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AVISOS LEGAIS 

 

 

 

 

 

O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as interpretações do 

autor no momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter incorreções, tanto 

conceptuais como metodológicas, que podem ter sido identificadas em momento posterior 

ao da sua entrega. Por conseguinte, qualquer utilização dos seus conteúdos deve ser exercida 

com cautela. 

 

 

Ao entregar esta dissertação, o autor declara que a mesma é resultante do seu próprio 

trabalho, contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes utilizadas, 

encontrando-se tais fontes devidamente citadas no corpo do texto e identificadas na secção 

de referências. O autor declara, ainda, que não divulga na presente dissertação quaisquer 

conteúdos cuja reprodução esteja vedada por direitos de autor ou de propriedade industrial. 
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A presente dissertação enquadra-se num projeto de investigação mais amplo, o projeto 

de doutoramento “Preditores individuais, familiares e extrafamiliares da competência social 

em crianças adotadas: Um estudo multi-informantes”, concluído em 2019, pela Doutora 

Joana Lara Ferreira Soares. Este projeto de investigação foi financiado pela Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (FCT), através da bolsa de doutoramento SFRH/BD/77316/2011. 

Desenvolvido no Grupo de Investigação e Intervenção em Acolhimento e Adoção (GIIAA) 

da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), 

foi orientado pela Professora Doutora Maria Adelina Barbosa Ducharne (FPCEUP) e 

coorientado pelo Professor Doutor Jesús Palacios (Universidade de Sevilha). Para a sua 

execução foram assegurados todos os princípios éticos e deontológicos exigidos, 

devidamente aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (3912/2013) e pela 

Comissão de Ética da FPCEUP, e foi estabelecido um protocolo de colaboração entre a 

FPCEUP e o Instituto de Segurança Social, Instituto Público (ISS, IP), que possibilitou o 

acesso às famílias participantes. 

A minha integração no GIIAA ocorreu em fevereiro de 2019, altura a partir da qual 

passei a frequentar as reuniões semanais dinamizadas pelo grupo e a contribuir ativamente 

para as mesmas. A minha participação no grupo envolveu trabalho diretamente relacionado 

com a dissertação, nomeadamente, pesquisa bibliográfica, criação de bases de dados e 

exploração de dados quantitativos; pesquisas e apresentações acerca de conteúdos relativos 

ao acolhimento e à adoção; envolvimento na criação de um poster, a ser apresentado na 7ª 

edição da International Conference on Adoption Research (ICAR7), que pretende transmitir 

informação científica relativa à integração da criança na família adotiva, de forma acessível 

e que seja compreensível à comunidade em geral; outras tarefas mais específicas, que foram 

surgindo como necessidades no grupo.   

O presente estudo pode contribuir para o trabalho desenvolvido no GIIAA em geral, e 

para o projeto no qual se insere de forma mais particular, na medida em que aborda um tema 

muito pouco presente na investigação relativa à adoção, que é a identificação de possíveis 

preditores do padrão de comunicação sobre a adoção que é estabelecido na família adotiva. 

A dissertação é apresentada em formato de artigo científico, como forma de facilitar a 

divulgação e o acesso, por parte dos profissionais da área e da comunidade científica, aos 

resultados obtidos no estudo. 
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Resumo 

 

 

A abertura da comunicação acerca da adoção estabelecida na família adotiva constitui 

aspeto essencial na vivência da adoção e na construção da identidade da criança adotada. Por 

esse motivo, tem sido alvo de atenção crescente por parte da comunidade científica. No 

entanto, a investigação que se debruça sobre os fatores preditores do tipo de comunicação 

estabelecida na família adotiva é ainda escassa. Assim, o presente estudo tem como objetivo 

estudar potenciais preditores do padrão de comunicação na família adotiva, equacionando 

variáveis relativas à criança, na perspetiva da própria e dos pais. Neste estudo, participaram 

103 crianças adotadas, de 8-10 anos de idade e as respetivas 103 figuras parentais. As 

experiências relativas à adoção (comunicação e vivência) e a competência social foram 

avaliadas, junto das crianças e dos pais, através da Entrevista à Criança sobre Adoção (ECA), 

Entrevista sobre o Processo de Adoção – versão pais de crianças (EPA-C) e a SSIS_RS 

(versão autorrelato e versão para Pais), respetivamente. As estratégias de coping da criança 

foram avaliadas através do CCSC-R1. Os resultados permitiram identificar um conjunto de 

preditores do padrão de comunicação na família, sendo que a probabilidade de ser 

desenvolvido um padrão de comunicação aberto e emocionalmente positivo aumenta quando 

as crianças foram adotadas mais novas, quando reportam uma vivência mais positiva da 

mesma, quando recorrem a mais estratégias ativas de coping e quando apresentam menos 

problemas de comportamento. Estes resultados permitem uma melhor abordagem à 

comunicação estabelecida na família adotiva abrindo pistas de intervenção profissional em 

adoção.  

 

 

Palavras-chaves: Comunicação sobre Adoção; Regressão Logística; Vivência da 

Adoção; Estratégias de Coping; Competência Social. 
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Abstract 

 

 

The adoptive family’s adoption communication openness is critical to the adoptee’s 

adoption experience and identity. Thus, it has received increasing attention from adoption 

scholars. However, research that focuses on the predictive factors of the type of 

communication established in the adoptive family is still scarce. Therefore, the present study 

aims to study potential predictors of the adoption communication pattern in the adoptive 

family, considering variables related to the child, from the child’s own and his/her parents’ 

perspectives. One hundred three adopted children aged 8 to 10, and their respective 103 

parents, participated in this study. The adoption related experiences (communication and 

experience) and social competence were evaluated using the Child Interview on Adoption 

(ECA), Interview on the Adoption Process - version for parents of children (EPA-C ) and 

SSIS-RS (self-report version and parent’s version). The child's coping strategies were 

assessed using CCSC-R1. Results allowed for the identification of a set of predictors of the 

communication pattern in the family, and showed that the probability of developing an open 

and emotionally positive communication pattern increases when children are adopted 

younger, when they report a more positive adoption experience, when they resort to more 

active coping strategies and when they present fewer behaviour problems. These findings 

allow for a better approach to the communication established in the adoptive family, 

providing guidelines for professional intervention in adoption. 

 

 

Keywords: Adoption Communication; Logistic Regression; Experience of Adoption; 

Coping Strategies; Social Competence. 
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Introdução  

 

 

A adoção surge como uma medida de proteção para as crianças que sofreram de 

adversidade precoce (Palacios et al., 2019), e cujo principal objetivo é fornecer à criança um 

ambiente familiar saudável (Sánchez-Sandoval & Palacios, 2012), com a estabilidade, 

cuidado, segurança e ligações afetivas positivas que são necessárias ao seu bom 

desenvolvimento (Brodzinsky, 2011). Neste sentido, a adoção pode ser definida como a 

medida de proteção que melhor responde ao direito da criança de crescer numa família, 

proporcionando-lhe um sentido de permanência legal, residencial e relacional (Brodzinsky 

& Smith, 2019) essencial ao seu bem-estar, ajustamento psicológico e recuperação do 

desenvolvimento físico, socio-emocional e cognitivo (Juffer et al., 2011). Uma característica 

da vida familiar adotiva que é notoriamente importante ao nível da recuperação da 

adversidade e do ajuste da criança à família é a qualidade da comunicação que é 

estabelecida/mantida entre pais e filhos (Ferrari, Ranieri, Barni, & Rosnati, 2015), ao longo 

de todo o ciclo vital. Esta variável será o objeto de estudo desta dissertação.  

 

1. Comunicação sobre a Adoção na Família Adotiva 

A comunicação sobre a adoção é um processo de desenvolvimento que evolui ao 

longo do processo de adoção e que se inicia logo no momento em que os pais decidem adotar 

(Barbosa-Ducharne & Soares, 2016), surgindo como um dos aspetos mais significativos para 

a construção da identidade da criança adotada, com impacto ao nível do ajuste da criança à 

adoção e na forma como ela vivencia a mesma (Brodzinsky, 2011; Pinderhughes & 

Brodzinsky, 2019). No entanto, constitui ainda uma dificuldade para os pais adotivos 

desencadeando sentimentos de algum desconforto (Barbosa-Ducharne & Soares, 2016; 

Jones & Hackett, 2008). Possivelmente, esta dificuldade deve-se ao facto que comunicar 

sobre a adoção implica o reconhecimento, perante a criança, de que esta está conectada a 

duas famílias, a biológica e a adotiva (Brodzinsky, 2011). A capacidade para enfrentar este 

desafio exige que os pais reconheçam as diferenças que existem entre criar um filho 

biológico e um filho que foi adotado (Pinderhughes & Brodzinsky, 2019).   

Comunicar sobre a adoção implica, desejavelmente, que os pais estejam abertos a 

ouvir e respeitar o ponto de vista da criança relativamente à sua experiência da adoção, ponto 

de vista este que pode diferir do dos pais adotivos (Pinderhughes & Brodzinsky, 2019). Neste 

sentido, torna-se crucial que os pais adotivos sejam capazes de fornecer um ambiente de 
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proteção e cuidado, assumindo-se como fontes de apoio à crescente curiosidade das crianças 

relativamente às suas origens, capazes de incentivar o respeito pela família biológica e 

promover uma comunicação aberta acerca da adoção, validando e normalizando as reações 

das crianças à mesma (Brodzinsky, 2011). A investigação apoia o argumento de que é 

normal que as crianças adotadas pensem sobre as suas famílias de origem e façam perguntas 

sobre os motivos pelos quais foram adotadas (Juffer, 2006); nesse sentido, os pais adotivos 

têm um papel fundamental no suporte à compreensão e aos sentimentos dos seus filhos sobre 

a adoção (e.g., Neil, 2012). A comunicação sobre adoção ocorre nos diferentes estádios de 

desenvolvimento da criança e da família, sendo um processo contínuo e dinâmico, que é 

desenvolvido na interação entre pais e filhos (Barbosa-Ducharne & Soares, 2016) e que está 

vinculado, em parte, ao entendimento que a criança possui relativamente à adoção 

(Brodzinsky, 2011).  

O conceito de abertura na comunicação da adoção remete para o empenho que é 

dedicado pelas famílias adotivas no sentido de fomentar uma comunicação sobre a adoção 

honesta, confortável, empática e solidária (Pinderhughes & Brodzinsky, 2019). Uma 

comunicação aberta implica que exista iniciativa e disponibilidade, por parte de todos, pais 

e filhos, para explorar o significado da adoção e as questões da vida familiar adotiva 

(Barbosa-Ducharne, Ferreira, & Soares, 2012), o que envolve a partilha de informações, a 

validação da conexão às duas famílias e o respeito pelas perspetivas e sentimentos únicos 

que cada um dos elementos da família tem relativamente à sua experiência, seja enquanto 

pessoa adotada, seja enquanto pais adotivos (Pinderhughes & Brodzinsky, 2019).  

Independentemente da quantidade de informação que os pais adotivos tenham acerca 

da família biológica, ou até da frequência com que comuniquem, a natureza, conteúdo, 

qualidade e facilidade da comunicação que é estabelecida parece ter um impacto 

notório/primordial na criação de um ambiente familiar aberto e empático (Brodzinsky, 

2006). Uma comunicação aberta e emocionalmente positiva contribui largamente para uma 

melhor vivência da adoção (Brodzinksy, 2006), na medida em que promove o 

desenvolvimento da identidade individual e familiar da criança (Chatham-Carpenter, 2012), 

está associada a maior satisfação (Palacios & Sánchez-Sandoval, 2005), a sentimentos mais 

positivos relativamente à adoção (Colaner & Soliz, 2015) e aos pais biológicos (Farr, Grant‐

Marsney, & Grotevant, 2014), a menos problemas comportamentais (Grotevant, Rueter, von 

Korff, & González, 2011), a um maior ajuste psicológico (Grotevant et al., 2011) e a uma 

maior autoestima por parte da criança (Brodzinsky, 2006).  
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Apesar dos vários estudos que abordam a comunicação sobre a adoção e o impacto 

que esta tem ao nível do funcionamento e ajustamento individual e familiar, não existe 

investigação acerca dos fatores que poderão ser preditores do padrão de comunicação sobre 

a adoção estabelecido na família. Neste sentido, o presente estudo é inovador, ao ter como 

grande objetivo a exploração de diferentes variáveis relativas à criança, como preditores de 

uma comunicação mais aberta/mais fechada na família, a saber, a idade de adoção, a vivência 

da adoção, estratégias de coping e competência social. 

 

2. Idade de adoção   

A idade de adoção parece ser um fator importante a explorar por ser significativo em 

termos da contribuição que tem para o ajuste das crianças, sendo que a adoção tardia tem 

sido associada a dificuldades de integração na nova família (Brooks, Simmel, Wind, & 

Barth, 2005; Hodges, Steele, Hillman, Henderson, & Kaniuk, 2005). A adoção tardia implica 

a necessidade do desenvolvimento de uma boa comunicação acerca da adoção dentro da 

família, que permita que a criança seja capaz de compreender as memórias que tem e dar 

sentido às mesmas (Palacios, 2009). Apesar desta necessidade acrescida, a investigação tem 

mostrado que na adoção tardia, a comunicação que se estabelece entre pais e filhos é um 

processo mais difícil (Howe & Feast, 2000).  

 

3. Vivência Pessoal (da Criança) da Adoção 

A vivência pessoal da adoção é uma experiência única (Soares, Barbosa-Ducharne, 

Palacios, & Fonseca, 2017) e a construção que a criança faz da sua identidade enquanto 

pessoa adotada é, em grande parte, determinada pela forma como a própria, e a sua família, 

irão lidar com os desafios com que se deparam e que são próprios da adoção (Grotevant & 

von Korff, 2011); ao que acresce que um dos principais desafios sentido pelas crianças na 

vivência da adoção está relacionado com a comunicação sobre adoção estabelecida na 

família adotiva (Soares, Ralha, Barbosa-Ducharne, & Palacios, 2019). A abertura da 

comunicação estabelecida pela família adotiva está associada ao bem-estar da criança 

adotada (Brodzinsky 2006), e a níveis altos de satisfação e sentimentos positivos perante a 

sua adoção, reportados pelas crianças adotadas (Colaner & Soliz, 2015). Neste sentido, 

parece pertinente explorar de que forma a vivência da adoção por parte da criança pode surgir 

como um preditor do tipo de comunicação que é estabelecido na família adotiva.   
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4. Estratégias de Coping 

A maioria das crianças adotadas enfrentam acontecimentos desafiantes a nível 

psicológico, relacionados ou não com a adoção, que podem comprometer o seu saudável 

desenvolvimento (Reinoso, Pereda, van den Dries, & Forero, 2016). Neste sentido, o stress 

e o coping têm um papel crítico ao nível do ajuste psicológico das crianças adotadas (Reinoso 

& Forns 2010). A eficácia das estratégias de coping utilizadas está relacionada com as 

características da própria fonte de stress e, por esse motivo, as crianças que revelam ser 

capazes de as utilizar de forma flexível parecem ser as que têm melhores resultados ao nível 

da sua adaptação aos diferentes contextos (Pincus & Friedman, 2004). Não obstante, o 

recurso a estratégias de coping focado no problema impacta positivamente a competência 

social das crianças na perspetiva dos pais e a forma como estas abordam a sua experiência 

da adoção (Smith & Brodzinsky, 2002); estas estratégias e as estratégias de coping de 

procura de suporte surgem como aquelas que parecem ser mais úteis para lidar com 

problemas relativos à adoção e que levam, geralmente, a uma vivência da adoção mais 

positiva, por parte da criança (Reinoso et al., 2016). Estudos com não adotados referem que 

conversas emocionalmente abertas entre pais e filhos podem ajudar as crianças a entender e 

modular melhor as suas próprias emoções e a desenvolver estratégias de coping mais 

adaptativas (Gentzler, Contreras-Grau, Kerns, & Weimer, 2005). Neste sentido, será de 

esperar que a relação que existe entre o coping e a comunicação em crianças não adotadas 

também se verifique entre as adotadas, fazendo sentido que as estratégias de coping sejam 

exploradas como uma possível variável com influência no padrão de comunicação 

estabelecido. Além disso, sendo a comunicação sobre a adoção uma tarefa descrita como 

uma dificuldade para as crianças adotadas (Soares, Ralha et al., 2019), as estratégias que 

estas usam para lidar com esse desafio, podem influenciar o padrão de comunicação 

estabelecido na família.  

 

5. Competência Social 

A habilidade de comunicar é, por si só, uma habilidade social. A competência social 

das crianças adotadas (que resulta da aquisição de um conjunto de habilidades sociais) é uma 

variável a ter em conta no contexto da adoção, dada a trajetória de adversidade e de múltiplas 

transições ecológicas por que passa uma criança adotada. Este percurso poderá influenciar 

(negativamente) a competência social da criança, ao mesmo tempo que exige que esta seja 

socialmente competente ao longo dos contextos por onde passa (Soares, 2018; Tan & 

Camras, 2011). As crianças adotadas tendem a ter uma maior dificuldade na interação com 
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os pares e adultos e a apresentar mais problemas de comportamento do que os seus pares 

não-adotados, o que pode comprometer a aquisição e performance de habilidades sociais 

(Barroso, Barbosa-Ducharne, Cruz, & Silva, 2018; Hawk & McCall, 2011) e, 

consequentemente, o ajuste comportamental e psicológico das mesmas (Bornstein, Hahn, & 

Haynes, 2010); neste sentido, os problemas de internalização poderão assumir especial 

importância por provocarem uma maior ansiedade e isolamento da criança, estando 

relacionados com uma tendência para não partilhar os seus problemas e emoções negativas 

(Tarroja, 2015). As crianças que estão inseridas em famílias cujo padrão de comunicação 

sobre a adoção é mais aberto reportam menos comportamentos problemáticos e um melhor 

desenvolvimento psicológico (Grotevant et al., 2011). Por estas razões, as habilidades sociais 

e os problemas de comportamento da criança adotada poderão ser importantes para explicar 

o tipo de comunicação que é estabelecido na família adotiva. 

 

6. Presente Estudo 

Este estudo tem como principal objetivo a exploração de diferentes variáveis, 

relativas à criança, como preditores de uma comunicação, mais aberta ou mais fechada, na 

família adotiva, sobre a adoção e o passado da criança. Tendo em conta a pesquisa efetuada, 

surgem como objetivos específicos do estudo: a) perceber o impacto das variáveis 

sociodemográficas e do passado da criança, nomeadamente idade de adoção, no padrão de 

comunicação estabelecido na família adotiva; b) explorar a possível contribuição que uma 

vivência mais positiva da adoção, por parte da criança adotada, poderá ter na abertura da 

comunicação; c) perceber se as estratégias de coping utilizadas pelas crianças adotadas têm 

influência na natureza da comunicação estabelecida na família adotiva; d) explorar o 

possível impacto dos problemas de comportamento da criança no padrão de comunicação 

estabelecido na família adotiva; e) explorar se as habilidades sociais da criança interferem 

na natureza da comunicação acerca da adoção estabelecida na família adotiva. 
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Estudo Empírico 

 

 

1. Método 

 

1.1. Participantes 

O presente estudo envolveu a participação de 103 famílias adotivas, 93 (90.3%) do 

tipo biparental e 10 (9.7%) do tipo monoparental. Nestas, participaram diretamente 103 

crianças adotadas de 8-10 anos de idade (M = 8.80, DP = 0.78) e 103 figuras parentais 

(apenas um dos pais no caso das famílias biparentais). Das 103 crianças adotadas, 59 (57.3%) 

são do sexo masculino e 44 (42.7%) do sexo feminino. No momento em que foram adotadas, 

através do sistema nacional, estas crianças tinham, em média, 3.29 anos (DP = 2.20, Min. = 

0.20, Máx. = 8.00) e estavam a viver com a família adotiva, em média, há 5.51 anos (DP = 

2.20, Min. = 1.00, Máx. = 9.40). Antes de serem adotadas, as crianças tinham vivido com a 

sua família biológica, em média, durante 15.80 meses (DP = 19.23, Min. = 0.00, Máx. = 

75.00) e/ou tinham estado 23.86 meses em acolhimento (DP = 15.02, Min = 1.00, Máx. = 

66.00), a grande maioria em acolhimento residencial (92.2%; apenas oito crianças estiveram 

acolhidas em famílias). No que concerne às experiências vivenciadas pela criança na família 

biológica, sabe-se que 42 (40.8%) tiveram um passado de negligência, cinco (4.9%) 

experienciaram maus-tratos e seis (5.8%) foram abandonadas após um determinado período 

de vivência com a família; 35 (34.0%) crianças não chegaram a viver com a família 

biológica. Das 103 figuras parentais que participaram neste estudo, 28 (27.2%) são pais e 75 

(72.8%) são mães. Os participantes adultos tinham, no momento da recolha de dados, em 

média, 45.17 anos de idade (DP = 4.66, Min. = 32.00, Máx.= 59.00) e 12.86 anos de estudo 

(DP = 4.61, Min. = 4.00, Máx. = 23.00).  

 

1.2. Instrumentos e Medidas 

1.2.1. Entrevista a Crianças sobre Adoção - ECA (Barbosa-Ducharne & Soares, 

2012a).  

A ECA é uma entrevista semiestruturada cujo objetivo é a recolha de informação 

junto da criança adotada acerca do modo como esta entende e vive o processo de adoção, 

explorando o significado que lhe atribui. Este estudo focou-se na secção B da entrevista, 
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relativa à comunicação sobre a adoção na família e na secção G, relativa à valorização global 

(vivência individual da adoção).  

1.2.1.1. Comunicação sobre a adoção na família, na perspetiva da criança  

A partir de 14 itens da secção B – Comunicação sobre a adoção na família –, 

avaliados numa escala tipo Likert de 7 pontos (e.g., “Estás muito ou pouco satisfeito(a) com 

a forma e as vezes como este tema tem sido falado na tua família?”; 1 = nada satisfeito, 7 = 

totalmente satisfeito), Soares (2018) realizou uma ACP, chegando a uma solução de cinco 

componentes principais, que explicaram 63.46% da variância total destes itens e 

caraterizaram a comunicação sobre a adoção estabelecida na família, a partir da perspetiva 

da criança, a saber: Imagem/Perceção em Relação aos Pais Biológicos (α = .73), Facilidade 

e Conforto durante a Comunicação sobre Adoção (α = .66), Emocionalidade durante a 

Comunicação sobre Adoção (α = .67), Frequência da Comunicação sobre Adoção (α = .59) 

e Curiosidade da Criança sobre a Adoção(α = .58). Estas componentes finais foram depois 

utilizadas como variáveis numa análise de clusters a fim de encontrar padrões familiares de 

comunicação sobre a adoção (Soares, 2018). Neste estudo, a comunicação sobre a adoção 

será operacionalizada através destes padrões de comunicação (apresentados na secção dos 

resultados), que constituirão a variável dependente (VD) deste estudo.  

1.2.1.2. Vivência individual da adoção  

A partir de 12 itens, avaliados numa escala tipo Likert de 5 pontos (e.g., “Sinto-me 

bem por ser adotado(a)”; 1 = nunca, 5 = muitas vezes), da secção G – Valorização Global–, 

Soares (2018) recorreu a uma ACP para explorar a experiência de ser adotado e caracterizar 

a vivência pessoal da criança do seu estatuto de adotada, tendo identificado três componentes 

principais (60.41% da variância total), a saber: Sentimentos Positivos sobre Ser Adotado  (α 

= .80), Sentimentos Positivos Relativos a Ter Sido Adotado pelos Próprios Pais (α = .69) e 

Sentimentos Negativos Relativos ao Estatuto de Adotado (α = .45). Neste estudo, foi 

descartada a terceira componente referente aos Sentimentos Negativos Relativos ao Estatuto 

de Adotado, por ter uma baixa consistência interna (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 

1998), e juntaram-se as duas primeiras componentes (r = .38, p < .001), de forma a criar uma 

variável compósita capaz de ilustrar a Vivência Positiva da Adoção por parte da criança. Esta 

será uma das variáveis independentes (VI) deste estudo. 

1.2.2. Entrevista sobre o Processo de Adoção – Versão Crianças (EPA-C; Barbosa-

Ducharne & Soares, 2012b).  

A EPA-C é uma entrevista semiestruturada que tem como objetivo explorar, junto 

dos pais adotivos, informação relativa a todo o processo de adoção. Neste estudo, o foco da 
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análise prendeu-se com a secção H da entrevista, relativa à comunicação sobre a adoção na 

família. 

1.2.2.1. Comunicação sobre a adoção na família, na perspetiva dos pais adotivos.  

A partir de 18 itens da secção H – Comunicação sobre a adoção na família –, 

avaliados numa escala tipo Likert de 7 pontos (e.g., “Em que medida considera que a 

comunicação existente na sua família sobre adoção e o passado da criança é uma 

comunicação aberta”; 1 = totalmente fechada, 7 = totalmente aberta), Soares (2018) realizou 

uma ACP, chegando a uma solução de cinco componentes principais, que explicaram 

59.30% da variância total e que, tendo em conta a perspetiva parental, caraterizaram a 

comunicação sobre a adoção estabelecida na família, a saber: Frequência da Comunicação 

sobre Adoção (α = .79), Facilidade e Conforto da Criança durante a Comunicação sobre 

Adoção - Perceção Parental (α = .79), Abertura e Emocionalidade durante a Comunicação 

sobre a Adoção (α = .75), Imagem/Perceção em Relação aos Pais Biológicos (α = .63) e 

Conforto dos Pais durante a Comunicação sobre Adoção (α = .47). Estas componentes finais 

foram utilizadas, em conjunto com as componentes já mencionadas relativas ao processo de 

comunicação na família na perspetiva da criança, numa análise de clusters, a fim de 

encontrar padrões familiares de comunicação sobre a adoção (Soares, 2018). Os padrões 

resultantes, que combinam as componentes das crianças e dos pais, serão, tal como referido 

anteriormente, a VD deste estudo.  

1.2.3. Social Skills Improvement System – Rating Scales (SSIS-RS; Gresham & 

Elliott, 2008).  

Para avaliar a competência social foi utilizada a versão da SSIS-RS para crianças 

(versão 8-12 anos; autorrelato) e a versão para pais de crianças 8-12 anos (respondida por 

uma das figuras parentais adotivas), ambas as versões traduzidas e adaptadas para a 

língua/contexto português por Soares, Barbosa-Ducharne, Lemos, e Cruz (2012). O 

instrumento tem 79 itens na versão dirigida aos pais e 75 itens na versão para crianças, que 

se repartem por duas escalas – Habilidades Sociais e Problemas de Comportamento -, sendo 

a frequência dos comportamentos, descritos nos itens, avaliados numa escala tipo Likert de 

4 pontos (0 = nunca, 3 = quase sempre). A escala referente às Habilidades Sociais é 

composta por 46 itens (e.g., “Faço amigos facilmente.” – versão crianças) e engloba um total 

de sete subescalas: Comunicação, Cooperação, Assertividade, Responsabilidade, Empatia, 

Envolvimento e Autocontrolo. A escala relativa aos Problemas de Comportamento envolve 

33 itens na versão para pais e 29 itens na versão dirigida às crianças (e.g., “Minto aos 

outros”), dispostos por um total de cinco subescalas: Externalização, Bullying, 
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Hiperatividade e/ou Défice de Atenção, Internalização e Espectro de Autismo (esta última 

só está presente na versão dos pais, e não foi usada neste estudo). A consistência interna das 

escalas e subescalas da SSIS-RS, na versão dos pais (respondente), variou entre α = .55 

(Assertividade) e α = .93 (Habilidades Sociais). Na versão dirigida às crianças, a consistência 

interna nas escalas e subescalas variou entre α = .48 (Assertividade) e α = .89 (Habilidades 

Sociais). 

1.2.4. Children´s Coping Strategies Checklist - Revision 1 (CCSC-R1; Program for 

Prevention Research, 1999.) 

O CCSC-R1 destina-se a crianças entre os 8 e os 13 anos de idade. Este instrumento 

é composto por 58 itens avaliados numa escala do tipo Likert de 4 pontos (1 = nunca, 4 = 

quase sempre) que se referem ao tipo de estratégias que são utilizadas pelas crianças para 

resolverem os seus problemas e/ou se sentirem melhor em determinadas situações. O CCSC-

R1 é constituído por cinco escalas, que englobam um total de 13 subescalas. Neste estudo, 

apenas serão exploradas as cinco escalas, a saber: Coping Focado no Problema (α = .79; e.g., 

"Pensaste no que poderia acontecer antes de decidir o que fazer"); Reestruturação Positiva 

(α = .77; e.g., “Disseste a ti mesmo que eras capaz de lidar com este problema"); Coping de 

Distração (α = .87; e.g., “Pegaste num livro ou revista para ler"); Coping de Evitamento (α 

= .61; e.g., “Tentaste desligar-te do problema"); e Coping de Procura de Suporte (α = .83; 

e.g., "Falaste com alguém que te pudesse ajudar a resolver o problema"). A escala relativa 

ao Coping Focado no Problema e a escala relativa à Reestruturação Positiva formam, no seu 

conjunto, as Estratégias Ativas de Coping (α = .83). As diferentes estratégias de coping 

foram exploradas, neste estudo, como VIs.  

 

1.3. Procedimentos 

Seleção da amostra. O presente estudo está inserido num estudo mais amplo sobre 

competência social em crianças adotadas (ver mais informação sobre o mesmo no preâmbulo 

desta dissertação). O estabelecimento de um protocolo de colaboração entre a FPCEUP e o 

ISS, IP, facilitou a identificação e contacto inicial com as famílias que cumpriam os critérios 

requeridos, ou seja, que tinham uma criança entre os 8 e os 10 anos de idade, cuja adoção 

tivesse sido decretada há pelo menos um ano. As famílias que consentiram a participação 

foram posteriormente contactadas pela equipa de investigação, para a marcação das 

entrevistas. Neste estudo participaram 103 das 126 famílias que faziam parte do projeto 

global, que correspondem às famílias cujas crianças participaram diretamente.  
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Recolha de dados. A recolha de dados foi realizada de acordo com os princípios 

éticos e deontológicos aprovados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e pela 

Comissão de Ética da FPCEUP, tendo sido desenvolvida no contexto familiar, com a 

participação da criança e uma das figuras parentais. A escolha da figura parental respondente 

(quando aplicável) baseou-se no critério de maior proximidade à criança. Os pais adotivos, 

representantes legais da criança, assinaram uma declaração de consentimento informado, 

onde afirmavam a sua participação voluntária no estudo e autorizavam a participação, 

também ela voluntária, dos seus filhos. Nenhuma criança participou contra a sua própria 

vontade. As entrevistas foram realizadas separadamente, ou seja, pais e filhos em separado, 

e foram conduzidas por investigadores do GIIAA, com formação específica em adoção e nos 

instrumentos aplicados. Dos instrumentos que foram utilizados na presente dissertação 

destaca-se que a SSIS-RS e a ECA foram aplicadas à criança numa primeira visita à família, 

altura em que foi também aplicada a EPA-C aos pais/respondente. A CCSC-R foi aplicada 

à criança no segundo dia de recolha de dados. A SSIS-RS e a CCSC-R1 foram aplicadas à 

criança em formato de entrevista. 

Análise de dados. Foram realizadas análises quantitativas, com recurso ao IBM 

SPSS Statistics para Windows, Versão 26. No que concerne aos procedimentos estatísticos 

preliminares, estes envolveram a análise da distribuição normal das variáveis em estudo, que 

foi testada com base no critério da assimetria (< |3|) e da curtose (< |8|) (Kline, 2011), sendo 

que todas as variáveis em estudo apresentaram uma distribuição normal, com validação dos 

critérios referidos. Realizou-se, ainda, a análise dos valores omissos (percentagem inferior a 

5%) através do Little’s MCAR Test (Little, 1988) e a posterior substituição dos mesmos, pela 

média ou por Expectation Maximization (Bennett, 2001), dependendo de estarem 

distribuídos de forma completamente aleatória na variável, ou não. Por fim, não se 

observaram outliers univariados extremos em nenhuma das variáveis em estudo.  

Neste estudo, foram realizadas análises descritivas univariadas para descrever as 

variáveis em estudo (VD e VIs) e testes t-student para explorar diferenças de médias nas 

VIs, em função do padrão de comunicação sobre adoção (VD constituída por dois grupos). 

A dimensão de efeito destas diferenças foi estudada com recurso ao d de Cohen. As 

diferenças de médias encontradas foram o ponto de partida para a análise de regressão 

logística binária, que foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a significância de um 

conjunto de VIs sobre a probabilidade da comunicação na família ser aberta e 

emocionalmente positiva (variável dicotómica). Como preditores foram exploradas VIs 

quantitativas, relativas ao passado da criança, às estratégias de coping usadas, à vivência 
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pessoal da adoção e à competência social da criança (na perspetiva da própria e da figura 

parental respondente). Foi utilizado o método Enter como método de seleção de variáveis. 

Procedeu-se à validação dos pressupostos por intermédio da análise gráfica dos resíduos e 

ao diagnóstico de casos influentes. Duas observações foram identificadas como outliers 

nesta análise estatística, verificando-se que a sua remoção melhorava a significância e a 

qualidade de ajustamento do modelo. Por essa razão foram eliminadas. Depois de se chegar 

a um modelo final, foi ainda testado e validado o pressuposto da multicolineariedade 

(Variance inflaction factor -VIF < 10 e valores de tolerância > .20, segundo O’Brien, 2007). 

Para avaliar a qualidade do modelo recorreu-se aos Pseudo R2 de Cox & Snell e R2 de 

Nagelkerke e ao teste de ajustamento de Hosmer & Lemeshow. Para avaliar o valor preditivo 

do modelo recorreu-se ao teste qui-quadrado de Omnibus. Para avaliar a qualidade da 

classificação feita pelo modelo recorreu-se à análise da sensibilidade e especificidade do 

modelo e estudou-se a área sob a curva ROC.  

 

 

2. Resultados 

 

Partindo de um conjunto de componentes relativas à comunicação sobre a adoção na 

perspetiva da criança e na perspetiva dos pais, Soares (2018) realizou uma análise de 

clusters, com o objetivo de identificar diferentes tipos de famílias quanto ao padrão de 

comunicação sobre adoção estabelecido na família. Foram identificados dois grupos de 

famílias. O Grupo 1 (n = 53) caracterizou-se por um padrão de comunicação sobre a adoção 

menos aberto e emocionalmente menos positivo, ou seja, foram famílias com médias 

significativamente mais baixas na abertura/emocionalidade envolta nos momentos de 

comunicação, na perspetiva dos pais (M = 5.76, DP = 0.86) e dos filhos (M = 3.07, DP = 

0.86), no conforto sentido pelos filhos, na perspetiva dos próprios (M = 2.24, DP = 0.71) e 

na perspetiva dos pais (M = 5.28, DP = 1.46), e no próprio conforto sentido pelos pais (M = 

4.99, DP = 1.12) ao comunicar sobre adoção; nestas famílias, as crianças referiram ter menos 

curiosidade (M = 2.44, DP = 1.00) em relação à adoção e, tal como os pais (M = 3.88, DP = 

1.42), consideraram a comunicação sobre a adoção menos frequente (M = 2.22, DP = 0.98); 

existiu ainda uma menor empatia pelos pais biológicos da criança, tanto na perspetiva da 

própria criança (M = 3.46, DP = 1.09) como na perspetiva dos pais adotivos (M = 2.63, DP 

= 0.92). O Grupo 2 (n = 50) caracterizou-se por um padrão de comunicação sobre a adoção 

mais aberto e emocionalmente positivo, ou seja, foram famílias com médias 
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significativamente mais elevadas no que refere à abertura/emocionalidade sentida pela 

criança (M = 3.56, DP = 0.45) e pelos pais (M = 6.39, DP = 0.69), ao conforto na 

comunicação sentido pelos filhos, na perspetiva dos próprios (M = 3.25, DP = 0.74) e na 

perspetiva dos pais (M = 5.97, DP = 1.06), e ao conforto sentido pelos próprios pais (M = 

5.78, DP = 1.08); este grupo evidenciou maior empatia pelos pais biológicos, tanto na 

perspetiva da criança (M = 3.56, DP = 0.71) como dos pais adotivos (M = 4.03, DP = 1.16); 

as crianças reportaram ter mais curiosidade em relação à adoção (M = 3.28, DP = 0.84) e, 

de forma consistente com os pais (M = 4.05, DP = 1.59), relataram uma maior frequência de 

comunicação (M = 3.42, DP = 0.94) sobre a adoção. A variável relativa à frequência da 

comunicação na perspetiva dos pais, ainda que apresentasse valores mais elevados no Grupo 

2 em comparação com o Grupo 1, foi a única que não diferiu significativamente nos dois 

grupos (Soares, 2018). Neste estudo, os clusters da comunicação foram transformados em 

variável dummy: grupo de famílias com uma comunicação sobre a adoção mais aberta e 

emocionalmente positiva = 1; grupo de famílias com uma comunicação sobre a adoção 

menos aberta e emocionalmente menos positiva = 0.  

 

2.1. Estatística Descritiva Univariada e Testes t-student para Comparação de 

Médias, em Função do Padrão de Comunicação 

As descritivas das variáveis em estudo, assim como as diferenças de médias nas VIs em 

função do padrão de comunicação adotado pela família, encontram-se descritas na Tabela 1. 

Observaram-se diferenças estatisticamente significativas, entre os dois grupos de famílias, 

nas médias de variáveis relativas ao passado da criança, à vivência da adoção, às estratégias 

de coping e competência social. As famílias com um padrão de comunicação mais aberto e 

emocionalmente mais positivo adotaram crianças mais novas, com menos tempo de vivência 

com a família biológica, que manifestaram uma vivência mais positiva da adoção, 

recorrendo a mais estratégias ativas de coping (diferença marginalmente significativa), 

apresentaram valores mais elevados de responsabilidade (habilidade social) e mais baixos 

de problemas de comportamento (escala), nomeadamente externalização, bullying e 

hiperatividade/défice de atenção (subescalas), comparativamente às famílias que mantêm 

um padrão de comunicação menos aberto e emocionalmente menos positivo. Já na perspetiva 

da figura parental respondente, as crianças inseridas no grupo de famílias com comunicação 

mais aberta e emocionalmente positiva apresentaram significativamente mais habilidades 

sociais (escala) e menos problemas de comportamento, nomeadamente ao nível da 

hiperatividade/défice de atenção e internalização. (cf. Tabela 1). 
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2.2. Preditores do Padrão de Comunicação sobre a Adoção na Família Adotiva 

As diferenças de médias encontradas nos testes t-student foram o ponto de partida 

para a identificação das VIs a explorar na análise de regressão logística. Apesar de se terem 

observado diferenças de médias estatisticamente significativas nas duas variáveis do 

passado, idade de adoção e tempo de vivência com a família biológica, ambas estavam 

altamente correlacionadas (r = .84), pelo que apenas a idade de adoção foi introduzida no 

modelo. A vivência positiva da adoção foi a segunda variável introduzida no modelo como 

preditora.  Nenhuma das estratégias de coping apresentou diferenças estatisticamente 

significativas em função dos padrões de comunicação, mas optou-se por introduzir no 

modelo as estratégias ativas de coping cuja diferença foi marginalmente significativa. Em 

relação às variáveis de  competência social, para evitar problemas de multicolineariedade, 

não se juntaram, no modelo, escalas e respetivas subescalas que avaliassem o mesmo 

conceito e pertencessem à mesma versão do SSIS-RS; por outro lado, algumas subescalas 

de problemas de comportamento apresentavam problemas de multicolineariedade e, por essa 

razão, foram excluídas. Tendo isto em conta, no modelo final, foram incluídas, como 

variáveis de competência social, as variáveis de responsabilidade e hiperatividade/défice de 

atenção (perspetiva da criança) e as variáveis de habilidades sociais e internalização 

(perspetiva do respondente; cf. Tabela 1).  

Os resultados do modelo final de regressão logística binária encontram-se descritos 

na Tabela 2. Estes revelaram que a idade de adoção, a vivência positiva da adoção, a 

utilização de estratégias ativas de coping, os problemas de hiperatividade e/ou défice de 

atenção (de acordo com a criança) e os problemas de internalização (de acordo com o 

respondente) apresentaram um efeito estatisticamente significativo sobre a probabilidade de 

pertencer a uma família com padrão de comunicação sobre a adoção mais aberto e 

emocionalmente mais positivo. Idade de adoção mais elevada e níveis mais altos de 

hiperatividade e internalização associaram-se a um decréscimo da probabilidade de 

pertencer a famílias com este padrão de comunicação (respetivamente, 1.49, 3.03 e 6.25 

vezes). Por outro lado, uma vivência positiva da adoção e a utilização de estratégias ativas 

de coping por parte da criança aumentaram três vezes a probabilidade de pertencer a uma 

família com comunicação aberta e emocionalmente positiva. As habilidades sociais em geral 

(na perspetiva da figura parental respondente) e a responsabilidade em particular (na 

perspetiva da criança) não tiveram um efeito significativo no padrão de comunicação. Note-

se, inclusivamente, que, se a responsabilidade aumentou a probabilidade de pertença ao 
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grupo de comunicação aberta, as habilidades sociais diminuíram essa probabilidade, o que é 

contrário aos resultados obtidos na análise das diferenças de médias. Este resultado pode ter 

implícita alguma interação entre variáveis. O modelo final foi capaz de predizer 

significativamente o padrão de comunicação sobre adoção na família adotiva, χ² de Omnibus 

(7) = 37.44, p < .001, tendo explicado 31.0% a 41.3% da variância; apresentou, também, um 

ajustamento adequado aos dados, χ² de Hosmer e Lemeshow (8) = 8.77, p = .362. O modelo 

foi capaz de classificar corretamente 76.2% dos casos (um acréscimo de 23.7% em relação 

ao modelo nulo). A sensibilidade do modelo foi de 70.8% (% de participantes que pertencem 

às famílias com padrão de comunicação aberto e emocionalmente positivo que o modelo 

classificou corretamente) e a especificidade foi de 81.1% (ou seja, o modelo classificou 

corretamente 81.1% dos indivíduos que pertenceram às famílias com padrão de comunicação 

menos aberto e emocionalmente menos positivo). Por fim, o modelo apresentou uma boa 

(Marôco, 2011) capacidade discriminante (ROC c = 0.82, p < .001).  

 

 

Discussão 

 

 

Este estudo tinha como grande objetivo explorar diferentes variáveis individuais da 

criança como preditores de um padrão de comunicação mais aberto, ou mais fechado, na 

família adotiva. Os resultados obtidos permitiram chegar a um conjunto de preditores do 

padrão da comunicação estabelecida na família, sendo que alguns deles predizem 

positivamente o desenvolvimento de uma comunicação mais aberta e emocionalmente 

positiva, enquanto outros predizem o desenvolvimento dessa mesma comunicação de uma 

forma negativa.  

Relativamente às variáveis sociodemográficas da criança, neste estudo foi analisado 

o efeito da idade de adoção, tendo-se verificado que as crianças de famílias cujo padrão de 

comunicação se caracteriza por ser mais aberto e emocionalmente positivo, tendem a ter sido 

adotadas significativamente mais novas. Estes dados fazem todo o sentido e são congruentes 

com a investigação prévia, na medida em que a adoção tardia tem sido associada a uma 

maior dificuldade ao nível da integração da criança na família adotiva (Brooks et al., 2005; 

Hodges et al., 2005), e a um acréscimo na dificuldade sentida ao nível da comunicação na 

família adotiva, nomeadamente entre pais e filhos (Howe & Feast, 2000). 
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A vivência positiva da adoção por parte da criança tende a contribuir positivamente, 

e de forma significativa, para o estabelecimento de uma comunicação aberta acerca da 

adoção na família adotiva. Este resultado é congruente com investigação anterior, uma vez 

que as crianças que estão inseridas em famílias cuja comunicação acerca da adoção é mais 

aberta, reportam um maior bem-estar individual (Brodzinsky, 2006) e sentimentos mais 

positivos relativamente à sua adoção (Colaner & Soliz, 2015).  

O recurso a estratégias ativas de coping pelas crianças adotadas surgiu como um 

preditor significativo de uma comunicação mais aberta dentro da família adotiva, tendo sido 

até a variável do modelo com mais peso e que mais contribui para o estabelecimento dessa 

mesma comunicação. As estratégias ativas de coping englobam o coping focado no problema 

e a reestruturação positiva, e o forte impacto destas na comunicação estabelecida poderá ser 

entendido na medida em que o recurso a estratégias ativas de coping está associado a uma 

maior competência social por parte das crianças (Kochenderfer-Ladd & Skinner, 2002) e 

que o recurso a estratégias de coping focado no problema, em específico, impacta 

positivamente a forma como as crianças adotadas abordam a sua experiência da adoção e a 

própria perceção que os pais adotivos têm delas ao nível da competência social (Smith  & 

Brodzinsky, 2002). Tendo ainda em conta que o recurso a este tipo de estratégias está 

associado a uma maior capacidade para lidar com os problemas relativos à adoção e a uma 

vivência mais positiva da adoção por parte da criança (Reinoso et al., 2016), os resultados 

deste estudo acabam por ir de encontro à evidência existente em não adotados, na medida 

em que parece existir uma relação entre a utilização de estratégias adaptativas de coping por 

parte da criança e o desenvolvimento de uma comunicação emocionalmente aberta entre pais 

e filhos (Gentzler et. al., 2005).  

Este estudo demonstra ainda que a competência social da criança adotada tem 

impacto no padrão de comunicação estabelecido na família. Os problemas de 

comportamento, nomeadamente referentes à hiperatividade/défice de atenção (perspetiva da 

criança) e os problemas de internalização (perspetiva da figura parental) da criança, 

predisseram significativamente o estabelecimento de um padrão de comunicação menos 

aberto e emocionalmente menos positivo na família adotiva, o que é congruente com 

investigação prévia que reporta menos problemas de comportamento nas crianças de famílias 

com comunicação aberta (Grotevant et al., 2011).  Os problemas de internalização estão 

relacionados com uma tendência da criança para manter os seus problemas e emoções 

negativas para si mesma, o que geralmente se manifesta em sentimentos de ansiedade e 

isolamento para com os outros (Tarroja, 2015); isto poderá ajudar a explicar o facto de ser 
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esta a variável do modelo que mais contribui para o estabelecimento de uma comunicação 

mais fechada na família adotiva, demonstrando a sua importância e impacto na mesma.  

As habilidades sociais no geral (perspetiva do respondente) e responsabilidade em 

específico (perspetiva da criança), não apresentaram qualquer relação significativa com a 

natureza da comunicação estabelecida na família adotiva. Ainda assim, e mesmo não sendo 

significativo, enquanto que uma maior responsabilidade das crianças está associada a um 

padrão de comunicação mais aberto, o mesmo não acontece com a escala das habilidades 

sociais; isto é, contrariamente ao expectável, o facto de as crianças possuírem mais 

habilidades sociais surge, no modelo, como um fator que se associa, embora de modo não 

significativo, a uma comunicação menos aberta e emocionalmente positiva estabelecida na 

família adotiva. Tal resultado pode levar a inferir uma possível interação entre as habilidades 

sociais e uma outra variável do modelo. Na medida em que a competência social implica 

que se tenham em conta tanto as habilidades sociais como os problemas de comportamento 

da criança, e sendo que a existência de problemas de comportamento interfere na aquisição 

e desempenho das habilidades sociais (Barroso et al., 2018), levanto a hipótese de que estes 

resultados possam remeter para uma possível interação entre as habilidades sociais e os 

problemas de comportamento, sendo que estes últimos, deverão estar a ter um impacto mais 

forte do que as competências sociais, influenciando o sinal de interação das mesmas. Não 

obstante, esta é apenas uma hipótese e, de forma a clarificar adequadamente esta interação, 

seria pertinente explorar mais análises em estudos futuros, identificando como e com que 

variáveis, em específico, poderão as habilidades sociais da criança estar a interagir. 

 

 

Conclusão 

 

 

No presente estudo, foi possível chegar a um conjunto final de variáveis que 

permitem predizer com algum sucesso o padrão de comunicação mais aberto/mais fechado 

estabelecido na família adotiva. Estes resultados são bastante importantes na medida em que, 

como já foi dito, são resultado de um estudo que é inovador na área, não só por explorar os 

preditores do padrão de comunicação estabelecido na família adotiva, mas também porque 

foi realizado tendo em conta a perspetiva das crianças e dos pais; assim, permite que se 

obtenha uma imagem mais global, completa e fidedigna da forma como ocorre o processo, 

tendo em consideração a perspetiva de todos os intervenientes envolvidos. Não obstante, 
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surgem algumas limitações que podem ser apontadas e melhoradas em estudos posteriores, 

sendo estas: as variáveis estudadas são referentes apenas à criança adotada, não tendo sido 

equacionados fatores relativos aos pais adotivos, o que também poderia ser relevante no 

estudo da comunicação que é estabelecida na família adotiva; nas variáveis da criança que 

se baseiam na perspetiva parental, é utilizada apenas a versão de uma das figuras parentais 

em famílias biparentais, o que pode dar origem a respostas diferentes daquelas que teríamos 

se fossem tidas em conta as perspetivas de ambos os pais. Por esse motivo, a inclusão de 

ambas as perspetivas em estudos posteriores assume grande pertinência. 

Este estudo, partindo da importância da abertura da comunicação na família para o 

estudo dos fatores que podem surgir como preditores da mesma, destaca a importância de 

adequar a intervenção e as práticas profissionais aquando da preparação das famílias 

adotivas e no acompanhamento posterior à adoção, de modo a auxiliar na promoção de uma 

comunicação aberta e emocionalmente positiva na família adotiva. Desta forma, parece 

crucial que, ao intervir com as famílias adotivas, sejam equacionadas diferentes 

características da criança que podem impactar o desenvolvimento da comunicação que é 

estabelecida na família adotiva. 
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Tabela 1 

Estatística Descritiva Univariada e Estatística Bivariada: Diferenças de Médias nas VIs em Função do Padrão de Comunicação sobre Adoção (VD) 
 

Total 

(N = 103) 

Famílias 

comunicação 

menos aberta  

(n = 53) 

Famílias 

comunicação 

mais aberta  

(n = 50) 

Comparação  

Variáveis (VIs) M(DP) M(DP) M(DP) t(gl) p d IC a 95% 

Sociodemográficas/Passado        

1.IdadeAtual 8.80(0.78) 8.87(0.79) 8.72(0.78) 0.96(101) .341 0.19 [-0.16, 0.46] 

2.IdadeAdoção 3.29(2.20) 3.76(2.15) 2.79(2.17) 2.28(101) .025 0.45 [0-12, 1.81] 

3.TempoAdoção 5.51(2.20 5.11(2.03) 5.93(2.31) -1.92(101) .058 -0.38 [-1.67, 0.03] 

4.TempoFB 15.80(19.23) 19.53(21.04) 11.84(16.40) 2.06(101) .042 0.41 [0.28, 15.09] 

5.TempoAcolhimento 23.86(15.02) 25.55(14.47) 22.08(15.54) 1.17(101) .244 0.23 [9.33, 9.35] 

Vivência da adoção        

6.VivênciaPosTotal 4.38(0.70) 4.18(0.85) 4.58(0.41) -3.07(75.61) .003 -0.60 [-0.66, -0.14] 

Estratégias de Coping        

7.CopingFocProblema 2.95(0.59) 2.84(0.54) 3.06(0.63) -1.87(101) .065 -0.37 [-0.44, 0.01] 

8.ReestruturaçãoPos 2.82(0.60) 2.73(0.57) 2.93(0.63) -1.70(101) .093 -0.33 [-0.43, 0.03] 

9.CopingAtivo 2.89(0.56) 2.78(0.49) 2.99(0.61) -1.92(101) .058 -0.38 [-0.42, 0.01] 

10.CopingDistração 2.25(0.84) 2.24(0.86) 2.25(0.82) -0.08(101) .936 -0.01 [-0.34, 0.32] 

11.CopingEvitamento 2.80(0.46) 2.78(0.43) 2.81(0.50) -0.34(101) .734 -0.06 [-0.21, 0.15] 

12.CopingPrSuporte 2.59(0.73) 2.48(0.64) 2.69(0.80) -1.47(101) .144 -0.29 [-0.49, 0.07] 

Competência social: criança        

13.HS-C 2.39(0.34) 2.34(0.34) 2.44(0.34) -1.49(101) .139 -0.29 [-0.23, 0.03] 

14.Comunicação-C 2.58(0.43) 2.57(0.41) 2.58(0.46) -0.11(101) .914 -0.02 [-0.18, 0.16] 

15.Cooperação-C 2.53(0.40) 2.49(0.38) 2.57(0.42) -1.02(101) .308 -0.20 [-0.24, 0.08] 

16.Assertividade-C 2.15(0.49) 2.08(0.45) 2.21(0.53) -1.42(101) .158 -0.26 [-0.33, 0.05] 

17.Respons-C 2.47(0.40) 2.39(0.45) 2.55(0.32) -2.16(93.47) .034 -0.41 [-0.32, -0.01] 

18.Empatia-C 2.56(0.38) 2.49(0.40) 2.62(0.36) -1.73(101) .086 -0.34 [-0.28, 0.02] 

19.Envolvimento-C 2.56(0.49) 2.48(0.51) 2.64(0.45) -1.63(101) .107 -0.33 [-0.34, 0.03] 

20.Autocontrolo-C 1.84(0.67) 1.84(0.66) 1.84(0.68) 0.00(101) .996 0.00 [-0.26, 0.26] 

21.PC-C 1.03(0.41) 1.14(0.44) 0.92(0.33) 2.97(101) .004 0.57 [0.08, 0.38] 

22.Externalização-C 0.84(0.45) 0.96(0.48) 0.73(0.39) 2.66(101) .009 0.53 [0.06, 0.40] 

23.Bullying-C 0.81(0.62) 0.95(0.70) 0.66(0.49) 2.46(101) .015 0.48 [0.06, 0.53] 
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(continuação da Tabela 1) 

 
       

24.Hip/DAtenção-C 1.39(0.61) 1.53(0.63) 1.23(0.56) 2.50(101) .014 0.50 [0.06, 0.53] 

25.Internalização-C 1.21(0.54) 1.29(0.54) 1.13(0.53) 1.49(101) .140 0.30 [-0.05, 0.37] 

Competência social: pai/mãe        

26.HS-R 2.23(0.33) 2.16(0.32) 2.29(0.34) -2.05(101) .043 -0.39 [-0.26, -0.00] 

27.Comunicação-R 2.41(0.35) 2.36(0.34) 2.46(0.35) -1.47(101) .145 -0.29 [-0.23, 0.04] 

28.Cooperação-R 2.22(0.50) 2.15(0.49) 2.31(0.50) -1.62(101) .109 -0.32 [-0.35, 0.04] 

29.Assertividade-R 2.25(0.35) 2.20(0.39) 2.31(0.29) -1.56(101) .123 -0.32 [-0.24, 0.03] 

30.Respon-R 2.11(0.53) 2.05(0.50) 2.17(0.56) -1.22(101) .225 -0.23 [-0.33, 0.08] 

31.Empatia-R 2.44(0.44) 2.39(0.42) 2.50(0.46) -1.30(101) .197 -0.25 [-0.29, 0.06] 

32.Envolvimento-R 2.46(0.42) 2.42(0.44) 2.51(0.41) -1.01(101) .313 -0.21 [-0.25, 0.08] 

33.Autocontrolo-R 1.69(0.59) 1.58(0.58) 1.81(0.58) -1.98(191) .051 -0.40 [-0.45, 0.00] 

34.PC-R 0.95(0.41) 1.03(0.41) 0.86(0.38) 2.18(101) .031 0.43 [0.02, 0.33] 

35.Externalização-R 1.19(0.53) 1.27(0.51) 1.10(0.55) 1.71(101) .090 0.32 [-0.03, 0.38] 

36.Bullying-R 0.54(0.47) 0.56(0.50) 0.51(0.45) 0.50(101) .617 0.11 [-0.14,0.23] 

37.Hip/DAtenção-R 1.67(0.65) 1.83(0.58) 1.51(0.68) 2.59(101) .011 0.51 [0.08, 0.57] 

38.Internalização-R 0.61(0.38) 0.70(0.40) 0.52(0.33) 2.46(101) .015 0.49 [0.03, 0.32] 
Notas. 1: Idade da criança no momento da entrevista; 2: Idade da criança aquando da adoção; 3: Tempo de adoção; 4: Tempo de vivência com a família biológica, em meses; 

5: Tempo total de acolhimento, em meses (instituição e/ou família de acolhimento); 6: Vivência positiva da adoção; 7: Coping focado no problema; 8: Reestruturação positiva; 

9: Estratégias de coping ativo; 10: Coping de distração; 11: Coping de evitamento; 12: Coping de procura de suporte; 13: Habilidades sociais, na perspetiva da criança; 14: 

Comunicação - criança; 15: Cooperação - criança; 16: Assertividade - criança; 17: Responsabilidade - criança; 18: Empatia - criança; 19: Envolvimento - criança; 20: 

Autocontrolo - criança; 21: Problemas de comportamento, na perspetiva da criança; 22: Externalização - criança; 23: Bullying - criança; 24: Hiperatividade e défice de atenção 

- criança; 25: Internalização - criança; 26: Habilidades sociais, na perspetiva do respondente; 27: Comunicação - respondente; 28: Cooperação - respondente; 29: Assertividade 

- respondente; 30: Responsabilidade - respondente; 31: Empatia - respondente; 32: Envolvimento - respondente; 33: Autocontrolo - respondente; 34: Problemas de 

comportamento, perspetiva do respondente; 35: Externalização - respondente; 36: Bullying,- respondente; 37: Hiperatividade e Défice de Atenção - respondente; 38: 

Internalização – respondente. De acordo com Cohen (1988): d ≤ 0.2 - tamanho de efeito pequeno; d = ]0.2, 0.5] - tamanho de efeito moderado; d ]0.5, 1.0] - tamanho de efeito 

elevado; d > 1.0 - tamanho de efeito muito elevado. 

. 
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Tabela 2 

Regressão Logística Binária: Preditores do Padrão de Comunicação sobre Adoção Estabelecido na Família  

Preditores  Cox & Snell 

R² 

Nagelkerke 

R² 

HLꭓ² 

 

p 

 

Wald² 

 

gl 

 

p 

 

Exp(β) 

(OR) 

IC a 95% 

 

 .31 .41 8.77 .362      

1.IdadeAdoção     9.71 1 .002 0.67 [0.52, 0.86] 

2.VivênciaPosTotal     5.47 1 .019 3.02 [1.20, 7.62] 

3.CopingAtivo     5.45 1 .020 3.22 [1.21, 8.60] 

4.Responsabilidade-C     0.85 1 .355 1.90 [0.49, 7.45] 

5.Hip/DAtenção-C     5.78 1 .016 0.33 [0.13, 0.82] 

6.HabilidadesSociais-R     1.18 1 .278 0.36 [0.06, 2.28] 

7.Internalização-R      5.34 1 .021 0.16 [0.04, 0.76] 
Notas. 1: Idade da Criança aquando da adoção; 2: Vivência positiva da adoção; 3: Estratégias de coping ativo; 4: Responsabilidade - criança; 5: Hiperatividade e défice de 

atenção - criança; 6: Habilidades sociais - respondente; 7: Internalização - respondente. 

 


