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Protocolo de Entrevista de Mudança do cliente 

Versão Adaptada para o Projeto LifeStyle 

Robert Elliott (1999); versão portuguesa de Célia Sales, Sónia Gonçalves, Eugénia Fernandes, 

Zita Sousa, Daniel Sousa, Isabel Silva, Jane Duarte, & Robert Elliott (2007) 

 

INSTRUÇÕES 

Material: 

• O presente protocolo 

• Registo áudio; o mesmo deve ser gravado com a seguinte informação: iniciais 

do participante, nº de processo, data da entrevista.  

• Folhas brancas para anotar as respostas, nas próprias palavras do participante 

 

 

Estratégia da entrevista 

Esta entrevista funciona melhor enquanto exploração empática, 

semiestruturada, da experiência do participante na intervenção. Primariamente, pense 

em si como tentando ajudar o cliente a contar uma história sobre o seu processo. De 

preferência, adopte uma postura de curiosidade acerca dos tópicos abordados na 

entrevista, usando as questões abertas do guião, acrescida de empatia e compreensão, 

de modo a ajudar o participante a elaborar as suas experiências. Assim, para cada 

questão, comece de um modo relativamente não estruturado e só imponha estrutura 

quando necessário. 

Para cada tópico são sugeridas alternativas ou exemplos de pergunta, mas tenha 

presente que estas podem não ser necessárias. 

Peça ao participante o máximo de detalhes possível. 

Use as expressões “mais alguma coisa?” e “notou mais algumas mudanças?”. 

Questione de um modo não directivo, até que o cliente sinta que não tem mais 

nada a acrescentar. 
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Guião da Entrevista de Mudança 

 

 

Instruções ao participante: 

Uma vez terminada a sua participação na intervenção gostaríamos de convidá-

lo(a) para uma entrevista semiestruturada com o intuito de perceber como foi a sua 

experiência. Esta entrevista pretende abordar quaisquer mudanças que tenha verificado 

desde o início da intervenção, o que acredita ter contribuído para essas mudanças, bem 

como os aspetos úteis e os aspetos desnecessários que identifica na intervenção. Estas 

informações ajudar-nos-ão a compreender melhor como funciona esta abordagem 

parental e o que podemos melhorar.  

Esta entrevista é sujeita a gravação áudio para posterior transcrição. (Os dados 

serão confidenciais.) Por favor, faculte a maior quantidade de detalhes possível. 

 

 

1. QUESTÕES GERAIS 

 

1a. Como é que se sentiu ao longo da intervenção?  

 

1b. Como é que vão as coisas desde que começou a intervenção? 

 

2. MUDANÇAS SENTIDAS 

 

2a. Desde que começou a intervenção que mudanças notou em si, no(a) 

seu(sua) filho(a), ou na sua família?  

(e.g. Tem agido, sentido ou pensado de modo diferente do que acontecia antes da 

intervenção? Alguém notou alguma mudança em si, no(a) seu(sua) filho(a) (ou na 

sua família)? Pode dar alguns exemplos? 

 

2b. Houve alguma coisa que mudou para pior, desde o início da intervenção? 

 

2c. Há alguma coisa que gostaria de mudar e que ainda não mudou desde o 

início da intervenção? 

 

2d. Desde que começou a intervenção surgiram outros aspetos que gostasse 

de mudar, dos quais não se tinha dado conta antes de começar a intervenção? 

 

3. AVALIAÇÃO DA MUDANÇA  

(O entrevistador passa as mudanças da folha branca para a Tabela 1 e dá a seguinte 

instrução verbal: 
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Vamos agora avaliar as mudanças que já identificou 

 

(Para cada mudança solicitar as três avaliações – A, B, C - e apontar a resposta na 

coluna correspondente da Tabela 1, usando a escala fornecida) 

 

A. Estava à espera desta mudança, ou foi uma surpresa para si?  

B. Esta mudança podia ter acontecido sem a intervenção?  

C. Até que ponto esta mudança é importante ou significativa para si?  

 

4. ATRIBUIÇÕES 

 

Em termos gerais, o que pensa ter causado estas mudanças? (incluindo 

aspetos que aconteceram nas sessões ou fora das sessões de intervenção)  

 

5. ASPETOS POSITIVOS 

 

Poderia resumir que aspetos da intervenção o têm ajudado a si, ao(à) 

seu(sua) filho(a), ou à sua família? Por favor, dê exemplos. 

 

6. ASPECTOS NEGATIVOS 

 

6a. Há aspetos da intervenção que não estão a funcionar ou que não o 

ajudam a si, ao(à) seu(sua) filho(a), ou à sua família? Ou que são 

negativos, ou dececionantes? Quais?  

 

6b. Há aspetos da intervenção que estão a ser difíceis ou dolorosos, mas 

que o estão a ajudar ou poderão vir a ajudar? Por favor, dê exemplos. 

 

6c. Na sua perspetiva, faltou alguma coisa na intervenção? Há alguma 

coisa que poderia ter tornado a intervenção mais benéfica para si (ou 

para o(a) seu(sua) filho(a), ou para sua família)?  

 

7. SUGESTÕES 

  

Tem algumas sugestões para nós, em relação à investigação ou à 

intervenção? Gostaria de fazer mais algum comentário acerca da 

intervenção? Gostaria de dizer mais alguma coisa? 
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Participante _____________________________     

Entrevistador ____________________________  Data ______________ 

 

Tabela 1 - Lista de mudanças 

Mudanças 

A) A mudança foi: 
1 – Totalmente 
esperada 

2 – Algo esperada 
3 - Nem esperada, nem 
surpresa 

4 – Algo surpresa 
5 – Totalmente surpresa 

B) Sem intervenção, a 
mudança: 
1 – De certeza NÃO 

acontecia 
2- Provavelmente NÃO 
acontecia 

3 - Não sei 
4 – Provavelmente 
ACONTECIA 
5 – De certeza ACONTECIA 

C) A mudança foi: 
1 - Nada importante 
2 - Pouco importante 

3 - Moderadamente 
importante 
4 - Muito importante 

5- Extremamente 
importante 

1. 

 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

2. 

 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

3. 

 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

4. 

 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

5. 

 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

6. 

 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

7. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
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Anexo II. 

 

Sistema de Codificação 
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Nome da Categoria Definição Operacional 

1. Mudanças sentidas desde o início da 

intervenção 

Esta categoria codifica informação referente a algo que 

passou a existir ou que se alterou em termos de 

frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção 

1.1. Mudanças positivas e mantidas ao longo 

do tempo 

Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo que passou a existir ou que se alterou em termos 

de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.1.1. No Pai e/ou Mãe e/ou Cuidador(a) Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) que passou a 

existir ou que se alterou em termos de frequência e/ou 

intensidade desde o início da intervenção, e que se 

manteve ao longo do tempo 

1.1.1.1. Parentalidade positiva Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

parentalidade positiva que passou a existir ou que se 

alterou em termos de frequência e/ou intensidade desde 

o início da intervenção, e que se manteve ao longo do 

tempo 

1.1.1.1.1. Assertividade Esta subcategoria codifica informação referente às 

mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no pai 

e/ou mãe e/ou cuidador(a) na assertividade 

1.1.1.1.1.1. É menos reativo(a) Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ser menos reativo 

desde o início da intervenção, o que se traduz num maior 

autocontrolo na atuação com a criança, nomeadamente 

através da estratégia de ignorar de forma planeada 

pequenos problemas 

1.1.1.1.1.2. Comunica de forma mais clara e 

precisa 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) comunicar de forma 

mais clara e precisa desde o início da intervenção, o que 

pode incluir a utilização da conversa dirigida, a 

utilização da consequência lógica, ou o estabelecimento 

de regras mais bem definidas e/ou apresentadas 

pausadamente à criança 

1.1.1.1.1.3. Mantém as regras impostas Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ser consistente nas 
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regras impostas, mantendo-as, desde o início da 

intervenção 

1.1.1.1.1.4. Diz que não Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) dizer que não à criança 

desde o início da intervenção 

1.1.1.1.2. Desenvolvimento de relações de 

afeto e cuidados 

Esta subcategoria codifica informação referente às 

mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no pai 

e/ou mãe e/ou cuidador(a) no desenvolvimento de 

relações de afeto e cuidados  

1.1.1.1.2.1. Elogia a criança Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) elogiar a criança desde 

o início da intervenção 

1.1.1.1.2.2. Passa tempo de qualidade com a 

criança 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) passar tempo de 

qualidade com a criança desde o início da intervenção, 

o que pode incluir ou não a realização conjunta de 

atividades lúdicas 

1.1.1.1.2.3. Demonstra afeto Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) demonstrar afeto desde 

o início da intervenção 

1.1.1.1.2.4. Não faz comparações Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) não fazer comparações 

desde o início da intervenção 

1.1.1.1.3. Negociação e envolvimento da 

criança 

Esta subcategoria codifica informação referente às 

mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no pai 

e/ou mãe e/ou cuidador(a) na negociação e 

envolvimento da criança 

1.1.1.1.3.1. Disponibiliza recompensas Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) disponibilizar 

recompensas desde o início da intervenção, isto é, 

oferecer prémios à criança, como forma de a gratificar 

por um comportamento adequado, previamente definido 

ou não como objetivo a atingir 

1.1.1.1.3.2. Utiliza os tempos de pausa e/ou 

sossego 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) utilizar os tempos de 

pausa e/ou sossego desde o início da intervenção, como 

forma de gerir comportamentos desadequados e/ou 

comportamentos desadequados graves da criança 

1.1.1.1.3.3. Estabelece limites com a criança Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) estabelecer limites 
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com a criança desde o início da intervenção, o que 

significa que impõe limites e age de acordo com o seu 

cumprimento ou incumprimento 

1.1.1.1.3.4. Envolve a criança na preparação 

de tarefas diárias 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) envolver a criança na 

preparação de tarefas diárias desde o início da 

intervenção, atribuindo-lhe um papel ativo na escolha 

do vestuário a utilizar no dia seguinte 

1.1.1.2. Nutrição Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

nutrição que passou a existir ou que se alterou em termos 

de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.1.1.2.1. Lê os rótulos dos alimentos Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) efetuar a leitura dos 

rótulos alimentares desde o início da intervenção 

1.1.1.2.2. Confeciona os alimentos de forma 

mais saudável 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) confecionar os 

alimentos de forma mais saudável desde o início da 

intervenção, o que inclui a introdução, retirada e/ou 

substituição de ingredientes e/ou de métodos de 

confeção 

1.1.1.2.3. Envolve a criança no planeamento e 

decisão 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) envolver a criança no 

planeamento e decisão de escolhas alimentares desde o 

início da intervenção, tanto em situações quotidianas, 

como em situações de risco face ao comportamento 

alimentar da criança, como festas de aniversário 

1.1.1.2.4. Impõe regras na alimentação Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) impor regras na 

alimentação, em termos de qualidade e/ou quantidade, 

nomeadamente, através da recusa dos pedidos de 

alimentos pouco saudáveis por parte da criança 

1.1.1.2.5. Disponibiliza semanalmente “dia da 

asneira” 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) disponibilizar 

semanalmente «dia da asneira» desde o início da 

intervenção, permitindo nesse dia a ingestão alimentar 

sem restrições por parte da criança 

1.1.1.2.6. Perspetiva a nutrição de outra forma Esta subcategoria codifica informação referente 

referente ao facto do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) 
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perspetivar a nutrição de outra forma desde o início da 

intervenção 

1.1.1.3. Atividade física  Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

atividade física que passou a existir ou que se alterou em 

termos de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.1.1.3.1. Disponibiliza/incentiva brincadeiras 

ativas 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) 

disponibilizar/incentivar brincadeiras ativas, como 

saltar, dançar, jogar bowling, desde o início da 

intervenção 

1.1.1.3.2. Disponibiliza/incentiva deslocações 

ativas 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) 

disponibilizar/incentivar deslocações ativas, como 

caminhar, desde o início da intervenção 

1.1.1.3.3. Limita o tempo da criança em 

atividades sedentárias 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) limitar o tempo 

despendido pela criança em atividades sedentárias, 

como ver televisão, disponibilizando atividades 

alternativas, desde o início da intervenção 

1.1.1.4. Outras mudanças no Pai e/ou Mãe 

e/ou Cuidador(a) 

 

Esta subcategoria codifica informação referente a outras 

mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no pai 

e/ou mãe e/ou cuidador(a) desde o início da intervenção 

1.1.1.4.1. Perda de peso Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter perdido peso desde 

o início da intervenção 

1.1.1.4.2. Menor sobrecarga emocional Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) apresentar menor 

sobrecarga emocional e, consequentemente, maior bem-

estar, desde o início da intervenção, o que pode estar 

associado à diminuição da culpabilidade pelo problema 

de saúde da criança  

1.1.2. Na Criança  Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na criança que passou a existir ou que se alterou 

em termos de frequência e/ou intensidade desde o início 

da intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.1.2.1. Comportamento em sentido lato Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na criança ao nível do comportamento geral que 

passou a existir ou que se alterou em termos de 
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frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.1.2.1.1. É mais calma/paciente Esta subcategoria codifica informação referente às 

mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na 

criança relacionadas com o facto de ser mais 

calma/paciente desde o início da intervençãp 

1.1.2.1.1.1. Não faz/faz menos birras Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

da criança ter deixado de manifestar birras ou a fazê-lo 

com menos frequência desde o início da intervenção 

1.1.2.1.1.2. Espera calmamente Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

da criança esperar calmamente pela sua vez de falar ou 

pela hora das refeições desde o início da intervenção 

1.1.2.1.1.3. Aceita um "não" Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança aceitar um “não” desde o início da 

intervenção 

1.1.2.1.1.4. Melhoria genérica nesta dimensão 

comportamental 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ter apresentado uma melhoria genérica 

nesta dimensão comportamental (mais calma/paciente) 

desde o início da intervenção 

1.1.2.1.2. É mais participativa/focada Esta subcategoria codifica informação referente às 

mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na 

criança relacionadas com o facto de ser mais 

participativa/focada desde o início da intervenção 

1.1.2.1.2.1. Em contexto doméstico Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ser mais participativa/focada em contexto 

doméstico desde o início da intervenção, o que pode ter 

que ver com a participação na execução de tarefas 

domésticas ou com o facto de estar mais focada nas 

conversas  

1.1.2.1.2.2. Em contexto escolar Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ser mais participativa/focada em contexto 

escolar desde o início da intervenção, o que significa que 

se encontra mais participativa e concentrada nas aulas 

1.1.2.1.2.3. Outros contextos/sem especificar o 

contexto 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ser mais participativa/focada noutros 

contextos ou sem especificação do contexto desde o 

início da intervenção 

1.1.2.1.3. É mais madura/responsável Esta subcategoria codifica informação referente às 

mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na 
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criança relacionadas com o facto de ser mais 

madura/responsável desde o início da intervenção 

1.1.2.2. Comportamento relacionado com as 

alterações no estilo de vida 

Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na criança ao nível do comportamento 

relacionado com as alterações no estilo de vida que 

passou a existir ou que se alterou em termos de 

frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.1.2.2.1. É mais regrada na alimentação Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ser mais regrada na alimentação desde o 

início da intervenção, o que pressupõe uma ingestão 

alimentar mais lenta e/ou mais saudável, em termos de 

qualidade e/ou quantidade 

1.1.2.2.2. É mais regrada na atividade física Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ser mais regrade na atividade física desde o 

início da intervenção, o que se traduz no aumento da 

frequência/intensidade da prática de atividade física 

1.1.2.2.3. É mais proativa na implementação 

das mudanças 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ser mais proativa na implementação das 

mudanças desde o início da intervenção, demonstrando 

iniciativa e predisposição para a mudança ao nível da 

alimentação e/ou da atividade física 

1.1.2.2.4. Tem mais consciência do problema 

e/ou da importância da mudança 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ter mais consciência do problema e/ou da 

importância da mudança desde o início da intervenção, 

refletindo-se numa maior aceitação e compreensão da 

necessidade de implementar mudanças no estilo de vida  

1.1.2.3. Outras mudanças na criança   Esta subcategoria codifica informação referente a outras 

mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na 

criança desde o início da intervenção 

1.1.2.3.1. Controlo do peso Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ter mantido ou perdido peso desde o início 

da intervenção 

1.1.2.3.2. Maior satisfação com a imagem 

corporal 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança apresentar maior satisfação com a imagem 

corporal desde o início da intervenção 

1.1.2.3.3. Bem-estar geral Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança apresentar um maior bem-estar geral, 

sentido-se melhor desde o início da intervenção 
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1.1.3. Na Família Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na família que passou a existir ou que se alterou 

em termos de frequência e/ou intensidade desde o início 

da intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.1.3.1. Nutrição  Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na família ao nível da nutrição que passou a 

existir ou que se alterou em termos de frequência e/ou 

intensidade desde o início da intervenção, e que se 

manteve ao longo do tempo 

1.1.3.1.1. Retirada parcial ou total de 

alimentos pouco saudáveis 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a família ter retirado parcial ou totalmente alimentos 

pouco saudáveis do ambiente doméstico, como bolachas 

e cereais de chocolate, batatas fritas, Coca-Cola, 

refeições pré-confecionadas, sumos, bolos de 

confeitaria, entre outros, desde o início da intervenção 

1.1.3.1.2. Imposição de limites no consumo de 

alimentos pouco saudáveis 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a família impor limites no consumo de alimentos 

pouco saudáveis desde o início da intervenção 

1.1.3.1.3. Disponibilidade para novos 

alimentos 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a família se encontrar mais disponível para 

experimentar novos alimentos desde o início da 

intervenção 

1.1.3.1.4. Planeamento das idas ao 

supermercado 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a família planear as idas ao supermercado desde o 

início da intervenção, através da utilização de listas de 

compras e dirigindo-se apenas aos locais onde necessita, 

por forma a evitar a aquisição de alimentos adicionais 

1.1.3.1.5. Substituição do prato normal por 

prato de sobremesa 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a família ter substituído a utilização do prato normal 

pelo prato de sobremesa, como forma de reduzir as 

porções alimentares, desde o início da intervenção 

1.1.3.1.6. Melhoria genérica na alimentação Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a família apresentra uma melhoria na alimentação 

desde o início da intervenção 

1.1.3.2. Atividade física  Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na família ao nível da atividade física que 

passou a existir ou que se alterou em termos de 

frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 
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1.1.3.2.1. Diminuição do comportamento 

sedentário da família 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a família ter manifestado uma redução do tempo 

despendido em atividades sedentárias, como ver 

televisão, utilizar o telemóvel e o computador, entre 

outras, tornando ativo o tempo de lazer, praticando 

exercício físico, conhecendo sítios novos, entre outras 

atividades, desde o início da intervenção 

1.2. Mudanças positivas e não mantidas ao 

longo do tempo 

Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo que passou a existir ou que se alterou em termos 

de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que não se manteve ao longo do tempo 

1.2.1. No Pai e/ou Mãe e/ou Cuidador(a) Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) que passou a 

existir ou que se alterou em termos de frequência e/ou 

intensidade desde o início da intervenção, e que não se 

manteve ao longo do tempo 

1.2.1.1. Parentalidade positiva Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

parentalidade positiva que passou a existir ou que se 

alterou em termos de frequência e/ou intensidade desde 

o início da intervenção, e que não se manteve ao longo 

do tempo 

1.2.1.1.1. Utilização das grelhas de 

comportamento 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

utilização das grelhas de comportamento por parte do 

pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) desde o início da 

intervenção, e interrupção do uso desta prática parental, 

devido ao facto de não ter sido considerada necessária 

ou por ter cumprido o seu objetivo, não justificando o 

prosseguimento da sua utilização 

1.2.1.2. Nutrição Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

nutrição que passou a existir ou que se alterou em termos 

de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que não se manteve ao longo do tempo 

1.2.1.2.1. Implementação da sopa no início das 

refeições 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

implementação da sopa no início das refeições por parte 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) desde o início da 

intervenção, e interrupção desta prática alimentar 

1.2.1.3. Atividade física  Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 
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atividade física que passou a existir ou que se alterou em 

termos de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que não se manteve ao longo do tempo 

1.2.1.3.1 Disponibilização de deslocação ativas Esta subcategoria codifica informação referente à 

disponibilização de deslocações ativas, como 

caminhadas, desde o início da intervenção, e interrupção 

desta prática de atividade física 

1.2.2. Na criança  Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na criança que passou a existir ou que se alterou 

em termos de frequência e/ou intensidade desde o início 

da intervenção, e que não se manteve ao longo do tempo 

1.2.2.1. Comportamento relacionado com as 

alterações no estilo de vida 

Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na criança ao nível do comportamento 

relacionado com as alterações no estilo de vida que 

passou a existir ou que se alterou em termos de 

frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que não se manteve ao longo do tempo 

1.2.2.1.1. Aumento da prática de atividade 

física 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança ter apresentado um aumento da prática de 

atividade física desde o início da intervenção, sendo que 

tal mudança não permaneceu ao longo do tempo.  

1.3. Mudanças negativas e mantidas ao longo 

do tempo  

Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

negativo que passou a existir ou que se alterou em 

termos de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.3.1. No Pai e/ou Mãe e/ou Cuidador(a) Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

negativo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) que passou a 

existir ou que se alterou em termos de frequência e/ou 

intensidade desde o início da intervenção, e que se 

manteve ao longo do tempo 

1.3.1.1. Nutrição Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

negativo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

nutrição que passou a existir ou que se alterou em termos 

de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que se manteve ao longo do tempo 

1.3.1.1.1. Repreende a criança como forma de 

incentivar a alimentação saudável 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter passado a 

repreender a criança desde o início da intervenção, como 

forma de a incentivar a adotar uma alimentação 
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saudável, chamando a atenção em relação às suas 

escolhas alimentares 

1.4. Mudanças negativas e não mantidas ao 

longo do tempo 

Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

negativo que passou a existir ou que se alterou em 

termos de frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que não se manteve ao longo do tempo 

1.4.1. Na Criança  

 

Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

negativo na criança que passou a existir ou que se 

alterou em termos de frequência e/ou intensidade desde 

o início da intervenção, e que não se manteve ao longo 

do tempo 

1.4.1.1. Comportamento em sentido lato Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

positivo na criança ao nível do comportamento geral que 

passou a existir ou que se alterou em termos de 

frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que não se manteve ao longo do tempo 

1.4.1.1.1. Deterioramento do comportamento Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

da criança ter apresentado um deterioramento do 

comportamento desde o início da intervenção, situação 

que não se manteve ao longo do tempo 

1.4.1.2. Comportamento relacionado com as 

alterações no estilo de vida 

Esta subcategoria codifica informação referente a algo 

negativo na criança ao nível do comportamento 

relacionado com as alterações no estilo de vida que 

passou a existir ou que se alterou em termos de 

frequência e/ou intensidade desde o início da 

intervenção, e que não se manteve ao longo do tempo 

1.4.1.2.1. Ingestão alimentar às escondidas Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

da criança ter manifestado um comportamento alimentar 

às escondidas desde o início da intervenção, situação 

que não se manteve ao longo do tempo 

2. Mudanças ambicionadas, mas não 

totalmente alcançadas 

Esta categoria codifica informação referente a 

mudanças que se pretendia terem ocorrido desde o início 

da intervenção, e que não foram totalmente atingidas 

2.1. No Pai e/ou Mãe e/ou Cuidador(a) Esta subcategoria codifica informação referente a 

mudanças que se pretendia terem ocorrido no pai e/ou 

mãe e/ou cuidador(a) desde o início da intervenção, e 

que não foram totalmente atingidas 

2.1.1. Parentalidade positiva Esta subcategoria codifica informação referente a 

mudanças que se pretendia terem ocorrido no pai e/ou 

mãe e/ou cuidador(a) desde o início da intervenção ao 
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nível da parentalidade positiva, e que não foram 

totalmente atingidas 

2.1.1.1. Ser menos rígido(a)/intolerante Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado ser 

menos rígido/intolerante na atuação com a criança, 

mudança que não foi totalmente alcançada desde o 

início da intervenção 

2.1.1.2. Ser mais calmo(a) Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado ser 

mais calmo(a) na atuação com a criança, mudança que 

não foi totalmente alcançada desde o início da 

intervenção 

2.1.1.3. Não aceder aos pedidos de bens 

materiais 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado deixar 

de aceder aos pedidos da criança no sentido de obter 

bens materiais, mudança que não foi totalmente 

alcançada desde o início da intervenção 

2.1.2. Nutrição Esta subcategoria codifica informação referente a 

mudanças que se pretendia terem ocorrido no pai e/ou 

mãe e/ou cuidador(a) desde o início da intervenção ao 

nível da nutrição, e que não foram totalmente atingidas 

2.1.2.1. Não adquirir alimentos pouco 

saudáveis 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado deixar 

de adquirir alimentos pouco saudáveis, mudança que 

não foi totalmente alcançada desde o início da 

intervenção 

2.1.3. Atividade física Esta subcategoria codifica informação referente a 

mudanças que se pretendia terem ocorrido no pai e/ou 

mãe e/ou cuidador(a) desde o início da intervenção ao 

nível da atividade física, e que não foram totalmente 

atingidas 

2.1.3.1. Promover a prática de atividade física Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado 

promover a prática de atividade física por parte da 

criança, nomeadamente, inscrevendo-a numa atividade 

desportiva, mudança que não foi totalmente alcançada 

desde o início da intervenção 

2.2. Na Criança Esta subcategoria codifica informação referente a 

mudanças que se pretendia terem ocorrido na criança 
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desde o início da intervenção, e que não foram 

totalmente atingidas 

2.2.1. Comportamento em sentido lato Esta subcategoria codifica informação referente a 

mudanças que se pretendia terem ocorrido na criança 

desde o início da intervenção ao nível do 

comportamento geral, e que não foram totalmente 

atingidas 

2.2.1.1. Ser menos desafiadora Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado que a 

criança demonstrasse um comportamento menos 

desafiante na interação com os pais, mudança que não 

foi totalmente alcançada desde o início da intervenção 

2.2.1.2. Não fazer birras Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado que a 

criança deixasse de fazer birras, mudança que não foi 

totalmente alcançada desde o início da intervenção 

2.2.2. Comportamento relacionado com as 

alterações no estilo de vida 

Esta subcategoria codifica informação referente a 

mudanças que se pretendia terem ocorrido na criança 

desde o início da intervenção ao nível do 

comportamento relacionado com as alterações no estilo 

de vida, e que não foram totalmente atingidas 

2.2.2.1. Adotar hábitos saudáveis por 

iniciativa própria 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado que a 

criança demonstrasse proatividade na implementação de 

hábitos saudáveis ao nível da nutrição e/ou atividade 

física, mudança que não foi totalmente alcançada desde 

o início da intervenção 

2.2.2.2. Reduzir ingestão alimentar como 

forma de lidar com emoções 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado que a 

criança reduzisse a ingestão alimentar como forma de 

lidar com emoções (isto é, não recorrer ao 

comportamento alimentar no sentido de atenuar 

emoções negativas, como frustração, ansiedade, entre 

outras), mudança que não foi totalmente alcançada 

desde o início da intervenção 

2.2.2.3. Demonstrar interesse por mais 

atividades 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado que a 

criança demonstrasse interesse por mais atividades, 

como teatro, hóquei em patins, futebol, basquetebol, 
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entre outras, mudança que não foi totalmente alcançada 

desde o início da intervenção 

2.2.2.4. Realizar mais atividades no exterior Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ter ambicionado que a 

criança praticasse mais atividades no exterior, como 

brincar na rua, andar de bicicleta, passear o cão, entre 

outras, mudança que não foi totalmente alcançada desde 

o início da intervenção 

3. Fatores promotores das mudanças Esta categoria codifica informação referente a todos os 

aspetos que os participantes identificaram como causas 

ou fatores que coadjuvaram na mudança 

3.1. A intervenção Esta subcategoria codifica informação referente à 

intervenção enquanto um fator promotor das mudanças 

3.1.1. Aprendizagem Esta subcategoria codifica informação referente à 

componente associada à aprendizagem de estratégias ao 

longo da intervenção enquanto fator promotor das 

mudanças 

3.1.2. Experiência de grupo Esta subcategoria codifica informação referente à 

componente associada à experiência de grupo na 

intervenção enquanto fator promotor das mudanças 

3.1.3. Tomada de consciência Esta subcategoria codifica informação referente à 

componente associada à tomada de consciência inerente 

à intervenção (isto é, o alerta para a necessidade de 

implementar mudanças) enquanto fator promotor das 

mudanças 

3.1.4. Apropriação de conteúdos por parte da 

criança 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

familiarização da criança com temáticas abordadas nas 

sessões enquanto fator promotor das mudanças 

3.1.5. Sem especificar a componente da 

intervenção que promoveu as mudanças 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

intervenção enquanto fator promotor das mudanças, sem 

especificação da componente com atuação nesse sentido 

3.2. Prática de atividade física por parte da 

criança 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

prática de atividade física por parte da criança enquanto 

fator promotor das mudanças 

3.3. Empenho de elementos da família nuclear Esta subcategoria codifica informação referente ao 

esforço e dedicação de elementos da família nuclear (de 

todos os elementos da família nuclear ou apenas da mãe) 

no sentido da implementação das mudanças enquanto 

fator promotor das mudanças 



21 

 

3.4. Consciencialização da criança das 

consequências do excesso de peso/obesidade 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

tomada de consciência por parte da criança em relação 

às consequências do excesso de peso/obesidade 

(associado ou não com o facto de conhecer as 

implicações deste problema de saúde num elemento da 

família nuclear) enquanto fator promotor das mudanças 

3.5. Reforço positivo à criança Esta subcategoria codifica informação referente ao 

reforço positivo verbal à criança (ou seja, 

elogios/incentivos) enquanto fator promotor das 

mudanças 

3.6. Tempo de qualidade com a criança e/ou 

em família 

Esta subcategoria codifica informação referente ao 

tempo de qualidade com a criança e/ou em família 

enquanto fator promotor das mudanças  

3.7. Implementação das grelhas de 

comportamento 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

implementação das grelhas de comportamento enquanto 

fator promotor das mudanças 

4. Dificuldades sentidas desde o início da 

intervenção 

Esta categoria codifica informação referente a 

adversidades/obstáculos na implementação das 

mudanças desde o início da intervenção, que foram 

ultrapassadas(os) ou não 

4.1. Passividade ou resistência à mudança por 

parte da criança 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

passividade ou resistência da criança em relação à 

implementação das mudanças ao nível da nutrição e/ou 

atividade física enquanto dificuldade sentida desde o 

início da intervenção 

4.2. Pouca disponibilidade de elementos da 

família nuclear 

Esta subcategoria codifica informação referente à falta 

de disponibilidade de elementos da família nuclear (pai 

e/ou mãe e/ou cuidador(a) e/ou criança) enquanto 

dificuldade sentida desde o início da intervenção, na 

medida em que impossibilitou a comparência à 

totalidade das sessões e/ou dificultou a implementação 

das mudanças 

4.3. Situação de confinamento resultante de 

pandemia 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

situação de confinamento resultante de pandemia 

enquanto dificuldade sentida desde o início da 

intervenção, na medida em que a criança tinha acesso 

constante aos alimentos e/ou não era incentivada à 

prática de atividade física no exterior, dado o risco de 

infeção pelo vírus COVID-19 
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4.4. Dificuldade na sensibilização de 

familiares 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sensibilização de familiares em relação à necessidade de 

implementar mudanças na alimentação e/ou no estilo de 

vida enquanto dificuldade sentida desde o início da 

intervenção 

4.5. Dificuldade na implementação da 

atividade física 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

implementação da atividade física enquanto dificuldade 

sentida desde o início da intervenção, o que pode estar 

associado à ausência de estratégias para atingir este 

objetivo ou a fracas condições meteorológicas para a 

prática de atividade física no exterior 

4.6. Dificuldade em aplicar os conhecimentos 

adquiridos na intervenção 

Esta subcategoria codifica informação referente à  

aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos 

na intervenção enquanto dificuldade sentida desde o 

início da intervenção 

4.7. Dificuldade em contrariar a criança Esta subcategoria codifica informação referente à 

necessidade de não aceder aos pedidos da criança 

enquanto dificuldade sentida desde o início da 

intervenção 

4.8. Preço elevado de alimentos saudáveis Esta subcategoria codifica informação referente ao 

preço elevado de alimentos saudáveis enquanto 

dificuldade sentida desde o início da intervenção 

4.9. Idade precoce da criança para 

consciencialização da importância da 

mudança 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a criança não ter a idade necessária para tomar 

consciência da importância da mudança enquanto 

dificuldade sentida desde o início da intervenção 

4.10. Desenvolvimento pubertário da criança Esta subcategoria codifica informação referente ao 

desenvolvimento pubertário da criança enquanto 

dificuldade sentida desde o início da intervenção, na 

medida em que dificultou a perda de peso 

5. Aspetos significativos da intervenção Esta categoria codifica informação referente aos aspetos 

positivos e negativos da intervenção, assim como os 

sentimentos experienciados ao longo da sessões e 

sugestões de mudança da intervenção 

5.1. Sentimentos experienciados ao longo das 

sessões 

Esta subcategoria codifica informação referente aos 

sentimentos experienciados pelos participantes ao longo 

das sessões da intervenção 

5.1.1. Descontração Esta subcategoria codifica informação referente à 

descontração sentida ao longo das sessões da 

intervenção 
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5.1.2. Integração no grupo Esta subcategoria codifica informação referente à 

integração no grupo sentida ao longo das sessões da 

intervenção 

5.1.3. Exposição/adaptação a pessoas não 

familiares 

Esta subcategoria codifica informação referente ao 

constrangimento associado à perceção de se estar a 

expor perante o grupo e/ou à adaptação a pessoas não 

familiares na fase inicial do programa, como sentimento 

experienciado nas sessões da intervenção 

5.2. Aspetos positivos da intervenção Esta subcategoria codifica informação referente aos 

aspetos que os participantes percecionaram como 

positivos na intervenção  

5.2.1. Processos e experiências grupais Esta subcategoria codifica informação referente aos 

aspetos que os participantes percecionaram como 

positivos na intervenção, ao nível dos processos e 

experiências grupais 

5.2.1.1. Partilha de experiências Esta subcategoria codifica informação referente à 

partilha de experiências entre elementos do grupo como 

aspeto positivo da intervenção 

5.2.1.2. Universalidade Esta subcategoria codifica informação referente a 

sentimentos de universalidade e normalização, 

relacionados com a constatação de que os outros 

elementos do grupo apresentam as mesmas dificuldades, 

como aspeto positivo da intervenção 

5.2.1.3. Modelagem Esta subcategoria codifica informação referente à 

aprendizagem observacional de formas alternativas de 

lidar com o problema, como aspeto positivo da 

intervenção 

5.2.1.4. Abertura/honestidade Esta subcategoria codifica informação referente à 

abertura e honestidade dos elementos do grupo para 

expor e debater as temáticas associadas ao excesso de 

peso/obesidade das criança, como aspeto positivo da 

intervenção 

5.2.1.5. Altruísmo/suporte social Esta subcategoria codifica informação referente ao 

suporte social e entreajuda entre os vários elementos, 

como aspeto positivo da intervenção 

5.2.1.6. Coesão grupal Esta subcategoria codifica informação referente à 

coesão do grupo como aspeto positivo da intervenção 

5.2.2. Características estruturais da 

intervenção 

Esta subcategoria codifica informação referente aos 

aspetos que os participantes percecionaram como 
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positivos na intervenção, ao nível das características 

estruturais da intervenção 

5.2.2.1. Materiais disponibilizados Esta subcategoria codifica informação referente aos 

materiais disponibilizados, nomeadamente manual, 

brochura de jogos ativos e material audiovisual de 

suporte, como aspeto positivo da intervenção 

5.2.2.2. Organização das sessões Esta subcategoria codifica informação referente à forma 

organizada como os conteúdos foram dinamizados 

(pausadamente, cada assunto em sua sessão) e/ou  

caráter prático das sessões, após exposição teórica, e/ou 

agendamento prévio das sessões, como aspeto positivo 

da intervenção 

5.2.2.3. Frequência/periodicidade das sessões Esta subcategoria codifica informação referente à 

frequência e/ou periodicidade das sessões como aspeto 

positivo da intervenção 

5.2.2.4. Abrangência de conteúdos da 

intervenção 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

abrangência de contéudos como aspeto positivo da 

intervenção 

5.2.2.5. Intervenção não envolver a criança Esta subcategoria codifica informação referente à 

ausência da criança nas sessões como aspeto positivo da 

intervenção, na medida em que a criança não é 

designada como agente principal da mudança  

5.2.2.6. Intervenção gratuita Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de a intervenção ser gratuita como aspeto positivo da 

intervenção 

5.2.3. Características do(a) psicólogo(a) Esta subcategoria codifica informação referente aos 

aspetos que os participantes percecionaram como 

positivos na intervenção, ao nível das características 

do(a) psicólogo(a) 

5.2.3.1. Disponibilidade Esta subcategoria codifica informação referente à 

disponibilidade do(a) psicólogo(a) para apoiar/ajudar os 

participantes e/ou explicar/esclarecer os conteúdos 

como aspeto positivo da intervenção  

5.2.3.2. Clareza Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do(a) psicólogo(a) ser claro(a) e preciso(a) na 

abordagem dos conteúdos como aspeto positivo da 

intervenção 

5.2.3.3. Simpatia Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do(a) psicólogo(a) ser simpático(a) como aspeto 

positivo da intervenção 
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5.2.3.4. Características positivas do(a) 

psicólogo(a), sem especificação 

Esta subcategoria codifica informação referente a 

características positivas do(a) psicólogo(a), sem 

especificação 

5.2.4. Impacto geral da intervenção Esta subcategoria codifica informação referente aos 

aspetos que os participantes percecionaram como 

positivos na intervenção, ao nível do impacto geral da 

mesma 

5.2.4.1. Obtenção de informação participada Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do impacto geral da intervenção se ter traduzido na 

obtenção de informação participada, sob a forma de 

instrução didática (receber informações) e 

aconselhamento direto (estratégias, conselhos, 

sugestões ou orientações)  

5.2.4.2. Alerta Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do impacto geral da intervenção se ter traduzido na 

tomada de consciência a vários níveis  

5.2.4.3. Desenvolvimento de competências Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do impacto geral da intervenção se ter traduzido no 

desenvolvimento de competências de gestão dos 

comportamentos problemáticos relacionados com o 

peso 

5.2.4.4. Empoderamento/motivação para a 

mudança 

Esta subcategoria codifica informação referente ao ao 

facto do impacto geral da intervenção se ter traduzido 

no empoderamento/motivação para implementar e/ou 

manter as mudanças 

5.2.4.5. Incutir da esperança Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do impacto geral da intervenção se ter traduzido na 

estimulação e manutenção da esperança  

5.2.4.6. Utilidade para toda a família nuclear Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do impacto geral da intervenção se ter traduzido em 

ganhos para toda a família nuclear 

5.2.4.7. Crescimento pessoal Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

do impacto geral da intervenção se ter traduzido no 

crescimento pessoal do participante 

5.3. Aspetos negativos da intervenção Esta subcategoria codifica informação referente aos 

aspetos que os participantes percecionaram como 

negativos na intervenção 

5.3.1. Processos e experiências grupais Esta subcategoria codifica informação referente aos 

aspetos que os participantes percecionaram como 
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negativos na intervenção, ao nível dos processos e 

experiências grupais 

5.3.1.1. Escassa realização de contactos 

telefónicos entre participantes 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

escassa realização de contactos telefónicos, proposta 

pelo(a) psicólogo(a), como aspeto negativo da 

intervenção 

5.3.1.2. Pouca discussão de ideias nas sessões Esta subcategoria codifica informação referente à pouca 

discussão de ideias nas sessões como aspeto negativo da 

intervenção 

5.3.1.3. Absentismo de alguns participantes 

nas sessões 

Esta subcategoria codifica informação referente às 

consequências associadas ao absentismo de alguns 

participantes nas sessões como aspeto negativo da 

intervenção 

5.3.2. Características estruturais da 

intervenção 

Esta subcategoria codifica informação referente aos 

aspetos que os participantes percecionaram como 

negativos na intervenção, ao nível das características 

estruturais da intervenção 

5.3.2.1. Menor eficácia das sessões telefónicas 

individuais 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

perceção de menor eficácia das sessões telefónicas 

individuais em comparação com as sessões presenciais 

em grupo como aspeto negativo da intervenção 

5.3.2.2. Nem todas as estratégias se aplicam a 

todos os casos 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de nem todas as estratégias abordadas nas sessões se 

aplicarem a todos os casos, o que pode estar associado à 

idade ou a características pessoais da criança, como 

aspeto negativo da intervenção 

5.3.2.3. Nem todas as estratégias têm 

resultados consistentes em todos os casos 

Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

de nem todas as estratégias terem resultados 

consistentes em todos os casos como aspeto negativo da 

intervenção 

5.3.2.4. Extensa exposição teórica das sessões Esta subcategoria codifica informação referente ao facto 

das sessões incluírem uma extensa exposição de 

contéudos teóricos como aspeto negativo da intervenção 

5.3.2.5. Horários das sessões Esta subcategoria codifica informação referente aos 

horários das sessões (horário pós-laboral) como aspeto 

negativo da intervenção 

5.4. Sugestões de mudança da intervenção Esta subcategoria codifica informação referente a 

sugestões de mudança da intervenção 
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5.4.1. Aumentar o número de sessões da 

intervenção 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão associada ao aumento do número de sessões da 

intervenção 

5.4.2. Incluir a presença da criança na 

intervenção 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada à inclusão da criança na intervenção, 

nomeadamente através de algumas sessões dirigidas à 

díade pai e/ou mãe e/ou cuidador(a)-criança, ou algumas 

sessões dirigidas exclusivamente à criança 

5.4.3. Realizar todas as sessões em formato 

presencial e/ou em grupo 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada à realização da totalidade das 

sessões em formato presencial e/ou em grupo,  mediante 

a não realização das sessões telefónicas individuais 

5.4.4. Explorar mais material audiovisual de 

suporte 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada à exploração mais aprofundada do 

material audiovisual de suporte 

5.4.5. Direcionar a intervenção para uma 

idade mais precoce da criança 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada à dinamização da intervenção numa 

idade mais precoce da criança 

5.4.6. Direcionar algumas sessões a toda a 

família nuclear 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada à dinamização da intervenção (pelo 

menos, alguma sessões) junto de todos os elementos da 

família nuclear (por exemplo, pais, criança e irmãos) 

5.4.7. Incentivar a presença do pai da criança 

nas sessões 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada ao incentivo da presença do pai, pelo 

menos, em algumas sessões da intervenção 

5.4.8. Disponibilizar mais tempo das sessões 

para discussão de ideias 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada à disponibilização de mais tempo 

das sessões para discussão de ideias 

5.4.9. Fornecer o material audiovisual de 

suporte 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada ao fornecimento do material 

audiovisual de suporte para uso próprio 

5.4.10. Desenvolver a intervenção em contexto 

escolar 

Esta subcategoria codifica informação referente à 

sugestão  associada à dinamização da intervenção em 

contexto escolar 

 

 


