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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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 O presente estudo é parte integrante do projeto de investigação  “Intervenção no 

excesso de peso e na obesidade infantil: Eficácia de um programa para pais enquanto agentes 

de mudança (Lifestyle)” (POCI-01-0145-FEDER-030715) (Coordenação: Prof. Doutora 

Orlanda Maria da Silva Rodrigues da Cruz), desenvolvido na Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto e no Centro de Psicologia da Universidade 

do Porto (FPCEUP), e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/SAU-

NUT/30715/2017). 

 Como colaboradora deste projeto de investigação, durante os anos letivos 2018/2019 

e 2019/2020, participei ativamente na recolha e análise de dados qualitativos no momento 

de avaliação pós-intervenção, após o término do programa de parentalidade positiva “Triplo 

P Lifestyle em Grupo” (TPLG). 

 O presente estudo constitui uma análise preliminar das entrevistas semiestruturadas 

realizadas junto dos participantes, com o objetivo de construir um sistema de codificação, a 

partir dos dados que emergiram do material empírico recolhido, visando, assim, 

complementar o estudo da efetividade do programa, através da compreensão do processo de 

mudança. 
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Resumo 

 

 

Tendo em conta a elevada prevalência mundial do excesso de peso e obesidade nas 

camadas etárias mais jovens, assim como as consequências negativas deste problema ao 

nível físico e psicossocial, torna-se premente intervir desde cedo neste domínio. Apesar da 

escassez de programas de intervenção parental documentados na literatura, a evidência tem 

sugerido a importância do envolvimento dos pais no combate ao excesso de peso e à 

obesidade infantil. Este estudo visou complementar o estudo da efetividade do programa de 

intervenção parental “Triplo P Lifestyle em Grupo” (TPLG) em Portugal, através da 

compreensão do processo de mudança. Trata-se de um estudo pioneiro, uma vez que não 

existem nenhum programa parental validado em Portugal. 

Este estudo qualitativo pretendeu criar um sistema de codificação relacionado com a 

experiência dos participantes no programa TPLG, a partir da análise qualitativa da Entrevista 

de Mudança aplicada no final da intervenção. As entrevistas semiestruturadas foram 

realizadas junto de 13 indivíduos (10 mães, 2 pais e 1 cuidadora). A técnica de análise de 

informação utilizada correspondeu à análise de conteúdo temática. 

As categorias obtidas neste estudo sugerem que o programa TPLG promoveu 

mudanças, sobretudo, positivas, em várias áreas (i.e., parentalidade positiva, nutrição, 

atividade física e comportamento da criança) e em vários alvos [i.e., pai/mãe/cuidador(a), 

criança e família], sendo que algumas foram mantidas ao longo do tempo, e outras não. A 

componente associada à aprendizagem na intervenção parece ter constituído o principal fator 

promotor destas mudanças. Foram, ainda, identificadas algumas mudanças ambicionadas, 

mas não totalmente alcançadas no pai/mãe/cuidador(a), tais como promover a prática de 

atividade física e não adquirir alimentos pouco saudáveis, e na criança, nomeadamente no 

que se refere à adoção de hábitos saudáveis por iniciativa própria. Adicionalmente, 

verificaram-se, em alguns casos, dificuldades na implementação das mudanças. A análise 

das entrevistas sugere, ainda, a atribuição de diversos aspetos positivos aos processos e 

experiências grupais, assim como às características estruturais da intervenção e do 

psicólogo(a). O impacto geral da intervenção parece ser bastante positivo, embora tenham 

sido identificados alguns aspetos negativos, assim como sugestões de mudança da 

intervenção.  

O presente estudo sugere que, na perspetiva dos participantes do programa parental 

TPLG na obesidade infantil, o mesmo promove a adoção de práticas de parentalidade 
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positiva e favorece mudanças  ao nível do estilo de vida que envolvem, não só a criança, mas 

também os pais/mães/cuidadores(as) e a família.   

 

Palavras-Chave: Excesso de peso; Obesidade infantil; Programa de intervenção parental 

“Triplo P Lifestyle em Grupo”; Processo de Mudança 
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Abstract 

 

 

Taking into account the high worldwide prevalence of overweight and obesity in the 

younger age groups, as well as the negative consequences of this problem at the physical 

and psychosocial level, it is urgent to intervene early in this field. Despite the scarcity of 

parental intervention programs documented in the literature, the evidence has suggested the 

importance of parental involvement in combating overweight and childhood obesity. This 

study aimed to complement the study of the effectiveness of the parental intervention 

program “Triplo P Lifestyle em Grupo” (TPLG) in Portugal, by understanding the process 

of change. This is a pioneering study, since there is no validated parental program in 

Portugal. 

This qualitative study intended to create a coding system related to the experience of 

participants in the TPLG program, based on the qualitative analysis of the Change Interview 

applied at the end of the intervention. Semi-structured interviews were conducted with 13 

individuals (10 mothers, 2 fathers and 1 caregiver). The information analysis technique used 

corresponded to thematic content analysis. 

The categories obtained in this study suggest that the TPLG program has promoted, 

above all, positive changes in several areas (i.e., positive parenting, nutrition, physical 

activity and child's behavior) and in several targets (i.e., father/mother/caregiver, child and 

family), some of which have been maintained over time and others not. The component 

associated with learning in the intervention seems to have been the main factor promoting 

these changes. Some ambitious changes were also identified, but not fully achieved in the 

father/mother/caregiver, such as promoting the practice of physical activity and not buying 

unhealthy foods, and in the child, namely with regard to the adoption of healthy habits on 

their own initiative. Additionally, there were, in some cases, difficulties in implementing the 

changes. The analysis of the interviews also suggests the attribution of several positive 

aspects to group processes and experiences, as well as to the structural characteristics of the 

intervention and the psychologist. The overall impact of the intervention appears to be quite 

positive, although some negative aspects have been identified, as well as suggestions for 

changing the intervention. 

The present study suggests that, from the perspective of the participants of the TPLG 

parental program in childhood obesity, it promotes the adoption of positive parenting 
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practices and favors changes in the lifestyle that involve not only the child, but also the 

parents/mothers/caregivers and the family. 

 

Key-words: Overweight; Childhood obesity; Parental intervention program “Triplo P 

Lifestyle em Grupo”; Change process 
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Resumé 

 

 

Compte tenu de la forte prévalence mondiale du surpoids et de l'obésité chez les plus 

jeunes, ainsi que des conséquences négatives de ce problème au niveau physique et 

psychosocial, il est urgent d'intervenir tôt dans ce domaine. Malgré la rareté des programmes 

d'intervention parentale documentés dans la littérature, les preuves suggèrent l'importance 

de l'implication des parents dans la lutte contre le surpoids et l'obésité infantile. Cette étude 

visait à compléter l'étude de l'efficacité du programme d'intervention parentale “Triplo P 

Lifestyle em Grupo” (TPLG) au Portugal, en comprenant le processus de changement. Il 

s'agit d'une étude pionnière, car il n'y a pas de programmes parentaux validés au Portugal. 

Cette étude qualitative visait à créer un système de codage lié à l'expérience des 

participants au programme TPLG, basé sur l'analyse qualitative de l'entretien de changement 

appliqué à la fin de l'intervention. Des entretiens semi-structurés ont été menés auprès de 13 

personnes (10 mères, 2 pères et 1 soignant). La technique d'analyse de l'information utilisée 

correspond à l'analyse de contenu thématique. 

Les catégories obtenues dans cette étude suggèrent que le programme TPLG a 

favorisé avant tout des changements positifs dans plusieurs domaines (c.-à-d. parentalité 

positive, nutrition, activité physique et comportement de l'enfant) et dans plusieurs cibles 

(c.-à-d. père/mère/tuteur, enfant et famille), dont certains ont été maintenus au fil du temps 

et d'autres non. La composante associée à l'apprentissage dans l'intervention semble avoir 

été le principal facteur favorisant ces changements. Certains changements ambitieux ont 

également été identifiés, mais pas pleinement réalisés chez le père/mère/tuteur, comme la 

promotion de la pratique de l'activité physique et de ne pas acheter d'aliments malsains, et 

chez l'enfant, notamment en ce qui concerne l'adoption de habitudes saines de leur propre 

initiative. De plus, il y a eu, dans certains cas, des difficultés pour mettre en œuvre les 

changements. L'analyse des entretiens suggère également l'attribution de plusieurs aspects 

positifs aux processus et expériences de groupe, ainsi qu'aux caractéristiques structurelles de 

l'intervention et du psychologue. L'impact global de l'intervention semble assez positif, bien 

que certains aspects négatifs aient été identifiés, ainsi que des suggestions pour changer 

l'intervention. 

La présente étude suggère que, du point de vue des participants au programme 

parental TPLG sur l'obésité infantile, elle favorise l'adoption de pratiques parentales 
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positives et favorise les changements de mode de vie qui impliquent non seulement l'enfant, 

mais aussi les parents/les mères/soignants et la famille. 

 

Mots-clés: Poids excessif; Obésité infantile; Programme d'intervention parentale “Triplo P 

Lifestyle em Grupo”; Processus de changement 
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Introdução 

 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o excesso de peso e a obesidade 

dizem respeito à acumulação de gordura corporal resultante do desequilíbrio energético entre 

a quantidade de calorias consumidas e despendidas. Nas últimas décadas, a prevalência 

mundial tem vindo a aumentar drasticamente, nomeadamente nas camadas etárias mais 

jovens, o que faz com que se trate de um grave problema de saúde pública (World Health 

Organization, 2017). Com efeito, dados de 2016 revelam que, a nível mundial, 340 milhões 

de crianças e adolescentes, entre os 5 e os 19 anos de idade, tinham excesso de peso ou 

obesidade (WHO, 2017). Em Portugal, a prevalência de excesso de peso e de obesidade 

infantil, apesar de ter vindo a diminuir ao longo dos últimos anos, permanece elevada, sendo 

que, de acordo com o estudo COSI Portugal 2019, 29.6% das crianças portuguesas revelaram 

excesso de peso e 12.0% obesidade. Adicionalmente, dados de 2015-2016 do Inquérito 

Alimentar Nacional e de Atividade Física mostram que, da totalidade da população infantil 

e juvenil, o grupo etário dos 5 aos 9 anos é aquele que apresenta a maior prevalência 

ponderada de obesidade e pré-obesidade (38.1%; Lopes et al., 2017). 

A investigação indica que os problemas mais severos associados à obesidade infantil 

se prendem com consequências psicossociais e para a saúde (Dietz, 1998; Wabitsch, 2000). 

De facto, o impacto desta problemática na aparência física das crianças, associado à 

discriminação precoce e sistemática de que estas são alvo, pode levar a problemas 

psicossociais, tais como falta de confiança, baixa autoestima, imagem corporal negativa e 

isolamento social (Dietz, 1998; Must & Strauss, 1999; Phillips & Hill, 1998; Puhl & Latner, 

2007; Strauss, 2000; Stunkard & Wadden, 1992; Wabitsch, 2000). A par disto, as 

consequências do excesso de peso e da obesidade infantil incluem complicações ortopédicas, 

neurológicas, problemas metabólicos e gastrointestinais, hipoventilação noturna e apneia do 

sono, défices ao nível do sistema imunológico e infeções, dificuldades de mobilidade física, 

e aumento da pressão arterial e hipertensão (Daniels, 2009; Narang & Mathew, 2012; Must 

& Strauss, 1999; Wabitsch, 2000). De facto, Schwimmer, Burwinkle, e Varni (2003) 

verificaram que, quando comparadas com os seus pares saudáveis, as crianças com 

obesidade reportam menor qualidade de vida. Adicionalmente, vários estudos indicam que 

o excesso de peso e a obesidade infantil, sobretudo em crianças com idade superior a 3 anos, 

é um forte preditor da obesidade na idade adulta (Freedman et al., 2005; Magarey, Daniels, 

Boulton, & Cockington, 2003; Singh, Mulder, Twisk, Van Mechelen, & Chinapaw, 2008; 
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Whitaker, Wright, Pepe, Seidel, & Dietz, 1997), aumentando o risco associado ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de determinados tipos de cancro (Daniels, 

2009; Dietz, 1998; Must & Strauss, 1999). Com efeito, alguns autores indicam que esta 

condição crónica de saúde se encontra relacionada, a longo prazo, com o aumento do risco 

de mortalidade prematura e de morbilidade em relação às doenças supracitadas (Daniels, 

2009; Must & Strauss, 1999; Reilly & Kelly, 2011).  

A literatura nesta área sugere que a elevada incidência desta problemática se 

encontra, em grande medida, relacionada com o consumo inadequado de determinados tipos 

e quantidades de alimentos (i.e., aumento do consumo de alimentos de elevado teor de 

gordura e adição de açúcar) e com a crescente diminuição da atividade física, associada a 

um estilo de vida cada vez mais sedentário (Hill & Peters, 1998; Malina & Little, 2008; 

Popkin, 2002; Ravussin & Bogardus, 2000; WHO, 2017). Neste sentido, o uso do termo 

“ambiente obesogénico” assume cada vez mais expressão, na medida em que as 

características do meio facilitam a sobre-ingestão de alimentos e a acumulação de gordura 

(Egger & Swinburn, 1997; Hill & Peters, 1998). Todavia, de acordo com alguns autores, a 

ênfase deve ser colocada na interação entre fatores genéticos e ambientais (Birch & Davison, 

2001; Birch & Fisher, 1998; Ravussin & Bogardus, 2000). Assim, características 

metabólicas hereditárias aliadas a condições ambientais adversas, como o fácil acesso a 

alimentos com elevada densidade energética e a reduzida atividade física, encontram-se 

subjacentes à emergência da obesidade (Ravussin & Bogardus, 2000). 

Apesar do consenso existente em torno da necessidade de fazer face a esta epidemia, 

não existe unanimidade em relação à forma de intervir (Rodearmel et al., 2006; Waters et 

al., 2011). Tradicionalmente, o tratamento da obesidade infantil era implementado através 

de programas de intervenção destinados exclusivamente às crianças, tendo por base a 

aplicação de dietas restritivas (Golan & Weizman, 2001). Todavia, a literatura tem vindo a 

sugerir que os programas de intervenção em que as crianças são os únicos agentes 

responsáveis pela mudança são pouco eficazes (Golan & Crow, 2004; Golan & Weizman, 

2001; Golan, Weizman, Apter, & Fainaru, 1998) e poderão ter um impacto negativo na 

autoestima das mesmas (Golan et al., 1998).  

Por forma a colmatar estas limitações, a literatura tem destacado cada vez mais a 

importância do envolvimento parental na prevenção e no tratamento da obesidade infantil 

(e.g., Golan, 2006; Golley, Hendrie, Slater, & Corsini, 2011; Loveman et al., 2015; 

Robertson et al., 2008). Efetivamente, os pais são os principais modelos de conduta alimentar 

e de prática de exercício físico, exercendo uma forte influência na alimentação e no estilo de 
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vida das crianças (Birch & Davison, 2001; Golan, 2006; Kohl & Hobbs, 1998). Neste 

sentido, é de sublinhar o papel incontestável da aprendizagem por modelagem, 

especialmente no que respeita às atitudes e comportamentos parentais (Birch & Fisher, 1998; 

Brown & Ogden, 2004; Patrick & Nicklas, 2005). Assim, os pais assumem grande relevância 

no desenvolvimento das preferências, padrões de ingestão e estilos alimentares das crianças, 

já que, em última análise, são as principais figuras responsáveis pela disponibilização dos 

alimentos (Birch & Davison, 2001; Birch & Fisher, 1998; Patrick & Nicklas, 2005). É de 

realçar que o impacto dos pais no desenvolvimento de hábitos saudáveis é mais evidente em 

crianças até aos 11/12 anos de idade, uma vez que as crianças mais velhas se tornam mais 

independentes, passando o grupo de pares a exercer uma forte influência nos seus 

comportamentos (Golan & Weizman, 2001). Em suma, existem diversos fatores associados 

ao contexto familiar que podem afetar o comportamento alimentar das crianças e, 

consequentemente, o seu peso (Johannsen, Johannsen, & Specker, 2006; Patrick & Nicklas, 

2005), o que reforça a necessidade da colaboração ativa dos pais no combate da obesidade 

infantil. 

Apesar do envolvimento parental ser, atualmente, considerado um componente 

importante no contexto da intervenção destinada ao excesso de peso e à obesidade infantil, 

permanece a incerteza em relação à melhor forma de envolver e apoiar os pais (Golley et al., 

2011). Como tal, é de sublinhar a falta de consenso existente quanto à modalidade mais 

eficaz a adotar no âmbito da intervenção, i.e., díade pais-criança ou apenas pais.  

Neste contexto, uma investigação conduzida por Epstein, McCurley, Wing, e Valoski 

(1990) com base em quatro intervenções com duração de 8 a 12 semanas concluiu que a 

participação conjunta de pais e crianças entre os 6 e os 12 anos foi eficaz no controlo do peso 

das mesmas, mantendo-se por um período de follow-up de 5 anos. Um segundo momento de 

avaliação follow-up, realizado após 10 anos, evidenciou que a regulação do peso das crianças 

se manteve até à adolescência e idade adulta, sugerindo a eficácia a longo-prazo do 

tratamento dirigido à díade pais-criança (Epstein, Valoski, Wing, & McCurley, 1994). 

Porém, estudos mais recentes sugerem que programas de intervenção dirigidos 

exclusivamente aos pais apresentam resultados mais promissores relativamente àqueles que 

se destinam conjuntamente a pais e crianças (Golan, 2006; Golan, Kaufman, & Shahar, 

2006) ou somente a crianças (Golan, 2006; Golan & Crow, 2004; Golan & Weizman, 2001; 

Golan et al., 1998). Nesta linha de pensamento, um estudo realizado por Golan et al. (2006) 

mostrou que um programa de intervenção com 12 sessões direcionado apenas para pais 

resultou numa maior redução do peso das crianças com idades entre os 6 e os 11 anos, 
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comparativamente a um programa de intervenção de igual duração destinado à díade pais-

criança. 

Neste âmbito, importa, ainda, sublinhar os resultados de uma revisão sistemática 

conduzida por Loveman et al. (2015) que incluiu 20 ensaios clínicos randomizados (RCTs), 

com o intuito de analisar o efeito de intervenções dirigidas exclusivamente aos pais de 

crianças entre os 5 e os 11 anos com excesso de peso e obesidade. Os autores concluíram 

que as intervenções dirigidas exclusivamente aos pais podem ser uma opção de tratamento 

eficaz para crianças desta faixa etária, em comparação com grupos em listas de espera, 

revelando, contudo, efeitos semelhantes, quando comparadas com intervenções dirigidas a 

pais e a crianças e com intervenções caracterizadas por um contacto mínimo junto dos pais. 

Apesar das conclusões deste estudo de meta-análise não indicarem uma preferência 

clara por um tipo de abordagem, vários autores têm argumentado a favor das intervenções 

dirigidas apenas aos pais, identificando outro tipo de vantagens, para além dos benefícios 

clínicos. Em concreto, as intervenções que envolvem apenas os pais parecem ser vantajosas 

em termos de custo-benefício e mais fáceis de disseminar (Boutelle, Cafri, & Crow, 2011; 

Golan, 2006; Golan et al., 2006). Adicionalmente, alguns autores afirmam que esta 

abordagem evita que as crianças ofereçam resistência ao tratamento (Golan & Crow, 2004; 

Golan et al., 1998; Golan et al., 2006), uma vez que não são tratadas como “pacientes” e a 

mudança é introduzida por toda a família (Golan, 2006; Golan et al., 1998). 

É de realçar que alguns estudos contemplados na meta-análise supracitada, assim 

como outro posterior (Eldridge et al., 2016), sugerem que o treino de competências parentais, 

quando articulado com a promoção de mudanças em toda a família, parece ser uma 

abordagem eficaz no controlo do peso. Efetivamente, há evidência de que a mudança dos 

hábitos alimentares da família e a criação de oportunidades de prática de exercício físico se 

repercutem no comportamento das crianças (Golan et al., 1998; Golding, 2000), sem que as 

mesmas sejam diretamente envolvidas no processo.  

Não obstante, existem alguns aspetos nesta abordagem que têm sido reconhecidos 

como obstáculos à mudança, nomeadamente situações em que se verifica a falta de 

envolvimento da família (Story et al., 2002). Em certa medida, isto pode estar relacionado 

com o facto de os pais, geralmente, não reconhecerem e subestimarem o excesso de peso dos 

filhos, mesmo que os pontos de corte do índice de massa corporal (IMC) específicos por 

idade e sexo indiquem que se trata de um problema de sobrepeso (De La et al., 2009; 

Eckstein et al., 2006; Oude Luttikhuis, Stolk, & Sauer, 2010; Parry, Netuveli, Parry, & 

Saxena, 2008; Towns & D 'Auria, 2009). Noutras situações, mesmo reconhecendo que a 
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criança tem excesso de peso ou obesidade, os pais podem não considerar a necessidade de 

intervenção (Finne, Reinehr, Schaefer, Winkel, & Kolip, 2009; Warschburger & Kröller, 

2012), o que poderá estar relacionado com a sua resistência em discutir questões associadas 

ao peso (Gerards, Dagnelie, Jansen, De Vries, & Kremers, 2012). Neste sentido, alguns 

autores afirmam que as principais barreiras para a ação por parte dos pais de crianças com 

sobrepeso incluem a crença de que o problema irá ser ultrapassado, a falta de conhecimento 

sobre como ajudar a criança a controlar o peso, e o receio de causarem perturbações do 

comportamento alimentar na criança, como anorexia nervosa (Borra, Kelly, Shirreffs, 

Neville, & Geiger, 2003).  

Entre os escassos programas de intervenção parental documentados na literatura 

(Gerards, Sleddens, Dagnelie, De Vries, & Kremers, 2011; Story et al., 2002), destaca-se o 

“Triplo P Lifestyle em Grupo” (TPLG), um programa de intervenção em grupo de 14 sessões 

direcionado a pais de crianças com excesso de peso e obesidade entre os 5 e os 10 anos, que 

visa promover a adoção de hábitos saudáveis e sustentáveis, fornecendo estratégias ao nível 

da parentalidade positiva, da nutrição e da atividade física (Gerards, Dagnelie, Jansen, Van 

der Goot, et al., 2012). Este programa de intervenção apresenta diversas vantagens em 

comparação com as intervenções desenvolvidas até ao momento, que se focam 

exclusivamente nas alterações antropomórficas das crianças e usam uma metodologia 

essencialmente de cariz informativo, com um menor investimento no treino de competências 

parentais para lidar com os problemas de excesso de peso e obesidade dos filhos. 

Adicionalmente, trata-se de um programa de intervenção já testado através de dois RCTs 

(Gerards et al., 2015; West, Sanders, Cleghorn, & Davies, 2010), que têm sustentado a sua 

eficácia. Neste contexto, os resultados de um RCT conduzido na Austrália indicaram que, 

após a intervenção, as crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 11 anos 

apresentaram uma diminuição significativa do volume corporal e menos problemas 

relacionados com o peso, enquanto os pais demonstraram maior confiança na gestão destes 

problemas, além de terem manifestado uma redução no recurso a estratégias ineficazes (West 

et al., 2010). Mais recentemente, foi conduzido um outro RCT, cujo protocolo do estudo foi 

descrito por Gerards, Dagnelie, Jansen, Van der Goot, et al. (2012), tendo sido os resultados 

apresentados por Gerards et al. (2015). Estes últimos autores mostraram que, embora não se 

tenham verificado, após a implementação do programa, diferenças na composição corporal 

das crianças com idades entre os 4 e os 8 anos, ocorreram mudanças positivas a curto-prazo 

no que respeita às seguintes variáveis de resultado: consumo de refrigerantes por parte das 

crianças, responsabilidade parental em relação à atividade física, encorajamento ao consumo 
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variado de alimentos e interesse por novos alimentos, controlo psicológico (e.g., induzir a 

sensação de culpa, reduzir a expressão de afeto), e eficácia e satisfação com a parentalidade. 

Por sua vez, os resultados a longo-prazo revelaram efeitos positivos da intervenção 

relativamente ao tempo despendido pelas crianças em atividades sedentárias e brincadeiras 

no exterior, bem como no que diz respeito à monitorização parental da ingestão alimentar e 

responsabilidade em relação à nutrição (Gerards et al., 2015).  

Face à inexistência de um programa de intervenção parental direcionado para o 

excesso de peso e obesidade infantil em Portugal, uma equipa de investigação da Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) encontra-se 

atualmente a validar e a analisar a efetividade do programa “Triplo P Lifestyle em Grupo” 

(TPLG), derivado do “Triple P - Positive Parenting Program”, em pais de crianças entre os 

5 e os 10 anos. Para além do impacto observado nas variáveis de resultado, torna-se relevante 

identificar que mudanças ocorreram durante a intervenção, na perspetiva dos pais. Esclarecer 

como ou porque grande parte das intervenções promove a mudança é um aspeto 

frequentemente negligenciado ao nível da investigação, podendo, no entanto, revelar-se útil 

na identificação dos aspetos que conduzem à eficácia de um dado tratamento (Kadzin, 2009). 

Para isso, questionar os participantes, no final da intervenção, relativamente às mudanças 

percebidas e aos aspetos da intervenção que consideraram úteis, na medida em que 

coadjuvaram na mudança individual, pode ser uma abordagem muito informativa (Elliott, 

2010). Recorrendo a um formato qualitativo, como a Entrevista de Mudança (Elliott & 

Rodgers, 2008; Elliott, Slatick, & Urman, 2001; versão portuguesa de Sales et al., 2007), 

torna-se possível compreender quais as diretrizes ou características da intervenção que 

funcionaram como “ingredientes ativos”, ao criar processos de mudança nos participantes 

(Doss, 2004). 

Este trabalho visa, assim, complementar o estudo da efetividade do programa de 

intervenção parental “Triplo P Lifestyle em Grupo” (TPLG) em Portugal, através da 

compreensão do processo de mudança (Elliott, 2010). Em concreto, pretende-se criar um 

sistema de codificação, a partir da análise qualitativa da Entrevista de Mudança aplicada aos 

participantes no final da intervenção. Este sistema de codificação será utilizado, no âmbito 

deste projeto, como quadro de referência em análises qualitativas futuras. 
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2. Método 

 

 

2.1. Apresentação do Projeto de Investigação 

 

O presente estudo insere-se num projeto mais vasto, intitulado "Intervenção no 

excesso de peso e na obesidade infantil: Eficácia de um programa para pais enquanto agentes 

de mudança (Lifestyle)” (POCI-01-0145-FEDER-030715). Este projeto está a ser 

desenvolvido na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto e no Centro de Psicologia da Universidade do Porto (FPCEUP), sob a coordenação 

das Profs. Doutora Orlanda Cruz e Catarina Canário, e conta com o apoio da Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (PTDC/SAU-NUT/30715/2017). Este projeto consiste num RCT 

com avaliações cegas (blind assessments) e desenho metodológico misto QUAN + QUAL.  

Prevê-se a avaliação quantitativa em três momentos distintos: avaliação pré-

intervenção; avaliação pós-intervenção; e avaliação follow-up (6 meses após a conclusão do 

programa). A avaliação qualitativa, na qual se insere a aplicação da Entrevista de Mudança 

(Elliott & Rodgers, 2008; Elliott et al., 2001; versão portuguesa de Sales et al., 2007) foi 

realizada após o término da intervenção. 

A seleção inicial dos participantes obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: a) 

saber ler e compreender português; b) ser mãe ou pai ou cuidador de uma criança com 

diagnóstico de excesso de peso ou obesidade, com idade compreendida entre os 5 e os 10 

anos e que esteja a iniciar ou a fazer protocolo terapêutico no Centro Materno-Infantil do 

Norte para excesso de peso ou obesidade.  

Os critérios de exclusão estabelecidos foram os seguintes: a) incapacidade de se 

comprometer com 6 meses de contactos regulares; b) indisponibilidade para fazer alterações 

no estilo de vida da família; c) estar a participar noutro programa para excesso de peso ou 

obesidade (extra Centro Materno-Infantil do Norte); d) ser mãe ou pai ou cuidador de uma 

criança com doença endócrina causadora de excesso de peso ou obesidade, com atraso do 

desenvolvimento psicomotor ou cognitivo, com limitações físicas, ou que faça uso regular 

de fármacos que contribuam para o excesso de peso ou obesidade.  

O projeto de investigação teve o parecer positivo da Comissão da Proteção de Dados 

da UP (ref. 2018091915006258), da Comissão de Ética da FPCEUP (ref. 13-10/2016), e da 

Comissão de Ética do Centro Materno-Infantil do Norte [ref. 2019.020(017-DEFI/018-CE)]. 
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Os participantes assinaram um consentimento informado, após terem sido informados sobre 

os objetivos e natureza do estudo. 

O recrutamento dos participantes realizou-se com a colaboração das Médicas 

Pediatras responsáveis pela Consulta de Pediatria de Alterações Nutricionais, do Centro 

Materno-Infantil do Norte. Até ao momento, foram randomizadas 43 famílias, tendo sido 

selecionadas aleatoriamente 22 para o grupo de intervenção e 21 para o grupo de controlo. 

O projeto de investigação prevê que, no total, sejam incluídos 120 participantes no estudo. 

As sessões presenciais do programa de intervenção decorreram na FPCEUP e, até à data, 

realizaram-se dois grupos de intervenção: o primeiro entre setembro de 2019 e janeiro de 

2020, e o segundo entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020. As informações detalhadas 

acerca da participação das famílias no estudo encontram-se sistematizadas na Figura 1. 
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Figura 1. Representação gráfica da participação das famílias no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluídos (n = 3) 

   Critério de exclusão dos 

investigadores (irmãos; n = 3)  

 

 

 

 

 

 

Elegíveis  

(identificados pelas Médicas)  

N = 132 

Contactados 

(n = 69) 

 

 

Cumprimento de critérios de inclusão e critérios 

de exclusão clínicos 

 

 Não contactos 

(n = 63) 

 

 

Distribuídos aleatoriamente por condição 

 

Excluídos (n = 3) 

   Recusaram participar (n = 2) 

   Não compareceu a 50% das sessões (n = 1) 
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2.2.  Participantes 

 

A amostra foi constituída pelos participantes dos dois grupos de intervenção. Como 

tal, participaram neste estudo 13 pais/mães/cuidadora de 11 crianças, já que, em dois casos, 

foram entrevistadas as díades pai-mãe, ainda que separadamente. É de notar que este 

conjunto de participantes, constituído por pai/mãe/cuidador(a), será, por vezes, designado, 

ao longo do estudo, por “cuidadores”. 

Os participantes, de ambos os sexos (84.6% do sexo feminino e 15.4% do sexo 

masculino), tinham idades compreendidas entre os 34 e os 47 anos (M = 41.31; DP = 3.88). 

Quanto ao estado civil, 7 participantes (53.8%) eram casados, 3 participantes (23.1%) viviam 

em união de facto, 2 participantes (15.4%) eram divorciados e 1 participante (7.7%) era 

solteiro. O número de anos de escolaridade concluídos com sucesso variou entre 6 e 17 (M 

= 11.23; DP = 3.06). Quanto ao estatuto ocupacional, 11 participantes (84.6%) encontravam-

se empregados e 2 participantes (15.4%) encontravam-se desempregados. No que diz 

respeito à relação com a criança, 10 participantes (76.9%) mantinham uma relação de mãe 

(biológica ou adotiva), 2 participantes (15.4%) mantinham uma relação de pai (biológico ou 

adotivo) e 1 participante (7.7%) mantinha outro tipo de relação com a criança (i.e., tia). As 

informações detalhadas acerca de cada participante encontram-se sistematizadas na Tabela 

1. Note-se que, por forma a garantir a confidencialidade e anonimato dos participantes, estes 

serão designados, ao longo do presente estudo, por P1, P2, P3, P4 (…) P13.  

 

Tabela 1 

 
Caracterização dos participantes do estudo 

 

Nome 

 

Sexo 

 

Idade 

Estado 

civil 

Anos de 

escolaridade 

Estatuto 

ocupacional 

Relação com 

a criança 

P1 Masculino 42 União de facto 6 Empregado Pai  

P2 Feminino 43 União de facto 12 Empregada Mãe  

P3 Feminino 34 União de facto 9 Desempregada Mãe  

P4 Feminino 45 Casada 12 Empregada Mãe 

P5 Feminino 47 Casada 12 Empregada Mãe 

P6 Feminino 37 Casada 11 Empregada Mãe 

P7 Feminino 44 Divorciada 17 Empregada Mãe 

P8 Feminino 40 Divorciada 15 Empregada Mãe 

P9 Feminino 38 Casada 12 Empregada Mãe 
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P10 Feminino 47 Casada 10 Desempregada Mãe 

P11 Masculino 41 Casado 12 Empregado Pai 

P12 Feminino 40 Casada 12 Empregada Mãe 

P13 Feminino 39 Solteira 12 Empregada Tia 

 

 

Quanto às características das crianças, 7 (53.8%) eram do sexo feminino e 6 (46.2%) 

do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 8 e os 11 anos (M = 9.62; DP = 

0.87). Relativamente ao ano de escolaridade, 2 (15.4%) frequentavam o 3º ano de 

escolaridade, 4 (30.8%) frequentavam o 4º ano de escolaridade, 5 (38.5%) frequentavam o 

5º ano de escolaridade e 2 (15.4%) frequentavam o 6º ano de escolaridade. As informações 

detalhadas acerca de cada criança encontram-se sistematizadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

 

Caracterização das crianças do estudo 

 

Nome 

 

Sexo da criança 

 

Idade da criança 

 

Ano de escolaridade da criança 

P1 Masculino 10 5º ano 

P2 Masculino 10 5º ano 

P3 Feminino 10 5º ano 

P4 Masculino 11 6º ano 

P5 Feminino 9 4º ano 

P6 Feminino 10 6º ano 

P7 Feminino 8 3º ano 

P8 Masculino 9 4º ano 

P9 Feminino 10 4º ano 

P10 Feminino 8 3º ano 

P11 Feminino 10 4º ano 

P12 Masculino 10 5º ano 

P13 Masculino 10 5º ano 
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Relativamente à participação no programa TPLG, o número de presenças variou 

entre 7 e 14 sessões (M = 10.23; DP = 2.09), e o número de compensações variou entre 0 e 

5 sessões (M = 1.77; DP = 1.54). As compensações foram realizadas em alguns casos, em 

que os participantes não compareceram às sessões da intervenção, de acordo com as 

seguintes modalidades: compensações individuais parciais; compensações individuais na 

íntegra; compensações grupais parciais; e compensações grupais na íntegra. As informações 

detalhadas acerca do número de presenças e compensações no programa TPLG encontram-

se sistematizadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 

 
Caracterização do número de presenças e compensações no programa TPLG 

 

 

Nome 

 

 

Número de 

presenças 

 Número de compensações 

No 

total 

Individuais 

parciais 

Individuais na 

íntegra 

Grupais 

parciais 

Grupais na 

íntegra 

P1 7 1 0 0 0 1 

P2 10 4 3 0 0 1 

P3 9 0 0 0 0 0 

P4 8 1 1 0 0 0 

P5 10 2 1 0 0 1 

P6 10 2 2 0 0 0 

P7 9 5 5 0 0 0 

P8 13 1 0 0 0 1 

P9 12 2 2 0 0 0 

P10 12 2 1 0 0 1 

P11 8 0 0 0 0 0 

P12 11 3 3 0 0 0 

P13 14 0 0 0 0 0 

 

 

2.3. Técnica de recolha de informação 

 

 A técnica de recolha de informação utilizada neste estudo foi a entrevista, com base 

no protocolo da Entrevista de Mudança (Elliott & Rodgers, 2008; Elliott et al., 2001; versão 

portuguesa de Sales et al., 2007), adaptado para o presente estudo. Trata-se de uma entrevista 
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semiestruturada, com a duração média de 60 a 90 minutos, geralmente administrada no final 

da intervenção. Esta entrevista tem como principal objetivo compreender quais as mudanças 

ocorridas, desde o início da intervenção, e a forma como estas aconteceram. Com efeito, o 

participante é questionado sobre a sua experiência geral na intervenção, quais as mudanças 

sentidas, positivas ou negativas, as causas que atribui a essas mudanças, quer sejam 

relacionadas ou não com a intervenção, bem como os aspetos positivos e negativos que 

identifica na intervenção, sendo, geralmente, solicitado a fornecer o máximo de detalhes 

possível. Esta entrevista constitui uma oportunidade de o cliente explicar as mudanças, 

através do seu ponto de vista, promovendo, simultaneamente, a reflexão acerca das mesmas 

e de toda a intervenção (Elliott et al., 2001). Após a identificação das mudanças sentidas 

pelo participante desde o início da intervenção, é-lhe solicitado que indique, usando uma 

escala de Likert, até que ponto cada mudança foi esperada, se deveu à intervenção, e foi 

importante. As respostas fornecidas pelos participantes a este conjunto de avaliações não 

foram objeto de análise neste estudo. O guião da Entrevista de Mudança (Elliott & Rodgers, 

2008; Elliott et al., 2001; versão portuguesa de Sales et al., 2007) consta no Anexo 1. 

 

 

2.4. Procedimento 

 

O agendamento das entrevistas ocorreu na última sessão do programa TPLG. As 

mesmas decorreram entre janeiro e abril de 2020, após um período de tempo que variou entre 

1 semana a 7 semanas e 6 dias (M = 3.61; DP = 1.77), após o término do programa. Das 13 

entrevistas, com duração aproximada de 45 minutos, 7 decorreram nas instalações da 

FPCEUP, em salas reservadas para esse efeito, e as restantes 6, devido à situação de 

pandemia, foram realizadas, através de meios de comunicação eletrónicos, de forma síncrona 

(i.e., WhastApp e Messenger). Todas as entrevistas foram gravadas em formato áudio, com 

o consentimento dos participantes, tendo sido garantido o seu anonimato. Este procedimento 

possibilitou o registo das informações veiculadas, facilitando as respetivas transcrições, em 

formato Word. As entrevistas foram realizadas pela autora deste trabalho, sem ter tido 

qualquer contacto prévio com os participantes antes ou durante a intervenção. 
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2.5. Técnica de análise de informação 

  

A técnica de análise de informação utilizada neste estudo foi a análise de conteúdo 

temática (Bardin, 2011), sem recurso a um software de análise e tratamento de dados 

qualitativos. O corpus de análise, ou seja, “o conjunto dos documentos tidos em conta para 

serem submetidos aos procedimentos analíticos” (Bardin, 2011, p. 96), é composto pela 

totalidade das transcrições das 13 entrevistas, que traduzem numa vasta quantidade de dados 

(i.e., cerca de 130 páginas de material transcrito). No âmbito deste estudo, a unidade de 

registo, que constitui a unidade de significação a codificar, foi o tema, tendo sido 

consideradas na análise todas as afirmações dos participantes referentes a determinado 

assunto (Bardin, 2011). Por sua vez, a unidade de contexto, isto é, a unidade de compreensão 

utilizada para a codificação das unidades de registo (Bardin, 2011), correspondeu às 

entrevistas.  

De acordo com Bardin (2011), uma das fases iniciais da análise de conteúdo é a 

leitura flutuante, que se traduz num primeiro contacto com os dados recolhidos. Após ter 

sido assegurada esta etapa, procedeu-se à identificação e categorização das principais ideias 

contidas nas transcrições das entrevistas, com a finalidade de obter “por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos” (Bardin, 2011, p. 119). A saturação teórica, 

que corresponde ao ponto no desenvolvimento da categoria em que nenhuma nova 

propriedade, dimensão, relação ou insight surge durante a análise (Charmaz, 2006; Strauss 

& Corbin, 1998), foi alcançada depois de analisar a 8ª entrevista (i.e., 61.5% do material 

transcrito). 

Por fim, emergiu um sistema de codificação formado por categorias indutivas, 

resultantes do material empírico recolhido (Zhang & Wildemuth, 2009). O mesmo foi sujeito 

a diversas reformulações, até se obter uma versão definitiva.  

 É de sublinhar que, ao longo deste estudo, procurou garantir-se a qualidade e o rigor, 

nomeadamente através dos seguintes procedimentos: transcrição cuidada e detalhada das 

entrevistas, de forma fiel ao discurso dos participantes, assegurando o registo, não só, da 

comunicação verbal, mas também, da comunicação não verbal (i.e, silêncios, risos), de 

acordo com os critérios definidos por Hepburn e Bolden (2017); e atribuição de uma 

definição operacional para cada categoria formada, o que contribui para a confiança do 

processo de produção e análise dos dados (Rapley, 2007; Richards, 2005). A codificação das 

transcrições das entrevistas foi realizada sob a supervisão de um membro da equipa de 

investigação do projeto, e as dúvidas que surgiram foram decididas por mútuo acordo. O 
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próximo procedimento a adotar no âmbito deste projeto será a avaliação do acordo inter-

codificadores (Zhang & Wildemuth, 2009).  
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3. Resultados 

 

 

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos neste estudo. Por forma a 

facilitar a sua compreensão, cada categoria de 1º nível e respetivas subcategorias formadas 

serão expostas em diferentes subsecções, juntamente com representações gráficas e 

exemplos ilustrativos do discurso dos participantes. As definições operacionais das 

categorias constam no Anexo 2. 

 O sistema de codificação final é formado por 5 categorias de 1º nível, 27 categorias 

de 2º nível, 36 categorias de 3º nível, 58 categorias de 4º nível, 38 categorias de 5º nível e 

19 categorias de 6º nível, perfazendo um total de 183 categorias. Constituem categorias de 

1º nível: “Mudanças sentidas desde o início da intervenção”; “Mudanças ambicionadas, mas 

não totalmente alcançadas”; “Fatores promotores das mudanças”; “Dificuldades sentidas 

desde o início da intervenção”; e “Aspetos significativos da intervenção”.  

 

 

3.1. Categoria 1: “Mudanças sentidas desde o início da intervenção” 

 

 A categoria de 1º nível “Mudanças sentidas desde o início da intervenção” reúne os 

aspetos que se traduzem em algo que passou a existir ou que se alterou em termos de 

frequência e/ou intensidade desde o início da intervenção.  

Esta categoria encontra-se concetualizada em 4 categorias de 2º nível: “Mudanças 

positivas e mantidas ao longo do tempo”; “Mudanças positivas e não mantidas ao longo do 

tempo”; “Mudanças negativas e mantidas ao longo do tempo”; e “Mudanças negativas e não 

mantidas ao longo do tempo”.   

 Na categoria “Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo”, as mudanças 

foram sistematizadas em função dos alvos: pai e/ou mãe e/ou cuidador(a); criança; e família. 

As categorias formadas em relação ao primeiro alvo encontram-se sistematizadas na Figura 

2.  
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Figura 2. Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) 

 

 

Neste contexto, alguns participantes indicaram a ocorrência de mudanças relativas à 

parentalidade positiva, a três níveis: “Assertividade”; “Desenvolvimento de relações de 

afeto e cuidado”; e “Negociação e envolvimento da criança”. Na Tabela 4 constam alguns 
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exemplos de mudanças mais específicas, que foram identificadas no âmbito da parentalidade 

positiva. 

 

Tabela 4 

 

Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da parentalidade 

positiva 

 Extratos ilustrativos 

Assertividade  

É menos reativo(a) (n = 7) 

 

“(…) quando eu ia e reagia, agora é ignorar. Portanto, (…) vai 

funcionando assim.” [P8] 

Comunica de forma mais clara e 

precisa (n = 6) 

 

“(…) eu tinha o hábito de dizer: “Vai buscar isto, faz aquilo” 

(...) três ordens seguidas. (…) De momento, digo uma coisa de 

cada vez.” [P2] 

Mantém as regras impostas (n = 1) 

 

 

“(…) consigo, neste momento, manter, por exemplo, s::e eu lhe 

digo que “Vais estar de castigo X tempo sentado” (…) eu 

mantenho o X tempo que eu disse.” [P2] 

Diz que não (n = 1) 

 

“A forma assertiva de falar... dizer um “não” quando tenho que 

dizer um “não”…” [P2] 

Desenvolvimento de relações de 

afeto e cuidados 
 

Elogia a criança (n = 5) 

 

“(…) a parte dos elogios (…) não tínhamos o hábito de fazer (…) 

passámos a fazer.” [P2] 

 

Passa tempo de qualidade com a 

criança (n = 3) 

“(…) tento passar assim mais esse tempo com ela (…)” [P6] 

Demonstra afeto (n = 1) 

 

“(…) eu não sou muito de mostrar afetos. (…) mas, ultimamente, 

até tenho mostrado mais que àquilo que…” [P1] 

Não faz comparações (n = 1) 

 

“(…) não fazer comparações...” [P10] 

 

Negociação e envolvimento da 

criança 
 

Disponibiliza recompensas (n = 5) 
“(…) À sexta-feira, se bebesse os trê- o litro e meio de água, 

levava o telemóvel ‘pa escola.” [P12] 

Utiliza os tempos de pausa e/ou 

sossego (n = 2) 

“(…) os tempos de:: de pausa, os tempos de silêncio (…) quer 

estejamos em casa, quer estejamos fora de casa.” [P5] 

Estabelece limites com a criança 

(n = 1) 

 

“(…) a gente marcar limites (…) aquele limite que acontecesse, 

se não acontecesse, a gente ter que (…) man-ter:: espaço ‘pa ‘pa 

‘pa falar com ele, ‘pa manobrá-lo sobre sobre aquilo porque (…) 

“Se hoje fizestes a mais, amanhã fazes a menos”” [P1] 
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Adicionalmente, alguns participantes indicaram ter ocorrido mudanças no próprio 

relacionadas com a nutrição. Na Tabela 5 constam alguns exemplos de mudanças 

identificadas a este nível.  

 

Tabela 5 
 

Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da nutrição 

 

 

Tal como patente na Tabela 6, foram, ainda, identificadas neste alvo mudanças ao 

nível da atividade física.  

 

 

 

 

Envolve a criança na preparação de 

tarefas diárias (n = 1) 

 

“Até mesmo planear ãh as coisas ‘po dia seguinte. (…) eu optei 

por envolver a M., em vez de ser eu a preparar-lhe a roupa, ser 

ela a a ver o que é que quer vestir no dia a seguir de manhã e 

preparar as coisas com antecedência.” [P5] 

 Extratos ilustrativos 

Lê os rótulos dos alimentos (n = 7) 

 

 

“(…) a gente não fazia passámos a fazer, que era ler os rótulos 

(…) foi um passo importante, porque a gente não não, 

simplesmente, não fazia, agora já fazemos mais atenção a isso.” 

[P11] 

Confeciona os alimentos de forma 

mais saudável (n = 5) 

“(…) essa mudança nos no:: na confeção dos bolos ãh passar 

do:: do óleo ‘po azeite, isso fo::i... fenomenal.” [P5] 

Envolve a criança no planeamento e 

decisão (n = 5) 

 

“Já consigo negociar com ela quando tem, por exemplo, festas, 

aniversários, situações fora do normal. (…) consigo negociar 

com ela o que é que ela pode e o que é que ela não pode.” [P7] 

 

Impõe regras na alimentação (n = 2) 
“(…) elas pediam pediam:: qualquer coisa para comer e a gente 

dava. Agora não, agora já já se impõe regras” [P11] 

Disponibiliza semanalmente “dia da 

asneira” (n = 1) 

“(…) o dia da asneira ‘pra ele é o dia em que pode comer:: 

McDonald’s (…)” [P8] 

Perspetiva a nutrição de outra forma 

(n = 1) 

“(…) maneira de pensar mesmo a nível de:: nutrição (…) é 

totalmente diferente do que era inicialmente...” [P11] 
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Tabela 6 
 

Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da atividade 

física 

 

 

 Uma minoria dos participantes indicou a ocorrência de outras mudanças no pai 

e/ou mãe e/ou cuidador(a), que se encontram expostas na Tabela 7.  

 

Tabela 7 
 

Outras mudanças no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) 

 

 

Uma vez apresentadas as mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo no 

pai/mãe/cuidador(a), serão, seguidamente, abordadas as mudanças na criança e na família, 

esquematizadas na Figura 3. 

 

 

 Extratos ilustrativos 

Disponibiliza/incentivas 

brincadeiras ativas (n = 5) 

 

 

“(…) o brincar, às vezes, ela tem lá a Playstation, tem aquele 

jogo do::... da dança... [...já tenho] feito isso com ela...” [P6] 

 

 

Disponibiliza/incentiva deslocações 

ativas (n = 1) 

“A nível de:: de:: caminhadas, faço por:: temos feito por andar 

mais a pé::... tentar com que ela se mexa mais.” [P6] 

Limita o tempo da criança em 

atividades sedentárias (n = 1) 

“Hoje, não vais ver a televisão... at- toda a tarde, porque vamos    

fazer isto ou vamos fazer aquilo. E depois, aí sim, aí tens aquele 

tempo de::…” (…) Playstation, que é o que ele gosta.” [P2] 

 Extratos ilustrativos 

Perda de peso (n = 1) 

 

 

“(…) perdi peso.” [P6] 

 

 

Menor sobrecarga emocional (n = 1) 

“Acho que não ‘tou tão ansiosa. (…) anteriormente sentia que:: 

“Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, porque:: a 

responsabilidade é minha, porque:: ela ‘tá a crescer e se tiver 

depois problemas ãh ãh médicos, mais tarde, a responsabilidade 

é minha, eu tenho que atuar já e:: o que é que está bem, o que é 

que está mal” (…)” [P7] 
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Figura 3. Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na criança e na família 

 

 

Relativamente à criança, parte dos participantes mencionou a ocorrência de 

alterações no comportamento em sentido lato, a três níveis: “É mais calma/paciente”; “É 

mais participativa/focada”; “É mais madura/responsável”. Na Tabela 8 encontram-se 

sistematizadas as mudanças mais específicas que os participantes identificaram neste âmbito. 
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Tabela 8 

 
Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na criança ao nível do comportamento em sentido lato 

 

  

Adicionalmente, foram identificadas pelos participantes mudanças na criança ao 

nível do comportamento relacionado com as alterações no estilo de vida. As mudanças 

mais específicas que os participantes mencionaram neste âmbito constam na Tabela 9.  

 

Tabela 9 

 

Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na criança ao nível do comportamento relacionado com 

as alterações no estilo de vida 

 Extratos ilustrativos 

É mais calma/paciente  

Não faz/faz menos birras (n = 2) 

 

“(…) [não faz] birras. Coisa que fazia.” [P2] 

 

Espera calmamente (n = 2) 

“E:: o facto de ela esperar quando nós estamos a conversar, ela 

tava... tinha sempre o o:: vício (…) de interromper, porque:: o 

que ela tem que dizer tem que dizer naquela altura e:: e toda a 

gente tem que se calar ‘pra ela::... ‘pra ela intervir, ‘pra ela 

falar. Agora não, agora já começa a esperar um bocadinho e a 

perguntar se já pode falar.” [P5] 

Melhoria genérica nesta dimensão 

comportamental (n = 1) 
“Familiares notam que o G. está mais calmo.” [P2] 

É mais participativa/focada  

Em contexto doméstico (n = 3)  

“(…) tem feito algumas tarefas em casa sozinha (…) na sexta-

feira, por exemplo, cheguei a casa e:: e tinha tudo tão 

arrumadinho na cozinha (…)” [P5] 

Em contexto escolar (n = 1) 

“O professor (…) notou que a M. estava mais participativa (…) 

a M. agora é das primeiras a colocar o dedo no ar ‘pa responder 

ãh nota que ele está um bocadinho mais concentrado do que o 

que estava antes nas aulas.” [P5] 

 

Outros contextos/sem especificar o 

contexto (n = 1) 

 

“Até já, por exemplo... a minha filha (sai e vai-se pôr:) “Mãe, o 

que é... o que é isto?”. Já tem mais curiosidade também, às 

[vezes, em perguntar] (…)” [P3] 

É mais madura/responsável  

(n = 1) 

 

“(…) eu acho que ele (…) com o tempo vai mudando, vai 

amadurecendo. (…) a gente nota nele que ele ‘tá a ficar mais 

maduro, ‘tá a ficar mais (…) responsável.” [P1] 
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 Extratos ilustrativos 

 

É mais regrada na alimentação  

(n = 9) 

 

“(…) mudança que houve (…) foi que::... ele... começou a 

comer legumes, coisa (…) que não comia. (…) mais regrado ao 

comer, portanto, foi das coisas que notei mais...” [P1] 

É mais regrada na atividade física  

(n = 9) 

«N- neste momento, está muito mais ativo. (…) não passa 

tantas horas a ver televisão como passava, principalmente, ao 

fim-de-semana.» [P2] 

É mais proativa na implementação 

das mudanças (n = 8)  

 

“E ele próprio, por ele próprio, está a procurar a melhor forma 

para:: ‘pa mudar isso. Por exemplo, ele (…) pôs um plano (…) 

dos passos no telemóvel. Depois foi o plano da água, (…) do 

copo da água. Agora anda num plano de emagrecer trinta e faz 

ginástica em casa (…)” [P4] 

 

Tem mais consciência do problema 

e/ou da importância da mudança  

(n = 5) 

 

“(…) ela também tomou consciência... (foi das) coisas que ela 

alterou na maneira dela... ela tomou consciência de que não 

pode comer aquilo que comia.” [P10] 

 

 

Alguns participantes indicaram, ainda, a ocorrência de outras mudanças na 

criança, que se encontram discriminadas na Tabela 10.  

 

Tabela 10 

 

Outras mudanças na criança 

 

 

No que concerne à família, alguns participantes identificaram mudanças no âmbito 

da nutrição. A Tabela 11 inclui as mudanças ocorridas a esse nível na família.  

 

Tabela 11 

 

Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na família ao nível da nutrição 

 Extratos ilustrativos 

Controlo do peso (n = 6) 

 

“Ainda agora desta última vez que fomos à consulta ela conseguiu 

manter o peso. O que foi muito bom.” [P6] 

 

Maior satisfação com a imagem 

corporal (n = 1) 

 

“(…) ela própria já gosta de se ver mais ao espelho...” [P7] 

Bem-estar geral (n = 1) “(…) sente-se melhor (…)” [P12] 

 Extratos ilustrativos 
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Foi, ainda, identificada, uma mudança na família ao nível da atividade física, tal 

como consta na Tabela 12. 

 

Tabela 12 

 

Mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo na família ao nível da atividade física 

 

 

A par das mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo, descritas anteriormente, 

alguns participantes indicaram ter ocorrido mudanças positivas, embora não mantidas a 

longo-prazo. Adicionalmente, uma minoria dos participantes identificou mudanças 

negativas desde o início da intervenção. Destas mudanças, algumas mantiveram-se, 

enquanto outras deixaram de se manifestar. Na Figura 4 encontram-se esquematizadas as 

categorias formadas neste contexto.  

Retirada parcial ou total de 

alimentos pouco saudáveis (n = 4) 

“Já não:: não entra em casa, nem sequer se pede. É uma coisa que 

já nem faz parte sequer da nossa:: alimentação, certas coisas. 

Bolachas com chocolate também não...” [P3] 

Imposição de limites no consumo de 

alimentos pouco saudáveis  

(n = 1) 

“Acabamos por comer um bocadinho de tudo na mesma (…) não 

restringimos nada, simplesmente impusemos alguns limites (…)” 

[P2] 

Disponibilidade para novos 

alimentos” (n = 1) 

“(…) isso foi bem aceite (…) na família. Mesmo que compre algum 

ingredientre/(ingrediente)/ novo já não se faz má cara. É:: [vamos 

ver] se é bom.” [P3] 

Planeamento das idas ao 

supermercado (n = 1) 

“(…) nas compras, (indo) com a lista e evitar certo::s corredores. 

(…) se for com ele já temos esse cuidado de preparar antes, não 

é? Fazer o:: o plano antes de:: de ir com ele e saber que corredores 

a ir, que coisas a trazer para que não possamos ter outras 

distrações. E, portanto, isso também inclui:: a minha mãe quando 

estamos com ele. Portanto, já ‘tamos as duas aptas a isso. 

((risos))” [P8] 

Substituição do prato normal por 

prato de sobremesa” (n = 1) 
“(…) implementámos, por exemplo::, o prato de sobremesa...” 

[P2] 

Melhoria genérica na alimentação 

 (n = 1) 

“(…) eu considero que... neste momento, estamos mais saudáveis, 

a nível de alimentação.” [P2] 

 

 Extratos ilustrativos 

Diminuição do comportamento 

sedentário da família (n = 3) 

“(…) dissemos: “Oh D., ‘tamos muito parados e tudo” (…) 

pusemos um colchão na sala, onde fazemos a atividade física ou 

[eu, a avó] e ele... fazemos a dois a dois.” [P8] 
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Figura 4. Mudanças positivas e não mantidas ao longo do tempo, mudanças negativas e mantidas ao longo 

do tempo, e mudanças negativas e não mantidas ao longo do tempo 

 

 

Na categoria “Mudanças positivas e não mantidas ao longo do tempo”, as mudanças 

foram sistematizadas em função dos alvos: pai e/ou mãe e/ou cuidador(a); e criança. 

Em relação ao primeiro alvo, foram identificadas mudanças ao nível da 

parentalidade positiva, da nutrição e da atividade física, que constam na Tabela 13. 

 

Tabela 13 

 

Mudanças positivas e não mantidas no(a) pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da parentalidade positiva, 

nutrição e atividade física 

 Extratos ilustrativos 
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Em relação à criança, foi apenas indicada uma mudança positiva e não mantida ao 

longo do tempo, ao nível do comportamento relacionado com as alterações no estilo de 

vida, tal como consta na Tabela 14.  

 

Tabela 14 

 

Mudanças positivas e não mantidas ao longo do tempo na criança ao nível do comportamento relacionado 

com as alterações no estilo de vida 

 

 

Já no que diz respeito às mudanças negativas, verificou-se a ocorrência apenas de 

uma que se manteve ao longo do tempo, no alvo pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

nutrição. Esta mudança encontra-se especificada na Tabela 15. 

 

Tabela 15 

 
Mudanças negativas e mantidas ao longo do tempo no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da nutrição 

Parentalidade positiva 

Utilização das grelhas de 

comportamento” (n = 3) 

 

Nutrição 

Implementação da sopa no início das 

refeições (n = 1) 

 

Atividade física 

Disponibilização de deslocação 

ativas (n = 2) 

 

 

“(…) havia uma situação também que nós tínhamos 

compensações, por exemplo: “Fazes qualquer coisa bem durante 

três dias” (…) implementei ‘pa aí durante duas semanas, depois 

abandonei, porque não achava que era necessário.” [P7] 

 

 

 

“E:: também (…) tinha:: implementado que todas as refeições 

tinham que começar com sopa, coisa que, neste momento, não está 

a acontecer.” [P10] 

 

 

 

 

 

“(…) até à semana passada ainda fazíamos umas caminhadas ao 

fim do dia (…)” [P12]  

 

 Extratos ilustrativos 

Aumento da prática de atividade 

física (n = 1) 

“Ele fazia mais, ele fazia...” [P13] 

 Extratos ilustrativos 
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Por sua vez, foram identificadas duas mudanças negativas e não mantidas ao longo 

do tempo na criança, ao nível do comportamento em sentido lato e do comportamento 

relacionado com as alterações no estilo de vida, apresentadas na Tabela 16.  

 

Tabela 16 

 

Mudanças negativas e não mantidas ao longo do tempo na criança ao nível do comportamento em sentido lato 

e comportamento relacionado com as alterações no estilo de vida  

 

 

3.2. Categoria 2: “Mudanças ambicionadas, mas não totalmente alcançadas”  

 

A categoria de 1º nível “Mudanças ambicionadas, mas não totalmente alcançadas” 

engloba as mudanças que se pretendia terem ocorrido no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) e na 

criança desde o início da intervenção, e que não foram totalmente atingidas. Esta categoria 

encontra-se sistematizada na Figura 5. 

Repreende a criança como forma de 

incentivar a alimentação saudável 

(n = 1) 

“(…) fiquei mais repreensiva com elas nas quantidades que 

deviam comer (…) chamar a atenção. “Olha que:: já escolhestes 

isto” ou “Já escolhestes aquilo” [P9] 

 

 Extratos ilustrativos 

Comportamento em sentido lato  

Deterioramento do comportamento 

(n = 1) 

 

  

“[Tirando] uma fase de:: de comportamento que:: que o G. teve... 

má. Essa fase já passou e já voltou... ao normal. A nível de escola.” 

[P2] 

Comportamento relacionado com 

as alterações no estilo de vida  

Ingestão alimentar às escondidas  

(n = 2) 

 

 

 

 

“(…) nos primeiros dois meses (…) “Mas o que é que se passa? O 

que é que se passa? Não emagrece... não emagrece”... depois 

descobri que ele andava a comer Bollycaos todos os dias. (...) Ele 

via os colegas a comer Bollycaos e, então, ele gastou quinze euros 

em Bollycaos. (...) foi muito mau, porque (…) nós não percebíamos 

porque é que ele tinha engordado. Quando descobrimos, 

percebemos, pronto...” [P12] 
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Figura 5. Mudanças ambicionadas, mas não totalmente alcançadas 

 

 

Tal como esquematizado na Figura 5, as mudanças ambicionadas, mas não 

totalmente alcançadas foram sistematizadas em função dos alvos: pai e/ou mãe e/ou 

cuidador(a); e criança. 

 Em relação ao primeiro alvo, foram identificadas mudanças ambicionadas no que diz 

respeito à parentalidade positiva, a três níveis: “Ser menos rígido(a)/intolerante”; “Ser mais 

calmo(a)”; e “Não aceder aos pedidos de bens materiais”. A Tabela 17 integra as mudanças 

ambicionadas ao nível da parentalidade positiva.  

 

Tabela 17 

 

Mudanças ambicionadas, mas não totalmente alcançadas no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

parentalidade positiva 
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Adicionalmente, alguns participantes indicaram mudanças ambicionadas no próprio 

ao nível da nutrição e da atividade física, tal como consta na Tabela 18.  

 

Tabela 18 

 

Mudanças ambicionadas, mas não totalmente alcançadas no pai e/ou mãe e/ou cuidador(a) ao nível da 

nutrição e atividade física  

 

 

 Extratos ilustrativos 

 

Ser menos rígido(a)/intolerante  

(n = 1) 

 

 

Ser mais calmo(a) (n = 1) 

 

 

Não aceder aos pedidos de bens 

materiais (n = 1) 

 

“(…) eu posso dizer que gostava de ser mais (2) mai::s:: tolerante. 

Eu não sou tão tolerante como àquilo que devia de ser. Há há 

coisas que... às vezes, eu devia deixar passar e não deixo.” [P1] 

 

 

“(…) s::ei que consigo ser melhor e tenho que conseguir ser 

melhor, porque o facto de eu me enervar também a vou enervar a 

ela e depois ela também fica nervosa e e... e fica mais (…) nervosa, 

fica intimidada e depois chora e::... há situações em que isso 

acontece ainda.” [P5] 

 

 

“(…) saber dizer mais vezes que não. Não na comida, atenção! 

Mas ela, por exemplo, (…) “Porto-me bem nisto ou naquilo ou:: 

vou vo::u::...”. Ela quer uma contrapartida. (…) E eu queria 

estabelecer compensações ãh ãh fixas, mas há sempre um 

desviozinho. E:: eu queria evitar esses desvios, mas, às vezes, não 

consigo. (…) vamos a outra loja e tem, sei lá, uma camisola muito 

gira o::u tem uma bandolete ou um lenço ‘po cabelo (…) e eu: “’Tá 

bem, filha, pronto, leva lá.” ((risos)) Não consigo.” [P7] 

 Extratos ilustrativos 

Nutrição 

Não adquirir alimentos pouco 

saudáveis (n = 2) 

 

Atividade física  

Promover a prática de atividade 

física (n = 3) 

 

 

“(…) não comprar alimentos que, realmente, eu sei que podem 

prejudicar. [É a] única situação... pelo menos que eu vejo assim... 

mais... mais complicado de gerir. Até porque depois a irmã 

também não tem culpa... tem-se sempre mais uma coisa que não se 

deve ter (…)” [P10] 

 

 

 

“(…) dessas coisas que foram faladas lá que ainda não fiz e que 

era um dos objetivos que eu queria atingir e- era:: as aulas de 

natação.” [P8] 
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Relativamente à criança, foram mencionadas mudanças ambicionadas ao nível do 

comportamento em sentido lato, que se encontram contempladas na Tabela 19.  

 

Tabela 19 

 

Mudanças ambicionadas, mas não totalmente alcançadas na criança ao nível do comportamento em sentido 

lato 

 

 

Para além destas, foram, ainda, referidas mudanças ambicionadas na criança ao nível 

do comportamento relacionado com as alterações no estilo de vida. Estas encontram-se 

sistematizadas na Tabela 20.  

 

Tabela 20 

 

Mudanças ambicionadas, mas não totalmente alcançadas na criança ao nível do comportamento relacionado 

com as alterações no estilo de vida 

 Extratos ilustrativos 

 

Ser menos desafiadora (n = 1) 

 

 

 

Não fazer birra (n = 1) 

 

“(…) de manhã ela consegue tirar, tanto a mãe como o pai, do 

sério. (…) quando uma pessoa está com mais pressa, porque já 

está atrasada, é quando ela faz pior e anda mais devagar e ela sabe 

que está... a fazer isso e sabe que me está a irritar (…) e eu tenho 

noção que ela (…) está a fazer de propósito... porque ela é ‘memo 

assim, ela é muito gozona. (…) mas consegue manter aquele ar 

sério, como se não ‘tivesse a fazer nada de mal. Portanto, essa 

parte é que eu gostava que ela mudasse.” [P5] 

 

 

“(…) ele faz as bi::rras e essas coisas, não é? Eu gostava que ele 

tivesse alterado isso e [ainda não se alterou.]” [P8] 

 

 Extratos ilustrativos 

Adotar hábitos saudáveis por 

iniciativa própria (n = 3) 

“(…) não procura os alimentos saudáveis sempre. (…) E é aí que 

eu gostava que ele por ele tivesse essa iniciativa.” [P2] 

Reduzir ingestão alimentar como 

forma de lidar com emoções (n = 1) 
“Se ele jantou bem e passado um bocado diz que quer comer 

qualquer coisa é porque que está frustado ou está ansioso com 

alguma coisa, não é? E quer suprir isso. E eu queria que ele 

mudasse nesse sentido.” [P8] 

 

Demonstrar interesse por mais 

atividades (n = 1) 

“(…) gostar mais se calhar de fazer a- uma atividade. (…) ‘pra já 

ela só gosta da dança. O karaté ela está, porque é uma no 

seguimento da outra. E a natação é quase que é por obrigação. 

Porque ela já me disse: “Oh mãe, se me conseguires substituir...”, 
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3.3. Categoria 3: “Fatores promotores das mudanças” 

 

A categoria de 1º nível “Fatores promotores das mudanças” inclui todos os aspetos 

que os participantes identificaram como causas ou fatores que coadjuvaram na mudança. 

Esta categoria encontra-se sistematizada na Figura 6. 

 

Figura 6. Fatores promotores das mudanças 

“Então, mas diz-me o que é que queres fazer” e ela: “Não sei, 

mãe”. [Ela] não tem assim::... a não ser a dança ela não tem assim 

um gosto...” [P7] 

 

Realizar mais atividades no exterior 

(n = 1) 

“(…) ‘pra já ainda não, mas eu acho que vai... vai mudar noutro 

aspeto, porque eu moro num sítio muito:: no centro. E:: ele não 

facibilidades/(facilidade)/ muito de brincar cá fora. E eu estou a 

pensar mudar de casa também por causa disso. ‘Pra ele poder ter 

u::m::... um sítio onde:: possa brincar mais cá fora. Andar de 

bicicleta o::u::... fazer outros/(outro)/ tipo de atividades (…)” [P4] 
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 Na Tabela 21 encontram-se apresentados alguns exemplos ilustrativos de cada um 

destes fatores promotores das mudanças.  

 

Tabela 21 

 

Fatores promotores das mudanças 

 

 

 Extratos ilustrativos 

A intervenção  

Aprendizagem (n = 8) “Estas mudanças... foi, lá está, uma aprendizagem que a gente teve 

aí (…) porque se não tivesse feito essa formação não:: não 

conseguia lá chegar.” [P11] 

Experiência de grupo (n = 5) “Eu acho que a partilha que nós tínhamos nas::... nas sessões 

ajudou a que todos nós, no fundo, fossemos conseguindo 

implementar as mudanças (…)” [P13] 

Tomada de consciência (n = 3) “(…) pequenas coisas que:: (…) foram chamando a atenção e... e 

acho que fez a mudança, porque (…) fez-me associar que, 

realmente, faz mal.” [P9] 

Apropriação de conteúdos por parte 

da criança (n = 1) 

“(…) acho que também teve a ver um bocadinho de ele ir ouvindo:: 

falar sobre o programa.” [P8] 

Sem especificar a componente da 

intervenção que promoveu as 

mudanças (n = 6) 

“Eu acho que o que levou a estas mudanças foram mesmo as 

sessões.” [P5] 

Prática de atividade física por 

parte da criança (n = 3) 

“O facto também de ‘tar a fazer três atividades diferentes também 

contribui bastante.” [P7] 

Empenho de elementos da família 

nuclear (n = 2) 

“(…) estar a família toda empenhada no mesmo:: sentido.” [P2] 

Consciencialização da criança das 

consequências do excesso de 

peso/obesidade (n = 2) 

“Acho que ele ‘tá a ter co- mais consciência daquilo que lhe está 

a acont- ‘né? Do que lhe acontece se não emagrecer (…)” [P4] 

Reforço positivo à criança (n = 2) “(…) acho que isso [quando ele faz bem, elogiá-lo pelo bem que 

fez] também ajudou bastante. Ajudou bastante a a a que ele… 

andasse ‘pra frente.” [P1] 

Tempo de qualidade com a 

criança e/ou em família (n = 1) 

“(…) fazemos outro tipo de jogos que ela gosta... acabou por::... 

por também a ir mudando um bocadinho. O comportamento dela 

connosco.” [P5] 

Implementação das grelhas de 

comportamento (n = 1) 

“Existem as grelhas de comportamento que tem ajudado a::... a 

que ele faça al- alguma, algumas coisas extra, não é?” [P13] 
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3.4. Categoria 4: “Dificuldades sentidas desde o início da intervenção” 

 

A categoria de 1º nível “Dificuldades sentidas desde o início da intervenção” integra 

as situações que constituíram adversidades/obstáculos na implementação das mudanças 

desde o início da intervenção, tendo tais dificuldades sido ultrapassadas ou não. As 

dificuldades sentidas pelos participantes encontram-se esquematizadas na Figura 7. 

 

 

Figura 7. Dificuldades sentidas desde o início da intervenção  
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Na Tabela 22 encontram-se apresentados alguns exemplos ilustrativos de cada uma 

destas dificuldades sentidas desde o início da intervenção.   

 

 

Tabela 22 

 

Dificuldades sentidas desde o início da intervenção 

 Extratos ilustrativos 

Passividade ou resistência à 

mudança por parte da criança  

(n = 9) 

“A única coisa que tem sido mais complicado a lidar com a M. é... 

ela... quando nós vamos às compras ela pede: “Oh mãe, posso 

levar destes... destes cereais?”. Uma coisa que ela me tem pedido, 

que já não come há muito tempo é o Cerelac. E eu: “Não. Não 

podes comer Cerelac, já sabes que ((risos)) não podes comer”. 

“Oh mãe, é só hoje... é só hoje, eu prometo que é só hoje”” [P5] 

Pouca disponibilidade de elementos 

da família nuclear (n = 4) 

“(…) eu própria não tenho tanta disponibilidade assim de de as 

efetuar, como, por exemplo, as atividades que foram:: ditas que 

nós fazemos com os miúdos em casa. [N-] nem sempre dá. Porque 

(…) há algum trabalho que eu levo ‘pra casa. E eu chego a casa, 

dedico um bocadinho de tempo à minha filha, mas depois tenho 

que:: dedicar tempo (…) a planificar, a preencher grelhas, 

documentação... e:: não sobra assim tanto tempo como isso.” [P7] 

Situação de confinamento resultante 

de pandemia (n = 4) 

“Agora com o Covid está mais complicado ‘pra fazermos a:: a 

parte da:: da atividade física, não é?” [P13] 

Dificuldade na sensibilização de 

familiares (n = 3) 

“(…) tenho essa dificuldade... com o meu marido, não é? De eu lhe 

dizer: “Não p- não dês”. Ainda há há... há quinze dias fomos levar 

a miúda à escola e ele de manhã perguntou-lhe: “Queres um 

queque?” e eu: “Oh... vais dar um queque à miúda?” [P5] 

Dificuldade na implementação da 

atividade física (n = 2) 

“(…) só se for o exercício físico [que ainda] não:: arranjei se 

calhar estratégia adequada ‘pra isso.” [P3] 

Dificuldade em aplicar os 

conhecimentos adquiridos na 

intervenção (n = 1) 

“(…) às vezes, o que era mais difícil era enquadrá-las, no sentido 

de (…) eu sei o que eu  preciso, mas, às vezes, é difícil... no fundo, 

conseguir no meio de tanta coisa escolher uma:: que não (fosse 

ser) tudo ao ‘memo tempo, não é? (…) às vezes, era difícil transpor 

‘po papel.” [P12] 

Dificuldade em contrariar a criança 

(n = 1) 

“(…) às vezes, dói-me na alma não lhe dar aquilo que ela quer 

(…)” [P5] 

Preço elevado de alimentos 

saudáveis (n = 1) 

“(…) a nível de valores, eu gostava que mudassem... pusessem os 

valores iguais. O arroz integral, o arroz... ou a massa, não é? Que 

fossem o mesmo:: preço que as outras. (…) isso nem sempre dá 

‘pra, ‘pra uma família, não é? Ter as escolhas de de massas ou 

arroz ou tudo que seja integral, que é sempre mais caro. Tudo o 

que seja mais saudável é mais caro, ou seja, nós não conseguimos 

aceder:: da mesma forma, não é?” [P8] 
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3.5. Categoria 5: “Aspetos significativos da intervenção” 

 

A categoria de 1º nível “Aspetos significativos da intervenção” reúne os aspetos 

positivos e negativos que os participantes identificaram na intervenção, assim como os 

sentimentos experienciados ao longo da sessões e sugestões de mudança da intervenção.  

Como tal, esta categoria encontra-se concetualizada em 4 categorias de 2º nível: 

“Sentimentos experienciados ao longo das sessões”; Aspetos positivos da intervenção; 

Aspetos negativos da intervenção; e “Sugestões de mudança da intervenção”. As duas 

primeiras categorias de 2º nível encontram-se sistematizadas na Figura 8. 

 

 

Idade precoce da criança para 

consciencialização da importância 

da mudança (n = 1) 

“(…) eu acho que ela ainda não consegue ter idade ‘pa ter a 

maturidade necessária ‘pa dizer: “Eu não posso”. [E] fazer o 

sacrifício de não comer. Acho que é mesmo essa a dificuldade.” 

[P9] 

Desenvolvimento pubertário da 

criança (n = 1) 

“[E, ainda] por cima, (…) já é uma menina menstruada... ‘Inda, 

‘inda pior, não é? O perder peso ‘pra ela ainda:: ainda foi mais 

difícil.” [P6] 
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Figura 8. Sentimentos experienciados ao longo das sessões e aspetos positivos da intervenção 

 

 

Na Tabela 23 encontram-se contemplados alguns exempos ilustrativos dos 

sentimentos experienciados ao longo das sessões da intervenção. 
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Tabela 23 

 

Sentimentos experienciados ao longo das sessões 

 

 

Tal como esquematizado na Figura 8, os aspetos positivos da intervenção foram 

sistematizados em função de quatro temáticas: “Processos e experiências grupais”; 

“Características estruturais da intervenção”; “Características do(a) psicólogo(a)”; e 

“Impacto geral da intervenção”.  

Os processos e experiências grupais identificados como aspetos positivos constam 

na Tabela 24.  

 

Tabela 24 

 

Aspetos positivos: Processos e experiências grupais 

 

 

 Extratos ilustrativos 

Descontração (n = 5) “Descontração e à vontade, sempre.” [P3] 

 

Integração no grupo (n = 3) “(…) senti-me muito bem, muito integrada (…)” [P10] 

Exposição/adaptação a pessoas não 

familiares (n = 2) 

“(…) sentia que os olhos estavam todos virados ‘pra mim. (…) 

portanto, sentia que:: que era um bocadinho ali:: exposta à 

situação.” [P8] 

 Extratos ilustrativos 

Partilha de experiências (n = 7) “(…) depois um dizia: “Ah, não funcionou comigo assim, mas 

funcionou de outra maneira”” [P13] 

Universalidade (n = 5)  “Quando cheguei ao ao:: ao:: ao programa vi que outras pessoas 

tinham as mesmas dificuldades que eu, não estou sozinha.” [P7] 

Modelagem (n = 3)  

 

“(…) conseguimos ver como é que (…) a outra pessoa (…) 

consegue lidar com esse problema que se calhar não era a 

abordagem que nós teríamos, mas que se calhar é aplicável.” [P7] 

 

Abertura/honestidade (n = 3)  

 

“Muito interativo, muito participativo. (…) muito verdadeiro que 

eu acho que a honestidade nesta::... nestes projetos tem que... tem 

que ser cem por cento.” [P12] 

 

Altruísmo/suporte social (n = 2) “Preocupadas. Não... não estavam ali só por estar. ‘Tavam ali 

porque queriam ajudar (…)” [P12] 

 

Coesão grupal (n = 1) “(…) criámos união, criámos interesse...” [P12] 
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Por seu turno, as características estruturais da intervenção identificadas como 

aspetos positivos constam na Tabela 25.  

 

Tabela 25 

 

Aspetos positivos: Cacterísticas estruturais da intervenção 

 

 

Adicionalmente, alguns participantes identificaram características positivas do(a) 

psicólogo(a), tal como patente na Tabela 26.  

 

Tabela 26 

 

Características positivas do(a) do(a) psicólogo(a) 

 

 Extratos ilustrativos 

Materiais disponibilizados (n = 4) “(…) o livro é muito::... é muito bom. Explica:: mesmo tudo.” [P6] 

Organização das sessões (n = 3) “(…) em relação à:: à:: aos conteúdos que foram dados, foram 

dados... pausadamente e cada assunto na sua sessão, achei que 

‘tava correto.” [P7] 

Frequência/periodicidade das 

sessões (n = 2) 

“Acho que::... o timing foi correto, foi de sema- semanalmente, 

portanto... não acho que::... e depois, gradualmente, foi d- 

espaçando mais (…) ‘pra sessão telefónica... Foi tranquilo.” [P2] 

 

Abrangência de conteúdos da 

intervenção (n = 1) 

“Acho que ‘tá muito completo (…)” [P1] 

Intervenção não envolver a criança 

(n = 1) 

“(…) este programa tem uma vantagem. (…) como fomos todos... 

e:: e:: o:: o G. não teve que:: que cá vir ele não sentiu que ele::... 

que era m- mais direcionado ‘pra ele.” [P2] 

Intervenção gratuita (n = 1)  “(…) até é gratuito (…)” [P3] 

 Extratos ilustrativos 

Disponibilidade (n = 4)  

 

“Até ‘pa qualquer dúvida que quisesse:: esclarecer, eles ‘tiveram 

sempre dispostos a isso.” [P3] 

Clareza (n = 1) “A gente compreendia bem tudo o que que se passava, tudo o que 

o Doutor explicava…” [P1] 

Simpatia (n = 1) “(…) a Doutora Susana era super simpática (…)” [P10] 

Características positivas do(a) 

psicólogo(a), sem especificação  

(n = 3) 

“Acho que as pessoas que foram escolhidas ‘pa fazer... ‘pa 

implementar o programa acho que foram bem escolhidas.” [P7] 
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 Os participantes indicaram, ainda, vários aspetos positivos relacionados com o 

impacto geral da intervenção, que se encontram discriminados na Tabela 27.  

 

Tabela 27 

 

Impacto geral da intervenção 

 

 

As categorias de 2º nível “Aspetos negativos da intervenção” e “Sugestões de 

mudança da intervenção” encontram-se esquematizadas na Figura 9.  

 

 

 

 Extratos ilustrativos 

Obtenção de informação participada 

(n = 13)  

 

 

“(…) claro que esses conselhos foram sempre dados no decorrer 

do curso, não é?” [P12] 

Alerta (n = 9) “(…) eu acho que o programa nos fez alertar e:: nos fez tomar 

consciência daquilo que a gente se calhar não tinha ideia ou que 

achava que fazia bem.” [P10] 

Desenvolvimento de competências 

(n = 7)  

 

“(…) é bastante interessante o programa e ajuda-nos imenso até 

mesmo para lidar com eles... e tentar-lhes incutir exa- 

precisamente, a alimentação saudável (…)” [P5] 

Empoderamento/motivação para a 

mudança (n = 4) 

“E é por isso que eu digo que ‘tou mais... confiante, mais... já sei 

o caminho que tenho que tomar, independentemente daquilo que 

os outros pensem ou não.” [P7] 

Incutir da esperança (n = 3)  “(…) perceber assim: “Isto é uma situação grave, é preocupante, 

mas ainda vamos a tempo”” [P12] 

 

Utilidade para toda a família nuclear 

(n = 2)  

 

“(…) nós ganhámos todos. [Em em] em família, [não é?] Isso foi 

bom.” [P2]  

 

Crescimento pessoal (n = 1)  

 

“(…) eu acho que, pessoalmente, me ajudou a crescer.” [P2]  
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Figura 9. Aspetos negativos da intervenção e sugestões de mudança da intervenção 
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Conforme esquematizado na Figura 9, os aspetos negativos da intervenção foram 

sistematizados em função de: “Processos e experiências grupais”; e “Características 

estruturais da intervenção”. 

 Os processos e experiências grupais identificados como aspetos negativos constam 

na Tabela 28.  

 

Tabela 28 

 

Aspetos negativos: Processos e experiências grupais  

 

 

 Por sua vez, as características estruturais da intervenção identificadas como 

aspetos negativos encontram-se discriminadas na Tabela 29. 

 

Tabela 29 

 

Aspetos negativos: Características estruturais da intervenção 

 Extratos ilustrativos 

Escassa realização de contactos 

telefónicos entre participantes  

(n = 2) 

“(…) não foi bem conseguido a questão de telefonarmos uns aos 

outros.” [P8] 

Pouca discussão de ideias nas 

sessões (n = 1)   

“Acho que a troca de ideias entre os pais que estavam lá é muito 

importante e e acho que isso que falta.” [P10] 

Absentismo de alguns participantes 

nas sessões (n = 1)  

 

“(…) a pessoa perdeu a sessão anterior e a anterior. Ou seja, 

perdia-se aqui um bocadinho... nós já estavámos um bocadinho 

mais à frente e ela estava ‘pa trás, era preciso fazer o apanhado... 

mas fazer o apanhado perdia-se tempo também, [não é?]” [P8]  

 

 Extratos ilustrativos 

Menor eficácia das sessões 

telefónicas individuais (n = 4) 

 

“(…) espero que o meu testemunho servia ‘pra isto, para que 

apercebam que... o facto destas últimas sessões não serem 

presenciais não são benéficas ‘pro... ‘pro curso.” [P12] 

 

Nem todas as estratégias se aplicam 

a todos os casos (n = 4) 

“(…) havia ali algumas fases que não se coadunavam com a idade 

do D. Porque é mais fácil (…) O time-out a uma criança de quatro, 

cinco anos do que com de... com dez, não é?” [P8] 

Nem todas as estratégias têm 

resultados consistentes em todos os 

casos (n = 2) 

“(…) sendo ele perspicaz, ele tinha percebido que se comesse um 

determinado legume iria ter... então, (é que) ele comia só por causa 

da recompensa e o objetivo não era esse. Não correu tão bem nessa 

parte.” [P2] 
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 Por último, os participantes contribuíram com algumas sugestões de mudança da 

intervenção, que podem ser encontradas na Tabela 30.  

 

Tabela 30 

 

Sugestões de mudança da intervenção 

Extensa exposição teórica das 

sessões (n = 1) 

“(…) a única coisa que eu achei da intervenção... ((suspirou)) é 

muito teórica. Muito teórica. É debitar informação...” [P10] 

 

Horários das sessões (n = 1) “A única coisa é ‘memo só aquela coisa dos horários...” [P1] 

 Extratos ilustrativos 

Aumentar o número de sessões da 

intervenção (n = 3) 

“Se calhar era mais sessões, mais um bocadinho (…)” [P8] 

 

Incluir a presença da criança na 

intervenção (n = 2) 

“(…) de vez em quando, acho que era importante as crianças 

estarem presentes.” [P4] 

Realizar todas as sessões em 

formato presencial e/ou em grupo  

(n = 2)  

“Acho que era:: era era melhor fazer as sessões todas presenciais, 

não pelo telefone. Que é:: é há mais interação entre os pais (…)” 

[P11] 

 

Explorar mais material audiovisual 

de suporte (n = 2) 

“E os vídeos deviam ser mais explorados.” [P12] 

Direcionar a intervenção para uma 

idade mais precoce da criança  

(n = 2) 

“A:: minha outra sugestão é que fosse dado:: mais cedo.” [P8] 

Direcionar algumas sessões a toda a 

família nuclear (n = 1)  

 

“(…) ‘pra mim seria importante ‘tar a família. (2) Porque uma 

coisa é estarem:: estarem presentes e outra coisa é:: nós estarmos 

a transmitir e mostrarmos lá os... os livrinhos, os manuais. Não 

dão assim tanta importância como se ‘tivessem presentes, 

[conforme nós] estivemos.” [P5] 

Incentivar a presença do pai da 

criança nas sessões (n = 1) 

“(…) incentivar a que o pai estivesse presente numa sessão (em 

duas semanas), numa ou outra tentar que os pais viessem.” [P12] 

 

Disponibilizar mais tempo das 

sessões para discussão de ideias  

(n = 1) 

“É:: é dar mais tempo ‘pa se debater os assuntos. Não só só 

l::ançar informação (…)” [P10] 

Fornecer o material audiovisual de 

suporte (n = 1) 

“(…) eu, na altura, até pedi. Era se havia a possibilidade de 

ficarmos com uma cópia dos vídeos. (…) técnicas, por exemplo, de 

castigo... eu gostava de ficar com elas [para::] (pelo menos) ir 

ver.” [P12] 
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Desenvolver a intervenção em 

contexto escolar (n = 1) 

“[O vosso] programa ser também adaptado em contexto escola” 

[P8] 
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Discussão 
 

 

 

Este estudo teve como objetivo criar um sistema de codificação relativo à experiência 

dos participantes do programa TPLG na intervenção, a partir da análise qualitativa da 

Entrevista de Mudança (Elliott & Rodgers, 2008; Elliott et al., 2001; versão portuguesa de 

Sales et al., 2007). As categorias formadas a partir dos dados recolhidos sugerem que a 

participação de cuidadores de crianças entre os 8 e os 11 anos com excesso de peso e 

obesidade no programa TPLG parece ter promovido mudanças em vários alvos: nos 

cuidadores, na criança, e na família. Estas mudanças manifestaram-se, segundo os 

participantes, em áreas diversas, tais como na parentalidade positiva, na nutrição, na 

atividade física, e no comportamento da criança, tanto relacionado com o estilo de vida, 

como com outras dimensões. Tal parece indicar que este programa de intervenção parental 

pode conduzir a mudanças que envolvem, não só a criança, mas também os pais, como 

demonstrado nos estudos anteriores que testaram o programa TPLG (Gerards et al., 2015; 

West et al., 2010). 

 Relativamente aos cuidadores, parecem ter ocorrido mudanças positivas e mantidas 

ao longo do tempo em relação à parentalidade positiva, que se traduziram em ganhos ao 

nível da assertividade, do desenvolvimento de relações de afeto e cuidados, e da negociação 

e envolvimento da criança. Isto significa que, desde a participação no programa TPLG, os 

cuidadores consideram demonstrar menor reatividade na atuação com a criança, 

nomeadamente através da estratégia de ignorar de forma planeada pequenos problemas, o 

que vai ao encontro do conteúdo das sessões da intervenção. Adicionalmente, foram 

identificadas mudanças ao nível da comunicação estabelecida com a criança, que, na 

perspetiva dos cuidadores, se encontra mais clara, precisa e assertiva. Verificou-se, ainda, 

que alguns cuidadores passaram a elogiar a criança ou a fazê-lo com mais frequência e/ou 

intensidade desde o início da intervenção, o que também parece ter ocorrido em relação ao 

tempo de qualidade com a criança. Uma outra dimensão em que os cuidadores parecem ter 

apresentado mudanças diz respeito à disponibilização de recompensas, que sendo uma 

estratégia encorajada ao longo do programa TPLG, consiste na oferta de prémios à criança, 

como forma de a gratificar por um comportamento adequado, previamente definido ou não 

como objetivo a atingir. Outra mudança identificada pelos cuidadores e que, mais uma vez, 

constitui uma prática parental incentivada na intervenção, refere-se à utilização dos tempos 
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de pausa e sossego para lidar com os comportamentos desadequados da criança. Os 

participantes indicaram, ainda, a ocorrência de mudanças ao nível do estabelecimento de 

limites com a criança, bem como ao nível do encorajamento do seu envolvimento na 

preparação de tarefas diárias. Estas mudanças parecem indicar que, após a participação no 

programa TPLG, os pais recorrem com mais frequência/intensidade a estratégias e práticas 

parentais eficazes, em substituição de outras menos eficazes, tal como verificado em estudos 

anteriores (Gerards et al., 2015; West et al., 2010). Em concreto, Gerards et al. (2015) 

mostraram que, após 4 meses da implementação do programa TPLG, os efeitos da 

intervenção em relação aos estilos parentais foram evidentes ao nível do controlo psicológico 

(e.g., indução da sensação de culpa, redução da expressão de afeto), já que os pais 

apresentaram uma redução na utilização desta estratégia. Adicionalmente, os resultados 

obtidos por West et al. (2010) evidenciaram que, após a intervenção, os pais utilizam, 

predominantemente, práticas parentais eficazes (e.g., fornecer instruções claras e avisos à 

criança, responder ao comportamento desadequado da criança de forma consistente e manter 

a calma quando a criança apresenta um comportamento desadequado), em detrimento de 

práticas parentais ineficazes (e.g., aceder às exigências da criança, elevar a voz ou discutir 

com a criança). 

Ainda no que diz respeito às mudanças percecionadas como positivas, foram 

identificadas alterações nos cuidadores ao nível da nutrição. Neste contexto, mais de metade 

dos participantes referiu ter passado a efetuar a leitura dos rótulos alimentares ou a fazê-lo 

com mais frequência. Adicionalmente, alguns cuidadores confecionam os alimentos de 

forma mais saudável desde que participaram na intervenção, o que significa que 

introduziram alimentos mais saudáveis, retiraram alimentos menos saudáveis, ou 

substituíram determinados ingredientes ou métodos de confeção. A par disto, alguns 

participantes identificaram mudanças no próprio relacionadas com o facto de envolverem a 

criança no planeamento e decisão de escolhas alimentares, tanto em situações quotidianas, 

como em situações de risco face ao comportamento alimentar da criança, como festas de 

aniversário. Para além disso, os cuidadores parecem impor mais regras na alimentação, em 

termos de qualidade e porções alimentares, nomeadamente através da recusa dos pedidos da 

criança no sentido de obter alimentos pouco saudáveis. Este conjunto de mudanças parece 

indicar que, após a intervenção, os cuidadores se tornaram mais atentos e responsáveis pela 

ingestão alimentar da criança. De forma idêntica, Gerards et al. (2015) observaram que, ao 

fim de 12 meses da participação no programa TPLG, os pais que integraram o grupo de 

intervenção aumentaram a monitorização da ingestão alimentar e sentiram-se igualmente 
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responsáveis pela alimentação da criança, em comparação com os pais do grupo de controlo, 

que não integraram o programa, e que apresentaram uma diminuição na monitorização da 

ingestão alimentar e se sentiram menos responsáveis pela alimentação da criança. 

Adicionalmente, os participantes deste estudo parecem ter evidenciado mudanças ao 

nível da atividade física. Neste sentido, a análise das entrevistas sugere que desde a 

participação no programa TPLG, os cuidadores das crianças passaram a disponibilizar ou 

incentivar brincadeiras e deslocações ativas, ou a fazê-lo com mais frequência/intensidade. 

Os resultados obtidos por Gerards et al. (2015) vão ao encontro das categorias formadas a 

este nível. Com efeito, estes autores verificaram, após 4 meses do término do programa 

TPLG, um ligeiro aumento na responsabilidade em relação à atividade física dos pais do 

grupo de intervenção, em comparação com os pais do grupo de controlo, cuja 

responsabilidade em relação a este tópico diminuiu (Gerards et al., 2015).  

Verificou-se, ainda, a ocorrência de mudanças positivas adicionais, como a perda de 

peso no cuidador, e uma menor sobrecarga emocional, associada à diminuição da 

culpabilidade pelo problema de saúde da criança. Apesar destas dimensões não terem sido 

alvo de análise em estudos anteriores no âmbito do programa TPLG, parecem ser mudanças 

importantes a considerar. Neste contexto, Kingsley e Shapiro (1977) verificaram que, no 

âmbito de um programa de redução de peso infantil, o grupo de intervenção constituído 

apenas pelas mães das crianças, apresentou benefícios ao nível da perda de peso das 

progenitoras, resultado mantido após um período de follow-up de 6 semanas. A coesão 

grupal na intervenção e o sentimento de responsabilidade pela perda de peso dos filhos 

poderão estar na base desta mudança (Kingsley & Shapiro, 1977). 

 De uma forma geral, as mudanças positivas e mantidas ao longo do tempo nos 

cuidadores sugerem que a falta de conhecimento sobre estratégias de gestão do peso, algo 

frequente em pais de crianças com excesso de peso e obesidade (Borra et al., 2003), foi 

atenuada desde o início da intervenção. Porém, importa salientar que alguns participantes 

identificaram outras mudanças positivas em si próprios que não foram mantidas ao longo do 

tempo, ao nível da parentalidade positiva (i.e., utilização das grelhas de comportamento), da 

nutrição (i.e., implementação da sopa no início das refeições) e da atividade física (i.e., 

disponibilização de deslocações ativas). Neste contexto, torna-se fundamental procurar 

conhecer as razões que, segundo a perspetiva dos participantes, se encontram subjacentes à 

transitoriedade destas mudanças. Com base nas informações recolhidas, alguns destes 

motivos poderão estar associados à perceção de não ser necessário recorrer a determinada 

estratégia, e às condições meteorológicas desfavoráveis.  
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 Relativamente à criança, parecem ter ocorrido mudanças positivas e mantidas ao 

longo do tempo ao nível do comportamento geral, assim como ao nível do comportamento 

relacionado com as alterações no estilo de vida. No que concerne às mudanças no 

comportamento geral, algumas crianças mostraram ser mais calmas e pacientes, assim como 

mais participativas e focadas. Em concreto, alguns participantes referiram que desde que 

integraram o programa TPLG, a criança deixou de manifestar birras ou passou a fazê-lo com 

menos frequência, começou a aguardar calmamente pela sua vez de falar ou pela hora das 

refeições, e passou a aceitar um “não” por parte dos cuidadores. Por seu turno, algumas 

crianças começaram a ser mais participativas e focadas em contexto doméstico, passando a 

desempenhar um papel ativo na execução de tarefas domésticas, ou a manter o foco nas 

conversas com a família, e em contexto escolar. 

Já no que concerne às mudanças no comportamento relacionado com as alterações 

no estilo de vida, os participantes indicaram que, ao nível da nutrição, a criança apresenta, 

de uma forma geral, um comportamento alimentar mais saudável desde o início da 

intervenção, que se traduz numa ingestão alimentar mais lenta e/ou mais saudável em termos 

de qualidade e/ou porções alimentares. De forma idêntica, os resultados obtidos por Gerards 

et al. (2015) demonstram que, após 4 meses da implementação do programa TPLG, se 

verificou um efeito significativo da intervenção em relação ao consumo de refrigerantes: as 

crianças cujos pais participaram na intervenção apresentaram um decréscimo acentuado do 

seu consumo, comparativamente às crianças cujos pais não integraram o grupo de 

intervenção, que aumentaram a ingestão destes alimentos.  

O material empírico recolhido no presente estudo sugere, ainda, que as crianças 

apresentam, na maioria dos casos, níveis mais acentuados de prática de atividade física desde 

o início da intervenção. Mais uma vez, o estudo de Gerards et al. (2015) parece ter obtido 

resultados a este nível, embora somente ao fim de 12 meses da participação no programa 

TPLG. De facto, após este período de tempo, os autores encontraram um efeito significativo 

da intervenção no que diz respeito ao comportamento sedentário dos filhos e brincadeiras no 

exterior. Mais concretamente, em comparação com as crianças do grupo de controlo, as 

crianças cujos pais participaram na intervenção parecem ter apresentado uma redução do 

tempo despendido a ver televisão e a jogar computador, passando mais tempo a brincar no 

exterior (Gerards et al., 2015) 

As mudanças na criança anteriormente apresentadas sugerem que os 

comportamentos problemáticos relacionados com o peso (e.g., rápida e elevada ingestão 

alimentar, tempo despendido em atividades sedentárias, resistência em praticar atividade 
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física) são, na maioria dos casos, menos frequentes após a participação no programa TPLG 

(Gerards et al., 2015; West et al., 2010) ou mais fáceis de gerir por parte dos pais (West et 

al., 2010).  

Aproximadamente metade dos participantes mencionou, ainda, a perda ou a 

manutenção do peso da criança desde o início da intervenção. Importa sublinhar que o 

controlo do peso, no âmbito deste estudo, corresponde à perceção dos pais, razão pela qual 

se desconhece em que medida é que a perda ou manutenção do peso das crianças foi 

significativa. Tal limita a comparação com estudos anteriores, cujos resultados parecem não 

ser consistentes (Gerards et al., 2015; West et al., 2010). Não obstante, é importante ter em 

consideração que, na ótica de vários participantes, a mudança a esta nível ocorreu, 

independentemente de ser em grande ou pequena escala.  

É, ainda, de salientar que alguns participantes indicaram que a criança apresenta 

maior satisfação com a imagem corporal e melhorias ao nível do bem-estar geral desde o 

início do programa, mudanças que não foram analisadas em estudos anteriores que testaram 

o programa de intervenção parental em questão.  

Importa notar que a prática de atividade física foi também identificada como uma 

mudança positiva na criança, embora não mantida ao longo do tempo, devido à situação de 

confinamento resultante de pandemia. 

Para além das mudanças nos cuidadores e na criança, as categorias formadas no 

âmbito do presente estudo revelam a ocorrência de mudanças positivas e mantidas ao longo 

do tempo no estilo de vida da família, mais concretamente, ao nível da nutrição e da atividade 

física. No que respeita à nutrição, alguns participantes indicaram ter retirado parcial ou 

totalmente alimentos pouco saudáveis do ambiente doméstico, tais como bolachas e cereais 

de chocolate, batatas fritas, Coca-Cola, refeições pré-confecionadas, sumos e bolos de 

confeitaria. Para além desta mudança, os dados sugerem que a família passou a impor limites 

no consumo de alimentos pouco saudáveis, e a demonstrar maior disponibilidade para 

experimentar novos alimentos desde a participação no programa TPLG. Adicionalmente, foi 

identificada como mudança na família o planeamento das idas ao supermercado, o que 

pressupõe a utilização de listas de compras, por forma a evitar a aquisição de alimentos 

adicionais. O programa TPLG poderá, ainda, ter impacto em todos os elementos da família 

nuclear, ao nível da redução das porções alimentares, nomeadamente através da substituição 

do prato normal pelo prato de sobremesa. Ao nível da atividade física, parte dos 

entrevistados indicou a diminuição do comportamento sedentário da família (e.g., ver 

televisão, utilizar o telemóvel e o computador), através da substituição das atividades 
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realizadas em contexto familiar (e.g., praticar mais exercício físico e conhecer sítios novos). 

Estas mudanças são consistentes com os resultados do estudo de Golan et al. (2006), que 

pretendeu analisar a efetividade de um programa idêntico ao TPLG, tendo concluído que, 

num grupo cuja intervenção foi dirigida exclusivamente aos pais, foram obtidos ganhos 

significativos ao nível da redução dos hábitos obesogénicos do ambiente doméstico (e.g., 

redução dos estímulos alimentares). Os autores verificaram, ainda, que as mudanças nos 

fatores obesogénicos do ambiente familiar, explicam, em certa medida, a melhoria do status 

de peso da criança (Golan et al., 2006). Assim, estes resultados parecem corroborar a ideia 

associada à necessidade de alterar os fatores ambientais como forma de combater a 

obesidade infantil (Hill & Peters, 1998). 

A Entrevista de Mudança permitiu conhecer a perspetiva dos participantes acerca dos 

fatores que promoveram as mudanças positivas. Neste sentido, verificou-se que grande parte 

dos entrevistados identificou a intervenção como o principal agente de mudança, o que 

parece ser indicador da efetividade do programa TPLG. De facto, apesar de terem sido 

mencionados outros fatores que coadjuvaram na mudança, tais como a prática de atividade 

física por parte da criança e o empenho de elementos da família nuclear, a componente 

associada à aprendizagem adquirida ao longo da intervenção foi o aspeto mais mencionado 

como causa das mudanças. De facto, observando as mudanças positivas identificadas pelos 

participantes, verifica-se que estas vão ao encontro do conteúdo das sessões da intervenção 

(i.e., estratégias ao nível da parentalidade positiva, nutrição e atividade física). 

Adicionalmente, alguns cuidadores apresentaram a componente associada à experiência de 

grupo no programa como um fator que coadjuvou na mudança, em conjunto com a 

componente da intervenção associada à tomada de consciência relativamente à necessidade 

de implementar mudanças.  

Para além das mudanças ocorridas desde o início da intervenção, foram assinaladas 

algumas mudanças ambicionadas, mas não totalmente alcançadas, tanto nos cuidadores, 

como na criança, a vários níveis: parentalidade positiva, nutrição, atividade física e 

comportamento da criança relacionado ou não com as alterações no estilo de vida. Esta 

situação poderá estar relacionada com o facto de ser necessário mais tempo desde o término 

da intervenção para a ocorrência de algumas mudanças, ou, ainda, com a dificuldade sentida 

por alguns cuidadores na implementação das mesmas. 

 Adicionalmente, alguns participantes do estudo identificaram mudanças negativas, 

assim como dificuldades na implementação das mudanças. Em relação às mudanças 

negativas, estas parecem ter ocorrido nos cuidadores e na criança. Neste contexto, foi 



50 

 

identificada uma mudança negativa, que se manteve ao longo do tempo, e que se encontra 

relacionada com o facto de o cuidador ter passado a repreender a criança em relação às 

porções alimentares ingeridas como forma de incentivar a alimentação saudável. Esta 

situação parece revelar um maior controlo sobre as práticas alimentares da criança. A 

literatura indica que este controlo, ao invés da regulação dos fatores obesogénicos do 

ambiente doméstico, é uma prática parental ineficaz, embora bastante utilizada na gestão do 

peso de crianças com obesidade (Golan et al., 2006). Efetivamente, através do controlo das 

práticas alimentares, mais facilmente se promove a obesidade infantil do que se previne a 

sua ocorrência (Johnson & Birch, 1994), dada a interferência na capacidade da criança 

atender aos sinais internos de fome e saciedade que servem de base à autorregulação (Birch 

& Davison, 2001).  

No que concerne às crianças, o presente estudo sugere a possível ocorrência de 

mudanças negativas, embora não mantidas ao longo do tempo, tais como o deterioramento 

do comportamento e a ingestão alimentar às escondidas. Segundo os dados das entrevistas, 

a ocorrência destes comportamentos problemáticos, bem como a sua transitoriedade, podem 

ter que ver com a resistência à mudança por parte da criança, numa fase inicial da 

intervenção.  

Efetivamente, a passividade e resistência à mudança ao nível da alimentação e da 

atividade física parece ter sido a principal dificuldade sentida pelos cuidadores desde o início 

da intervenção. Adicionalmente, outras dificuldades percecionadas pelos participantes 

relacionam-se com a pouca disponibilidade de elementos da família nuclear, com a situação 

de confinamento resultante de pandemia, e com a sensibilização de familiares. 

Relativamente à primeira dificuldade referida, esta parece não ser suportada pela literatura 

(Golan & Crow, 2004; Golan et al., 1998; Golan et al., 2006). De facto, os autores sugerem 

que as intervenções que assentam numa abordagem em que os pais são designados como os 

únicos agentes de mudança, previnem a resistência oferecida pela criança, já que esta não é 

diretamente envolvida no processo (Golan & Crow, 2004; Golan et al., 1998; Golan et al., 

2006). Por sua vez, a dificuldade sentida pelos participantes do presente estudo quanto à 

sensibilização de familiares é consistente com os resultados obtidos por Golan et al. (1998). 

De forma idêntica, estes autores verificaram que as mães constituem os principais agentes 

de mudança, sendo esta uma das principais dificuldades associadas à proposta de tratamento. 

Neste contexto, Golan et al. (1998) constataram que muitos participantes do estudo da sua 

autoria afirmam que os cônjuges não assumiram responsabilidade suficiente, não criaram 

oportunidades de atividade física, e expuseram a criança a estímulos alimentares, à 
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semelhança do relato de alguns entrevistados do presente trabalho. Por último, a dificuldade 

associada à situação de confinamento resultante de pandemia importa ser salientada, na 

medida em que, durante este período, a criança teve acesso constante aos alimentos, para 

além de não ter sido incentivada a praticar atividade física no exterior, dado o risco de 

infeção pelo vírus COVID-19.  

Os dados obtidos neste estudo permitiram, ainda, identificar alguns aspetos 

significativos da intervenção. Neste contexto, verificou-se que os sentimentos 

experienciados ao longo das sessões do programa foram, essencialmente, positivos. 

Quanto aos aspetos positivos da intervenção, os participantes destacaram diversos 

benefícios associados à experiência grupal no programa. Grande parte está em concordância 

com os fatores terapêuticos descritos por Yalom e Leszcz (2005; e.g., universalidade, 

modelagem, altruísmo e coesão de grupo), autores que defendem que tais fatores potenciam 

o fenómeno da mudança. Todavia, a partilha de experiências entre elementos do grupo foi o 

aspeto mais mencionado no âmbito deste estudo. Foram também identificados sentimentos 

de universalidade e normalização por parte dos participantes, que, ao integrarem a 

intervenção, constataram que não eram os únicos a vivenciar o problema, na medida em que 

os outros apresentavam as mesmas dificuldades. Outro aspeto positivo da experiência em 

grupo, na perspetiva dos participantes, prendeu-se com a modelagem, na medida em que lhes 

foi possível recorrer à aprendizagem observacional de formas alternativas de lidar com o 

mesmo problema. Foi, ainda, identificado como aspeto positivo o facto de os elementos do 

grupo apresentarem a abertura necessária para expor e debater temáticas associadas ao 

excesso de peso e obesidade das crianças. Adicionalmente, alguns participantes referiram o 

altruísmo como um aspeto positivo no grupo, na medida em que o suporte social e a 

entreajuda entre os vários elementos parece ter sido um fator importante na intervenção.  

Para além destes processos e experiências grupais, foram referidas algumas 

características estruturais da intervenção que, segundo os participantes, constituíram aspetos 

positivos, tais como os materiais disponibilizados no programa (i.e., um manual, uma 

brochura de jogos ativos, material audiovisual de suporte), a organização e 

frequência/periodicidade das sessões da intervenção, entre outros. 

Outro fator positivo prende-se com as características que os participantes 

identificaram no(a) psicólogo(a), tais como disponibilidade, clareza e simpatia. 

Efetivamente, a literatura indica que as características pessoais dos dinamizadores são 

reconhecidas como fatores essenciais para promover a partilha de emoções e pensamentos 

angustiantes por parte dos participantes (Angus & Kagan, 2007). 
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Neste seguimento, os entrevistados consideraram que a intervenção, em específico, 

teve um impacto geral positivo, a vários níveis. Em primeiro lugar, a obtenção de informação 

participada, sob a forma de instrução didática e de aconselhamento direto (Yalom & Leszcz, 

2005) constituiu um aspeto referido pela totalidade dos participantes do programa TPLG. 

Para além desta dimensão, o alerta, assim como o desenvolvimento de competências ao nível 

da gestão dos comportamentos problemáticos relacionados com o peso, foram dois aspetos 

bastante mencionados como consequências diretas da participação na intervenção. Esta 

experiência parece também ter contribuído para o empoderamento e motivação dos 

participantes no sentido de implementar ou manter as mudanças. O programa TPLG parece, 

ainda ter contribuído para estimular e manter a esperança (Yalom & Leszcz, 2005), tendo-

se repercutido, em alguns casos, em resultados positivos para toda a família nuclear e no 

crescimento pessoal do cuidador. Estas categorias parecem indicar que, de uma forma geral, 

os participantes da intervenção sentem-se mais confiantes na gestão do comportamento 

relacionado com o peso da criança, o que é consistente com os resultados de outros estudos 

no âmbito do programa TPLG (Gerards et al., 2015; West et al., 2010). De facto, Gerards et 

al. (2015) observaram um aumento na perceção de eficácia e satisfação com a parentalidade, 

enquanto que West et al. (2010) verificaram maiores níveis de confiança nos pais, após a 

intervenção.  

Não obstante o balanço positivo da intervenção, foram atribuídos alguns aspetos 

negativos aos processos e experiências grupais, e às características estruturais da 

intervenção. Em relação à experiência de grupo, foram referidos, entre outros aspetos, as 

consequências negativas associadas ao absentismo de alguns participantes nas sessões da 

intervenção. Com efeito, a literatura enfatiza as consequências associadas ao fenómeno do 

drop-out no contexto da intervenção grupal (Bernard et al., 2008). Efetivamente, os autores 

afirmam que parecem existir poucos resultados positivos a ser retirados de uma experiência 

de drop-out, sendo que as desistências nesta modalidade de intervenção podem, 

inclusivamente, impactar negativamente o grupo (Bernard et al., 2008). 

Quanto às sugestões de mudança da intervenção, os participantes do estudo referiram, 

sobretudo: aumentar o número de sessões da intervenção, incluir a presença da criança na 

intervenção, realizar todas as sessões em formato presencial e/ou em grupo, explorar mais 

material audiovisual de suporte, e direcionar a intervenção para uma idade mais precoce da 

criança. Estas sugestões são, particularmente, importantes no âmbito da investigação no 

programa TPLG, na medida em que permitem refletir e atuar sobre eventuais aspetos a 

melhorar na intervenção. 
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Conclusão 
 

 

O presente estudo constituiu uma análise preliminar das entrevistas semiestruturadas 

realizadas junto dos participantes do programa TPLG, possibilitando a construção de um 

sistema de codificação acerca da experiência na intervenção, e a compreensão do processo 

de mudança. 

De uma forma geral, as categorias obtidas neste estudo sugerem que o programa 

TPLG promove diversas mudanças, maioritariamente positivas, em várias áreas (i.e., 

parentalidade positiva, nutrição, atividade física e comportamento da criança) e em vários 

alvos (i.e., cuidadores, criança e família), sendo que algumas parecem manter-se ao longo 

do tempo, e outras não. Nestas mesmas áreas e alvos, foram também identificadas algumas 

mudanças ambicionadas, mas que não foram totalmente alcançadas, nomeadamente: o 

cuidador ser menos intolerante e mais calmo na atuação com a criança, não adquirir 

alimentos pouco saudáveis e promover a prática de atividade física, e a criança ser menos 

desafiadora e adotar hábitos saudáveis por iniciativa própria. A componente associada à 

aprendizagem adquirida ao longo da intervenção constitui, na perspetiva dos participantes, 

o principal fator promotor das mudanças positivas. Não obstante a ocorrência de mudanças 

positivas, alguns participantes apresentaram dificuldades na operacionalização de tais 

mudanças. A intervenção parece ter tido um papel relevante nas mudanças alcançadas, sendo 

destacados positivamente os processos e experiências grupais, assim como às características 

estruturais da intervenção e do psicólogo(a). Neste seguimento, o impacto geral da 

intervenção parece ter sido eminentemente positivo, não obstante os participantes terem 

identificado alguns aspetos negativos na intervenção, como a escassa realização de contactos 

telefónicos entre participantes, a menor eficácia das sessões telefónicas individuais, e o facto 

de nem todas as estratégias se aplicarem a todos os casos. As principais sugestões de 

mudança prendem-se com o aumento do número de sessões, idealmente, em formato 

presencial e em grupo, a inclusão da criança na intervenção, a exploração mais aprofundada 

do material audiovisual de suporte e, finalmente, a dinamização do programa numa idade 

mais precoce da criança.  

É de salientar a existência de algumas limitações no presente estudo, que importa 

serem consideradas. Primeiramente, é de referir que a amostra é constituída 

predominantemente por mães (76.92%). Efetivamente, os pais são pouco representados na 

literatura neste âmbito (e.g., Fletcher, Freeman, & Matthey, 2011; Well, Sarkadi, & Salari, 
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2016), razão pela qual pesquisas futuras deverão investigar a eficácia desta intervenção junto 

dos pais. Um outro aspeto a salientar, prende-se com o facto de a avaliação do acordo inter-

codificador ainda não ter sido realizada, motivo pelo qual o sistema de codificação aqui 

apresentado deve ser considerado uma versão preliminar. Este será o próximo procedimento 

a adotar no âmbito deste projeto. Adicionalmente, importa salientar que algumas entrevistas 

foram realizadas num setting alternativo em resposta à situação pandémica. Efetivamente, 

derivado a estas circunstâncias, algumas entrevistas não foram presenciais, tendo-se optado 

por utilizar meios de comunicação eletrónicos para este efeito, nas quais as condições 

técnicas nem sempre foram as ideais. Para além disso, o formato não-presencial dificultou a 

garantia das condições necessárias para a realização de uma entrevista, tais como um 

ambiente isento de distrações, interrupções e ruídos. Outro inconveniente desta abordagem 

prende-se com o eventual desconforto no entrevistado, que poderá ter conduzido à menor 

elaboração do seu discurso.  

Apesar destas limitações, é de sublinhar que, dada a escassez de literatura existente 

nesta área, este estudo permitiu obter dados bastantes interessantes e informativos sobre a 

efetividade do programa TPLG. Neste sentido, a entrevista, enquanto técnica de recolha de 

informação, permitiu identificar mudanças, atribuições causais e dificuldades sentidas, que, 

eventualmente, recorrendo apenas a medidas quantitativas, não teriam emergido.  
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Anexo I. 

 
Protocolo da Entrevista 
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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 
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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 

 


