado para país de 

origem e tempo de residência 

G) = F) método 

Stepwise 

Sexo masculino -0,266 (<0,001) 0,071 -0,254 (<0,001) -0,150 (<0,001) -0,149 (<0,001) -0,138 (0,001) -0,118 (0,003) -0,115 (0,003) 

Anos de educação  -0,077 (0,050) 0,006 -0,078 (0,054) -0,010 (0,792) 0,034 (0,418) 0,034 (0,412) 0,031 (0,479) 

Casado vs, outro (ref) -0,054 (0,141) 0,003 -0,076 (0,059) 0,007 (0,856) 0,013 (0,739) 0,007 (0,854) 0,022 (0,573) 

Religião 

Católica 0,282 (<0,001) 

0,185 

-- 0,277 (<0,001) 0,273 (<0,001) 0,217 (0,001) 0,228 (0,002) 0,299 (<0,001) 

Outra cristã -0,038 (0,356) -- -0,069 (0,158) -0,060 (0,217) -0,075 (0,119) -0,076 (0,141) 

Muçulmana -0,185 (<0,001) -- -0,155 (0,022) -0,108 (0,131) -0,080 (0,301) 0,124 (0,258) 0,212 (0,015) 

Budista -0,067 (0,075) -- -0,062 (0,148) -0,061 (0,153) -0,055 (0,200) -0,042 (0,368) 

Outra/sem religião (ref) 1,00 -- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Grau de praticante 0,009 (0,811) <0,001 -- -- -0,008 (0,839) -0,017 (0,661) -0,019 (0,623) 

Possível sofrimento psicológico (MHI) 0,030 (0,420) 0,001 -- -- 0,055 (0,147) 0,063 (0,098) 0,062 (0,101) 0,080 (0,028) 

Qualidade de vida: Boa / Muito boa vs, 

outra (ref) 
-0,210 (<0,001) 0,044 -- -- -0,131 (0,005) -0,096 (0,041) -0,073 (0,152) 

Ter alguém presente -0,008 (0,821) <0,001 -- -- -- 0,057 (0,156) 0,078 (0,055) 0,083 (0,031) 

Ter cerimónia preparação -0,051 (0,178) 0,003 -- -- -- <0,001 (0,991) 0,021 (0,599) 

Ter cerimónia fúnebre 0,317 (<0,001) 0,100 -- -- -- 0,163 (<0,001) 0,113 (0,016) 0,102 (0,023) 

Doação de órgãos 0,279 (<0,001) 0,078 -- -- -- 0,053 (0,242) -0,001 (0,985) 

País de origem 

Portugal (ref) 1,00 

0,183 

-- -- -- -- 1,00 1,00 

Bangladesh -0,519 (<0,001) -- -- -- -- -0,503 (<0,001) -0,365 (<0,001) 

Brasil -0,114 (0,010) -- -- -- -- -0,092 (0,155) 

Cabo-verde -0,082 (0,062) -- -- -- -- -0,166 (0,009) 

China -0,242 (<0,001) -- -- -- -- -0,112 (0,092) 

Guiné -0,061 (0,167) -- -- -- -- -0,115 (0,088) 

Tempo de residência em Portugal 0,224 (<0,001) 0,050 -- -- -- -- -0,090 (0,143) 

R2 0,077 0,226 0,242 0,268 0,295 0,277 

Tabela 3. Associação não ajustada e ajustada entre a ansiedade perante a morte e as características sociodemográficas, culturais, de saúde e atitudes perante a morte 

Ref, categoria de referência; 1escala de 0 (sem religião) a 5 (muito praticante). 

A análise da regressão univariada mostrou uma associação entre a ansiedade perante a morte e o sexo e os anos de educação, por um lado; a 

religião, o país de origem e o tempo de residência em Portugal, por outro. A religião e o país de origem foram as variáveis que mais explicaram o 

fenómeno da ansiedade perante a morte, seguidas da vontade de ter uma cerimónia fúnebre e ser favorável à doação de órgãos. 
 

Análise de regressão múltipla: quando ajustado para as variáveis sociodemográficas (modelo b), ser do sexo feminino manteve-se associado a 

uma maior ansiedade perante a morte, mas a educação deixou de estar associada; quanto ajustado para a religião (modelo c), a religião católica 

manteve-se associada a uma maior e a muçulmana a uma menor ansiedade perante a morte. Os fatores demográficos e a religião explicam 23% da 

variância do fenómeno; com a inclusão do país de origem e do tempo de residência no modelo final (modelo f) a percentagem de explicação aumenta 

para 30%. A regressão com o método stepwise é o modelo (g) com mais variáveis associadas a uma maior ansiedade perante a morte. 

   CONCLUSÕES 

Apontamentos principais 

•  Um ponto forte deste estudo é a heterogeneidade da população entrevistada. No entanto, o tamanho amostral por comunidade é reduzido, e o desenho 

de estudo transversal limita as conclusões do mesmo. 

• As principais conclusões são que as mulheres e os indivíduos católicos e muçulmanos tendem a apresentar níveis mais elevados de ansiedade perante 

a morte do que indivíduos com outras religiões ou sem religião, independentemente do grau de praticante e  também do país de origem e do tempo de 

residência em Portugal. Ter alguém presente na altura da morte e uma cerimónia fúnebre foram fatores protetores do nível de ansiedade perante a morte. 

Estudar a morte em indivíduos de diferentes culturas permite conhecer as formas de reagir perante a morte e o morrer, e saber assim melhor as formas de vivenciar também 

a vida. Um maior entendimento destas variações culturais e religiosas possibilita o desenvolvimento de campanhas de promoção de saúde adaptadas às populações.  
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