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RESUMO
Problemática: Tornar-se pai e mãe é uma das tarefas mais importantes e
desafiantes do ciclo vital, em particular quando a fazem pela primeira vez. É considerada
uma transição crítica, pelo caráter permanente que representa e pelas implicações que
pode instigar na saúde dos Pais e no desenvolvimento das crianças. Por isso, é um
acontecimento que exige dos Pais a aprendizagem de novos conhecimentos e o
desenvolvimento de novas competências, fundamentais à construção do papel parental.
Para fazer face a estas necessidades dos Pais, os enfermeiros, pela situação privilegiada
que mantêm nos diferentes contextos de saúde, de proximidade com estes, e pela sua
função de procura de soluções facilitadoras dos processos de transição, são desafiados a
implementar intervenções no âmbito do apoio e capacitação parental. Nestas intervenções incluem-se os programas de educação parental, que facultam aos Pais informação,
treino de competências e apoio, promovendo, assim, o desenvolvimento de mais e
melhores competências parentais e de redução do stresse parental, assim como uma
relação mais positiva com os/as filhos/as.
Metodologia: A presente investigação compreende quatro estudos desenvolvidos
para responder ao seguinte objetivo geral: Identificar as principais dificuldades sentidas
pelas mães primíparas nos primeiros seis meses de vida do bebé, de modo a construir,
implementar e avaliar o impacto de um programa de educação parental na diminuição do
seu nível de stresse e no aumento da sua confiança materna. Desenvolveu-se em duas
etapas. A primeira etapa integra o Estudo 1, estudo do tipo exploratório-descritivo, de
cariz qualitativo, desenhado para identificar as dificuldades e necessidades das mães
que, juntamente com revisão da literatura, esteve na base da conceção do programa de
educação parental “MaisPaisMaisBebés”. A segunda etapa compreende os Estudos 2, 3
e 4. O Estudo 2, avalia o stresse e confiança parental dos Pais, antes da sua participação no programa “MaisPaisMaisBebés”. Estudo de natureza quantitativa transversal,
do tipo descritivo-correlacional. O Estudo 3 é estudo quasi-experimental, com um
desenho pré e pós-teste, entre dois grupos, experimental e de controlo, que teve como
objetivo avaliar o impacto que a participação no programa teve, no stresse e confiança
parental das mães. O Estudo 4 é de natureza quantitativa do tipo descritivo, conduzido
para avaliar a satisfação dos Pais com o programa.
Resultados e conclusões: No Estudo 1 emergiram três categorias de dificuldades
enfrentadas pelas mães, relacionadas com: a recuperação pós-parto; o cuidar do bebé; e
a relação conjugal. Nas primeiras destacaram-se as dificuldades relacionadas com as
complicações do pós-parto e da amamentação, com a recuperação física e com o
autocuidado. Relativas aos cuidados ao bebé surgiram a higiene e conforto, as cólicas, a
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segurança, a alimentação e as rotinas do bebé. Quanto à relação entre o casal, surgiram
dificuldades na partilha das tarefas diárias, por haver pouco colaboração dos companheiros, e em relação ao reinício da atividade sexual, marcada por sentimentos de medo
e insegurança.
Os resultados do Estudo 2 permitiram-nos concluir que a idade e as habilitações
académicas dos Pais não influenciam o seu nível de stresse parental percebido. Porém,
a situação face ao emprego mostrou ter impacto nos resultados, concretamente nas
subescalas L – Depressão e M – Relação marido/mulher, onde os valores médios do
stresse se revelaram superiores no grupo dos Pais desempregados. Quanto às variáveis
relacionadas com o bebé, verificámos que o peso ao nascimento estava associado a
diferenças no stresse dos Pais apenas na subescala O – Saúde, tendo os valores médios
de stresse parental sido mais elevados nos Pais de bebés com maior peso.
No Estudo 3 os resultados obtidos indicaram que a frequência do programa
“MaisPaisMaisBebés” teve um impacto positivo na diminuição do stresse parental das
mães no final da intervenção. As que participaram no programa com os seus maridos/
/companheiros retiraram mais benefícios da intervenção do que as que participaram
sozinhas. Relativamente à confiança parental, verificámos aumentos significativos das
mães do grupo experimental, comparativamente às do grupo de controlo. Estes
resultados permitem-nos concluir que o programa contribuiu para a redução do stresse e
para o aumento da confiança parental autorrelatada pelas mães participantes.
Quanto ao Estudo 4 os resultados obtidos na avaliação semanal das sessões
evidenciaram que os Pais, face aos quatro itens considerados (assunto, atividades
práticas, dinamizadores e grupo), se mostraram “muito” ou “muitíssimo” satisfeitos em
todas as sessões. Constatámos ainda que o item mais bem pontuado, no total das
sessões, foi o item dos “dinamizadores”. Também na avaliação global do programa,
a subescala mais bem pontuada foi a que se referia à importância do papel dos “dinamizadores”, o que parece indicar que a competência dos dinamizadores foi um dos
principais vetores de mudança dos Pais.
Todos estes resultados permitiram-nos concluir que o programa “MaisPaisMaisBebés”,
uma intervenção planeada para dar respostas às exigências colocadas às mães primíparas nos primeiros meses de vida do seu bebé, mostrou ser uma ferramenta eficaz e bem
aceite pelos Pais nesta fase de adaptação à maternidade, pelo que recomendamos a sua
implementação por enfermeiros e a continuação de investigações que nos permitam
ultrapassar algumas das limitações do nosso estudo.
Palavras-chave: Educação parental; Mães primíparas; Enfermeiros; Programa
“MaisPaisMaisBebés”.
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ABSTRACT
Problem: Becoming a parent is one of the most important and challenging tasks in
the life cycle, particularly when they do it for the first time. It is considered a critical
transition, because of the permanent character it represents and the implications it can
instigate in the health of parents and in the development of children. Therefore, it is an
event that requires parents to learn new knowledge and develop new skills, fundamental
to building the parental role. In order to face these needs of the parents, the nurses, due
to the privileged situation they maintain in the different health contexts, their proximity to
them, and their function of seeking solutions that facilitate the transition processes, are
challenged to implement interventions in the scope of parental support and empowerment.
These interventions include parent education programs, which provide parents with
information, skills training and support, thus promoting the development of more and
better parental skills and the reduction of parental stress, as well as a more positive
relationship with their children.
Methodology: This research consists of four studies developed in response to the
following general objective: To identify the main difficulties experienced by first-time
mothers during the first six months of their baby's life, in order to build, implement and
evaluate the impact of a parental education program on reducing their level of stress and
increasing their maternal confidence. It has developed in two stages. The first stage
integrates Study 1, an exploratory-descriptive study of a qualitative nature, designed to
identify the difficulties and needs of mothers and which, together with a review of the
literature,

was

the

basis

for

the

design

of

the

parental

education

program

"MaisPaisMaisBebés". The second stage comprises Studies 2, 3 and 4. Study 2,
evaluates the parental stress and confidence of Parents, before their participation in the
program "MaisPaisMaisBebés". A transversal quantitative study, of descriptive-correlational type. Study 3, is a quasi-experimental study, with a pre and post-test design, which
aimed to evaluate the impact that the participation in the program had on the parental
stress and confidence of mothers. Study 4, is a quantitative study of the descriptive type,
conducted to evaluate the parents' satisfaction with the program.
Results and conclusions: In Study 1 three categories of difficulties faced by
mothers emerged, related to: postpartum recovery; baby care; and the marital relationship. In the former, the difficulties related to postpartum and breastfeeding complications, physical recovery and self-care were highlighted. Regarding baby care, hygiene
and comfort, colic, safety, feeding and baby routines emerged. About the relationship
between the couple, difficulties arose in the sharing of daily tasks, because of little
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collaboration from the partners and in relation to the restart of sexual activity, marked by
feelings of fear and insecurity.
The results of Study 2 allowed us to conclude that the age and academic
qualifications of the parents do not influence their perceived level of parental stress.
The employment situation showed to have an impact on the results, specifically in the
sub-scales L - Depression and M - Husband/wife relationship, where the average values
of stress proved to be higher in the group of unemployed Parents. As for the variables
related to the baby, we found that the weight at birth was associated with differences in
the Parents' stress only in the sub-scale O - Health, where we found that the average
values of parental stress were higher in the Parents of babies with higher weight.
In

Study

3

the

results

obtained

indicated

that

the

frequency

of

the

"MaisPaisMaisBebés" program had a positive impact in reducing the parental stress of
mothers at the end of the intervention. Those who participated in the program with their
husbands/partners drew more benefits from the intervention than those who participated
alone. Regarding parental confidence, we saw significant increases of mothers in the
experimental group compared to the control group. These results allow us to conclude
that the program contributed to the reduction of stress and to the increase in self-reported
parental confidence among the participating mothers.
As for Study 4, the results obtained in the weekly evaluation of the sessions showed
that the parents, in view of the four items considered (content, activities, facilitators and
group), were "very" or "very much" satisfied in all the sessions. We also found that the
item with the highest score in the total of the sessions was the "facilitators" item. Also in
the overall evaluation of the program, the sub-scale with the highest score was the one
that referred to the importance of the role of the "facilitators", which reinforced that the
competence of the facilitators was one of the main vectors of change for the parents.
All these results allowed us to conclude that the program "MaisPaisMaisBebés", an
intervention planned to respond to the demands of first-time mothers in the first months of
life of their baby, proved to be an effective tool and well accepted by parents in this phase
of adaptation to motherhood. So we recommend its implementation by nurses and the
continuation of research that allow us to overcome some of the limitations of our study.
Keywords:

Parental

education

"MaisPaisMaisBebés" Program

programs;

First-time

Mothers;

Nurses;
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INTRODUÇÃO

A Parentalidade é um tema relevante do ponto de vista da saúde na sociedade atual,
apresentando-se como um conceito central na enfermagem, pelas implicações que pode
ter, não só na saúde e bem-estar das figuras parentais, como também ao nível do saudável desenvolvimento físico e emocional da criança, uma vez que envolve a vinculação,
a adaptação à parentalidade e os cuidados e educação da criança (Gage, Everett, &
Bullock, 2006).
A transição e adaptação à parentalidade pode ser um momento altamente desafiador
e stressante para os Pais1 à medida que aprendem a lidar e a cuidar de um novo bebé.
A quantidade e qualidade do apoio e suporte que os Pais recebem irá influenciar as suas
respostas às responsabilidades parentais e o seu desempenho enquanto Pais que é um
dos principais determinantes dos resultados desenvolvimentais das crianças.
O nascimento de um filho constitui um dos principais momentos de adaptação na
dinâmica do casal, sendo responsável por várias mudanças a diversos níveis, nomeadamente conjugal, familiar e social. A chegada do bebé determina, no ciclo de vida da
família, mais mudanças do que qualquer outra etapa desenvolvimental (Nyström &
Öhrling, 2004; Lowdermilk & Perry, 2008). Essas mudanças originam que as mães e os
pais tenham, nesta fase, um dos mais exigentes e complexos papéis no seio da família,
essencial para assegurar a sobrevivência, a segurança e o bem-estar da criança
(Canavarro & Pedrosa, 2005; Logsdon, Foltz, Scheetz, & Myers, 2010).
A maternidade e a paternidade estabelecem uma nova etapa do ciclo de vida familiar,
suscetível de gerar stresse devido à adaptação necessária, em particular durante os
primeiros meses de vida do bebé, quando as necessidades deste em termos de cuidados
são mais exigentes (Maldonado, 2013). Ao tornarem-se mães e pais, mulheres e homens
precisam assumir novos papéis sociais, os quais podem exigir uma grande adaptação
das suas identidades individuais e principalmente da sua identidade enquanto casal.
Atualmente este processo torna-se cada vez mais difícil devido à complexidade da
vida social e familiar (Brasileiro, Jablonski, & Féres-Carneiro, 2002). Hoje as famílias
vivem em contextos sociais completamente diferentes dos que existiam há 50 anos, com
uma marcada tendência para serem nucleares. Atualmente, os casais vivem na grande
maioria sozinhos, encontrando-se afastados das suas famílias de origem, o que pode
provocar alguma fragilidade nos sistemas de suporte. A chegada de uma criança obriga à
reorganização das rotinas familiares, que se pode tornar ainda mais difícil para a mãe e
1

Ao longo desta tese iremos utilizar a palavra “Pais” para nos referirmos a ambas as figuras

parentais, mãe e pai.
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para o pai que não possuem uma rede de suporte familiar efetiva. O suporte familiar e
social é considerado um fator influenciador, favorecendo os comportamentos adaptativos
da mãe e do pai (Tarkka, 2003). A família e os amigos são importantes fontes de suporte,
ao providenciar apoio e orientação nos cuidados à criança e ajudar nas atividades do
dia-a-dia (Mercer & Walker, 2006).
Essas mudanças são ainda maiores no caso de mães primíparas2. As mães primíparas enfrentam inúmeros desafios físicos e emocionais no período pós-parto. A falta de
apoio durante esse período pode ser motivo para que estas se sintam stressadas e com
baixa autoeficácia em cuidar dos seus bebés. O apoio disponibilizado para as mães neste
período é fundamental para uma adequada transição para a maternidade (Shorey, Chan,
Chong, & He, 2015).
São as mães primíparas as que se sentem mais stressadas e com menor autoeficácia nas tarefas relacionadas com os cuidados ao recém-nascido, comparativamente
com as multíparas3. Muitos estudos exploraram as experiências destas mães e os
desafios que estas enfrentam durante o período pós-natal. Esses estudos confirmaram
que a transição para a maternidade é uma preocupação primordial para as mães
primíparas, especialmente na necessidade de desenvolver competências adequadas e
confiança nos cuidados ao bebé. Nesta etapa, as mães são simultaneamente confrontadas com as exigências dos cuidados ao bebé e com as mudanças físicas, emocionais e
sociais que se sucedem após o parto (Olds et al., 2014; Shorey et al., 2015). A necessidade de apoio e de acompanhamento destas mães após a alta hospitalar é, por tudo isto,
um desafio para os profissionais de saúde, devendo ser uma aposta em particular para
os enfermeiros.
Neste âmbito, é importante salientar o papel central que os enfermeiros devem
desenvolver enquanto principais cuidadores dos indivíduos e suas famílias que se encontram em processos de transição, auxiliando-os nas mudanças e exigências necessárias e
iminentes e facilitando o processo de aprendizagem de competências com base no
suporte informacional e instrumental e no apoio emocional. A compreensão de como
potenciar e facilitar os processos de transição para a parentalidade permitirá aos enfermeiros influenciar positivamente o bem-estar dos Pais e consequentemente promover o
desenvolvimento dos filhos.
2

Ao longo desta tese iremos utilizar a palavra “primíparas” para nos referirmos a mães pela

primeira vez.
3

Iremos utilizar a palavra “multíparas” para as mães que tiveram mais de um filho.
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Desta forma, as intervenções no domínio da educação parental surgem como uma
ferramenta importante para o desenvolvimento saudável da parentalidade, ao mesmo
tempo que são também uma estratégia promotora de saúde. Quando oferecidas em
formato grupal dão aos Pais oportunidades para desenvolverem e manterem ligações
com outras pessoas, também elas no mesmo estádio da parentalidade, indo influenciar
positivamente o bem-estar dos Pais e, consequentemente, o desenvolvimento infantil.
Segundo, Olds, Sadler, e Kitzman (2007), os programas de apoio aos Pais, se tiverem
por base as suas necessidades e se forem cuidadosamente desenhados têm maior
probabilidade de sucesso.
Os enfermeiros estão particularmente bem posicionados para apoiar e promover
esses tipos de intervenções pela situação privilegiada que mantêm nos diferentes contextos de saúde, onde têm um contacto de proximidade com os Pais.
No contacto regular que detêm com os Pais, é missão dos enfermeiros favorecer as
respetivas transições para a parentalidade, ajudando a mãe e o pai a serem pró-ativos na
promoção da saúde e na adaptação às novas situações e aos novos desafios, através de
processos de aprendizagem (Mercer & Walker, 2006; Meleis & Trangenstein, 1994).
Todos os esforços encetados para favorecer o processo de integração do papel parental,
têm sido considerados determinantes dos cuidados de saúde a mulheres e a homens,
que se confrontam com o compromisso de garantir os cuidados aos filhos (Fisher et al.,
2016). Paralelamente os objetivos das intervenções de enfermagem incluem a promoção
da autoeficácia e da confiança parental no desempenho do papel, bem como facultar a
informação antecipada e consistente sobre os cuidados à criança (Schmied, Cooke,
Gutwein, Steinlein, & Homer, 2008).
Considerando a especificidade destas intervenções, pensamos que os enfermeiros
especialistas têm um papel relevante a desenvolver nesta área, particularmente os especialistas em saúde materna e obstétrica em parceria com outros especialistas, no suporte
e orientação dos Pais, especialmente quando estes o são pela primeira vez. São preferencialmente estes profissionais quem contacta com maior regularidade com os Pais
e com as crianças, possibilitando-lhes dessa forma o apoio necessário durante a
parentalidade, particularmente durante os primeiros meses de vida do bebé.
Esta relevância das intervenções do enfermeiro especialista de saúde materna e
obstétrica, encontra-se espelhada no Regulamento n.º 391/2019 da Ordem dos Enfermeiros, enunciando que estes profissionais têm competências para “cuidar a mulher inserida
na família e comunidade durante o período pós-natal, no sentido de potenciar a saúde da
mãe e do recém-nascido, apoiando o processo de transição e adaptação à parentalidade”. O reconhecimento destas competências vem demonstrar que estes profissionais

4

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

de saúde representam um importante recurso, acessível aos Pais, que os apoiam e os
capacitam acerca dos melhores cuidados a ter com o seu bebé.
As “European strategic directions for strengthening nursing and midwifery towards
Health 2020 goals”, orientações estratégicas europeias para o fortalecimento da enfermagem e da enfermagem de saúde materna e obstétrica, vêm também realçar a importância
dos enfermeiros e dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e
obstétrica (WHO, 2015). Nesta publicação é evidenciada a importância destes profissionais, concretamente na forma como encaram os complexos desafios e necessidades de
saúde em transformação. Afirmam ainda que “(…) nos mais diversificados contextos,
estes profissionais têm uma intervenção cada vez mais relevante nos esforços que são
empreendidos para enfrentar os desafios em saúde e para garantir o acesso aos serviços
de saúde e a continuidade dos cuidados” (p. 4). Acrescentam ainda que a utilização plena
do potencial destes recursos para fazer face às crescentes e complexas exigências das
populações no que diz respeito à saúde, seja acompanhada do desenvolvimento do seu
conhecimento e das suas competências, bem como da evolução dos modelos de
prestação de serviços. Estes profissionais de saúde “(…) desempenham um papel-chave
e cada vez mais importante nos esforços que as sociedades desenvolvem para enfrentar
os desafios da saúde pública e para prestar cuidados de saúde seguros de elevada
qualidade, eficazes e eficientes” (WHO, 2015, p. 9).
A Organização Mundial da Saúde (OMS), destaca também a importância destes
profissionais, ao designar o ano 2020 como Ano Internacional do Enfermeiro e do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica (EEESMO). Segundo
esta Organização, os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e
obstétrica desempenham um papel determinante na prestação de serviços de saúde ao
dedicarem suas vidas a cuidar de mães e filhos, atendendo às necessidades diárias
essenciais de saúde.
Todas estas considerações nacionais e internacionais vêm reforçar que os enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica são fundamentais para
a promoção e melhoria da saúde das pessoas no geral e das mães, dos pais e das
crianças em particular.
Em Portugal são poucos os estudos desenvolvidos que contribuam para compreendermos o impacto de intervenções no domínio da educação parental, realizadas por
enfermeiros, destinados a Pais de crianças sem problemas desenvolvimentais ou de
saúde nos primeiros momentos da parentalidade (Cruz, Almeida, & Nunes, 2019). Esta
ausência de estudos sobre a eficácia deste tipo de programas, constitui uma barreira
ao conhecimento que os enfermeiros precisam para implementar práticas baseadas
em evidências.

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

5

Com o objetivo de contribuirmos para a fundamentação da necessidade, desenvolvimento e avaliação de respostas no âmbito da intervenção parental destinada a Pais de
bebés, implementadas por enfermeiros, desenvolvemos esta tese.
Decorrentes desta preocupação surgiram as seguintes questões de partida: “Quais
as dificuldades sentidas por mães primíparas, nos primeiros meses de vida do bebé?”
assim como “Será que a participação num programa de educação parental para Pais
primíparos promove o seu processo de adaptação à parentalidade, com impacto na
diminuição do seu nível de stresse parental e aumentando a sua confiança materna?” e
ainda “Qual o nível de satisfação dos Pais no final do programa?”.
Com vista à sua consecução definiu-se o seguinte objetivo geral: “Identificar as
principais dificuldades sentidas pelas mães primíparas nos primeiros seis meses de vida
do bebé, assim como o stresse parental relatado e as variáveis com ele relacionadas, de
modo a conceber, implementar e avaliar o impacto de um programa de educação
parental na diminuição do seu nível de stresse parental e no aumento da sua confiança
materna”.
A escolha da temática desta tese, “Adaptação à Maternidade: Influência de uma
intervenção de educação parental em mães primíparas”, remete-nos para as mães primíparas, embora ao longo da consecução de alguns dos estudos que compõem esta tese
tenhamos considerado também os pais. Esta opção prende-se com o facto de na reorganização que as mudanças face ao novo papel parental exigem dos Pais, vários estudos
sugerirem ser as mães quem apresenta maiores dificuldades de adaptação comparativamente com os pais (Cowan & Cowan, 2000; Glade, Bean, & Vira, 2005). São também
elas que na fase inicial da parentalidade se encontram sujeitas às alterações do pós-parto, como a privação do sono, as alterações hormonais e as exigências de cuidar de
um recém-nascido, o que faz com que se possam sentir mais sobrecarregadas, exaustas
e isoladas nos seus novos papéis (George, 2005). Mães com experiência anterior nas
tarefas parentais, revelaram maior nível de conhecimentos e habilidades, muitas vezes
explicados por terem tido oportunidade de lidar com crianças e, por essa via, conhecerem
melhor essa realidade (Copeland & Harbaugh, 2017; Essa, Akl, & Mamdouh, 2010;
Pridham & Chang, 1992). Estudos demonstraram que as mães primíparas têm maior
risco de transtornos mentais no pós-parto do que as mães multíparas, nomeadamente no
desenvolvimento de stresse parental (Osman, Saliba, Chaaya, & Naasan, 2014).
A investigação desenvolvida nesta tese surge com o fundamento de ampliar o
conhecimento da disciplina de Enfermagem no geral e dos enfermeiros em particular, no
sentido de favorecer a aquisição de conhecimentos que melhorem as suas competências
no âmbito da promoção da parentalidade. Ao facilitar os processos de transição, desen-
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volvendo intervenções promotoras do empoderamento dos Pais, os enfermeiros facilitam
a sua adaptação ao papel parental, produzindo consequentemente ganhos em saúde
para os mesmos.
Estruturalmente esta tese encontra-se organizada em nove capítulos, para além da
introdução inicial e da conclusão geral. De forma a facilitar a leitura destes capítulos
individualmente, optámos por colocar em cada um deles a respetiva lista de referências
bibliográficas.
Iniciamos com o enquadramento conceptual, ponto de partida da investigação, que
integra os três primeiros capítulos e onde procuramos fundamentar, rever e sistematizar
os conceitos mais relevantes nestes domínios do conhecimento. No Capítulo 1, que trata
a transição para a parentalidade, abordamos o conceito, os significados dos processos
de transição, a teoria de médio alcance de Meleis, considerando a natureza, as
condições facilitadoras e inibidoras das transições, em particular da transição para a
parentalidade. Terminamos este capítulo com os determinantes da transição para a
parentalidade. No Capítulo 2 realizámos uma exploração e reflexão exaustiva sobre a
intervenção de educação parental. Iniciamos este capítulo com uma abordagem da
educação parental como intervenção, a que se segue uma reflexão sobre a sua
importância face aos desafios dos primeiros anos de vida da criança. Neste capítulo
revimos também modelos de intervenção, o processo colaborativo na intervenção e
realizamos uma revisão da literatura sobre os programas de intervenção baseados na
evidência e avaliação dos mesmos. Terminamos o enquadramento conceptual com o
Capítulo 3 onde abordamos o stresse parental, fatores indutores e implicações do stresse
parental na dinâmica familiar.
Segue-se o Capítulo 4 onde é explicitada a metodologia geral dos diferentes estudos
que integram esta tese e apresentamos a clarificação global dos aspetos metodológicos
orientadores de cada um deles. Iniciamos com a problemática e objetivos, desenho da
investigação, população e amostra, instrumentos de recolha de dados, procedimentos
formais e éticos, assim como os procedimentos relativos à análise dos dados.
São também elencados os objetivos específicos dos estudos que realizámos:
• Conhecer as principais dificuldades descritas pelas mães primíparas, nos primeiros
seis meses de vida do bebé;
• Conceber e implementar um programa de educação parental para Pais primíparos
promotor do desenvolvimento das suas competências parentais, tendo em conta as
dificuldades identificadas e outros programas baseados em evidências;
• Avaliar o impacto desse programa de educação parental na diminuição do nível de
stresse parental descrito pelas mães;
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• Avaliar o impacto desse programa de educação parental na diminuição do nível de
stresse parental das mães em duas condições: com e sem a participação do
marido/companheiro nessa intervenção;
• Avaliar o impacto de um programa de educação parental no aumento da confiança
parental descrita pelas mães;
• Avaliar a satisfação das mães e pais participantes no programa com o mesmo.

Os Capítulos 5, 7, 8 e 9 integram a componente empírica desta investigação, onde
são apresentados e analisados os resultados dos diferentes estudos. Apesar de cada um
dos estudos atender a diferentes objetivos específicos do nosso plano de investigação e
das suas etapas, a sequência cronológica e a coerência e articulação entre eles são
mantidas ao longo do conteúdo da tese.
Assim o Capítulo 5 integra o Estudo 1 – Challenges of motherhood in the voice of
primiparous mothers: initial difficulties, apresentado sob a forma de artigo cientifico, tendo
já sido publicado na Revista Investigación y Educación en Enfermería. Encontra-se
redigido na língua inglesa, de acordo com os requisitos impostos pelas normas de publicação da revista. Teve como objetivo conhecer as principais dificuldades descritas pelas
mães após a saída da maternidade, nos primeiros seis meses de vida do bebé, numa
amostra de mães primíparas. Envolveu a realização de um focus group, sendo os dados
daí resultantes tratados através da análise de conteúdo. Os resultados aqui obtidos
forneceram um suporte para a conceção do programa “MaisPaisMaisBebés” descrito no
capítulo seguinte.
No Capítulo 6 – Conceção e desenvolvimento do programa “MaisPaisMaisBebés”,
abordamos as principais etapas e procedimentos inerentes à conceção do programa
“MaisPaisMaisBebés”, fundamentação concetual, estrutura geral e sessões do programa.
O Capítulo 7 compreende o Estudo 2 – Stresse parental após o nascimento do
primeiro filho: relação com variáveis dos pais e do bebé, estudo onde se avalia o stresse
e confiança parental do grupo total de Pais, antes da sua participação no programa
“MaisPaisMaisBebés”, bem como a influência de algumas variáveis no stresse e confiança relatados por estes. Trata-se de um estudo de nível II, de natureza quantitativa
transversal, do tipo descritivo-correlacional.
Segue-se o Capítulo 8 que integra o Estudo 3 – Avaliação do impacto de um programa de intervenção parental no stresse e confiança parental em mães primíparas: o programa “MaisPaisMaisBebés”. Este estudo pretende avaliar o impacto da participação no
programa “MaisPaisMaisBebés” por mães primíparas, no stresse e confiança parental
autorrelatado, nos primeiros meses do pós-parto. Trata-se de um estudo quasi-experi-
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mental, com um desenho pré e pós-teste, entre dois grupos, grupo experimental e grupo
de controlo.
Por último o Capítulo 9 compreende o Estudo 4 – Satisfação dos Pais com o programa de intervenção parental “MaisPaisMaisBebés”. Trata-se de um estudo de natureza
quantitativa do tipo descritivo através do qual pretendemos conhecer a satisfação dos
Pais participantes com o programa de intervenção. Tem em vista conhecer a satisfação
dos Pais face às sessões e face à globalidade do programa “MaisPaisMaisBebés”.
Terminamos esta tese com a conclusão geral, que integra a síntese dos resultados
de cada estudo, com referência às limitações e às implicações para a investigação e para
a prática profissional dos enfermeiros. Finalizamos elencando as implicações para a
prática clínica dos enfermeiros ao mesmo tempo que fornecemos pistas para investigações futuras.
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CAPÍTULO 1 – TRANSIÇÃO PARA A PARENTALIDADE

A transição para a parentalidade reflete um processo único, que ocorre à medida que
cada mulher se concebe como mãe e cada homem se concebe como pai de um filho4 e
da forma como ambos experienciam esta transição. Esta é possivelmente a fase mais
intensa e marcante da vida dos Pais e traduz-se pela capacidade de superar as tarefas
desenvolvimentais, transformando-as em competências cuidativas e educativas centradas no bem-estar da criança, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento
harmonioso e também para o seu projeto pessoal (Canavarro, 2001; Figueiredo, 2001;
Mendes, 2007; Stern & Stern, 2000).

1.1 – O CONCEITO DE TRANSIÇÃO
Os processos de desenvolvimento existentes na vida dos indivíduos implicam mudanças nos percursos de vida, com momentos mais críticos, que envolvem a passagem de
um estádio para outro no ciclo de vida, que denominamos de transição (Cowan & Cowan,
2000).
A transição pode ser compreendida como um processo, que decorre ao longo de
diversas etapas organizadas numa determinada sequência, associada a uma noção de
movimento que envolve tanto a rutura com a vida tal como era conhecida, como com as
respostas da pessoa ao evento (Canaval, Jaramillo, Rosero, & Valencia, 2007; Chick &
Meleis, 2010).
Chick e Meleis (1986, p. 239) definem a transição como “uma passagem ou movimento de um estado, condição ou lugar para outro” referindo-se quer ao processo, quer
ao próprio objetivo da interação cliente-ambiente. Acrescentam, também, que a transição
está intrinsecamente ligada com o tempo e o movimento e implica uma mudança de
estado de saúde, de relações, de expectativas ou de habilidades, pelo que o cliente ou
clientes, consoante o contexto e a situação, têm de incorporar novos conhecimentos
(Chick & Meleis, 1986; Schumacher & Meleis, 2010). A transição pode também ser
definida como uma experiência humana, descrita como o conjunto de respostas, ao longo
do tempo, moldadas pelas condições pessoais e ambientais, pelas expectativas e perceções dos indivíduos, pelos significados atribuídos a essas experiências, pelos conhecimentos e habilidades na gestão das modificações, bem como pelo impacto destas
modificações na perceção individual de bem-estar (Meleis & Trangenstein, 1994).
4

Ao longo desta tese iremos utilizar a palavra “filho” para nos referirmos a filho/s e filha/s.
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Transição é um conceito relativamente recente, atingindo uma posição privilegiada nas
ciências sociais e da saúde, com o contributo recente dos enfermeiros para a compreensão do seu processo enquanto fenómeno relacionado com a vida e a saúde das
pessoas. (Meleis, 2010; Meleis, Sawyer, Im, Messias, & Schumacher, 2000).
Daí que as transições tenham vindo a ser consideradas, cada vez mais, como um
conceito fundamental para a enfermagem, uma vez que as pessoas que se encontram a
viver um processo de transição tendem a ficar mais vulneráveis a riscos que podem
atingir o seu potencial de saúde (Meleis et al., 2000; Nelson, 2003).
No desenvolvimento da sua prática clinica, os enfermeiros têm um contacto privilegiado com muitos casos de transições, sendo, por esse motivo, os profissionais que mais
se envolvem e acompanham todo o processo através da avaliação, planeamento, e na
prestação de cuidados que cada situação exige (Harrison, 2004). A posição que o enfermeiro tem na equipa de saúde, comparativamente com os outros profissionais, é extraordinariamente importante, uma vez que desenvolve um contacto de proximidade com os
utentes e suas famílias de uma forma continua, seja a nível comunitário ou hospitalar,
o que facilita o primeiro contacto com as preocupações e necessidades manifestadas por
estas. Paralelamente, a própria natureza dos cuidados de enfermagem permite-lhe
estabelecer uma relação de cooperação com os utentes, capaz de lhe fornecer a informação necessária, apoio e mobilização de recursos. Isto permite-nos afirmar que nas
situações de transição, os enfermeiros são os principais cuidadores do utente/família por
estarem atentos às necessidades e mudanças que as mesmas experienciam nas suas
vidas e os preparem para lidarem com essas transições, através da aprendizagem e
aquisição de novas competências (Harrison, 2004; Meleis et al., 2000).
Este modelo encara a prestação de cuidados de saúde numa perspetiva multidisciplinar, isto é, a enfermagem para além de profissão é também uma disciplina do saber,
cujo foco da atenção se relaciona com o estudo das respostas humanas face às
transições de vida, que correspondem a períodos de maior vulnerabilidade e de risco
para a saúde, através de um processo de intervenção baseado na inter-relação. Paralelamente, o modo como cada pessoa vivencia a transição, as suas representações e significados acerca dos fatores inerentes à mudança, sofrem grandes influências do contexto
em que se insere. A enfermagem não lida com a transição de um indivíduo, família ou
comunidade isoladamente do seu ambiente, mas sim com a forma como os seres
humanos lidam com a transição e como o ambiente afeta esse enfrentamento, são
questões fundamentais para a enfermagem (Siantz & Meleis, 2007).
A transição para a parentalidade é uma das mais comuns e estudadas transições
desenvolvimentais com que as famílias se confrontam ao longo do seu ciclo vital
(Schumacher & Meleis, 1994).
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1.2 – PARENTALIDADE COMO PROCESSO DE TRANSIÇÃO
A parentalidade constitui uma das experiências mais gratificantes do ser humano, o
que não impede que seja também considerada como uma das tarefas mais desafiantes e
complexas da idade adulta. Apesar de extremamente recompensador, ser pai ou mãe
nem sempre é fácil, pelo contrário, podem ocorrer momentos extremamente exigentes,
desgastantes e frustrantes. Contudo, a maior parte dos Pais consegue sentir-se capaz e
realizado e educar adequadamente os seus filhos, utilizando comportamentos parentais
positivos (Cruz, 2005).
Criar uma criança é um desafio de grande responsabilidade para os Pais, em
particular quando o fazem pela primeira vez, pela complexidade de competências e
saberes necessários, exigindo profundas alterações de papéis, de redefinição e reorganização de projetos de vida, com padrões de prestação de cuidados que podem influenciar a interação Pais-criança no futuro.
De um ponto de vista desenvolvimental, a parentalidade marca a passagem para
uma nova fase do ciclo de vida familiar, envolvendo a complexificação no sistema
familiar, com a consequente redefinição de papéis e tarefas. É uma das maiores mudanças que o sistema familiar enfrenta, na qual os cônjuges se tornam progenitores de uma
nova família. Embora decorra frequentemente de uma opção, tornar-se pai ou mãe é uma
fase especialmente crítica, pelo carácter irreversível do compromisso assumido e pelas
repercussões que pode ter não só na saúde dos próprios Pais, como, também, na saúde
e desenvolvimento das crianças (Brazelton, 2000; Ferketick & DeJoseph, 1993; Mercer &
Walker, 2006).
Não existe um momento que marque a transição para a parentalidade, uma vez que
se trata de um processo. Deste modo, não podemos atribuir esse marco exclusivamente
ao nascimento do filho, pelas mudanças psicológicas internas, pelas organizações do
papel parental e relacionamentos que lhe estão implícitas. O início desta transição não é
consensual para a grande maioria dos autores, encontrando-se quem entenda que este
processo se inicia no período gravídico (Imle, 1990), outros no período pós-parto
(Pridham & Chang, 1992) ou, ainda mais tarde, após os 18 meses de vida da criança
(Nyström & Öhrling, 2004).
Independentemente de todas estas considerações, é consensual que a transição
para a parentalidade vai para além do momento do parto, sendo desta forma considerada
um processo dinâmico de reajustamento e reorganização no sistema familiar (definição
de papéis parentais e filiais) e nas suas relações com o mundo exterior (família de
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origem, amigos, contexto profissional e rede social de suporte), com reflexo no
desenvolvimento dos novos Pais e família (Relvas, 2004).
A transição para a parentalidade é um fenómeno complexo que requer, dos casais
grávidos, a interiorização e aprendizagem de novos conhecimentos e a aquisição de
novas competências, essenciais à construção do novo papel. Este fenómeno envolve
ansiedade, alterações de humor, depressão, sentimentos de desadequação relativamente às tarefas parentais, falta de conhecimento nos cuidados ao recém-nascido,
preocupações emocionais, baixa autoestima e falta de confiança (Kralik, Visentin, & Van
Loon, 2006).
Segundo Roth (1996), manter a promoção da saúde familiar é crucial para reduzir o
stresse da família durante as transições críticas e demarcar novos estádios da família.
Esta autora refere que a parentalidade é considerada, entre outras, como uma transição
“major” da família e que as transições críticas na família são potencialmente percebidas
como uma crise na mesma, porque a mudança num dos seus membros pode afetar a
qualidade da saúde dos restantes.
Na realidade, o nascimento do primeiro filho assume para as Pais um marco importante: a aprendizagem do exercício da parentalidade. Até esse momento foi sendo
construído um mundo de fantasias, expetativas e desejos. A este respeito Relvas e
Lourenço (2001, pp. 80-81) salienta que “até ao nascimento da primeira criança tudo se
joga ao nível do desejo, do imaginário, da expectativa (…). Sobre o que é ser pai, sobre o
que é ter um filho, sobre o que será esse filho, sobre o que ele poderá dar ou tirar ao
casal e à família”. A preparação para o novo papel é edificada, segundo esta autora,
durante a infância através das brincadeiras com bonecos e das representações encenadas enquanto crianças sobre os pais e as mães e com a própria experiência vivida com
as próprias figuras parentais através da observação do modelo parental. Posteriormente,
é possível imaginar o bebé que se vai ter e o modo de relacionamento com ele. Ao longo
da gravidez, este processo imaginativo é acelerado e, através das novas tecnologias para
a vigilância da gravidez e evolução fetal (ecografia), torna-se possível antecipar e
confirmar a imagem criada. Contudo, é no momento do nascimento, através do confronto
com o bebé real, que os Pais se apercebem do seu novo papel e se deparam com um
bebé que, na maioria dos casos, não corresponde ao filho imaginado.
Também para os enfermeiros o acontecimento relacionado com o nascimento da
criança é assumido como foco de atenção de enfermagem, sendo também designado por
parentalidade. De acordo com a definição da Classificação Internacional para a Prática
de Enfermagem (CIPE), a definição de parentalidade compreende quatro dimensões:
(1) assumir a responsabilidade do exercício efetivo do papel; (2) otimizar o crescimento e
o desenvolvimento da criança; (3) integrar a criança na família; e, (4) agir de acordo
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com os comportamentos esperados de alguém que é mãe/pai. Já a adaptação à parentalidade é vista como um tipo de parentalidade que inclui as necessidades parentais
relacionadas com os comportamentos que incidem no ajustamento à gravidez e em
delinear ações para se preparar para ser mãe/pai, interiorizando as expectativas da
família, amigos e sociedade quanto aos comportamentos parentais adequados ou
inadequados (ICN5, 2006).
O nascimento do primeiro filho leva a alterações na vida familiar, uma vez que esta
necessita de se adaptar à nova organização, deixando de ser composta apenas pelo
subsistema conjugal e passando a ser composta pelos subsistemas conjugal, parental e
filial (Tammentie, Paavilainen, Astedt-Kurki, & Tarkka, 2004). Apesar de ser desejado e
esperado, a vinda de um bebé aciona um processo irreversível, que modifica decisivamente a identidade e os papéis e funções parentais de toda a família (Colman & Colman,
1994). Os equilíbrios anteriores modificam-se completamente, exigindo um processo de
mudança e um tempo de reajustamento, durante o qual o recém-nascido toma o seu
espaço e se redefinem as relações entre os restantes membros (Canavarro & Pedrosa,
2005). O surgimento dos novos papéis exige a adaptação ao novo ser, ao filho que
nasceu, harmonizando a criança real com aquela fantasiada, sonhada, durante todo o
ciclo gestacional.
Essa harmonia implica a preparação do assumir os cuidados ao filho, entendidos
como processos de desenvolvimento que levam à reestruturação psicológica, social e
afetiva de cada um, permitindo a dois adultos tornarem-se responsáveis por uma criança
(Conde & Figueiredo, 2007; Lourenço & Afonso, 2008).

1.3 – TRANSIÇÃO PARA A PARENTALIDADE: A TEORIA DE MÉDIO ALCANCE DE
MELEIS
Na presente tese consideramos o processo de transição para a parentalidade
conforme concebido na teoria de médio alcance de Meleis, tendo em conta a sua natureza, as condições facilitadoras e inibidoras e os padrões de resposta. Meleis e seus
colaboradores desenvolveram uma teoria, a Teoria de Médio Alcance, na qual a transição
é um “foco” (Meleis et al., 2010; Meleis, 2012).
Na sua teoria, Meleis (2012) identifica a existência de três construtos basilares: a
natureza da transição, as condições de transição e os padrões de resposta. Relativamente à sua natureza, as transições podem ser de diferentes tipos: desenvolvimental,
situacional, saúde/doença e organizacional (Meleis, 2013; Schumacher & Meleis, 2010).
5

International Council of Nurses (https://www.icn.ch/).

16

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

As transições desenvolvimentais são as que ocorrem ao longo do ciclo vital dos indivíduos, como na adolescência e na parentalidade. As situacionais estão relacionadas com
a mudança de papéis nos diversos contextos onde o indivíduo está envolvido. As de
saúde-doença, incluem as mudanças súbitas de papel que resultam da alteração de um
estado de bem-estar para uma doença aguda ou crónica e as organizacionais ocorrem no
contexto ambiental dos indivíduos e são precipitadas pelas mudanças que ocorrem ao
nível do contexto social, político e económico.
A transição para a parentalidade tem sido entendida como do tipo desenvolvimental
ou situacional (Canaval et al., 2007; Meleis, 2007). Na transição para a parentalidade, o
estado atual como era conhecido é interrompido, resultando em instabilidade, ansiedade,
stresse e incerteza quanto à congruência entre as expectativas criadas e a realidade
decorrente do exercício do novo papel (Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006; Meleis et al.,
2000). Em resposta a situações de rutura, é necessário que a mãe e o pai reconheçam
que novos comportamentos necessitam ser conhecidos e novos ajustamentos das
responsabilidades, dos objetivos, da identidade e dos sentimentos acerca de si próprio
precisam de ser construídos.
O segundo construto da teoria de Meleis diz respeitos às condições da transição, que
a autora identifica como fatores que irão influenciar o decurso de uma dada experiência.
Estes foram definidos como fatores facilitadores e fatores inibidores, e dividem-se
principalmente em três tipos: pessoais, comunitários e sociais.
Nas condições pessoais podem ser identificados os significados, que dizem respeito
aos acontecimentos que desencadeiam uma transição, ou, por outro lado, ao sentido
atribuído ao próprio processo de transição (Meleis et al., 2010). No âmbito desta condição, consideramos importante destacar que estes acontecimentos tanto podem ser um
fruto das escolhas do próprio indivíduo, como aparecer inesperadamente e em função do
grau de intencionalidade da escolha, é que os significados das transições poderão ser
considerados como positivos, negativos ou neutros (Schumacher & Meleis, 2010). Ainda
dentro das condições pessoais da transição, elencadas por Meleis et al. (2010), as
crenças e atitudes culturais, revelam-se como uma componente que exerce a sua
influência sobre a experiência de transição e também o baixo nível socioeconómico, pois
potencia a manifestação e a experiência de sintomas psicológicos. Por outro lado, as
expectativas enunciadas referidas por Schumacher e Meleis (2010) como um fator
influenciador do processo de transição, são entendidas como parte integrante da
condicionante preparação e conhecimento e relacionam-se com o conhecimento do que é
esperado, funcionando como um fator facilitador, dado que podem aliviar o stresse associado à transição.
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Também as condições comunitárias podem influenciar o processo de transição, quer
facilitando, como é o caso dos recursos que uma comunidade garante para ajudar
(suporte de amigos, pares e familiares, as informações relevantes obtidas junto de
profissionais de saúde, os conselhos de fontes fidedignas), quer dificultando (insuficiência
de recursos, a inadequação das sessões de educação para a saúde, entre outros) o
curso das transições (Schumacher & Meleis, 2010). A comunidade pode disponibilizar
recursos às mães e aos pais, tais como serviços de saúde e grupos de suporte. A forma
como os Pais elegem e interpretam a informação e os serviços de saúde, depende do
significado atribuído à condição de saúde, de como encaram os profissionais da saúde,
do suporte familiar disponível e de como assumem as suas responsabilidades face à sua
própria condição de saúde e à do filho (Redman, Santos, & Correia, 2003).
Por último, os autores consideram as condições sociais possíveis de encontrar, que
se constituem como os principais condicionantes inibidores no contexto social como é o
caso da marginalização, os estigmas e os papéis socialmente definidos (Meleis et al.,
2010). O conhecimento do ambiente social no qual o indivíduo se insere é extraordinariamente importante para os enfermeiros, pois permite-lhes desenvolver intervenções
terapêuticas ajustadas ao grupo e comunidade (Schumacher & Meleis, 2010).
Já em relação ao terceiro construto da teoria de Meleis, os padrões de resposta, a
autora refere que para compreender todo o processo de transição e valorizar a experiência vivida pelo indivíduo é necessário atender à existência de alguns padrões de
resposta ao processo de transição, que podem ser obtidos a partir dos indicadores de
processo e dos indicadores de resultado, e que auxiliam a avaliação dos enfermeiros
(Meleis et al., 2010).
Os indicadores de processo compreendem: o sentir-se ligado (a redes sociais de
apoio como família, amigos e profissionais de saúde); o interagir (com pessoas na
mesma situação, profissionais de saúde, cuidadores e familiares) a fim de clarificar e
ajustar os comportamentos de resposta às transições; o estar situado (no tempo, espaço
e relações) possibilita que a pessoa se desligue do seu passado e enfrente novos desafios; e o desenvolver confiança e coping, que se manifesta pelo nível de compreensão
dos diferentes processos relativos à necessidade de mudança, utilização de recursos e
desenvolvimento de estratégias para ganhar confiança e lidar com a situação (Meleis
et al., 2010; Meleis, 2012).
Por fim, torna-se necessário conhecer os indicadores de resultado que nos permitem
apurar se a transição se constituiu como um evento saudável na vida do indivíduo. Assim,
os autores destacam dois tipos de indicadores de resultado: a mestria (domínio de novas
competências) e as identidades flexíveis e integradoras (reformulação da identidade,
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mais fluida e dinâmica), sendo que ambos são definidores de um processo de transição
saudável (Meleis et al., 2010).
A fim de alcançar um processo de transição saudável, na perspetiva do exercício da
enfermagem mais humanizado, científico, compartilhado e holístico, o enfermeiro precisa
conhecer o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo e de sua família, no decorrer
do seu ciclo vital, estando consciente das dificuldades e das adaptações às novas
situações que geram instabilidade (Schumacher & Meleis, 2010).
No geral e considerando o modelo transacional de Meleis como um conjunto de
diferentes tipos de transições, é evidente a existência de alguns aspetos comuns dentro
da complexidade e multidimensionalidade destas experiências, os quais se denominam
por propriedades das transições (Chick & Meleis, 1986). Foram definidas as seguintes
propriedades para as experiências de transição: conhecimento/consciência, ajustamento/
/compromisso, mudança e diferença, eventos e acontecimentos críticos e período de
experiência (Meleis et al., 2010, p. 57).
Relativamente à primeira propriedade, o conhecimento, encontra-se relacionada com
a consciencialização do cliente/indivíduo sobre a experiência que se encontra a vivenciar,
sendo esperado que este apresente ou desenvolva conhecimento sobre as alterações
que ocorrem e que está a viver. Quando estas mesmas mudanças não são evidentes e
observáveis, é posto em causa o início do próprio processo de transição (Meleis et al.,
2010; Chick & Meleis, 2010).
Considerando ainda a propriedade conhecimento, mães e pais têm hoje menos
oportunidades de adquirirem experiencialmente conhecimentos relacionados com a
parentalidade, permitindo-nos afirmar que uma parte significativa das mulheres e dos
homens poderá estar menos bem preparada para assumir o papel parental. Muitos
destes Pais não têm nos dias de hoje a possibilidade de praticar as competências parentais básicas com os irmãos mais novos ou em outras crianças, onde a família funcionava
como um sistema de suporte importante nesta tarefa (Willford, 1998). Os estudos são
unânimes ao considerar que mães e pais com experiências anteriores com crianças,
apresentam um nível de conhecimento mais elevado e sentem-se mais confiantes nos
cuidados ao filho (Beger & Cook, 1996; Copeland & Harbaugh, 2004, Tarkka, 2003; Sink,
2009).
No que respeita à segunda propriedade, o ajustamento/compromisso, os autores
referem que este se reporta ao grau de envolvimento dos indivíduos nos processos inerentes à transição, sendo este grau influenciado pelo conhecimento que detêm sobre o
seu processo de transição. Podemos deste modo, concluir que as duas primeiras propriedades se encontram intimamente relacionadas, pois o ajustamento não existe se o
conhecimento não estiver presente (Meleis et al., 2010). Na transição para a parenta-
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lidade, o envolvimento traduz a ideia de participação ativa no processo, de se ajustar ao
novo papel e pode ser usado para descrever a preocupação e o interesse da mãe e do
pai pelo filho (Lowdermilk & Perry, 2008). A este nível poderão ser considerados
indicadores de envolvimento parental, a procura de informação ou de recursos, a preparação antecipada para lidar com o evento e a atitude pró-ativa face a necessidade de
ajustamento nas atividades da vida diária. A maioria das mulheres começa a mostrar
envolvimento com o processo e interesse pelo filho em torno das 13 semanas de
gestação, já os homens, envolvem-se um pouco mais tarde, em torno das 18 semanas de
gestação, aquando da observação do feto na ecografia (Svensson, Barclay, & Cooke,
2006). Outros fatores que interferem no envolvimento do pai são as experiências anteriores com crianças, a preparação da paternidade e a experiência durante a gravidez, o
suporte social recebido na família e no contexto das relações de trabalho e a relação
conjugal, especialmente a concordância da companheira sobre as tarefas que o pai
desenvolve no exercício do seu papel de pai (Ferketich & Mercer, 1994).
A terceira propriedade, a mudança e diferença, salienta a distinção entre os conceitos
de transição e mudança, já que uma transição envolve sempre uma mudança, enquanto
o inverso não se verifica. Todas as transições desencadeiam mudança e para compreendê-la é fundamental identificar os efeitos e seus significados. A este nível importa por isso
entender os significados que o cliente/indivíduo lhe atribui e que podem ser conseguidos
através da explicitação de algumas das suas dimensões, tais como a natureza, a temporalidade, a perceção da importância ou severidade, as expectativas pessoais, familiares e
sociais (Meleis, 2007; Meleis et al., 2010).
No processo de transição para a parentalidade torna-se interessante entender o
impacto da mudança, concretamente, o nível de conforto com a situação, as diferenças
ao nível do bem-estar e da capacidade da figura parental para lidar com essas mudanças
e diferenças. Neste cenário, a transição dos Pais vai decorrendo à medida que vão
tomando consciência do que mudou e em que medida as coisas estão diferentes (Bridges
& Bridges, 2019). Quando existe reconhecimento das implicações decorrentes da
chegada do filho, a mãe e o pai reorganizam-se num novo modo de viver, de responder e
de estar no mundo, criando condições para receberem a criança e assumirem as
responsabilidades que lhe estão implícitas (Cardoso, 2011).
A quarta propriedade deve-se ao facto das mudanças experienciadas serem
desencadeadas por eventos e acontecimentos críticos, porque a maioria das transições
se encontram relacionadas com acontecimentos marcantes na vida das pessoas como é
o caso do nascimento, da morte, do diagnóstico de uma doença crónica, estando estes
na maioria das vezes, associados a uma consciencialização das mudanças e diferenças
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ou, por outro lado, a um maior nível de ajustamento para lidar com a experiência de
transição (Meleis, 2007; Meleis et al., 2010).
Cada acontecimento crítico exige do enfermeiro atenção, conhecimento e experiência, pois corresponde a um período de maior vulnerabilidade para os indivíduos.
Para compreender as experiências vivenciadas pelos indivíduos durante as transições é necessário conhecer os condicionantes pessoais, da comunidade e sociedade, os
quais podem facilitar ou dificultar o processo para que o indivíduo alcance uma transição
saudável, ou seja, a reformulação de sua identidade, o domínio de novas habilidades e
alteração dos próprios comportamentos (Meleis, 2007, 2012).
A última propriedade das transições refere-se ao período de experiência, que é
caracterizado por movimentações e fluxos ao longo do tempo. Essa propriedade estende-se desde os primeiros sinais de antecipação, perceção ou demonstração de mudança,
passando por períodos de instabilidade, confusão e stresse até um eventual fim, em que
é atingida novamente a estabilidade (Hattar-Pollara, 2010; Meleis et al., 2010).
No caso da transição para a parentalidade, esta não tem um limite de tempo preciso,
tem por definição, o tempo que os Pais necessitam para integrar os novos papéis e
serem capazes de os concretizarem, terminando num novo período mais estável relativamente ao anterior. Canavarro e Pedrosa (2005), concordam que o tempo cronológico
para a adaptação não é linear. Mas, o processo de transição pode ser considerado
concluído quando estes assumem uma nova identidade, denominada por Meleis de
“Integração fluida”, ao adquirirem os níveis de mestria nas habilidades e nos conhecimentos (Chick & Meleis, 2010). Face às dificuldades do percurso transacional para os
Pais, estes necessitam de ser acompanhados pelos enfermeiros, no sentido de se
obterem ganhos para a saúde.
A enfermagem enquanto ciência e disciplina deve ser sensível aos múltiplos focos de
interesse e intervenção dentro do processo de transição. Tendo como finalidade proporcionar um processo de transição saudável, o enfermeiro deverá acompanhar e facilitar as
transições dos clientes/indivíduos, famílias e comunidades, devendo centrar a sua
atenção no processo e nas experiências de transição, onde a saúde e o bem-estar são
entendidas como resultados (Meleis & Trangenstein, 2010). No caso da transição para a
parentalidade, o papel do enfermeiro no acompanhamento dos Pais deverá ser iniciado o
mais precocemente possível de forma a facilitar e empoderar os Pais nesta tarefa.
Os enfermeiros que promovem o cuidado transicional valorizam o indivíduo, já que os
cuidados dispensados estão associados ao desenvolvimento humano, beneficiando a
maturidade e o crescimento pessoal mediante um maior equilíbrio e estabilidade (Siantz
& Meleis, 2007).
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1.4 – DETERMINANTES DA TRANSIÇÃO PARA A PARENTALIDADE
Atualmente, criar uma criança é provavelmente o maior desafio de responsabilidade
que as figuras parentais têm de enfrentar, pela complexidade de competências e saberes
necessários para o cuidado, proteção, desenvolvimento e socialização da criança.
Ao longo deste capítulo temos procurado evidenciar a complexidade de fenómenos associados à transição para a parentalidade, revelando este ser um processo multideterminado.
Cruz (2005), refere-nos a complexidade de interações entre os diferentes elementos
presentes, permitindo antever a presença de fatores de risco, mas também de proteção
neste processo de adaptação. Numa análise sumária da literatura sobre a parentalidade,
constatamos a existência de uma vastidão de temas em função das características da
criança, tais como a idade, o sexo, o temperamento, mas também em função das
características das figuras parentais como género, qualidade da relação conjugal e ainda
de outros fatores como, trabalho remunerado e suporte social.
Serão de seguida analisados fatores determinantes desta transição e sua influência
no desempenho do papel parental.

1.4.1 – Características da criança
Tanto na adaptação à parentalidade como na manifestação dos comportamentos
parentais, algumas das características das crianças podem exercer uma influência
significativa nos Pais. Referimo-nos, concretamente, ao sexo, à idade e ao temperamento
da criança.
Muitos estudos têm revelado que o sexo, a idade e o temperamento da criança, são
variáveis determinantes para a adaptação à parentalidade (Elek, Hudson, & Bouffard,
2003; Glade, Bean, & Vira, 2005; Hudson, Elek, & Fleck, 2001; McHale, 1995).
Relativamente ao sexo, os autores encontraram valores significativamente elevados
de satisfação parental nos Pais de crianças do sexo masculino, comparativamente com
as do sexo feminino, às 12 e 16 semanas. Os mesmos resultados foram igualmente
encontrados aos 12 meses de idade, quer ao nível da satisfação, quer ao nível da
autoeficácia parental (Elek, Hudson, & Bouffard, 2003).
Outros estudos indicam que os Pais mostraram mais hostilidade e diminuíram o seu
envolvimento no cuidar dos filhos, quando perante uma criança do sexo feminino. Já o
facto de serem Pais de um menino funcionou como fator protetor do envolvimento
paterno (Glade et al., 2005). Tendo em consideração o casal, ambos os Pais demonstraram uma parentalidade mais competitiva, quando perante uma criança do sexo
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masculino, talvez reflexo do aumento do investimento de ambos nas responsabilidades
parentais (McHale, 1995).
No que se refere à idade, Hudson, Elek, e Fleck (2001) encontraram aos 4 meses de
idade da criança, um aumento significativo da autoeficácia paternal, que pode ser
justificado pela experiência adquirida face ao regresso ao trabalho das mães e/ou ao
facto de nesta fase a criança se encontrar socialmente mais interativa, com menos
necessidade de horas de sono e de alimentação.
De igual modo, as perceções dos Pais sobre o temperamento das crianças, contribuem para avaliar as circunstâncias e responder de maneira diferente a estas. De acordo
com os resultados de alguns estudos, crianças avaliadas como tendo um temperamento
mais fácil, proporcionam experiências parentais mais significativas e mais positivas do
que aquelas que foram avaliadas como tendo um temperamento mais difícil (Egeren,
2004; Glade et al., 2005).
As crianças com temperamentos mais difíceis causam interações angustiantes entre
estas e os Pais, geradoras de ansiedade e impondo mudanças nos estilos de vida parentais, tudo isto perturbador do processo de adaptação à parentalidade (Wilkie & Ames,
1986).
O temperamento da criança não mostrou ter a mesma influência, mesmo quando se
trata de temperamento difícil, na satisfação conjugal (Moller, Hwang, & Wickberg, 2008) e
nas dinâmicas familiares (Lorensen, Wilson, & White, 2004), sugerindo que mesmo uma
criança mais exigente em termos de temperamento não tem, necessariamente, de afetar
negativamente a relação do casal ou ser responsável pelo bom ou mau funcionamento do
casamento.

1.4.2 – Qualidade da conjugalidade
A investigação tem vindo a demonstrar que pais e mães tendem a diferenciar-se um
do outro quanto a sentimentos e atitudes, papéis parentais e divisão de tarefas domésticas (Brasileiro, Jablonski, & Féres-Carneiro, 2002).
Continuamos a constatar que, culturalmente, a maternidade se mantem intimamente
ligada ao cuidar e a manifestações afetivas para com os filhos. A boa mãe representa o
papel de quem cuida, dá carinho e alimenta. Já a paternidade, permanece associada ao
papel de provisão material, representando o bom pai como aquele que não deixa faltar o
alimento em casa (Cowan & Cowan, 2000). A divisão do trabalho doméstico também
segue um padrão semelhante conhecido por “tradicionalização” (Glade et al., 2005)
sendo, na opinião de Fleck, Falcke, e Hackner (2005), bastante prevalente a subsistência
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de estereótipos de género que reforçam a dicotomia entre os papéis masculino
e feminino.
A divisão de tarefas desempenha um papel na satisfação conjugal, mais relevante
para as mulheres do que nos homens (Glade et al., 2005; Kluwer, Heesink, & Van de
Vliert, 1996). Parece existir uma correlação significativa negativa entre a sobrecarga de
trabalho doméstico e a qualidade da relação conjugal, apenas nas mães. Isto leva a que
estas manifestem insatisfação nos papéis, esgotamento ou irritabilidade quando se
sentem injustiçadas em relação à divisão de tarefas, havendo dificuldade familiar em
reorganizar os papéis deixando antever a necessidade da criação de um plano intencional no sentido de evitar ou minimizar estes problemas, na transição para a parentalidade
(Moller, Hwang, & Wickberg, 2008; White, Wilson, Elander, & Persson, 1999).
Em Portugal a realidade não é muito diferente conforme verificamos nos resultados
de alguns estudos que revelam desigualdades significativas a este nível, traduzidas numa
sobrecarga para as mulheres (Sagnier & Morell, 2019). Estas, independentemente de
exercerem ou não uma atividade profissional remunerada, a tempo inteiro ou parcial,
continuam a assegurar a quase totalidade das tarefas domésticas e de cuidado aos filhos
(Amâncio, 2007; Perista, 2002).
Passando agora para os aspetos laborais, como o estatuto profissional, a satisfação
com o trabalho, a carreira e o horário laboral, fatores determinantes da adaptação à
parentalidade, verificamos que ser mãe e ser profissional exige uma difícil conciliação
física e emocional. Esta dificuldade leva por um lado à frustração da mulher pela sua
ausência de casa e o não presenciar o crescimento do filho, e por outro lado não conseguir dedicar-se como gostaria ao seu desenvolvimento profissional (Moraes, 2001).
Na verdade, são as mulheres que mais desinvestem profissionalmente para gerir os
variados papéis, sendo quase consensual em Portugal que a desistência da carreira,
em situações de incompatibilidade, deva ser feita pela mulher (Aboim, 2010).
A transição para a parentalidade origina adaptações importantes na vida dos Pais,
das quais resulta um significativo crescimento pessoal e conjugal, sendo tipicamente
acompanhada por redução da satisfação conjugal. Diversos estudos têm demonstrado
que a satisfação com o relacionamento conjugal diminui significativamente durante a
gravidez e no período que sucede ao nascimento do primeiro filho, exercendo influência
na transição para a parentalidade (Ahlborg & Strandmark, 2001; Gage, Everett, & Bullock,
2006; Knauth, 2001; Lopes & Fernandes, 2005; Mendes, 2007).
Moller, Hwang, e Wickberg (2008) também confirmaram a existência de uma relação
significativa entre stresse parental e a satisfação conjugal, especificamente para os pais.
O relacionamento sexual dos homens deteriorou-se acentuadamente desde o início da
gravidez, apenas com recuperação mínima no final do primeiro ano de vida do bebé
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(Condon, Boyce, & Corkindale, 2004). A existência de uma diminuição na satisfação
conjugal depois do nascimento do primeiro filho tem vindo a ser evidenciada em vários
estudos (Belsky, 1994; Cowan & Cowan, 2000; Hackel & Ruble, 1992) examinados por
Glade et al. (2005), assim como o aumento dos níveis de conflito na maioria dos casais, e
a identificação de uma ênfase reduzida nos papéis do parceiro, sendo maior esta redução
nas mulheres.
O stresse parental parece ter efeitos negativos na satisfação marital, pré e pós-natal.
No estudo de Lu (2006) ambos os Pais identificaram efeitos negativos nas suas relações
conjugais, apesar de mais pronunciados nas mulheres.
Para Pittman (1994), a transição para a parentalidade coincide, frequentemente, com
o fim do romance entre o casal, que se consciencializam de fazer parte de algo maior do
que a sua condição de casal, tendo a necessidade de reajustar padrões de interação e
valores anteriores.
Embora possa ser percecionada pelo casal uma diminuição no romance entre ambos,
pode igualmente ser percebido entre estes um aumento da relação de companheirismo e
de parceria durante a transição para a parentalidade. Numa investigação com casais
durante o período de transição para a parentalidade, Price (2003) constatou que a
maioria havia percebido uma melhoria no seu relacionamento e satisfação conjugal.
Conseguiram identificar aspetos menos positivos nas suas uniões e desenvolveram
estratégias de resolução e melhoria, conservando a satisfação conjugal (Lopes & Menezes, 2007). O mesmo estudo mostrou que os casais se reencontraram, conseguindo
manter uma relação prazerosa e saudável, resolvendo os conflitos relacionais através de
um nível comunicacional marcado pela compreensão e partilha.

1.4.3 – Necessidades de suporte
Intrínseco à transição para a parentalidade está o exercício do papel parental, cujo
desempenho exige a aquisição de conhecimentos e habilidades capazes de o tornar
eficaz e que ao mesmo tempo sejam promotoras do sucesso do mesmo (Copeland &
Harbaugh, 2004; Sink, 2009). Assim, o nível de preparação, os conhecimentos e as
habilidades, são considerados condições que podem facilitar ou inibir a transição (Chick
& Meleis, 2010; Meleis & Trangenstein, 1994). Desta forma, a preparação antecipada
para lidar com a nova situação pode estabelecer um fator facilitador da transição
enquanto, pelo contrário, a sua falta pode constituir um fator inibidor de transição (Chick
& Meleis, 2010; Hudson, Elek, & Fleck, 2001; Meleis et al., 2000).
Percebemos hoje, à luz da bibliografia consultada, que o desenvolvimento saudável
da criança é fundamentalmente influenciado pelo comportamento parental (Francisco
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et al., 2007; Logsdon, Birkimer, Ratterman, Cahill, & Cahill, 2002). Os conhecimentos e
as habilidades parentais são importantes para a consciencialização e para desenvolvimento das competências parentais, que por sua vez constituem um elemento vital na
avaliação e na interpretação dos comportamentos da criança, bem como, para as
decisões do dia-a-dia relativas ao bem-estar desta (Sink, 2009; Ribas & Bornstein, 2005).
De facto, se ambos os Pais conseguirem compreender qual a forma mais adequada de
responder às necessidades da criança e se conseguirem compreender e interpretar as
suas potencialidades, ficarão menos ansiosos, com menos stresse e irão adaptar-se mais
facilmente ao papel parental, particularmente quando se trata do primeiro filho.
Na literatura surgem diversos estudos que contribuem para a identificação das
necessidades de aprendizagem das mães e dos pais, ao longo do processo de transição
para parentalidade. A aquisição e o desenvolvimento de competências parentais são
necessidades comuns a todas as mães e a todos os pais ao longo da transição para a
parentalidade e diferem em função de determinados fatores que podem facilitar ou
dificultar essa transição. Face aos estudos consultados emergiram os seguintes fatores:
características da mãe/pai, nomeadamente a idade, o estado civil, a escolaridade, a
situação socioeconómica, o número de filhos e as experiências anteriores (Beger & Cook,
1996; Lugina, Christensson, Massawe, Nystrom, & Lindmark, 2001; Sink, 2009); perceção
que os Pais têm das características do seu filho (Bowman & Ruchala); perceção que têm
de si como mãe/pai; importância do suporte social, em particular, facilitando ajuda nos
cuidados à criança (Lugina et al., 2001; Sword & Watt, 2005).
A transição para a parentalidade poderá ser também influenciada pelo contexto
sociocultural que envolve os Pais. No geral, as mães parecem ser mais vulneráveis às
mudanças contextuais do que os pais, embora estes sejam influenciados por um número
superior de fatores (Glade et al., 2005).
Ao disponibilizarem informação técnica e científica pertinente para a aquisição de
competências parentais, os profissionais de saúde desempenharão um papel determinante no curso da parentalidade minimizando sentimentos de insegurança, angústia e
ansiedade, vivenciados pelos Pais neste período.
O conhecimento e compreensão das experiências parentais são particularmente
importantes para os profissionais de enfermagem poderem apoiar os Pais durante a
parentalidade, na busca de uma transição feliz, com objetivos de mestria em habilidades
parentais favorecedoras do sucesso da maternidade e da paternidade.
O percurso da transição para a parentalidade é contínuo até que os cuidados à
criança deixem de ser desconhecidos ou imprevisíveis, terminando quando a mãe e o pai
desenvolverem sentimentos de bem-estar, confiança e mestria no desempenho do papel
e das responsabilidades parentais.
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CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO PARENTAL

O interesse na educação parental, enquanto forma de intervenção, é relativamente
recente, embora já na transição do século XIX para o século XX no Norte da América, se
tenha assistido ao aparecimento de diversas organizações preocupadas com as questões
da parentalidade, o que estabeleceu, por assim dizer, o embrião da educação parental.
Somente a partir dos anos 60 do século passado é que a educação parental se tornou
numa área importante nos Estados Unidos, passando a merecer o apoio do governo e
começando a ser olhada como uma estratégia de intervenção (Ribeiro, 2003).
Educar pode ser entendido como toda a atividade que procura ajudar o outro a
desenvolver as suas potencialidades, ao mesmo tempo que proporciona informação útil
ao alargamento de competências e à resposta aos desafios com que tem de lidar (Abreu-Lima et al., 2010). Já a parentalidade pode ser definida como o conjunto dos comportamentos, emoções, cognições ou representações que os Pais dirigem à criança, com vista
à construção dum contexto adequado ao seu bem-estar e desenvolvimento físico,
psicológico e sociocultural (Figueiredo, 2013).

2.1 – A EDUCAÇÃO PARENTAL COMO INTERVENÇÃO
A educação parental descreve uma série de programas de ensino e apoio que se
concentram nas habilidades, sentimentos e tarefas de serem Pais (Einzig, 1996). Integra
experiências que proporcionam aos Pais conhecimento e compreensão adicionais, que
podem influenciar positivamente a sua satisfação e o seu funcionamento enquanto
família, fornecendo modelos alternativos de parentalidade, que alargam as opções dos
Pais (Hamner & Turner, 1985).
As últimas décadas do século XX encetaram uma mudança de paradigma, de uma
educação parental remediativa, alicerçada numa visão do profissional/especialista, com
uma forte componente de controlo social, para um modelo de tipo sociocultural, bioecológico, multissistémico, baseado nas potencialidades dos Pais (Gaspar, 2003, 2005). Face
a esta mudança de paradigma, as definições atuais de educação parental envolvem uma
componente pessoal e experiencial dos Pais, em que é dada centralidade aos seus
sentimentos, motivações, atitudes e valores, distinguindo-se assim, de uma intervenção
estritamente didática (Doherty, 1995).
A intervenção em educação parental vem proporcionar um espaço de reflexão e
partilha de experiências acerca da função parental, fornecendo estratégias e alternativas
para a resolução de problemas do quotidiano dos Pais, estimulando diferentes tipos de
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comunicação, mais assertivas e eficazes, melhorando assim a dinâmica familiar
(Ballenato, 2009).
A educação parental contempla assim, modelos de intervenção estruturados junto
dos Pais, cujos objetivos se relacionam diretamente, com a modificação das competências parentais e indiretamente, com o comportamento e/ou desenvolvimento da criança.
Visando a promoção de estratégias parentais positivas e eficazes, capacitam os Pais
para um melhor exercício da sua parentalidade, otimizando assim, o desenvolvimento
saudável dos seus filhos (Coutinho, Seabra-Santos, & Gaspar, 2012).
A educação parental, à semelhança da educação para a saúde, surge como
estratégia de intervenção junto das famílias, ao nível da intervenção na parentalidade,
que deve ter como meta a promoção da autonomia das famílias e dos seus membros,
sendo o seu grande objetivo a capacitação dos Pais (Simões, 2012). Deste modo, a
educação parental surge como uma ferramenta de apoio aos Pais para que possam
desenvolver as suas competências parentais de forma adequada e equilibrada.
Os programas de educação parental contribuem para tornar os comportamentos
educativos dos Pais mais eficazes, melhorar as relações familiares e prevenir os problemas de comportamento nas crianças, melhorando o seu ajustamento psicossocial
(Webster-Stratton, Gaspar, & Seabra-Santos, 2012).
Os programas de educação parental são imprescindíveis para a adoção de comportamentos positivos e de conhecimentos por parte dos Pais, pelo que se tornam fundamentais na capacitação dos mesmos para a parentalidade, no comportamento, desenvolvimento e estimulação da criança, na interação Pais-criança positiva, na segurança e
saúde das mesmas, na disciplina positiva e, por fim, na construção de capital social
(Ponzetti, 2016).

2.2 – EDUCAÇÃO PARENTAL FACE AOS DESAFIOS DOS PRIMEIROS ANOS DE
VIDA DA CRIANÇA
Os indicadores de saúde relativos às crianças são considerados essenciais para
avaliar a situação de saúde das nações, nomeadamente pelo impacto que o nível de
saúde na infância tem ao longo do ciclo de vida (Vimpani, Patton, & Hayes, 2002). Deste
modo, alcançar uma melhor saúde para as crianças constitui um objetivo prioritário de
diversas iniciativas dirigidas à definição de estratégias em saúde para as populações, tal
como o Plano Nacional de Saúde 2020, Direção-Geral da Saúde, Healthy People: a 2020
Vision for the Social Determinants Approach. Tem-se observado nas últimas décadas, um
interesse renovado nos primeiros anos de vida, não somente pelo seu papel no futuro
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bem-estar dos indivíduos, mas também pela vulnerabilidade e modificabilidade associada
a esta etapa da vida (Shonkoff & Phillips, 2000; Wertlieb, 2003).
Os programas de educação parental constituem-se como um recurso essencial para
promover a adoção de medidas e estilos de vida saudáveis pelos Pais na transição para
a parentalidade que, consequentemente, têm impacto significativo na vida familiar e,
especialmente, no desenvolvimento psicomotor e cognitivo da criança (Zaldibar, Monzó,
& Mujika, 2018) bem como no seu bem-estar e resiliência psicológica (Olds, Sadler, &
Kitzman, 2007b; Smith, Perou, & Lesesne, 2002).
Os programas de educação parental direcionados para os novos Pais tornaram-se
atividades importantes para os serviços de saúde nas últimas décadas. Neste âmbito, os
profissionais de saúde terão um importante papel nesta área, pois são estes que tendo
um contacto privilegiado com os Pais durante a transição para a parentalidade, os
poderão apoiar por meio de sessões em grupo e materiais educacionais, como livros e
folhetos (Eriksson & Salzmann-Erikson, 2013).
Existe um grande número de pesquisas que mostram que o ambiente onde a criança
cresce tem um impacto significativo no seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Experiências negativas numa fase da vida precoce podem prejudicar permanentemente o crescimento saudável do cérebro das crianças pequenas. Já as experiências
positivas podem, pelo contrário, facilitar o crescimento saudável do cérebro dos bebés
(White & Webster-Stratton, 2014).
As experiências facilitadas às crianças nos primeiros anos de vida, em particular
através das interações positivas que desenvolvem com os adultos e na exposição a
estimulação adequada, possibilitam o estabelecimento de conexões cerebrais, influenciando o desenvolvimento, a aprendizagem, o comportamento e regulação ao longo da
vida (Shonkoff & Phillips, 2000). Alguns dos ingredientes fundamentais dessa interação,
dizem respeito a um comportamento afetuoso e responsivo às necessidades da criança a
uma vinculação positiva entre outros (Gutman & Feinstein, 2010).
A educação parental surge também com o fundamento de que os Pais não têm hoje
os conhecimentos necessários sobre a parentalidade. Essa falta de conhecimento leva à
insegurança sobre como lidar com as necessidades do bebé que por si serão potenciadoras de stresse nos Pais e na criança. Ao fornecer informações sobre Pais e filhos, esse
ciclo de incerteza e angústia será reduzido aumentando o conhecimento e a habilidade
dos Pais nas tarefas parentais (Gilmer et al., 2016). O princípio central da intervenção
parental numa fase precoce da vida da criança, é de que, ao evitar os problemas que
possam surgir em primeiro lugar e ao identificar e remediar problemas o mais cedo
possível, se possa apoiar e ajudar os Pais, no sentido de os tornar capazes de darem
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uma resposta eficaz às diferentes situações, para que os seus filhos consigam desenvolver todo o seu potencial (White & Webster-Stratton, 2014).
A forma como os Pais adquirem e aplicam os conhecimentos que lhe vão sendo
necessários mudou. Atualmente e na grande maioria dos contextos familiares, os Pais
estão por conta própria, aprendendo fazendo, realizando ajustes à medida que vão
avançando, sem o benefício de cuidadores mais velhos, mais sábios e mais experientes
ao seu lado. Acrescentado a essas forças “externas” na formação dos futuros Pais, estão
os desejos e aspirações “internos” de muitos deles, em criar seus filhos de uma maneira
diferente daquela como eles foram criados (Zepeda, Varela, & Morales, 2004).
Adicionalmente, os Pais vivem hoje com pressões a vários níveis, com pouco tempo
para apoiar os filhos, muitos não aprenderam com as famílias de origem, com os mais
velhos, a capacidade em estar atento às necessidades dos seus filhos. Envolvidos nos
seus próprios problemas enquanto adultos, não tem por vezes consciência da importância do afeto consistente nos primeiros tempos de vida da criança, de forma a promover um vínculo emocional precoce entre Pais e filhos (Honing, 2000).
As tendências demográficas, sociais e económicas, transformaram as necessidades
dos Pais e das famílias nos últimos anos (Simões, 2012). Sabemos que os Pais adquirem
o conhecimento e as habilidades para desempenhar esse importante papel através da
sua herança étnica e cultural, da sua rede familiar, das suas amizades, da sua comunidade e dos recursos disponíveis. Dadas as transformações demográficas e sociais, com
muitos indivíduos a se tornarem Pais mais tarde, com maior mobilidade familiar, com
ambos os Pais a trabalhar fora de casa, com um número crescente de famílias monoparentais, entre outras exigências que interferem no tempo disponível para as realizar,
os desafios sentidos pelos Pais são diferentes, assim como a forma como se vive em
família atualmente, com constantes modificações no domínio social e profissional.
Face a estas alterações profundas, surgem nos Pais sentimentos de incerteza, culpa,
angustia e medo que interferem na forma como é vivida a maternidade e paternidade nos
nossos dias (Marujo & Neto, 2000). Acresce ainda o aumento da competitividade, do
surgimento de situações de desemprego, que levam à perda de poder económico das
famílias, situações de violência, fatores que interferem com a qualidade da parentalidade.
Como resposta a estas exigências surge a educação parental partindo do pressuposto de que os Pais precisam de conhecimentos, competências e atitudes para se
tornarem mais eficazes (Zepeda et al., 2004).
Gaspar (2004), considera fundamental o investimento em intervenções junto dos Pais
que visem apoiar e não controlar, centrando-se na capacitação parental e não na sua
culpabilização. A intervenção/treino parental junto dos Pais é, pois, um aspeto de extrema
relevância para o desenvolvimento de capacidades e competências adequadas para o
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exercício da parentalidade e consequente suporte ao desenvolvimento sócio emocional
dos filhos e dos Pais.
Ao mesmo tempo, a evidência internacional tem demonstrado que os próprios Pais
mostram uma grande necessidade de aprender mais sobre a parentalidade (Bethell,
Peck, & Schor, 2001; Olson et al., 2004; Schuster, Duan, Regalado, & Klein, 2000).
Uma pesquisa desenvolvida pela “Commonwealth Funde”, cujo objeto de estudo
eram Pais e filhos pequenos, forneceu uma visão geral das condições sociais e de saúde
de famílias nos Estados Unidos. Foi considerada a primeira pesquisa nacional representativa de Pais de crianças dos zero aos três anos, e pretendeu determinar que fatores
influenciavam o percurso de desenvolvimento e qualidade de saúde destas crianças.
Identificou várias preocupações entre as quais salientamos as necessidades que as
famílias têm na aquisição de informações sobre parentalidade, concretamente com áreas
relacionadas com os cuidados com o recém-nascido, identificação dos padrões de sono e
de choro do bebé (Young, Davis, & Schoen, 1996; Olson et al., 2004; Gager, McLanahan,
Glei, Halfon, & McLearn, 2002).
Grande parte das intervenções, concebidas com o propósito de promover o desenvolvimento e adaptação da criança pequena, têm em comum o facto de procurarem reduzir
os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção no sentido de direcionar adequadamente as trajetórias de desenvolvimento da criança. De entre os vários fatores de risco
que podem influenciar o desenvolvimento da criança, alguns autores sugerem que as
intervenções se devam focar nos fatores modificáveis, como a saúde mental dos Pais,
a relação conjugal, a autoeficácia e o comportamento parental (Morawska & Sanders,
2007; Cowan, Powell, & Cowan, 2006).
De referir que se antes a parentalidade era vista como mais uma tarefa associada à
idade adulta, nas últimas décadas tem-se transformado, revestindo-se de um especial
interesse e mesmo de objeto de investigação, não só pelas suas especificidades, mas
também pela sua real complexidade.
A este respeito Einzig, revisou a educação parental no Reino Unido e observou que
esta é multifacetada, não apenas para os Pais “expectantes”, que é de natureza universal
e direcionada (1996). Reconheceu também que, embora tenha objetivos variados, geralmente tem objetivos que são alcançados usando componentes semelhantes ou comuns a
todos os programas de intervenção parental. Isso inclui aumentar a confiança dos Pais no
seu papel parental, enfatizar a importância e o poder das habilidades parentais maximizando-as, reconhecer a singularidade do temperamento de cada criança, permitir que os
Pais explorem a sua própria parentalidade com outros Pais e incentivá-los a considerar
diferentes práticas parentais, que podem aumentar a sua eficácia à medida que criam os
seus filhos (Einzig,1996).
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Torna-se assim imperioso criar condições para que os Pais, nos primeiros anos de
vida da criança, ou os seus substitutos, encontrem apoios que lhes permitam um desempenho equilibrado. A educação parental tem assim como finalidade apoiar os Pais,
facultando-lhes informação de modo a permitir aprendizagem e consequentemente levar
à modificação de comportamentos desapropriados, promovendo assim as competências
parentais (Schaefer & Briesmeister, 1989; Schuster et al., 2000).
Os programas de educação parental para Pais nos primeiros anos de vida pretendem
promover competências parentais positivas e eficazes que capacitem os progenitores a
praticar com sucesso a parentalidade, favorecendo o desenvolvimento benéfico dos seus
filhos. Podem incluir diferentes objetivos, conteúdos e métodos, e diferem segundo a
circunstância que são concretizados, extensão temporal (pré e pós-parto) e grupo alvo
(Pinquart & Teubert, 2010).
É consensualmente aceite que qualquer intervenção para produzir efeitos, deve estar
adaptada às necessidades da população-alvo. A intervenção na parentalidade não é
exceção (Cruz, Almeida, & Nunes, 2019; Mahoney et al., 1999).
O foco da educação parental deve incidir sobre as potencialidades das famílias, no
geral e dos Pais em particular, sobre os seus pontos fortes e não apenas em corrigir o
que não é adequado, reportando-nos ao conceito de parentalidade positiva apontada pelo
Conselho Europeu (2006). Este refere que todas as famílias têm um potencial natural e
pluralista que deve constituir o ponto de partida para o trabalho em educação parental.
Este mesmo Conselho criou um documento com as recomendações sobre políticas de
apoio ao exercício positivo da parentalidade, com a finalidade de consciencializar os
Estados-membros da necessidade de proporcionar aos Pais, mecanismos de apoio
suficientes para cumprir com as suas responsabilidades. Este documento estabelece
políticas familiares adequadas (medidas legislativas, administrativas e financeiras),
prestação de serviços de aconselhamento locais, linhas telefónicas de ajuda e programas
educativos para Pais.
O conhecimento rigoroso dos recursos e vulnerabilidades das famílias, permite
perceber que as suas necessidades são variadas no que respeita à abordagem e à
intensidade (Hidalgo et al., 2018). Neste sentido, os serviços de apoio às famílias e à
parentalidade têm funções de prevenção de caracter universal (disponíveis para todas as
famílias), seletivo (dirigido a grupos específicos de Pais que podem estar em risco de se
confrontarem com dificuldades diversas) e indicado (dirigido a Pais já sinalizados como
estando em risco de apresentar dificuldades) (Asmussen, 2011). Os objetivos, as modalidades e as estratégias de intervenção, variam obrigatoriamente em função destes três
níveis de prevenção.
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2.3 – MODELOS DE FUNDAMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO EM
EDUCAÇÃO PARENTAL
Os programas de intervenção em educação parental têm implícita a assunção, como
procurámos mostrar, de que o modo como as crianças se desenvolvem é sensível à
influência parental. Os Pais assumem assim um papel relevante, como principal recurso
para as crianças, e nessa perspetiva a intervenção na parentalidade constitui-se como
uma medida importante no cuidar e no educar das crianças (Honing, 2000).
Assim, foram surgindo programas de intervenção fundamentados em diversas teorias
ou modelos concetuais.

2.3.1 – A tipologia de Medway
Medway (1989) propôs uma tipologia de três grandes modelos de educação parental:
o modelo reflexivo, o modelo comportamental e o modelo adleriano.
O modelo reflexivo realça a tomada de consciência parental, a compreensão e
aceitação dos sentimentos da criança. Este modelo baseia-se na abordagem humanista
de Carl Rogers, que se centra fundamentalmente na pessoa, considerando o treino das
competências de comunicação. A tomada de consciência parental através da compreensão e aceitação dos sentimentos da criança está na base dos modelos reflexivos
(Medway, 1989).
O modelo reflexivo vem assim, no contexto da intervenção, analisar diferentes
experiências sob diferentes perspetivas, por forma a formular estratégias alternativas de
conforto com as situações vividas proporcionando ocasiões de integração. Cria-se uma
articulação entre experiências de ação com experiências de reflexão que vão proporcionar o processo de desenvolvimento pessoal (Wallace, 1991).
Existem vários programas de intervenção que se encontram suportados por este
modelo. É o caso do Parent Effectiveness Training (PET) que Gordon desenvolveu na
Austrália na década de 70. Centra-se no fortalecimento das relações familiares que
conduzam à autonomia e à responsabilização das crianças. Estabelece uma escuta
atenta pelos Pais e firmeza na resolução de conflitos, com a intenção de fortalecer os
laços familiares, procura modificar o comportamento dos Pais para melhorar o relacionamento com os filhos.
Outro dos programas que se apoia no modelo reflexivo é o Listening to Children
(LTC). Segundo Wolfe e Haddy (2001), este programa centra-se em três elementos
fundamentais: o reconhecimento dos efeitos das experiências dos Pais enquanto crianças (exploração e avaliação dessas experiências, por forma a que venham a ter um
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impacto positivo nas práticas educativas); a importância de um tempo de interação
especial (special time) entre Pais e filhos (onde o brincar com a criança desenvolve uma
relação responsiva e de confiança entre Pais e filhos); a compreensão das vivências
emocionais da criança (ensinar os Pais a irem ao encontro das necessidades emocionais
dos filhos, auxiliando-os na resolução das suas tensões emocionais, recorrendo à escuta
ativa da criança).
O LTC enfatiza a autorreflexão dos Pais, o apoio social e a resolução de questões
emocionais, potenciadoras do mau comportamento das crianças e do stresse dos Pais.
O LTC funciona como uma ferramenta de apoio e ajuda para todos os elementos do
grupo de aplicação do programa, facilitando o seu empoderamento, enquanto se concentram na construção de habilidades, próprias dos programas de educação e treinamento
dos Pais (Wolfe & Hirsch, 2003).
Por usa vez, o modelo comportamental valoriza os comportamentos observáveis e as
variáveis ambientais e tem como objetivo treinar os Pais para o uso de estratégias que
facilitem o controlo do comportamento desadequado da criança (Medway, 1989).
Segundo este modelo, para mudar o comportamento da criança, isto é, para a ajudar a
ajustar-se a diferentes situações, temos que mudar o comportamento das pessoas com
quem tem proximidade: pai, mãe, irmãos, familiares próximos e amigos (Bijou, 1984).
Estes programas comportamentais têm como objetivo principal mudar os comportamentos da criança através das competências desenvolvidas com os Pais. Em síntese, os
comportamentalistas têm como objetivo o treinar os Pais para que apliquem procedimentos e técnicas validados empiricamente, de modo a controlar o comportamento
atípico da criança (Medway, 1989).
São vários os programas que se fundamentam neste modelo, nomeadamente o
Responsive Parenting Program, desenvolvido em finais dos anos 70, com o objetivo de
treinar os Pais no sentido de estes se constituírem como agentes efetivos de mudança do
comportamento das suas crianças, ensinando-os a observar determinado comportamento
e a aplicar os princípios da teoria da aprendizagem social para ensinarem comportamentos novos. Os conceitos básicos do programa são apresentados em grupo, seguindo-se interações em pequenos grupos. Originalmente, foi desenvolvido só para Pais de
crianças com algum handicap, mas posteriormente alargou-se para outro tipo de situações. Trata-se de um programa bastante estruturado, com definição de objetivos e
atividades para cada sessão. A intervenção segue quatro passos: definir o comportamento-alvo; medir a duração e ocorrência do comportamento; intervir, usando as consequências naturais disponíveis; avaliar a eficácia do procedimento do comportamento.
Este programa apresenta uma dimensão inovadora: tem a ver com o facto de incluir Pais
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a treinarem Pais, recorrendo aos seus conhecimentos, experiência e conhecimento
prévio como participantes no Responsive Parenting Program.
Também o programa Winning, desenvolvido por Dangel e Polster (1984), se encontra
alicerçado no modelo comportamental e tem como objetivo ajudar os Pais na resolução
de problemas, na relação com as crianças, desenvolvendo práticas parentais que
fortaleçam o bom desenvolvimento dos filhos, tornando as relações mais positivas entre
ambos. Aplica-se a famílias, mono ou biparentais, com crianças entre os três e os doze
anos de idade, procurando também dar resposta às preocupações de diversos grupos
étnicos de meios socioeconómicos mais desfavorecidos. Na mesma linha ideológica, o
Positive Parenting Program, mais conhecido como Triple P, é um programa de origem
australiana, sustentado com forte evidência científica, dirigido a famílias em diferentes
situações, com diversos problemas. Sugere simples rotinas e pequenas mudanças que
podem fazer grande diferença nas relações e práticas familiares. Promove a capacidade
para gerir de forma positiva, os comportamentos e situações problema, para construir
relações positivas entre Pais e filhos, para a resolução de conflitos e para planear, com
antecedência, no sentido de evitar ou controlar situações potencialmente difíceis
(Sanders & Pickering, 2015).
Os programas Incredible Years (IY) da autoria de Carolyn Webster-Stratton, constituem uma intervenção multimodal que envolve programas para Pais, Incredible Years
Parents (IYP), educadores, Incredible Years Teachers (IYT) e para crianças, Incredible
Years Children (IYC). O IYP pode ser utilizado como um programa de prevenção
universal, com todos os Pais, ou como um programa terapêutico para Pais que apresentam filhos com perturbações (hiperatividade, défice de atenção, etc). Nas diferentes
intervenções, os programas IY usam uma abordagem colaborativa adaptada às características desenvolvimentais da criança e da família, centrada na promoção de interações
positivas Pais-filhos, através de uma metodologia baseada no modelamento por vídeo e
da utilização de estratégias de dinamização de role-play (Webster-Stratton,1998).
Um terceiro modelo conceptual de fundamentação de programas de educação parental referido por Medway (1989) é o modelo adleriano, que deriva das teorias inicialmente
formuladas por Alfred Adler, um psiquiatra natural da Austria, responsável pela conceção
de cerca de 30 centros de educação familiar em Viena, vindo mais tarde a emigrar para
os Estados Unidos, onde fundou o Alfred Adler Institute of New York. O modelo adleriano
considera que a prevenção dos distúrbios emocionais passa pela educação adequada
dos indivíduos. O objetivo primordial desta abordagem centra-se na aquisição de
estratégias adequadas e eficazes de interação, de intervenção, assentando no respeito
mútuo entre Pais e filhos, na compreensão da criança, no encorajamento, no uso das
consequências lógicas e na comunicação eficaz (Borges, 2010). De salientar que estes
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centros criados por Adler evidenciavam a firme certeza de que a educação seria o
método mais eficaz para prevenir situações de distúrbio emocional. Desta forma Pais,
professores, membros da comunidade, assim como crianças, poderiam recorrer a estes
serviços como forma de aprenderem metodologias eficazes de cooperação e vida
democrática (Croake, 1983). Nestes centros era importante que os conteúdos explorados
no contexto de grupo assumissem um carácter simples, privados de linguagem técnica,
para que fossem efetivamente compreendidos por pais e mães, sendo que estes eram
encorajados a participar ativamente na intervenção de aconselhamento (Gamson,
Hornstein & Bordem, 1989).
Neste modelo, insere-se naquele que é considerado como um dos primeiros e
melhores programa de educação parental: o Systematic Training for Effective Parenting
(STEP), criado por Dinkmeyer e McKay (1976). O Systematic Training for Effective
Parenting compreende abordagens sobre os comportamentos das crianças que são
motivadas por uma sequência de metas e incentivos. Os estudos de investigação sobre a
eficácia dos diferentes programas STEP, mostram que Pais e crianças aprendem e
modificam os seus comportamentos face a uma variedade de competências parentais e
estratégias que lhe são oferecidas ao longo das sessões (Dinkmeyer & McKay, 1976).
Na opinião de Ribeiro (2003) quando se pretende trabalhar com os Pais e com as
crianças, as suas crenças, atitudes ou ideias, o modelo a utilizar deverá ser o reflexivo;
se o objetivo for modificar um comportamento inadequado da criança sugere-se o modelo
comportamental. Quando os Pais pretendem melhorar as suas competências parentais
de uma forma mais geral qualquer um destes modelos poderá ser apropriado (Ribeiro,
2003).

2.3.2 – O modelo de promoção da saúde de Nola Pender
A grande maioria dos comportamentos humanos é motivada pelo desejo de alcançar
o bem-estar físico, mental, social, emocional e ainda atingir o máximo potencial humano.
A promoção da saúde é uma abordagem, dos cuidados de saúde, que se foca na promoção de um sentimento de bem-estar geral, físico, psicológico e social, com qualidade de
vida do indivíduo, e não apenas a ausência de doença (Fielden & Gallagher 2008;
Gonzalez & Ribeiro, 2004).
A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) define Educação para a Saúde como
“qualquer combinação de experiências de aprendizagem que tenham por objetivo ajudar
os indivíduos e as comunidades a melhorar a sua saúde, através do aumento dos conhecimentos ou influenciando as suas atitudes” (Hou, 2014). Esta definição visa contribuir
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para a operacionalização do conceito de Promoção da Saúde definido na Carta de
Ottawa (1986), como “o processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das
comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar” (Parsons, Stears,
& Thomas, 1996).
A promoção da saúde assume no momento atual um grande protagonismo diferente
do visto até então. Os enfermeiros nas áreas de educação, prática e investigação, podem
participar na promoção da saúde, não apenas para o objetivo final, mas também para a
vanguarda da prática de enfermagem. No passado, os enfermeiros ensinavam os seus
utentes a lidar com doenças, enquanto atualmente o foco é direcionado para ensinar as
pessoas a permanecer saudáveis. Os enfermeiros devem ter uma compreensão baseada
em evidências do efeito significativo, que pode ser obtido através de intervenções de
promoção da saúde e comunicar esse conhecimento ao público em geral (Direção Geral
de Educação, 2014). Quanto mais as pessoas crescerem conscientes sobre atividades e
ações que levam à boa saúde e se tornarem informadas sobre seu próprio estado de
saúde e das suas famílias, a saúde geral da população melhorará significativamente
(Lopes, Saraiva, Fernandes, & Ximenes, 2010).
O modelo de promoção de saúde criado por Nola Pender, vem dar resposta à forma
como o comportamento das pessoas leva à melhoria da sua saúde. Assim, quando
somos capazes de compreender melhor o comportamento de cada pessoa, podemos
fornecer um suporte individualizado de forma a melhorar a sua saúde (Pender & Yang,
2002).
Na construção deste modelo de promoção da saúde, a autora expõe de forma
ampliada os aspetos relevantes que intervêm na modificação do comportamento dos
seres humanos, as suas atitudes e motivações para as ações que promovam a saúde.
Este modelo tem por base três teorias do comportamento humano: teoria da ação
racional – que afirma que é mais provável que um indivíduo desenvolva uma ação se se
aperceber que essa mesma levará a um fim desejável; teoria do comportamento planeado – é mais provável que um indivíduo desenvolva uma ação se se aperceber do controlo
que tem sobre esta; teoria sociocognitiva de Bandura, onde o sujeito é agente do próprio
desenvolvimento e interage com as circunstâncias da sua vida de modo intencional
(Pender, Murdaugh, & Parsons, 2002).
Este modelo fornece uma estrutura simples e clara, em que o enfermeiro pode
realizar um cuidado de forma individual ou em grupo, permitindo o planeamento,
intervenção e avaliação das suas ações. Nos últimos tempos, vem sendo amplamente
utilizado por investigadores americanos, asiáticos e europeus, para estudar comportamentos que levam à promoção da saúde (Pender, 2011).
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O modelo de promoção da saúde de Nola Pender tem sido usado em vários estudos
para avaliar a influência da promoção da saúde nos comportamentos das pessoas.
Pender preocupa-se com a pessoa como um ser único, dando importância também a
todo o meio que a envolve e que pode condicionar as suas atitudes e o seu estado de
saúde, que por sua vez se encontra dependente de diversos fatores. Esses fatores de
influência são as características e experiências individuais, que incluem comportamentos
anteriores e fatores pessoais. Os fatores pessoais dividem-se em três categorias:
biológica, psicológica e sociocultural. Os fatores biológicos incluem variáveis como idade
e sexo, enquanto os fatores psicológicos incluem variáveis como autoestima, motivação e
perceção do estado de saúde. Já os fatores socioculturais compreendem variáveis como
raça, nível educacional e nível socioeconómico (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011).
A autora salienta ainda que são estes processos biopsicosociais complexos que motivam
os indivíduos a ter comportamentos orientados no sentido da melhoria da sua saúde
(Sakraida, 2007). Outras influências são as cognições específicas do comportamento,
benefícios e barreiras percebidas à ação, autoeficácia percebida e afetação relacionada
com a atividade. Concretamente, as influências interpessoais deste modelo são
cognições sobre os comportamentos, crenças ou atitudes de outras pessoas (Pender et
al., 2011).
O modelo fundamenta-se no pressuposto de que o indivíduo, de acordo com a sua
natureza multidimensional, deve ser visto de forma holística, onde as partes podem ser
estudadas no contexto do todo, considerando que os seres humanos interagem com o
ambiente e modificam-no de acordo com as suas necessidades e objetivos. Deste modo,
a aprendizagem individual efetuada por cada indivíduo, irá possibilitar a mudança de
comportamentos que posteriormente terá influência sobre um grupo ou comunidade. Este
processo de aprendizagem de cada indivíduo, família, grupo ou comunidade, torna-os
mais capazes no controlo dos seus determinantes em saúde (Pender, Murdaugh, &
Parsons, 2015).
Neste modelo, a autora salienta ainda que as pessoas se comprometem a adotar
comportamentos, dos quais resultam benefícios subsequentes e que simultaneamente
sejam valorizados pelo próprio. É neste mesmo contexto, que devemos incentivar os
indivíduos à adoção de boas práticas parentais, promotoras de bons hábitos de saúde
para Pais e filhos (Pender, 2011).
Quando falamos de um programa onde a população alvo são principalmente as mães
de primeira vez, torna-se fundamental o envolvimento de todas as pessoas significativas,
como é o caso dos seus bebés, do cônjuge ou companheiro, mas também da restante
família como avós, padrinhos que dão opiniões e exercem influência diária sobre as suas
tomadas de decisão (Victor, Lopes, & Ximenes, 2005).
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O modelo surge como uma proposta para integrar a enfermagem como ciência do
comportamento, identificando possíveis fatores que levam à adoção de comportamentos
saudáveis, além de ser um guia para explorar o complexo processo biopsicossocial que
motiva o ser humano à adoção desses mesmos comportamentos. Este pretende ilustrar a
natureza multifacetada das pessoas e da sua interação com o meio ambiente quando
tentam atingir o estado de saúde desejado (Pender et al., 2002, 2011). Neste modelo, o
comportamento é influenciado indiretamente pelas caraterísticas e experiências do indivíduo e diretamente por fatores cognitivos e emocionais específicos, que são classificados
em seis diferentes variáveis:
• Benefícios detetados da ação;
• Barreiras detetadas para a ação;
• Autoeficácia;
• Emoções relacionadas com a ação;
• Influências interpessoais;
• Influências situacionais.
As teorias concedem à enfermagem um importante contributo para o conhecimento
desta, enquanto disciplina, definindo conceitos chave como enfermagem, pessoa,
ambiente e saúde, que são consideradas por alguns autores a matriz disciplinar desta
ciência (Garcia, Nóbrega, & Carvalho, 2004). Pender inclui estes conceitos metaparadigmáticos no seu modelo considerando que enfermagem compreende a cooperação
com os indivíduos, famílias e comunidade, de forma a produzir condições promotoras de
um bom estado de saúde e um maior nível de bem-estar. Assim, o conceito de enfermagem relaciona-se com as intervenções e estratégias que a enfermeira deve dispor para a
promoção do comportamento em saúde, sendo que um dos principais papéis do enfermeiro é o estímulo ao autocuidado (Victor et al., 2005). Para Pender (2011), o conceito de
pessoa é definido como “organismo biopsicossocial parcialmente moldado pelo ambiente,
mas que também procura criar um meio em que o seu potencial humano, inerente e
adquirido, possa ser totalmente expresso” (p. 3). A pessoa que é capaz de tomar
decisões, de resolver problemas, embora a ênfase se encontre no seu potencial de
mudar comportamentos de saúde. Quanto ao ambiente, este deve ser entendido como o
contexto social, cultural e físico, no qual o ciclo de vida da pessoa se desenrola. Resulta
das relações entre o indivíduo e seu acesso a recursos de saúde, sociais e económicos,
indicando que esta relação proporcione uma harmonia saudável. O termo saúde é visto
sob os aspetos individual, familiar e comunitário, com ênfase na melhoria do bem-estar,
no desenvolvimento de capacidades e não na ausência de doenças, devendo ser estudado durante todo o processo de desenvolvimento do ser humano, levando em conside-
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ração a idade, a raça e a cultura, numa perspetiva holística (Pender et al., 2002, 2011,
2015).
Emerge ainda do modelo de Nola Pender outro conceito, que é o de doença, que a
autora considera um evento discreto, que pode acontecer ao longo do ciclo de vida de
forma aguda ou crónica. Este evento pode facilitar ou dificultar a procura de saúde.
Assenta nos pressupostos de que:
– As pessoas tentam criar condições de vida mediante as quais podem expressar o seu
potencial de saúde, através da autoavaliação e da identificação dos seus pontos
fortes;
– As pessoas valorizam o crescimento que percecionam como positivo e tentam agir
para que haja um equilíbrio entre mudança e estabilidade, procurando regular o seu
comportamento;
– As pessoas interagem com o ambiente, modificando-o progressivamente e sendo por
vezes levadas a mudar o seu comportamento quando necessário, sendo para tal
essencial iniciar novos padrões de interação pessoa-ambiente.
Em súmula, o modelo de promoção da saúde de Pender é composto por três grandes
componentes, subdivididos em variáveis, que se apresentam da seguinte forma (Victor
et al., 2005):
1. Características e experiências individuais, que compreende o comportamento
anterior, comportamento que deve ser mudado e os fatores pessoais, que se
encontram divididos em: fatores biológicos (idade, índice de massa corporal, agilidade); psicológicos (autoestima, automotivação); e socioculturais (educação, nível
socioeconómico).
2. Sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar.
É o núcleo central do diagrama, sendo formado pelas variáveis: percebe benefícios
para ação – representações mentais positivas, que reforçam as consequências de
adotar um comportamento; percebe barreiras para ação – perceções negativas
sobre um comportamento, são vistas como dificuldades e custos pessoais; percebe
autoeficácia – julgamento das capacidades pessoais de organizar e executar
ações; sentimentos em relação ao comportamento – reflete uma reação emocional direta ou uma resposta nivelada ao pensamento que pode ser positivo, negativo,
agradável ou desagradável; influências interpessoais – o comportamento pode ou
não ser influenciado por outras pessoas, família, cônjuge, técnicos de saúde, ou por
normas e modelos sociais; influências situacionais – o ambiente pode facilitar ou
impedir determinados comportamentos de saúde.
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3. Resultado do comportamento, que abrange: o compromisso com o plano de
ação, que integra ações que possibilitem o indivíduo a manter-se no comportamento
de promoção da saúde esperado, isto é, as intervenções de enfermagem; as
exigências imediatas e preferências, com base no pressuposto que as pessoas
têm baixo controle sobre os comportamentos que requerem mudanças imediatas,
enquanto as preferências pessoais exercem um alto controle sob as ações de
mudança de comportamento; o comportamento de promoção da saúde, resultado
da implementação do modelo de promoção da saúde.
Numa análise do diagrama do modelo de promoção da saúde de Nola Pender
(cf. Figura 1), verificamos que na variável comportamento anterior, a direção da seta
indica que esta interfere diretamente no comportamento de promoção da saúde, como
também, nos demais componentes. Isto é confirmado pela própria autora, quando refere
que essa variável é o ponto de partida do modelo, isto é, a condição padrão para a
elaboração das intervenções de enfermagem, além de influenciar diretamente no
comportamento de promoção da saúde (Pender, 2011).

Figura 1 – Diagrama do Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender
(adaptado de Victor et al., 2005, p. 237).
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O conhecimento deste modelo de promoção da saúde por parte dos enfermeiros trará
um contributo importante para o desenvolvimento das suas práticas, em diferentes
contextos de intervenção, incluindo a intervenção em educação parental, uma vez que
nos permite elencar um conjunto de fatores e estratégias que podem condicionar ou
motivar o desenvolvimento de comportamentos promotores de bem-estar para utentes.
Trata-se de uma ferramenta importante para a enfermagem, capaz de ajudar os
enfermeiros a planear intervenções com vista à promoção da saúde da pessoa, tendo em
conta a pessoa de forma individual e os três pontos-chave: caraterísticas e experiências
individuais; sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se deseja
alcançar; o comportamento de promoção de saúde desejável.
Como iremos mostrar no Capítulo 6, utilizámos este modelo na conceção do programa de educação parental que desenvolvemos, considerando que cada pessoa, cada pai,
cada mãe, tem as suas próprias experiências e características individuais e vai ouvir,
interiorizar e apropriar-se do que lhe é transmitido de forma diferente, tendo em conta as
suas vivências anteriores, a sua própria perceção de saúde, para si, para o seu bebé e
para a sua família. Torna-se assim necessário, considerar todos estes pressupostos na
conceção do programa, que sejam reconhecidos como importantes e que conduzam a
comportamentos promotores de saúde nos Pais e bebés.

2.4 – O PROCESSO COLABORATIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO PARENTAL
O papel do dinamizador nos programas de educação parental é extraordinariamente
importante, influenciando os resultados através da qualidade da relação que estabelece
com os Pais e das suas competências na dinamização dos conteúdos do programa (Scott
& Gardner, 2015). Estamos ao nível do processo de implementação dos programas e não
dos seus conteúdos.
Nos programas de intervenção com Pais implementados de acordo com o modelo
hierárquico, o papel do dinamizador é o de especialista responsável por descobrir e
interpretar experiências passadas e a dinâmica familiar. Nesse modelo, o papel dos Pais
é o de “espectadores”, recetores relativamente passivos, dos conhecimentos e conselhos
do dinamizador (Webster-Stratton, 1998).
No modelo colaborativo de intervenção, pelo contrário, são os próprios Pais a fonte
mais preciosa de informações quanto às suas necessidades e funcionamento (WebsterStratton, 1998). Assim, a opção por este modelo irá trazer uma série de implicações no
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que concerne ao papel do dinamizador ou líder das sessões e ao tipo de relação que se
irá desenvolver com os alvos da intervenção, as figuras parentais (Salmon & Faris, 2006).
Nesta linha de pensamento, as abordagens colaborativas vêm dar resposta a este
argumento, uma vez que procuram desenvolver um processo de ajuda partilhado entre
Pais e dinamizador, centrado nas soluções, baseado nas competências, recursos,
potencialidades, forças e resiliência dos participantes (Sousa & Rodrigues, 2012).
No modelo colaborativo de intervenção, o dinamizador não se apresenta como um
"especialista", dando conselhos aos Pais sobre como devem exercer a tarefa da
parentalidade de maneira mais eficaz. Terá de partir do princípio básico de que devem
"trabalhar juntos", onde esta colaboração implicará um relacionamento recíproco baseado
na utilização do conhecimento já existente, dos pontos fortes e das perspetivas do
dinamizador e dos Pais.
Este modelo de colaboração implica a construção de uma relação não culpabilizante,
apoiante e recíproca, que considera de forma igualitária os conhecimentos do dinamizador e as forças e perspetivas únicas dos Pais, assente no respeito pelo contributo de
cada um, na confiança e na comunicação aberta. Os Pais têm, neste modelo, um papel
ativo, no estabelecimento de objetivos da intervenção e assumem responsabilidade
conjunta com o dinamizador na resolução dos seus problemas pessoais, ou da sua
família, sendo-lhes dada a possibilidade de avaliarem de forma contínua a intervenção.
Ao dinamizador compete a responsabilidade de analisar essas avaliações no sentido de
aperfeiçoar e adaptar as metodologias, de acordo com as necessidades da família
(Webster-Stratton, 1998).
Ao assumir esta perspetiva de empowerment, criam-se condições para que os alvos
da intervenção, eles próprios, organizem da forma mais flexível e criativa possível as
suas necessidades e as respostas às mesmas, num processo colaborativo e de negociação (Menezes, 1999).
Neste modelo, o dinamizador colaborativo não necessita de abandonar o seu corpo
de conhecimentos, precisa sim de reconhecer que neste modelo o conhecimento não é
exclusivamente seu, dando oportunidade aos Pais, que são os verdadeiros especialistas
em relação ao seu filho, à sua família em particular e à sua comunidade (Webster-Stratton, 1998).
No modelo colaborativo o dinamizador trabalha com os Pais, solicitando continuamente as suas ideias e sentimentos, compreendendo o seu contexto cultural e envolvendo-os no processo. Convida-os a partilhar as suas experiências, envolvendo-os na solução de problemas. Esta colaboração implica que os Pais participem no estabelecimento
de metas e na agenda da intervenção. Implica também que os Pais avaliem cada sessão
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e que o dinamizador seja responsável por adaptar a intervenção para que ela atenda às
necessidades dos Pais e das famílias (Webster-Stratton & Herbert, 1994).
Uma abordagem não colaborativa é didática e não participativa, isto é, o dinamizador
dá palestras, os Pais ouvem. O dinamizador não-colaborativo apresenta princípios e
habilidades aos Pais em termos de "prescrições" para formas bem-sucedidas de lidar
com os seus filhos. As tarefas de casa são rígidas, dadas sem levar em consideração as
circunstâncias de cada família individualmente. Esta abordagem conduz com mais
probabilidade a intervenções mal sucedidas e a taxas de atrito mais altas entre Pais e
dinamizador. Além disso, é eticamente reprovável impor objetivos aos Pais que podem
não ser congruentes com seus próprios objetivos, valores e estilos de vida. Pelo
contrário, o modelo colaborativo implica que, na medida do possível, o dinamizador
estimula os Pais a gerar soluções com base na sua experiência com o filho e com base
na cultura, classe e formação individual da sua família. Quando os Pais apresentam
soluções que consideram apropriadas, o dinamizador pode reforçar e expandir essas
ideias (Webster-Stratton, 1998).
Um estilo colaborativo de intervenção é demonstrado por padrões de comunicação
abertos dentro do grupo e pela atitude de aceitação do dinamizador em relação a todas
as famílias do programa. Ao criar um relacionamento baseado não na autoridade, mas na
inter-relação com o grupo, o dinamizador cria um clima de confiança, tornando o grupo
um local seguro para os Pais revelarem os seus problemas e arriscarem novas abordagens. O líder colaborativo é segundo Webster-Stratton, um ouvinte cuidadoso, que
aborda os Pais usando perguntas abertas para explorar problemas, pois é mais provável
que gerem discussão e colaboração, e incentiva o debate e pontos de vista alternativos,
tratando todos os pontos de vista com o mesmo respeito. A compreensão empática do
dinamizador é transmitida pela extensão com que ele alcança ativamente os Pais,
apresenta as suas ideias e tenta entender em vez de analisar (1998).
A opção pelo modelo colaborativo de intervenção, apresenta maior potencial para
aumentar a confiança e a autoeficácia percebida dos Pais, comparativamente com outro
tipo de abordagens. O objetivo essencial de uma intervenção colaborativa é capacitar os
Pais para se sentirem confiantes sobre as suas habilidades parentais e sobre a sua
capacidade de responder a situações que possam surgir, quando o dinamizador não
estiver presente para ajudá-los. Bandura designou essa estratégia de fortalecimento das
"expectativas de eficácia" do cliente, isto é, a crença dos Pais de que podem mudar com
sucesso os próprios comportamentos e os dos seus filhos (1989).
Para além disso, é provável que este modelo colaborativo aumente o envolvimento
dos Pais na intervenção. Estudos desenvolvidos por vários autores, sugerem que o
modelo colaborativo possui múltiplas vantagens em reduzir as taxas de atrito, aumentar a

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

49

motivação e o compromisso com a intervenção, reduzir a resistência, aumentar a
generalização temporal e situacional e resultados positivos (Baekeland & Lundwall, 1975;
Janis & Mann, 1977; Meichenbaum & Turk, 1987). Pelo contrário, formas de intervenção
hierárquicas ou controladoras, nos quais o dinamizador analisa, interpreta e toma
decisões pelos Pais, sem incorporar a sua contribuição, podem resultar na diminuição do
empenho, baixa autoeficácia e aumento da resistência (Patterson & Forgatch, 2001).
Webster-Stratton e Herbert (1993), salientam ainda que o contexto onde decorre a
intervenção é também importante, dado que os Pais respondem de forma mais positiva a
um contexto com características informais, concretamente, nos casos em que o ambiente
é confortável e acolhedor.
A importância da colaboração com os Pais assume um papel relevante logo na
primeira sessão da intervenção, com o compromisso e com o estabelecimento da estrutura e regras básicas para as próximas sessões (Webster-Stratton & Herbert 1993).
Os mesmos autores acrescentam ainda que o dinamizador/líder das sessões, ao preferir
o modelo colaborativo de intervenção, terá de garantir o seguinte:
– A construção de uma relação apoiante com os Pais, através da empatia e da
prática de competências comunicacionais eficazes, evidenciando: uma postura
genuína, que utiliza o humor, que reduz os sentimentos negativos; uma atitude
otimista, na medida em que estabelece expectativas positivas de mudança; uma
atitude de defensor dos Pais, naquele e noutros espaços, por exemplo, em
situações de interação com outros profissionais, para assim fortalecer a capacidade
dos Pais de se defenderem a si próprios;
– O desenvolvimento da capacidade, do poder de agir, dos Pais, transmitindo-lhes
um sentido de empowerment, reforçando e validando os seus insights e as soluções que apresentam, modificando pensamentos negativos, promovendo sistemas
de apoio (familiar e no grupo);
– O conhecimento dos Pais, na medida em que explica, sugere, aconselha trabalhos
de casa, sistematiza conteúdos, garante a generalização das aprendizagens, recorre a exemplos práticos, modelos em vídeos ou ao role-play, faz avaliações;
– A explicação de conceitos teóricos, recorrendo a analogias e metáforas para
reenquadrar cenários do quotidiano dos Pais, reformulando crenças sobre a natureza dos problemas e os comportamentos das crianças;
– O estabelecimento de limites, impondo um ritmo ao grupo (de acordo com as suas
necessidades), agilizando as dificuldades e a resistência;
– A gestão dos imprevistos, procurando prever problemas e obstáculos que possam
surgir, sendo também importante contar com uma eventual resistência dos Pais à
mudança, bem como antecipar possibilidades de sucesso e mudanças positivas.
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Ainda em relação ao modelo colaborativo, Wolfe e Haddy (2001) partilham da opinião
de que perante uma intervenção grupal, a figura do dinamizador/líder das sessões poderá
constituir-se como um importante recurso, tendo em conta que o seu papel fundamental
na construção de um sentimento de segurança, entre os elementos do grupo, promovendo a autenticidade da discussão. Os mesmos autores reforçam, novamente, que
muitos programas são didáticos por natureza e proporcionam poucas oportunidades para
a partilha e para o suporte. Porém, construir contextos apoiantes nos quais os Pais se
sintam seguros para partilhar vivências, rever as suas próprias experiências de infância e
garantir o suporte mútuo, é mais importante do que simplesmente disponibilizar informação sobre como cuidar e educar uma criança.
Em súmula, o grande potencial do modelo colaborativo de intervenção é o de
capacitar os Pais, fortalecendo a sua base de conhecimentos e competências, a sua
autoconfiança e autonomia, em vez de perpetuar um sentimento de inadequação e criar
dependência do dinamizador.
A opção por um modelo colaborativo nas intervenções em educação parental, poderá
tornar-se uma via importante para a promoção da confiança, autossuficiência e autoeficácia dos Pais, na medida em que estes assumem um papel de relevo, no desenvolvimento de respostas para as suas próprias questões e dificuldades, conjuntamente com
o dinamizador/líder, que garante a construção de um contexto apoiante, seguro e adaptado às características, necessidades e valores do público-alvo (Webster-Stratton &
Herbert, 1993).

2.5 – PROGRAMAS DE INTERVENÇÂO BASEADOS NA EVIDÊNCIA: PRÉ-NATAIS E
COM PAIS DE BEBÉS
Reconhecemos hoje, à luz do que nos tem sido espelhado na literatura internacional
e nacional, que os programas de educação parental contribuem para tornar, quer os
conhecimentos, quer os comportamentos educativos dos Pais, mais eficazes (Rodrigo,
Almeida, & Reichle, 2015).
Importa por isso apresentar alguns desses programas que possuem uma estrutura
clara, com um manual de implementação, baseados em modelos conceptuais e
empiricamente validados, sendo por isso comumente denominados de “evidence-based
programs”: programas baseados na evidência. A sua eficácia já foi avaliada através de
RCTs (randomized controlled trial), realizadas em ambientes típicos da comunidade.
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Com o objetivo de identificar esses programas, pré-natais e para Pais de bebés,
conduzimos uma pesquisa numa base de dados (“evidencebasedprograms.org”)6 que
compreende programas de comprovada evidência cientifica, baseados em RCTs adequadamente conduzidas e com resultados que produzem efeitos importantes na vida das
pessoas. Nessa base os programas encontram-se organizados em diferentes áreas de
intervenção. Selecionámos para a nossa pesquisa a opção “Prenatal/ Early Childhood”,
por ser nesta fase que pretendemos desenvolver o nosso programa de intervenção. Dos
programas que identificámos excluímos quatro, por se circunscreverem a grupos específicos, sem relevância para a nossa investigação, nomeadamente programas para
grávidas com hábitos tabágicos, para Pais com comportamentos aditivos e para crianças.
De seguida passamos a apresentar os programas que selecionámos, especificamente o
Nurse-Family Partnership, o Child First, o Incredible Years Parent and Baby e o Triple P.

2.5.1 – O programa “Nurse-Family Partnership”
O Nurse-Family Partnership (NFP)7 é um programa de saúde comunitária com mais
de 40 anos de evidência.
Trata-se de um programa de visitas domiciliárias realizado por midwives, enfermeiras
especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica, com mães primíparas.
As visitas começam durante a gravidez e continuam por dois anos após o nascimento.
A Nurse-Family Partnership (NFP) é uma organização sem fins lucrativos que atua
nos Estados Unidos, que cujos focos de intervenção são mães de baixo nível socioeconómico.
Na implementação do programa NFP a midwife8 começa a sua intervenção durante a
gravidez, o mais cedo possível e continua até o segundo ano de vida da criança. Neste
programa, as futuras mães usufruem dos cuidados e apoios necessários para o desenvolvimento de uma gravidez saudável. Ao mesmo tempo, desenvolvem um relacionamento próximo com uma midwife que se torna um recurso confiável para obter os
melhores conselhos, desde como cuidar a segurança do filho, até de como proporcionar
um futuro estável e seguro para a nova família. Durante toda a parceria, a enfermeira
fornece às novas mães a confiança e as ferramentas necessárias para garantir não
apenas um desenvolvimento saudável para os seus bebés, mas também uma vida
6

https://evidencebasedprograms.org/.

7

https://www.nursefamilypartnership.org/.

8

Midwife, que em Portugal se designa por Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde

Materna e Obstétrica.
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estável e oportunidades de sucesso para mãe e filho (Olds et al., 1997; Olds et al., 2002;
Olds, 2006; Thorland & Currie, 2017).
O Nurse-Family Partnership assenta em três grandes objetivos:
– Melhorar os resultados pré-natais, ajudando as mulheres a envolverem-se em boas
práticas de saúde. Isto inclui sensibilizar as mulheres para fazerem a vigilância da
sua gravidez junto dos profissionais de saúde, melhorar a sua nutrição e dieta
durante e após a gravidez e reduzir o uso de substâncias nocivas e ilegais, como
álcool, tabaco e drogas;
– Melhorar a saúde e o desenvolvimento infantil, trabalhando com as mães na
prestação de cuidados responsáveis e competente;
– Melhorar a autossuficiência económica da família, desenvolvendo a longo prazo
uma visão para o futuro, planeando adequadamente as futuras gestações através
da educação para a saúde e auxiliando as famílias em situação de desemprego a
encontrar trabalho.
A inscrição no programa é feita no início da gravidez, geralmente durante o primeiro
trimestre, sendo necessário que a primeira reunião ocorra antes da 28.ª semana
de gestação.
A calendarização das visitas segue um determinado padrão, mas é flexível sendo
geralmente ajustada às necessidades e disponibilidades dos participantes:
– Primeiro mês após a inscrição – visita semanal;
– Até ao final da gravidez – visita quinzenal;
– Primeiras 6 semanas após o nascimento – visita semanal;
– Das 6 aos 20 meses – visita quinzenal;
– Dos 20 aos 24 meses – visita mensal.
Estas visitas podem ser realizadas em casa das mães ou em outro local da comunidade onde habita a família. As sessões duram em média entre 60 e 90 minutos.
O NFP centra-se nos participantes (mãe e bebé), o que faz com que a midwife se
adapte continuamente, de modo a garantir que as sessões sejam relevantes e valiosas
para as participantes; relacionais, o que significa que a principal ferramenta de crescimento e aprendizagem seja a relação entre mãe e enfermeira; baseadas em pontos
fortes, o que significa que as mães refletem sobre os seus próprios sucessos para facilitar
a aprendizagem e mudança de comportamento; e multidimensional, o que significa que é
necessária uma visão holística da mãe e do seu contexto de vida, com o objetivo de
incorporar todos os aspetos desta.
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As sessões de visita pré-natal incluem o rastreamento do ganho ponderal, incentivo
ao descanso regular, exercício adequado e boa higiene pessoal. Ainda, avaliação e
subsequente redução de comportamentos prejudiciais à saúde, como uso de álcool e
drogas, treino na identificação de complicações na gravidez e procura de ajuda diferenciada. Também prepararam os Pais para o parto e primeiros cuidados ao recém-nascido.
Nas visitas efetuadas após o nascimento do bebé, a ênfase é colocada em melhorar
o cuidado físico e emocional da criança e promover a vinculação entre Pais e filhos.
Essas sessões incluem treino na identificação de sinais e sintomas de doenças da
criança, no facilitar a compreensão dos sinais comunicativos da criança e em melhorar as
interações Pais-filho, promotoras de segurança e desenvolvimento cognitivo e emocional.
Passamos a descrever alguns dos resultados obtidos em investigações desenvolvidas com o programa.
Em relação aos resultados pré-natais (Kitzman et al., 1997; Mejdoubi et al., 2014;
Thorland & Currie, 2017; Olds et al., 1997; Olds et al., 2004a; Olds et al., 2007b; Olds
et al., 2014):
– Redução de 79% no nascimento prematuro em mães fumadoras;
– Redução de 18% no nascimento prematuro em geral;
– Redução de 35% na hipertensão induzida pela gravidez.
Em relação à saúde e ao desenvolvimento infantil (Thorland, Currie, Wiegand, Walsh,
& Mader, 2017; Olds et al., 2004b; Olds, Henderson, Chamberlin & Tatelbaum, 1986;
Olds et al., 2007a):
– Redução de 48% no abuso e negligência das crianças;
– Redução de 56% nas consultas de urgência por acidentes e envenenamentos;
– Redução de 50% nos atrasos do desenvolvimento linguístico aos 21 meses;
– Redução de 67% nos problemas comportamentais e intelectuais aos 6 anos;
– Redução de 59% nas detenções de crianças aos 15 anos.
Em relação às condições económicas da família e planos futuros (Kitzman et al.,
1997; Kitzman et al., 2000; Olds, Henderson, Tatelbaum & Chamberlin, 1988; Olds et al.,
1997; Olds et al., 2004b; Thorland et al., 2017):
– Aumento de 82% nos meses de trabalho dos Pais;
– Redução de 31% em gestações subsequentes pouco espaçadas;
– Redução de 72% nas condenações das mães.
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O Nurse-Family Partnership é também um programa com eficácia reconhecida pela
“Blueprints for Healthy Youth Development”9. Foi também um dos finalistas, no ano 2018,
do “Hearst Health Prize for their national maternal health program for low-income first-time
mothers”10.

2.5.2 – O programa “Child First”
O programa Child First (Child and Family Interagency Resource, Support, and
Training)11 é um programa de visitas domiciliares para famílias de baixo nível económico,
com crianças de 6 a 36 meses de idade e com alto risco de problemas emocionais,
comportamentais, de desenvolvimento ou de maus-tratos. O Child First assenta na
premissa de que ao crescerem em ambientes onde exista violência, negligência, doença
mental ou abuso de substâncias, as crianças são expostas a stresse que pode ser tóxico
para o desenvolvimento do seu cérebro. Ao intervir nestas famílias vai-se combater os
efeitos devastadores do trauma e do stresse crónico, promovendo o desenvolvimento de
relacionamentos fortes entre Pais e filhos. O objetivo da intervenção é aumentar a
capacidade dos Pais de fornecer cuidados e proteção sensíveis à idade da criança, com
prazer mútuo no relacionamento entre Pais e filhos.
As famílias são visitadas nas suas casas por uma equipa clínica treinada, composta
por um especialista em desenvolvimento e saúde infantil e um coordenador da área
assistencial, técnico assistente social.
Numa primeira abordagem, a equipa clínica estabelece uma parceria com os Pais
para avaliar os pontos fortes e as necessidades da criança e da família e desenvolve um
plano, adaptado a todos os membros da família. Com base nesse plano, o especialista
oferece sessões de psicoterapia para Pais e filhos com vista a ajudar os Pais a entender
as razões e o significado do comportamento negativo dos seus filhos e desenvolver
respostas efetivas. Essas respostas passam por incentivar comportamentos positivos
entre Pais e filho através de brincadeiras, leitura e rotinas familiares.
9

É um projeto do Institute of Behavioral Science da University of Colorado Boulder. Identifica,

avalia e recomenda programas que provaram ter eficácia em investigações científicas, recebendo
por isso um selo de qualidade desigando de “Blueprint” (https://www.blueprintsprograms.org/
about/.
10

https://www.hearst.com/-/three-finalists-named-for-the-2018-100-000-hearst-health-prize-in-

partnership-with-the-jefferson-college-of-population-health.
11

As informações apresentadas para a caracterização do programa foram retiradas do site do

programa em: https://www.childfirst.org/.
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A intervenção é efetuada em casa dos Pais, dado que o ambiente doméstico oferece
uma oportunidade única de responder aos problemas identificados à medida que surgem
no ambiente natural.
A intervenção domiciliária Child First possui sete componentes principais: envolvimento da família e construção de confiança; avaliação da criança e da família; desenvolvimento do plano de assistência à criança e à família; intervenção psicoterapêutica Pais-filho; aperfeiçoamento do funcionamento familiar; consulta de saúde mental em cuidados
primários; e coordenação dos cuidados com a educação.
A promoção do cuidado responsivo por meio de uma abordagem psicoterapêutica
Pais-filho foi projetada para aperfeiçoar o relacionamento Pais-filho, fundamental para a
saúde socioemocional da criança e para o seu desenvolvimento cognitivo.
O Child First fornece uma intervenção que fortalece o relacionamento e a vinculação
Pais-filho. As evidências científicas mostraram que esse relacionamento é tão poderoso
que é capaz de proteger o cérebro da criança dos danos causados pelo stresse,
enquanto facilita diretamente o crescimento emocional, da linguagem e o funcionamento
cognitivo da mesma (Lowell, Carter, Godoy, Paulicin, & Briggs-Gowan, 2011). Além disso,
produz efeitos profundos sobre os Pais tornando-os capazes de processar traumas
passados, de se autorregular emocionalmente e aumentar as habilidades sociais e
funcionais. Essa abordagem é altamente individualizada e orientada pelos pontos fortes,
necessidades, cultura e disponibilidade psicológica da criança e da família.
Cada equipa do Child First geralmente apoia entre 12 e 16 famílias, de modo a
completar 12 a 14 visitas domiciliares por semana de trabalho de 40 horas. No entanto,
isso varia de acordo com a intensidade e a necessidade da intervenção, com o sucesso
das visitas e o tempo de deslocação para casa das famílias (Lowell et al., 2011).
As famílias recebem visitas duas vezes por semana durante o período de avaliação
(primeiro mês) e depois uma vez por semana ou mais, dependendo das necessidades da
criança e da família. As visitas duram em média 60 a 90 minutos. A intervenção regra
geral prolonga-se por 6 a 12 meses, mas pode desenvolver-se por períodos mais longos
com base nas necessidades familiares e individuais dos participantes.
Alguns dos resultados obtidos em investigações desenvolvidas com o programa
foram:
– Ao longo de três anos de acompanhamento das famílias com o programa Child First
verificou-se uma redução de 33% na implicação dos Child Protective Services,
o correspondente em Portugal às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, por
possíveis maus-tratos infantis (Crusto et al., 2008).
– Aos 6 meses de follow-up, as mães que beneficiaram da intervenção do Child First
revelaram menos stresse parental do que as mães que obtiveram os cuidados
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habituais. Também os sintomas psicopatológicos das mães participantes no programa foram mais baixos, assim como a necessidade de envolvimento dos serviços de
proteção de menores em relação às mães que tiveram os cuidados habituais (Lowell
et al., 2011).
– A intervenção com o Child First resultou que 42% das crianças desenvolvessem
menos sintomas externalizantes (ou seja, comportamento agressivo, desafiador,
perturbador ou hiperativo) do que as crianças que foram sujeitas aos cuidados
usuais, aos 12 meses de follow-up, usando uma avaliação socioemocional de bebés
e crianças pequenas (Lowell et al., 2011).
2.5.3 – O programa “Incredible Years Parent and Baby”
Os programas “Incredible Years” (IY) – Anos Incríveis, apresentam como missão a
promoção do comportamento social e emocional de crianças de todas as etnias e grupos
sociais, através de uma série de programas interligados para Pais, professores e
crianças, apoiados por mais de trinta anos de pesquisa mundial clinicamente comprovada
(Webster-Stratton et al., 2012; Webster-Stratton, 2011).
Os programas IY fazem parte de um conjunto de programas baseados na evidência,
aplicados em grupos, destinado a Pais, filhos e professores, desenvolvidos por Webster-Stratton (Webster-Stratton, 2011).
Os programas para Pais IY são baseados nos princípios da teoria de aprendizagem
social e usa a modelagem em grupo através das práticas parentais positivas. Os Pais são
incentivados a estabelecer um relacionamento positivo com os seus filhos.
Os grupos são dinamizados por dois líderes treinados. Após a visualização de cenas
pré-gravadas, sobre as interações Pais-criança, os Pais identificam, colaborativamente,
os principais princípios parentais durante uma discussão em grupo. Esses princípios são
depois praticados no grupo e são definidas atividades para desenvolver em casa.
Mais recentemente, foi adicionado à série desses programas baseados em evidências, os programas Incredible Years Parent and Baby (IYPB) e o Toddler programme para
bebés e crianças pequenas (Webster-Stratton, 2008). Em consonância com os outros
programas, a ênfase está colocada no fortalecimento das interações Pais-filho,
vinculação e segurança das crianças, reduzindo a disciplina severa e fomentando a
capacidade dos Pais de promover o desenvolvimento social, emocional e da linguagem
das crianças. Mais uma vez, ambos os programas são desenvolvidos por dinamizadores
devidamente treinados que usam diferentes cenas (videoclipes com situações da vida
real) para estruturar a apresentação dos conteúdos e acionar atividades em grupo
direcionadas aos objetivos dos Pais e criando redes de apoio para estes. Ambos os
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programas têm manuais detalhados para os dinamizadores do grupo, com propostas de
questões com vista à promoção de diálogo e discussão em grupo, protocolos de sessões,
folhetos para atividades em casa e resumos dos principais pontos (Evans, Davies,
Williams, & Hutchings, 2015; Pontoppidan, 2015; Webster-Stratton et al., 2012; Webster-Stratton, 2011). No programa IYPB, recomenda-se que os Pais recebam um guia e um
diário para o primeiro ano do bebé e no programa para crianças pequenas, Incredible
Years Parent Toddler programme”, um guia e um diário para as descobertas do bebé.
Além disso, para os programas de bebés e crianças pequenas, existem manuais de
treinamento para casa com protocolos que ajudam outros profissionais de saúde a saber
como executar o programa, em casa, com as famílias.
Embora o modelo de grupo seja altamente recomendado devido ao valor do suporte
de grupo para os Pais, a versão domiciliar pode ser usada para Pais que faltam às
sessões de grupo, ou que não podem participar nos grupos, ou que precisam de
intervenção adicional. Para que o bem-estar da criança seja efetivo, este programa
recomenda que para além das sessões grupais sejam ainda adicionadas várias sessões
de intervenção em casa junto da família (Evans et al., 2015; Pontoppidan, 2015; Webster-Stratton, 2008, 2011).
No IYPB os Pais aprendem como ajudar os seus bebés a sentirem-se amados,
seguros e protegidos, assim como a incentivar o desenvolvimento físico e da linguagem
dos seus bebés.
O formato grupal promove redes de apoio entre pares e aprendizagem compartilhada. Os dinamizadores usam videoclipes de situações da vida real para apoiar as
intervenções e estimular discussões em grupo. Os Pais praticam habilidades com seus
bebés no grupo (Webster-Stratton, 2008).
Os Pais iniciam o programa IYPB quando os bebés têm entre 6 semanas e 2 meses
de idade, com encontros de grupo semanais de 2 horas de intervenção. Idealmente, os
Pais são recrutados durante as consultas pré-natais para que possam começar o mais
rápido possível. Todas as intervenções grupais ocorrem com a presença dos bebés,
o que faz com que os Pais levem os seus bebés para as sessões de grupo durante 10 a
12 semanas ou mais, para o caso de famílias referenciadas para promoção do bem-estar
infantil. A presença dos bebés é, na opinião dos autores, muito importante pois possibilita
o envolvimento das figuras parentais nos cuidados ao bebé, permitindo que os dinamizadores do grupo os apoiem e incentivem nas suas respostas e aprendizagem. O formato
em grupo de Pais, normaliza as suas experiências, promove redes de apoio entre pares e
promove a partilha do conhecimento (Webster-Stratton, 2008).
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As sessões abrangem um conjunto de tópicos onde se incluem diversos conteúdos
que se interligam da seguinte forma (Evans et al., 2015; Pontoppidan, 2015; Webster-Stratton, 2008, 2011):
• Conhecendo o seu bebé (dos 0 aos 3 meses):
– Aprender a observar e a ler as “pistas” e/ou sinais dos bebés;
– Aprender a lidar com os períodos de choro e agitação dos bebés;
– Aprender sobre como alimentar e colocar a eructar os bebés;
– Compreender a importância da comunicação com bebés (falar “parentês”);
– Aprender a identificar sinais de febre nos bebés e reconhecer quando é necessário
ligar para o médico;
– Proporcionar aos bebés estimulação visual, auditiva e física;
– Aprender sobre alguns ritos do seu bebé como: hábitos de sono, “bolsar”, movimentos intestinais e necessidade da muda das fraldas;
– Aprender a tornar a casa segura para receber os bebés;
– Conhecer as etapas de desenvolvimento dos bebés nos primeiros 3 meses
de vida;
– Compreender a importância do descanso, da solicitação de apoio de familiares e
amigos e da mudança das prioridades da rotina diária.
• Bebés como aprendizes inteligentes (dos 3 aos 6 meses):
– Compreender como aprendem os bebés, através da "aprendizagem observacional"
ou espelhamento;
– Aprender sobre como falar “parentês” para bebés;
– Aprender músicas para cantar para bebés;
– Compreender a importância da comunicação parental para o desenvolvimento do
cérebro dos bebés;
– Conhecer as etapas de desenvolvimento dos bebés com idades entre 3 e 6 meses;
– Aprender estratégias de manutenção da segurança dos bebés.
• Promovendo a estimulação física, tátil e visual dos bebés:
– Aprender sobre como proporcionar estímulo físico e tátil aos bebés e a sua
importância para o desenvolvimento cerebral;
– Compreender a importância da estimulação visual e auditiva;
– Controlar a quantidade de estímulo que os bebés recebem;
– Compreender a importância da leitura para bebés;
– Oferecer experiências para os bebés explorarem em segurança;
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– Envolver os irmãos e outros membros da família nos momentos de brincar com o
bebé;
– Aprender jogos para brincar com os bebés;
– Aprender a manter os bebés seguros durante o banho e outras atividades.
• Aprendendo a ler a mente dos bebés:
– Compreender as dicas e os sinais dos bebés e as suas necessidades de
desenvolvimento;
– Compreender como responder aos períodos de choro e agitação dos bebés;
– Conhecer estratégias para estabelecer rotinas para ajudar os bebés a dormir;
– Aprender a ajudar os bebés a sentirem-se seguros e amados;
– Reconhecer como podem os bebés ser muito ou pouco estimulados;
– Aprender estratégias para ajudar os bebés a se acalmarem;
– Saber como obter apoio/suporte;
– Entender o temperamento do bebé e cuidar para obter um bom ajuste de temperamento.
• Obtendo apoio/suporte enquanto mãe/pai:
– Compreender a importância de encontrar tempo para si própria(o), para recarregar
energias;
– Compreender a importância de envolver outros membros da família e amigos na
vida do bebé;
– Aprender a obter apoio de outras pessoas;
– Saber informar outros potenciais cuidadores infantis sobre as necessidades e
interesses do bebé;
– Saber verificar as condições de segurança da casa de modo a criar um ambiente
sem riscos para os bebés;
– Conhecer as etapas de desenvolvimento infantil para bebés com idades entre 6 a
12 meses.
• Bebés tomando consciência de si próprios (6 a 12 meses):
– Aprender a estabelecer rotinas ou horários precisos para os bebés;
– Conhecer as normas de introdução da alimentação diversificada da criança;
– Aprender estratégias de efetuar o desmame progressivo dos bebés;
– Conhecer formas de conversar com bebés potenciando o desenvolvimento da
linguagem;
– Conhecer as formas de comunicação verbal e não verbal do bebé;
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– Compreender a importância dos objetos e das pessoas no desenvolvimento dos
bebés.

2.5.4 – O programa “Triple P”
O Triple P, ou Positive Parenting Program12, foi criado por Sanders e colegas, em
2001, na Universidade de Queensland, na Austrália, e evoluiu a partir de um pequeno
“programa de treino”, administrado individualmente em casa para Pais de crianças em
idade pré-escolar com problemas de mau comportamento. Esse programa foi inspirado
em programas de promoção da saúde, cujo objetivo geral é melhorar o conhecimento, as
habilidades e a confiança dos Pais, a fim de evitar problemas comportamentais, emocionais e de desenvolvimento em crianças e adolescentes.
O Programa Triple P (Positive Parenting Program) pretende fortalecer as habilidades
parentais e prevenir a parentalidade disfuncional, de modo a evitar maus-tratos e
problemas emocionais, comportamentais e de desenvolvimento da criança.
O Triple P foi desenvolvido para aprimorar as competências dos Pais e prevenir ou
alterar as práticas parentais disfuncionais, reduzindo assim um conjunto importante de
fatores de risco familiar, tanto para maus-tratos na infância como para problemas
comportamentais e emocionais da criança. Nos vários níveis, o Triple P pretende promover a competência social e a autorregulação emocional em crianças e para tal usa como
suporte os princípios da parentalidade positiva que são: garantir um ambiente seguro e
envolvente, promover um ambiente de aprendizagem positivo, uso da disciplina assertiva,
mantendo expectativas razoáveis e cuidando de si como mãe e/ou pai (Sanders, 2012).
As características fundamentais do programa são: universalidade, multidisciplinaridade, múltiplos níveis de intervenção, emparelhamento da intensidade de intervenção
com as necessidades individuais da família, e diversidade de modalidades de intervenção
(individual, em grupo, telefonemas assistidos, etc.).
Tem em vista cinco diferentes períodos de desenvolvimento da criança, desde a
infância à adolescência (0 aos 12 anos e dos 12 aos 16 anos) (Boyle et al., 2010).
O programa comtempla cinco níveis, confluindo no sentido de cada vez maior
intervenção (Sturmey & Hersen, 2012).
O nível 1 do programa (Universal Triple P), é dirigido a todos os Pais e providencia
informações gerais acerca da parentalidade positiva, nomeadamente através de vídeos
que demonstram estratégias parentais específicas. Tem em vista desenvolver um sentido
de otimismo, dando soluções para preocupações comportamentais e desenvolvimentais
12
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comuns, e assim aumentar a recetividade dos Pais a participar no programa. Inclui o uso
da rádio, jornais locais, boletins nas escolas, presença em eventos da comunidade e
informações do site.
O nível 2 do programa (Selected Triple P) destina-se aos Pais de crianças com
problemas comportamentais ligeiros. Consta de dois formatos de intervenção: a consulta
individual com os Pais e os seminários para grandes grupos de Pais. A consulta, breve e
flexível, envolve um a dois contatos telefónicos ou presenciais (20 minutos cada) e foi
desenvolvido para Pais cujos comportamentos problemáticos dos filhos são discretos,
não necessitando de níveis mais intensos de intervenção. A intervenção pode ser
fornecida no contexto de creches ou em outros ambientes em que os Pais possam ter
contato rotineiro com profissionais que ajudam regularmente as famílias. O seminário
para Pais envolve três sessões de 90 minutos planeadas para serem desenvolvidas em
grandes grupos. As temáticas abordadas nos seminários são sobre a parentalidade
positiva, como criar filhos confiantes, competentes e resilientes. Os seminários são
independentes entre si, para que os Pais possam assistir a um ou todos eles. Cada
seminário inclui uma apresentação, um período de perguntas e respostas, distribuição de
uma folha de dicas para os Pais e disponibilidade dos profissionais para no final da
sessão desenvolver consultas individuais.
O nível 3 do programa (Primary Care Triple P) está indicado para Pais de crianças
com problemas comportamentais moderados, que não são complexificados por outras
dificuldades ou disfunção familiar significativa. Difere dos formatos anteriores pelo facto
dos conselhos e das informações serem complementadas por um programa breve
(4 sessões) orientado para o treino ativo das competências parentais, no sentido da
resolução dos problemas específicos da criança pequena. Esse nível do programa é
especialmente apropriado para Pais de bebés e crianças pequenas.
O nível 4 do programa (Standard Triple P) destina-se a Pais de crianças com
dificuldades comportamentais mais severas e oferece 8 a 10 sessões de treino comportamental intensivo (individual ou em grupo) de competências parentais positivas e a sua
generalização em diferentes contextos.
O nível 5 do programa (Enhanced Triple P) destina-se a famílias com problemas de
parentalidade agravados por outras fontes de stresse e presença de disfunção familiar
(conflitos relacionais, depressão parental, altos níveis de stresse). É construído a partir do
nível 4, com módulos adicionais, incluindo visitas domiciliárias com vista à prática das
competências parentais em casa, treino de estratégias de coping e de suporte conjugal.
Foram publicadas extensas evidências científicas que corroboram a eficácia do
programa Triple P (Ireland, Sanders, & Markie-Dodds, 2003; Sanders, 2003; Sanders,
2008; Sanders, Stallman & McHale, 2011; Sanders, 2012; Thomas & Zimmer-Gembeck,
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2007; Wilson et al., 2012). Tipicamente, os Pais identificaram os filhos como menos
disruptivos e mais cooperantes e estes discursos de mudanças comportamentais
positivas foram corroborados por observações independentes em casa. Os Pais relatam
também níveis mais elevados de autoeficácia no desempenho do papel parental, menos
disciplina coerciva, menos depressão e menos stresse, bem como menores níveis de
conflito parental a respeito da parentalidade.
No Capítulo 6 a iremos apresentar a nossa proposta de programa para Pais de
bebés: o programa “MaisPaisMaisBebés”.

2.6 – AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO PARENTAL
Embora a educação parental do ponto de vista dos seus programas, seja reconhecida pelos profissionais como uma intervenção que se revela de grande importância para
os Pais, os profissionais geralmente têm pouca informação sobre os elementos críticos
necessários para o sucesso deste tipo de intervenção (Wolfe & Haddy, 2001). Esta
informação resulta, em grande parte, da avaliação a que esses programas são sujeitos,
quer pelo autor, quer por autores independes.
Neste contexto, antes de nos debruçarmos sobre as questões relacionadas com a
avaliação de programas de educação parental, passamos a enumerar os princípios
gerais inerentes ao sucesso desses programas, tal como propostos por Riley (1994):
• Programas bem-sucedidos deverão ser ecológicos, isto é, em vez de se concentrarem exclusivamente num aspeto, especificamente o comportamento dos Pais, devem
também debruçar-se sobre os sistemas que rodeiam os Pais e os filhos. À semelhança de outras áreas, que pretendem mudança de comportamento, a evidência no
âmbito dos programas promotores da parentalidade positiva mostra que, geralmente
é menos eficaz tentar mudar um indivíduo sem alterar simultaneamente o ambiente
onde este se insere. A intervenção ecológica é aquela que afeta o comportamento
dos Pais, mudando também os contextos onde estes estão inseridos, para que estes
tenham disponíveis mais fontes de aconselhamento, para o cuidado e assistência à
criança. Contribuem para este princípio os programas de visitas domiciliárias ou as
intervenções grupais que aumentam as redes de suporte dos Pais.
• Programas bem-sucedidos serão fundamentados no modelo colaborativo. Estes
programas geralmente exigem que organizações e apoios comunitários superem as
suas formas usuais de funcionamento.
• Programas bem-sucedidos serão de longo prazo. Um programa com uma única
sessão pode ser apropriado para alguns objetivos, mas não há evidências de que
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sessões singulares com Pais tenham um efeito consistente ou duradouro sobre a
gestão das dificuldades na educação dos filhos. Portanto, programas que se estendem por várias sessões terão muito mais garantias de sucesso.
• Programas bem-sucedidos necessitam de uma boa equipa de dinamizadores. Uma
revisão efetuada à avaliação de 48 programas de educação parental, citada por Riley
(1994), concluiu que quem liderou as sessões destes programas foi mais importante
do que a especificidade do programa usado (Dembo, Sweitzer, & Lauritzen,1985).
• Programas de sucesso tendem a ser direcionados para determinadas idades. Eles
não tentam fazer tudo bem, eles têm objetivos claros, concentrando-se em algo
específico, como prevenir o abuso infantil ou fazer com que os Pais conversem com
os seus filhos adolescentes sobre sexo. São também direcionados por idade, uma
vez que o conselho para Pais de adolescentes e de crianças pequenas é muito
diferente.
• Programas de sucesso intervêm em períodos críticos do ciclo de vida familiar. Isso
significa que eles intervêm para evitar problemas antes de estes estarem estabelecidos. Intervêm ainda nos diferentes processos de transição, altura em que os Pais
se encontram mais recetivos para a aprendizagem (por exemplo, o primeiro ano
de vida do bebé, no divórcio dos Pais, na formação da família, na puberdade
da criança).
• Os programas de sucesso baseiam-se nos pontos fortes existentes nos Pais, em
vez de se concentrarem nas suas fraquezas. Isso é uma realidade quando falamos
de mudanças de comportamento. Focar-se nos défices faz com que as pessoas se
sintam incapazes e defensivas, com menos propensão a experimentar novas ideias
ou habilidades. Todas as pessoas têm pontos fortes e habilidades, e programas
eficazes reconhecem e desenvolvem essas habilidades.
• Programas bem-sucedidos permitem o respeito pelas diferenças individuais.
O melhor conselho é-o apenas, no sentido probabilístico, isto é, vai funcionar na
maioria das vezes para a maioria dos Pais, mas não funcionará para todos os Pais,
em todas as circunstâncias. Como qualquer Pai que teve um segundo filho sabe, o
que funciona com um pode não funcionar com o outro. Os melhores programas não
são rigidamente dogmáticos, pelo contrário, eles são tolerantes ao permitir diferenças, e em reconhecer nos Pais a decisão final sobre qual a estratégia que se adapta
melhor à sua criança, cultura e valores familiares. Um corolário deste princípio é que,
o programa provavelmente será mais eficaz se os próprios Pais tiverem alguma
participação no seu próprio design.
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Para avaliar o sucesso dos programas implementados é fundamental que seja
realizada a avaliação das intervenções, que sejam considerados os ganhos em saúde
para Pais e para crianças, de forma a fortalecer o funcionamento familiar e a promover o
crescimento e o desenvolvimento dos seus membros, tendo como principal objetivo
promover o empoderamento da família, melhorando a sua capacidade de resolução de
problemas (Dunst & Trivette, 1994).
Para avaliar um programa de educação parental, as finalidades do programa para as
famílias e as etapas necessárias para mudar os seus comportamentos, deverão em
primeiro lugar ser identificadas (Carter & Kahn, 1996; Jacobs, 2003). De facto, o foco nas
mudanças de atitudes ou comportamentos, em vez da satisfação do participante, é
importante para entender o impacto do programa, embora em muitas situações se
continue a remeter a avaliação para a satisfação dos participantes com um programa
(Colosi & Dunifon, 2003).
A avaliação surge então como um procedimento no qual se identificam, se adquirem
e se fornecem informações úteis, possibilitando a reflexão sobre as decisões futuras e
sobre a eficácia de uma intervenção ou de um programa que está a ser implementado
(Guerra, 2010). Um bom modelo de avaliação permite identificar pontos fortes e pontos
fracos das intervenções, levando ao seu ajustamento para que os objetivos possam ser
alcançados com um maior grau de sucesso, possibilitando, simultaneamente, que se
encontrem indicações para futuras intervenções no mesmo domínio (Sampaio, Cruz, &
Carvalho, 2011; Small & Mather, 2009).
Apesar das limitações subjacentes à avaliação de programas de intervenção no
âmbito parental, familiar e social, os desenhos experimentais podem constituir uma
estratégia adequada, pois possibilitam estabelecer se determinado programa é causa de
determinado resultado. A utilização de um desenho experimental exige que a constituição
da amostra cumpra determinados pré-requisitos e exige a constituição de dois grupos,
experimental e de controlo, avaliados antes do programa e no final do mesmo (Garrido &
Camilo, 2012; Huser, Small, & Eastman, 2008; Trochim & Donnelly, 2006).
A avaliação de um programa deverá contemplar a avaliação do impacto, através de
uma análise comparativa entre os dois grupos, experimental e de controlo. Estudos que
aplicam desenho e implementação de programas com base em desenhos quasi-experimentais, que incluem grupos experimentais e de controlo avaliados com instrumentos
adequados antes e após a aplicação do programa, permitem estabelecer relações de
causalidade e avaliar adequadamente a eficácia dos programas na promoção de práticas
parentais adequadas que permitam verificar a efetividade da intervenção. (Garrido &
Camilo, 2012; Trochim & Donnelly, 2006).
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Embora o melhor indicador da eficácia do programa assente na observação de
diferenças no grupo experimental, comparativamente à ausência de alterações no grupo
de controlo, o sucesso de um programa poderá apresentar diferentes padrões de
resultados. Esta avaliação poderá recorrer a instrumentos, mais ou menos estruturados,
adequados à população em estudo e especialmente adaptados ao tipo de conhecimentos
e competências que o programa pretende desenvolver nos participantes (Garrido &
Camilo, 2012; Small & Mather, 2009).
Este tipo de avaliação de resultados, avaliação de impacto, permite-nos concluir
sobre o sucesso do programa, quais os aspetos que devem ser continuados e quais os
que devem ser alterados em próximas intervenções. De salientar, em relação à avaliação
de resultados, um aspeto muito importante na investigação experimental, quando está em
causa uma avaliação do efeito, que é o da existência de dois ou mais momentos de
avaliação, onde pelo menos um deles deverá acontecer antes da intervenção e o outro
após o términus da mesma. Esses momentos designam-se, respetivamente, pré-teste e
pós-teste. Poderá ainda surgir um terceiro momento, mais alongado no tempo, e que tem
por finalidade verificar se se mantêm estáveis os efeitos da intervenção, que é o
momento de follow-up. Esta última forma de avaliação é particularmente importante em
intervenções onde se pretende a alteração do comportamento ou facilitação de
mudanças e aprendizagens, no sentido de verificar se os efeitos se preservam com o
tempo e se permanecem para além da duração da intervenção (Almeida & Freire, 2000).
A título de exemplo, podemos avaliar junto de um grupo de Pais quais os efeitos, ou
qual o impacto da participação num programa de educação parental, tendo em conta as
avaliações realizadas antes e após a intervenção. Permite-nos ainda analisar se a
mudança ocorrida se deve ao programa de intervenção, ao intervalo de tempo ou a
ambos, tendo por base a avaliação dos grupos experimental e de controlo.
A avaliação final permitirá analisar os resultados obtidos. Neste caso, critérios como a
eficácia, eficiência e impacto da intervenção, são essenciais para a avaliação do sucesso
do programa (Serrano, 2008).
Para além da avaliação do impacto do programa, deve igualmente ser realizada a
avaliação de processo respondendo ao como, porquê, com quem e em que circunstâncias o programa teve resultados (McCall, 2009). Esta avaliação inclui a relação entre o
programa desenhado e implementado, a qualidade dos constituintes do programa, a
adesão dos participantes, a adaptação/mudanças realizadas ao programa e a periodicidade das sessões (Durlak, 2010).
Qualquer programa deve ser seguido de forma rigorosa, onde sejam empregados os
diferentes componentes e métodos, definidos pelo autor no seu processo de conceção.
Um dos aspetos mais importantes de avaliação da eficácia dos programas de intervenção
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é a sua fidelidade na implementação, isto é, o programa deve ser seguido de forma
rigorosa, na qual, todos os componentes e métodos sejam utilizados, conforme foi construído pelo autor. Para que isso aconteça os líderes precisam ter uma formação
específica para dinamizar o programa (McGilloway et al., 2012).
As questões da fidelidade na implementação, permitem aos autores garantir que caso
o programa se revele pouco eficaz num determinado momento, que a ausência de
resultados possa ser atribuída à falta de fidelidade na implementação do programa e não
à sua baixa eficácia (Hutchings, Bywater, Eames, & Martin, 2008). Além disto, a probabilidade do programa ser implementado e replicado com fidelidade é também um dos
critérios de efetividade (Abreu-Lima et al. 2010).
A formação dos líderes/dinamizadores tem que ser, tal como já referido, formação
certificada e passar por um processo de supervisão e formação contínua. Além disto, é
imprescindível que os líderes/dinamizadores reúnam um conjunto de competências para
permitir dar continuidade no seu papel de suporte, motivação e envolvimento dos Pais
(Webster-Stratton, Reid, & Beauchaine, 2011).
A avaliação ao longo do processo de implementação, no decorrer das sessões,
permitirá perceber que ajustes devem ser efetuados à proposta de intervenção, permitindo a gestão flexível do projeto favorável à correção de aspetos que devem ser
alterados e introdução de mudanças em função de necessidades e interesses detetados
(Serrano, 2008).
Face ao exposto, podemos dizer que o processo de avaliação de qualquer intervenção irá permitir a promoção de boas práticas, em particular quando falamos de
educação parental. Assim, a proposta de um programa de educação parental implicará
necessariamente um processo de avaliação estruturada ao longo das diferentes fases de
implementação do programa, com avaliação inicial, das estratégias implementadas ao
longo do processo e da avaliação final.
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CAPÍTULO 3 – STRESSE PARENTAL

Os processos de transição e adaptação à parentalidade são acontecimentos importantes do ciclo de vida do casal, os quais geram mudanças suscetíveis de provocar
stresse face às novas tarefas, exigências e desafios que podem ser percebidos como
ameaçadores, por um ou ambos os Pais.
De um modo geral, o stresse pode surgir perante uma situação nova ou uma
mudança súbita na vida do indivíduo quando existam dúvidas ou medos, de que as suas
competências não estejam à altura (Pinto & Silva, 2006). Exemplo disso poderá ser a
gravidez e o nascimento de um filho.
O stresse parental apresenta-se como uma reação psicológica às exigências de ser
pai ou mãe, sendo identificado como uma das perturbações frequentemente enfrentadas
pelos Pais. O stresse dos Pais surge quando as expectativas destes sobre os recursos
necessários para atender às exigências parentais, não se encontram disponíveis. Como
referem Park e Walton-Moss (2012), o stresse parental é um fenómeno que emerge do
exercício da parentalidade e que pode ser definido como um desequilíbrio desadaptativo
que ocorre quando mãe e/ou pai avaliam que os recursos que possuem não são
suficientes para dar resposta às exigências e obrigações do seu compromisso com o
papel parental. É este desequilíbrio percecionado entre “recursos” e “exigências” que
origina a emergência do stresse parental.
Além disso, quando se tratam de Pais de crianças pequenas, estes tendem a negligenciar as suas próprias necessidades privilegiando a saúde e bem-estar da criança
(Spiegelhoff & Ahia, 2011), o que pode ser indutor de stresse. O stresse parental pode
ser experienciado não apenas pelos Pais, mas também por outras pessoas do ambiente
íntimo da criança que tenham o papel de seus principais cuidadores (Matvienko-Sikar,
Murphy, & Murphy, 2018).
O stresse é um fenómeno que pode trazer diversos prejuízos no indivíduo, seja a
nível da saúde (física e/ou mental), seja a nível comportamental, diminuindo a sua
qualidade de vida e bem-estar social (Brito & Faro, 2016).
São vários os sintomas que o stresse pode causar, variando de pessoa para pessoa,
mas maioritariamente manifestam-se a nível emocional, comportamental e cognitivo
(Pinto & Silva, 2006).
O stresse apresenta-se como um dos principais fatores desestabilizadores das
funções parentais. O modo como individualmente cada progenitor, ou o casal, lida com as
situações perturbadoras e as estratégias usadas, determina a vulnerabilidade ao stresse.
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Assim, quando o indivíduo não consegue desenvolver estratégias para lidar com o
stresse, vulgarmente designadas de estratégias do coping, poderá entrar em desequilíbrio a diferentes níveis, sejam eles a nível fisiológico, psicológico e social.
Todavia o stresse pode ser visto de uma forma adaptativa e necessária de defesa
para o indivíduo, sendo comum à grande maioria das espécies, assim como a todas as
idades, todas as culturas e também em ambos os géneros. Quando este se torna
excessivo, pode revelar-se prejudicial, pois poderá reverter-se numa potencial doença
(Costa, 2011).
Esta visão do stresse como um fenómeno facilitador do desenvolvimento do indivíduo, é também aceite por alguns autores, que concebem o stresse como um estímulo na
vida do indivíduo, sem o qual esta se tornaria pouco desafiante e nada enriquecedora.
O stresse é assim entendido como uma experiência que faz parte integrante da condição
humana e pode ser positivo enquanto fator de adaptação. Partilhando esta mesma ideia
Vaz Serra (2007), refere que o stresse pode funcionar como um alerta, logo o sentido de
reação é ativado e o indivíduo resolve o problema. Segundo o mesmo autor, o stresse
pode ser classificado como benéfico e prejudicial, em que o primeiro é facilmente ultrapassado com êxito (promovendo o desenvolvimento pessoal) e o segundo perturba
prolongadamente a estabilidade do indivíduo.
No quotidiano da vida dos indivíduos existem diversos acontecimentos suscetíveis de
originar stresse como é o caso das intercorrências do trabalho, do trânsito, do relacionamento conjugal, dos compromissos financeiras e não menos importante das responsabilidades parentais no cuidar/educar os filhos.
A vivência do exercício da paternidade e da maternidade constituem um desses
eventos causadores de stresse (Brito & Faro, 2016). A parentalidade pode causar danos
ao bem-estar físico, emocional e social dos Pais, visto que ela envolve tanto satisfação e
recompensas, quanto obrigações e sobrecargas (Skreden et al., 2012).
As experiências vivenciadas pelos Pais no decurso da parentalidade e tudo aquilo
que envolve prestação de cuidados aos filhos, podem ser vividas como experiências
positivas e de prazer (que lhes proporcionam um sentido de competência), ou podem ser
entendidas como difíceis, frustrantes e consequentemente geradoras de stresse (Crnic &
Low, 2002). Nesse sentido, o stresse parental é considerado como fator de risco para o
desenvolvimento e bem-estar infantil e para toda a dinâmica familiar, afetando negativamente as práticas educativas parentais e a relação Pais-filho (Neece, Green, & Baker,
2012; Rodriguez-Jenkins & Marcenko, 2014; Theule, Wiener, Tannock, & Jenkins, 2013).
Em particular o período pós-parto é uma etapa extraordinariamente stressante para
as mulheres, especialmente para as que são mães primíparas. Para além de estarem
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sujeitas às mudanças do pós-parto, como a privação do sono, as alterações hormonais e
as exigências de cuidar de um recém-nascido, as mães iniciantes precisam de se adaptar
ao novo papel parental (George, 2005). Mães pela primeira vez podem sentir-se
inseguras sobre as suas capacidades parentais como a de alimentar um bebé (Wilkins,
2006). Tudo isto faz com que se possam sentir sobrecarregadas, exaustas e isoladas nos
seus novos papéis. Estudos demonstraram que as mães primíparas têm maior risco de
transtornos mentais no pós-parto do que as mães multíparas, nomeadamente no
desenvolvimento de stresse (Osman, Saliba, Chaaya, & Naasan, 2014).
Deste modo, consideramos stresse parental como uma reação psicológica adversa
face às exigências de ser pai ou mãe, que é experienciada com sentimentos negativos,
acerca do próprio e da criança, sentimentos estes que são diretamente atribuídos às
exigências da parentalidade e ao medo de não conseguir responder adequadamente às
mesmas (Crnic & Low, 2002).
Para Margalit e Kleinman (2006), o stresse parental é entendido como sendo a
resposta emocional dos Pais face à personalidade e temperamento da criança, bem
como ao seu papel enquanto cuidadores, refletindo-se no ajustamento e comportamento
da criança. Tem causas múltiplas, sendo influenciado pelo contexto, pelas caraterísticas
dos Pais e da criança, e também por fatores situacionais (Abidin, 1990).
A mesma opinião é partilhada por Vieira, Ávila, e Matos (2012), que definem stresse
parental como sendo uma perceção de uma tensão excessiva com impacto na homeostasia familiar resultante do confronto entre os recursos do indivíduo e as exigências
parentais. Defendem o stresse como intrínseco à parentalidade uma vez que todos os
Pais experienciam situações de stresse resultantes das imposições quer dos recursos
emocionais quer físicos. Por isso mesmo, o stresse surge como uma resposta emocional
dos Pais face as exigências parentais, assim como as características da criança, nomeadamente do seu temperamento e personalidade (Cuskelly, Hauser-Cram, & Van Riper,
2008).
Quando estão presentes níveis elevados de stresse nas figuras parentais, a probabilidade de ocorrência de desequilíbrios quer a nível físico quer psicológico é significativa,
podendo comprometer o desempenho e ação parental, o que se reflete muitas vezes no
comportamento adotado face à criança (Santos, 2008).
O stresse parental pode também resultar dos comportamentos disfuncionais das
figuras parentais ou das caraterísticas comportamentais da criança. Em ambos os casos
podem influenciar negativamente a qualidade da interação entre os Pais e a criança,
uma vez que afetam a capacidade parental em reconhecer as necessidades da criança
e consequentemente oferecer-lhes as respostas adequadas às suas necessidades
(Copeland & Harbaugh, 2005). Estudos mostram que níveis elevados de stresse parental,
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para além de interferir com o bem-estar dos Pais, podem também influenciar a saúde da
criança tornando-as mais vulneráveis a problemas de externalização e de ansiedade
(Hullmann et al., 2010).
De uma forma geral considera-se que existem diferenças individuais na parentalidade
e no stresse parental, pois as experiências de parentalidade são sentidas individualmente
pelo pai e pela mãe. Os Pais que trabalharem em conjunto os seus papéis parentais,
adotarem um casamento funcional e cooperarem na sua relação, virão diminuído o seu
stresse parental melhorando assim a sua eficácia parental (Widarsson, Engstrom,
Berglund, Tydén, & Lundberg, 2014).
Têm sido propostos vários modelos teóricos explicativos do comportamento dos Pais
face ao exercício do papel parental, que apesar de serem diferentes quanto às causas
que o determinam, partilham o facto de que este é multideterminado assim como o é o
stresse parental (Abidin, 1992; Belsky, 1984; Mash & Johnston, 1990).
O modelo de Abidin (1990, 1992; Abidin & Santos, 2003) organiza-se em três importantes domínios, identificados pelo autor como fontes geradoras de stresse e determinantes do comportamento parental: as características da criança (temperamento) e
perceção que os Pais têm dessas caraterísticas e o seu impacto na figura parental; as
características da figura parental (personalidade e contexto relacional e social); os fatores
situacionais. Deste modo, o autor pretendeu desenvolver um modelo dinâmico e integrativo que contempla as características psicológicas, sociológicas e comportamentais
das figuras parentais, as das crianças e dos contextos.
O modelo foi concebido tendo por base o pressuposto da multidimensionalidade dos
fatores de stresse, quer quanto à sua fonte, quer quanto ao tipo. O autor reconhece a
importância da componente de avaliação que cada figura parental faz da situação, isto é,
a forma como percebe essa situação e como avalia as suas habilidades e os recursos de
que dispõe para lidar com a mesma (Abidin, 1995). O stresse parental é assim, o resultado de um conjunto de avaliações feitas por cada uma das figuras parentais, face ao seu
nível de comprometimento com o papel parental (Abidin, 1992).
O mesmo autor reconhece ao stresse parental um papel fundamental para o
funcionamento positivo ou negativo da família. Apesar de diversas investigações realizadas terem evidenciado que níveis elevados de stresse parental contribuem para uma
parentalidade disfuncional (Copeland & Harbaugh, 2005; Francisco et al., 2007; Rork,
2007; Szelbracikowski & Dessen, 2007), o mesmo autor adverte para o facto de que
níveis demasiadamente baixos de stresse parental também podem influir negativamente
no comportamento parental, uma vez que expressam uma menor preocupação e vigilância face aos filhos e ao seu comportamento.
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Nalguns dos estudos empíricos que compõem esta tese utilizámos para avaliar o
stresse parental percebido pelos Pais, a versão portuguesa do Parenting Stress Index
(PSI) de Abidin para Pais de crianças mais novas (Santos, 2008, 2011).

3.1 – FATORES INDUTORES DE STRESSE PARENTAL
Existem vários modelos explicativos do surgimento de situações de stresse e dos
seus mecanismos, especificamente do stresse parental. Em todos eles são reconhecidos
a existência de vários fatores, determinantes da forma como as exigências da parentalidade são percebidas e vividas pelos Pais. Entre esses fatores, os que assumem um
maior destaque são os que se relacionam com as características da criança, as características das figuras parentais e as características do contexto social e familiar (Abidin,
1992; Belsky, 2005; Crnic & Low, 2002).
3.1.1 – As características das crianças
Relativamente às características da criança, tem sido demonstrado que os Pais de
crianças com problemas de desenvolvimento, problemas de comportamento, ou problemas ao nível biológico ou emocional, experimentam níveis mais elevados de stresse
(Belsky, 2005).
A constante irritabilidade dos bebés, isto é, bebés com temperamentos difíceis, foi
associada a sentimentos maternos de inadequação, fadiga e baixa animosidade, sendo
descritos como os mais desafiadores para os Pais (Torowicz, Irving, Hanlon, Sumpter, &
Medoff-Cooper, 2010). Estas vivências dos Pais, face às exigências de um bebé irritado,
podem colocar em risco, em particular as mães, de desenvolverem altos níveis de
stresse.
Para além do temperamento, a condição de saúde do bebé influencia negativa ou
positivamente o nível de stresse parental dos Pais. Isto significa que perante uma alteração da condição de saúde do bebé, por exemplo uma doença súbita, os Pais aumentam
o seu nível de stresse parental (Perminas & Viduoliene, 2013).
Num estudo desenvolvido por Saisto, Salmela-Aro, Nurmi, e Halmesmäki (2008), o
stresse parental observado em Pais de crianças pequenas foi predito tanto pelo temperamento da criança, como pela depressão, autoestima e ansiedade dos Pais, bem como
pela falta de apoio e baixa competência autoavaliada nos cuidados de rotina.
A privação de sono e exigências de cuidados elevadas, consequência de características das crianças, tais como hiperatividade, são fatores predisponentes ao desenvolvimento de stresse e depressão nos Pais (Pereira, Vieira, Toso, Carvalho, & Bugs, 2016).
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Reportando-nos ainda aos cuidados ao bebé, um estudo desenvolvido por Lopes,
Catarino, e Dixe (2010), relativamente à diferença entre pais e mães, revelou que os
problemas de saúde e comportamento da criança, as respostas às suas necessidades
básicas e o seu choro, foram fatores causadores de stresse materno. Já para os pais, os
fatores causadores de stresse foram as dificuldades encontradas no desempenho do
papel parental, na resposta às necessidades básicas da criança e ao seu choro.
Ainda em relação aos problemas de saúde da criança, um estudo desenvolvido por
Santos (2002), com mães de crianças com síndrome nefrótico, constatou que as mães
destas crianças apresentavam níveis elevados de stresse parental, verificando-se que as
fontes geradoras de stresse eram as exigências e as pressões que a situação de saúde
da criança colocava nas suas vidas, o isolamento social, a depressão em função do papel
parental e ainda alguma insatisfação com o apoio recebido pelos companheiros.
A convivência diária com a criança e com os cuidados que ela necessita, vai ao longo
do tempo apaziguando as dificuldades dos Pais e torná-los progressivamente mais
competentes no que são as suas responsabilidades parentais e consequentemente com
menor stresse parental.
Considerando a idade da criança, um ano após o nascimento, os pais reportaram
níveis mais elevados de interação com o seu bebé. O nível de stresse parental por parte
do pai na mesma data, é ligeiramente baixo, o que indica que a maioria destes pais
apreciaram cuidar do seu bebé e não sentiram sobrecarga emocional devido à sua
responsabilidade parental (Knoester & Petts, 2017). O mesmo estudo constatou ainda
que pais que inicialmente apresentavam uma atitude mais positiva e que percebiam a
prestação de cuidados ao bebé como algo especialmente importante, demonstraram
baixo nível de stresse parental no final do primeiro ano de vida da criança. Ainda o apoio
prestado pela mãe do bebé e outros cuidadores significativos, mostrou-se como um fator
protetor para o stresse parental do pai. De igual modo, o compromisso do pai, facilitador
da relação com o bebé, influencia negativamente o stresse parental (Knoester & Petts,
2017).
3.1.2 – Características dos Pais
Quanto às características dos Pais, a literatura destaca diversos fatores entre os
quais, a falta de suporte social, a baixa de autoestima, o fraco investimento psicológico
parental e as características da personalidade de cada uma das figuras parentais (Abidin,
1992; Belsky, 2005; Crnic & Low, 2002). A forma como cada figura parental gere uma
situação causadora de stresse, varia de acordo com diversos fatores, como sejam a sua
própria personalidade, já anteriormente mencionada, mas há que atender também às
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desigualdades de género, devido às diferenças psicológicas existentes entre homens e
mulheres (Deater-Deckard, 1998, cit. in Crnic & Low, 2002).
Os resultados de uma investigação desenvolvida por Moura-Ramos e Canavarro
(2007), mostraram que os pais relataram menores níveis de stresse do que as mães e
maior nível de felicidade com o nascimento do filho. Estes resultados devem-se, segundo
as autoras, ao facto de as mães suportarem maiores perturbações no seu quotidiano,
como sejam, a privação de sono, a diminuição do tempo de lazer, as dificuldades no
relacionamento sexual e a falta de tempo para os amigos e para o companheiro, visto
serem as mães quem se encontra física e psicologicamente mais envolvidas na transição
para a parentalidade.
Porém, Costa (2011), em relação ao género dos Pais, constatou que quando existe
homogeneidade de papéis, isto é, quando ambos participam ativamente nos cuidados e
na educação dos filhos, não foram observadas diferenças no stresse parental manifestado pelas mães e pelos pais. Assim, tanto a mãe como o pai vivenciam de igual forma o
stresse parental relacionado com as suas responsabilidades no cuidar dos filhos.
Para além dos aspetos anteriormente mencionados a investigação mostra ainda
alguma evidência sobre a relação entre as características sociodemográficas das figuras
parentais e o stresse parental, tal como passamos a mostrar.
No que se refere ao estado civil das figuras parentais e a sua potencial influência no
stresse parental, um estudo desenvolvido com jovens delinquentes verificou que os Pais
solteiros vivenciavam maiores níveis de stresse do que os Pais casados (Caldwell,
Horne, Davidson, & Quinn, 2007).
Num outro estudo (Brown, Leyman, & Nomaguchi, 2017) verificou-se que mães que
viviam juntas com os seus companheiros apresentavam menos stresse parental do que
as mães casadas. As mães que estavam divorciadas ou que estavam numa outra relação, que não com o pai do seu filho, apresentavam mais stresse parental que as
casadas, ou das que estavam juntas com o pai do seu filho. O mesmo estudo revelou
também que a participação dos pais em atividades com a criança se relacionava
negativamente com o stresse materno.
A idade dos Pais mostrou também influenciar o seu stresse parental. Assim, no seu
estudo Olafsen et al. (2007), concluíram que as mães mais novas apresentavam níveis
de stresse mais elevados por possuírem menos recursos e estratégias para lidar com as
situações relacionadas com a saúde dos recém-nascidos, enquanto as mães mais velhas
demonstraram maior competência, autonomia e autoconfiança, assim como pareceram
estar mais aptas a lidar com as necessidades de atenção, disponibilidade e afeto que
uma criança exige. Porém, num outro estudo constatou-se o contrário, com as mães mais
velhas a revelarem altos níveis de stresse parental, ansiedade e depressão, compara-
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tivamente com as mais novas, isto é, o stresse das mães aumentava significativamente
com a idade (García-Blanco et al., 2017).
Também num estudo de Moreira (2010), os Pais mais velhos desenvolveram níveis
de stresse parental mais elevados do que os verificados nos Pais mais novos.
Em relação ao género e idade dos Pais outros estudos evidenciaram que o stresse
parental não apresenta diferenças significativas em função do género e da idade das
figuras parentais (Silva & Carneiro, 2014).
Também o nível de instrução das figuras parentais parece ter um papel determinante
no stresse parental destas, embora, como para a idade, os resultados dos estudos sejam
contraditórios. Um nível educacional mais elevado nos Pais, mostrou uma associação
negativa com o seu stresse parental, o que significa que a baixa escolaridade é um fator
preditor de stresse parental (Widarsson et al., 2014). Pais com o terceiro ciclo apresentavam níveis de stresse parental superiores aos que concluíram o ensino secundário ou o
ensino superior (Knoester & Petts, 2017). Porém, num outro estudo, Olafsen et al. (2007)
verificaram que os Pais com mais anos de escolaridade apresentavam um maior nível de
stresse quando comparados com os Pais com menos anos de escolaridade.
Relativamente ao equilíbrio entre vida familiar e trabalho, estudos desenvolvidos por
Padilla, Lara, e Álvarez-Dardet (2010), sobre o stresse e competência parental em Pais
empregados, mostraram que o número de horas dedicadas ao trabalho e a falta de
flexibilidade para conciliar a vida laboral com a familiar, poderiam influenciar de maneira
negativa os Pais que trabalham, aumentando o seu nível de stresse parental.
As expetativas do papel parental transcendem muitas vezes aquilo que foi idealizado
pelos Pais. Uma situação de desemprego em uma ou ambas as figuras parentais, é uma
dessas situações, funcionando como preditor de stresse parental (Knoester & Petts,
2017).
Na atualidade, articular a vida familiar com a vida profissional não é tarefa fácil face
às dificuldades inerentes à especificidade de cada um destes contextos. A conjuntura
económica atual, as dificuldades financeiras, a realização e o investimento profissional e
pessoal, são algumas dessas especificidades. Acresce ainda o facto de os avós não
estarem disponíveis para cuidar dos netos, ou de os Pais estarem afastados das suas
famílias em momentos cruciais das suas vidas, sendo estas algumas das principais
razões, potenciadoras de desequilíbrio familiar e simultaneamente causadoras de stresse
parental (Baker, Blacher, Crnic, & Edelbrock, 2002; Bayle & Martinet, 2008; Donenberg &
Baker, 1993; Mixão, 2007).
O planeamento da gravidez é concomitantemente um dos fatores que influencia o
stresse parental, uma vez que os casais que não planearam a gravidez apresentam
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maiores níveis de stresse comparativamente com aqueles que a planearam (Knoester &
Petts, 2017).

3.2 – IMPLICAÇÕES DO STRESSE PARENTAL NA DINÂMICA FAMILIAR
No que diz respeito ao contexto social e familiar, este também constitui um dos
fatores indutores do stresse parental. Moreira (2010) analisou a relação entre o stresse e
a satisfação com o suporte social, em Pais de crianças com perturbação de hiperatividade e défice de atenção, e verificou que à medida que o suporte social aumenta, os
níveis de stresse diminuem.
A transição para parentalidade tem início na gravidez e envolve frequentemente
stresse para ambos os Pais, uma vez que compreende experiências marcantes que
podem ser traduzidas em sentimentos de felicidade e também em emoções conflituosas,
como medo e angústias relacionadas com as responsabilidades parentais. Desta forma,
os Pais podem sentir-se inseguros em relação às suas capacidades tanto para os
cuidados específicos ao bebé, quanto para se adaptarem às novas situações, o que leva
ao surgimento do stresse parental (Matvienko-Sikar et al., 2018; Minetto, Crepaldi, Bigras,
& Moreira, 2012).
O nascimento de um filho é usualmente considerado como um marco importante na
vida de um casal, contudo traz consigo uma fonte de stresse pela obrigação de cuidados
e adaptações, que levam a uma reorganização individual, conjugal, familiar e profissional
(Moura-Ramos & Canavarro, 2007). Tornar-se pai e tornar-se mãe leva a que o casal
repense os seus valores, prioridades e a sua forma de estar e de ser, enquanto seres
individuais e enquanto casal.
A concretização de um filho no projeto de vida de um casal e a sua implicação no
relacionamento conjugal tem recebido considerável atenção na literatura. O modo como
este é afetado pela transição e a sua influência na adaptação à parentalidade, têm sido
profundamente estudados (Ahlborg & Strandmark, 2001; Gage, Everett, & Bullock, 2006;
Mendes, 2007), indicando que a qualidade da relação marital exerce influência na
adaptação à parentalidade. Os mesmos autores consideram que este atributo se mostra
determinante na preservação ou não da conjugalidade, podendo produzir mudanças,
tanto positivas quanto negativas, no envolvimento emocional dos parceiros quando se
tornam Pais.
No que diz respeito à ligação entre o casal, o vínculo que desenvolvem com o bebé,
no que se refere à capacidade em compreender e responder adequadamente às necessidades da criança, as capacidades incipientes desenvolvidas por experiências prévias

84

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

com parentalidade e o nível de irritabilidade da criança, são fatores predisponentes ao
desenvolvimento de stresse e depressão nos Pais (Pereira, Vieira, Toso, Carvalho, &
Bugs, 2016). A participação da figura paterna nas atividades relacionadas com a criança,
nomeadamente nos cuidados de higiene e conforto, na muda da fralda, entre outros,
encontra-se relacionado negativamente com o stresse materno, isto significa que pais
fortemente envolvidos nos cuidados ao filho, promovem mães mais tranquilas, com
baixos índices de stresse parental (Brown et al., 2017).
Alguns autores destacam, em particular, a importância da relação conjugal e a sua
influência na parentalidade e consequentemente, no stresse percebido pelos Pais
(Belsky, 2005; Crnic & Low, 2002). Uma relação conjugal saudável, em que os elementos
do casal se apoiam mutuamente perante as dificuldades da parentalidade, poderá
resultar em níveis de stresse parental mais baixos e, consequentemente, a criança
desenvolver-se-á melhor, não só ao nível físico, mas também psicológico e social (Crnic
& Low, 2002). Por outro lado, Benzies, Harrison, e Magill-Evans (2004) fazem referência
a que uma má qualidade da relação conjugal, juntamente com uma situação socioeconómica desfavorável, poderá resultar em níveis mais elevados de stresse parental. Assim, é
compreensível que as variáveis conjugais influenciem a relação Pais-criança, e por
conseguinte, o stresse parental de ambos definindo também a qualidade da parentalidade, assim, quanto melhor for a relação do casal, menor será o seu nível de stresse
parental (Siman-Tov & Kaniel, 2011).
Ao estarem mais física e psicologicamente envolvidas durante a transição para a
parentalidade, as mães mostraram maiores alterações no seu quotidiano a nível do
tempo de lazer, do sono, da sua vida sexual e a nível do tempo disponível para o seu
parceiro e para os amigos (Moura-Ramos & Canavarro, 2007). Mães com maior senso de
harmonia familiar, maior suporte social e menos stresse durante a gravidez, experienciam
menor declínio na funcionalidade familiar e conjugal seis semanas após o parto; pais com
maior senso de harmonia e funcionalidade familiar e conjugal no período pré-natal
também experienciam menor declínio nas mesmas variáveis (Ngai & Ngu, 2015).
A literatura tem evidenciado que relações desajustadas ou mesmo conflituosas nesta
fase de transição e adaptação à parentalidade se podem traduzir em sintomas depressivos e maior stresse para ambos os Pais estando associados a separação conjugal
(Gewirtz & Zamir, 2014).
A qualidade do sono, o humor e a satisfação com a relação conjugal, diminuem entre
os casais durante o período pós-parto e nem sempre o parceiro compreende esta
mudança na sua companheira. De facto, terá de haver um grande equilíbrio na relação
entre o casal, uma grande entreajuda e compreensão que funcionarão como fatores de
proteção à conjugalidade e por inerência à parentalidade (Pires, 2011).
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Outro assunto importante nesta fase de adaptação à parentalidade é a forma como o
casal vivencia a sua sexualidade. Assim homem e mulher gerem a forma como vivenciam
e valorizam a sexualidade no pós-parto de modos diferentes, com impacto na satisfação
conjugal. A sexualidade, especificamente o retorno da atividade sexual entre o casal,
continua a ser um aspeto de grande importância na vida de ambos. Com o nascimento do
bebé, o padrão de comportamento sexual do casal altera-se, face à experiência da
maternidade, ao aleitamento, à vivência da dependência total do recém-nascido, às
modificações do corpo da mulher e de vários outros fatores (Pires, 2011).
No caso das mulheres, a forma como se veem e se sentem no seu corpo após o
nascimento do bebé, interfere na vivência da experiência da maternidade, conduzindo a
restrição de saídas e de exibições de um “corpo imperfeito”. Todos os seus movimentos,
incluindo as interações significativas consigo próprias, são resultado de um processo de
avaliação constante da sua imagem corporal. A insatisfação com essa imagem pode
levar a estados de perturbações da sexualidade na mulher/mãe associadas a medos de
rejeição por parte do parceiro face à sua nova imagem corporal (Abuchaim, 2005).
Também a insatisfação com a vida sexual em particular por parte dos pais, poderá
ser uma fonte de perturbação e conduzir ao stresse. Por outro lado, o prolongar desta
situação insatisfatória poderá levar a ligações extramatrimoniais ou simplesmente, a se
deixarem absorver demasiado pelo trabalho ou pelos entretenimentos. Nesta situação o
estado de tensão familiar tona-se mais evidente nos horários de refeição da família (Vaz
Serra, 2000).
Pelo facto de o pai não passar pelas vivências reais associadas ao curso normal da
gravidez como, as mudanças corporais e a perceção do desenvolvimento do bebé no seu
próprio corpo, pode ainda, suscitar sentimentos de ciúme, inveja, ansiedade e solidão
(Piccinini, Silva, Gonçalves, Lopes, & Tudge, 2004). Todos estes sentimentos terão um
impacto importante na vivência da conjugalidade interferindo com a qualidade da relação.
A primazia das necessidades associadas ao bebé faz com que por vezes se verifique
um desinvestimento na relação por parte de ambos os membros do casal, comprometendo assim a qualidade da conjugalidade. Por outro lado, a necessidade de afeto,
sentida por parte do homem em relação à companheira, pode provocar um grande
impacto no seu relacionamento conjugal, complicando a qualidade da relação. Se por um
lado se sente excessivamente solicitado e exigindo muito de si, por outro ressente-se da
falta de atenção e dos cuidados da sua mulher (Brito & Oliveira, 2006).
Num estudo desenvolvido na Suécia, envolvendo a participação das figuras parentais
num programa de preparação para o nascimento e parentalidade, não se encontraram
diferenças significativas no nível de stresse parental, no grupo experimental, que participou no programa, comparativamente com o grupo controlo. No entanto, o mesmo
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estudo constatou que os Pais que participaram na intervenção adquiriram estratégias de
suporte para lidar com esta nova etapa de vida (Fisher, Wynter, & Rowe, 2010).
Podemos concluir que as responsabilidades parentais conduzem ao desenvolvimento
de sentimentos de receio e insegurança nos Pais, que associados às exigências dos
cuidados com o filho, podem produzir desequilíbrios e mesmo alguma perturbação na
conjugalidade, muitas vezes motivado pelo facto de não se sentirem preparados para
lidar com o novo papel, com impacto sobre a dinâmica familiar.
Os enfermeiros têm neste campo um papel fundamental, pela situação privilegiada
que tem de proximidade com as famílias e que passa por conhecer os contextos
próximos destas, de modo a identificar os seus medos e dificuldades, para um posterior
planeamento dos cuidados e uma intervenção efetiva que permita a aprendizagem de
uma identidade parental (Carvalho, 2009). Ao aumentarem o suporte à parentalidade,
estão a contribuir não apenas para a redução do stresse, mas também para a prevenção
do síndrome recentemente identificado, o “burnout parental” (Mikolajczak & Roskam,
2018), o qual aumenta quer o risco de negligência ou rejeição da criança, quer de
comportamentos violentos em relação a ela (Hubert & Aujoulat, 2018; Mikolajczak, Gross,
& Roskam, 2019).
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA GERAL

Quando falamos de investigação científica, necessitamos de seguir um percurso
rigoroso, cumprindo determinados procedimentos que nos levam a atingir o fim pretendido, isto é, a produção de novos conhecimentos.
A investigação científica é um método particular de obtenção de conhecimentos, uma
forma ordenada e sistemática de encontrar respostas para questões que necessitam
duma investigação, permitindo examinar fenómenos do mundo real no qual vivemos
(Fortin, 2003).
É na fase metodológica que o investigador operacionaliza o estudo, explicitando o
tipo de estudo, as definições operacionais das variáveis, o meio onde se desenrola o
estudo e a população (Fortin, 2003).
Nesta perspetiva, neste capítulo realizamos a descrição de todo o percurso metodológico desenvolvido nos diferentes estudos que compõem esta investigação, explicando
as opções tomadas, problemática, objetivos, desenho, população e amostra, instrumentos de recolha de dados, procedimentos formais e éticos, e análise dos dados.

4.1 – PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS
Como mostrámos nos capítulos anteriores desta tese, o nascimento de um filho
impõe às figuras parentais a necessidade de se reorganizarem e ajustarem, determinando, deste modo, o surgimento de novos padrões de comportamento. Durante os
primeiros dias de vida da criança, os Pais têm pela frente um enorme desafio que é o de
identificar e suprir as necessidades do bebé, tendo por vezes grandes dificuldades em
dar uma resposta adequada às tarefas parentais.
Se nas gerações passadas a parentalidade era vista como algo que se desenvolvia
naturalmente e se construía como uma aprendizagem dentro da própria família, hoje em
dia, face às alterações ocorridas na estrutura das famílias, que se tornaram mais
pequenas, móveis e nucleares, essa possibilidade é menor. A oportunidade de experienciar estas aprendizagens nas famílias alargadas do antigamente, através do convívio com
crianças mais novas, torna-se cada vez mais escassa e em alguns casos ausente
(Garzon, 1992; Sink, 2009; Willford, 1998).
Os conhecimentos e competências parentais eram, no passado, adquiridos fundamentalmente através da sua herança étnica e cultural, da rede familiar, das amizades, da
comunidade onde estavam inseridos. Atualmente são muitas as mudanças observadas
na sociedade, com muitos indivíduos a se tornarem Pais numa idade mais avançada,
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com uma maior mobilidade da família, onde ambos os Pais trabalham e onde o pouco
tempo disponível, assim como o escasso suporte familiar destes Pais, acaba por
influenciar a sua função parental (Mercer & Walker, 2006; Tarkka, 2003). Hoje os Pais
estão muitas vezes por conta própria, sem o apoio de cuidadores mais experientes, papel
que anteriormente era atribuído à família, estão por isso, a aprender fazendo. Todas
estas alterações observadas na sociedade atual têm contribuído para que os progenitores, vivam a sua primeira experiência de relação com uma criança, quando são pais ou
mães (Marujo & Neto, 2000).
Muitos são os Pais que não aprenderam com as suas famílias de origem a capacidade de sentir empatia para as necessidades das crianças, que lutam para lidar com os
seus próprios problemas enquanto adultos e Pais, e que não têm consciência da
importância do afeto consistente nos primeiros tempos de vida da criança para promover
um vínculo emocional precoce (Marujo & Neto, 2000; Mercer & Walker, 2006; Tarkka,
2003).
No decorrer da nossa experiência pessoal e profissional, constatamos que são
muitos os problemas e as dificuldades sentidas pelas figuras parentais no processo de
transição e adaptação à parentalidade, concretamente, no que diz respeito aos cuidados
com o bebé nomeadamente, na alimentação, na higiene e conforto, nas cólicas,
na segurança e na compreensão dos ritmos (Carvalho, Gaspar, & Cardoso 2017).
Estas dificuldades resultavam, muitas vezes, de défices de conhecimento e informação, que se revelavam determinantes no desempenho e adaptação do papel parental.
Tornou-se também evidente que as condições psicológicas e emocionais dos Pais são
fortemente marcadas por crenças e mitos, que influenciavam a prestação de cuidados à
criança, e por recursos de apoio que mobilizavam para ultrapassarem as dificuldades do
dia-a-dia, mais notórios aquando do nascimento do primeiro filho. É também percetível
que a consecução do papel parental não era linear ao longo do tempo, havendo momentos geradores de maior stresse e oscilações na eficácia e satisfação parentais (Ribeiro,
2003).
Também a relação entre marido e mulher se modifica nesta altura, podendo sofrer
algum desequilíbrio suscetível de provocar perturbação na harmonia conjugal (Carvalho,
Gaspar, & Cardoso, 2017; Emmanuel, Creedy, St John, Gamble, & Brown, 2008).
Com o fundamento de que a falta de competências parentais é, pelo menos parcialmente, responsável pelo desenvolvimento ou manutenção de padrões de interações
familiares perturbadoras, tendo como consequência o surgimento de problemas de
desenvolvimento e de comportamento nos filhos, têm sido desenvolvidas várias iniciativas de educação parental (Koniak-Griffin, Logsdon, Hines-Martin, & Turner, 2006; Ribeiro, 2003). Verificamos, no entanto, que destas intervenções são poucas as que se

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

95

encontram sustentadas em evidência cientifica com uma orientação efetiva, com ênfase
nas verdadeiras dificuldades dos Pais nos primeiros meses do pós-parto.
Acresce ainda que os conteúdos do ensino pós-parto desenvolvido pelos enfermeiros
na sua prática clinica são frequentemente baseados nas suas prioridades, mais do que,
no que as mães consideram ser importantes para o curso saudável da parentalidade
(Berger & Cook, 1998; Ruchala, 2000).
As intervenções preventivas realizadas por enfermeiros, com recurso a programas de
educação parental, alicerçados em modelos colaborativos de intervenção, apesar de
amplamente utilizados, não se encontram ainda referenciados sob a forma de indicadores
de resultado. O conhecimento acerca da eficácia desses programas no empoderamento
das figuras parentais, em particular, nos primeiros meses da parentalidade, no que são
as suas responsabilidades em termos de cuidados com o bebé, encontram-se ainda
muito pouco divulgados.
Face às considerações referidas, pensamos estar perante um problema significativo
quer para a enfermagem, quer para a promoção de uma parentalidade saudável, sustentada no conhecimento válido e na tomada de decisão segura e consistente.
A presente investigação surge assim dum interesse particular por esta área, da
revisão da literatura apresentada nos capítulos anteriores desta tese e também da nossa
experiência pessoal e profissional no contacto que desenvolvemos com os Pais nas
maternidades e centros de saúde. Acresce que a escassez de estudos de investigação
desenvolvidos no âmbito da enfermagem em Portugal em termos de conceção,
implementação e avaliação de programas de intervenção parental, mais concretamente,
programas de promoção e treino de competências parentais, direcionados para Pais de
bebés, na fase de adaptação à parentalidade, tornaram esta investigação ainda mais
pertinente.
Em relação a outros aspetos que justificam a realização deste estudo, destacamos
ainda o facto da alta da mãe e do recém-nascido acontecer cada vez mais precocemente,
numa altura em que surgem as verdadeiras dificuldades, relacionadas quer com o bebé,
quer consigo mesma. São estas exigências, que quando impostas à mãe, podem
dificultar a capacidade desta em dar uma resposta eficaz e simultaneamente torná-la
mais vulnerável ao aparecimento de distúrbios, quer físicos quer emocionais, que
interferem com o seu bem-estar e com o bem-estar do bebé. Desta forma os programas
de educação parental, enquanto intervenções de natureza educativa e preventiva, vêm
dar resposta a estas dificuldades e, simultaneamente, capacitar as mães/pais para uma
maior autoconfiança no desenvolvimento das suas tarefas parentais. Acresce ainda a
inexistência de poucas publicações nacionais neste domínio e com esta população de
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Pais, desenvolvidos por enfermeiros, com indicadores de resultado relativos a essas
intervenções.
A pertinência deste estudo fundamenta-se ainda na possibilidade de criar uma ferramenta capaz de promover o empoderamento das figuras parentais nesta fase de
transição e adaptação à parentalidade, fortalecendo as famílias, oferecendo apoio e
incentivando a criação de um ambiente ideal para o crescimento e desenvolvimento
saudável das crianças, fortificando também as relações entre os Pais, minimizando assim
o aparecimento de distúrbios capazes de interferir negativamente neste processo.
A sua implementação segue a recomendação do Comité dos Direitos da Criança que
com o seu Comentário Geral n.º 15, de 2013, sobre o direito da criança ao gozo do
melhor estado de saúde possível (artigo 24.º), remete-nos para os Estados adotarem
intervenções baseadas em evidências para apoiar a “boa parentalidade” (good parenting), incluindo educação sobre competências parentais, grupos de apoio e aconselhamento familiar.
Neste contexto o desenvolvimento desta investigação teve como ponto de partida as
seguintes questões:
– “Quais as dificuldades sentidas por mães primíparas, nos primeiros meses de vida do
bebé?” assim como, “Será que a participação num programa de educação parental
para Pais primíparos promove o seu processo de adaptação à parentalidade, com
impacto na diminuição do seu nível de stresse parental e aumentando a sua confiança materna?” e ainda “Qual o nível de satisfação dos Pais no final do programa”.
Com vista à sua consecução definiu-se como objetivo geral o seguinte:
– Identificar as principais dificuldades sentidas pelas mães primíparas nos primeiros
seis meses de vida do bebé, assim como o stresse parental relatado e as variáveis
com ele relacionadas, de modo a conceber, implementar e avaliar o impacto de um
programa de educação parental na diminuição do seu nível de stresse parental e no
aumento da sua confiança materna.
Na organização desta investigação, definiram-se ainda os seguintes objetivos
específicos:
• Conhecer as principais dificuldades descritas pelas mães primíparas, nos primeiros
seis meses de vida do bebé;
• Conceber e implementar um programa de educação parental para Pais primíparos,
promotor do desenvolvimento das suas competências parentais, tendo em conta as
dificuldades identificadas e outros programas baseados em evidências;
• Avaliar o impacto desse programa de educação parental na diminuição do nível de
stresse parental descrito pelas mães;
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• Avaliar o impacto desse programa de educação parental na diminuição do nível de
stresse parental das mães em duas condições: com e sem a participação do
marido/companheiro nessa intervenção;
• Avaliar o impacto desse programa de educação parental no aumento da confiança
parental descrita pelas mães;
• Avaliar a satisfação, das mães e pais participantes no programa, com o mesmo.

4.2 – DESENHO DA INVESTIGAÇÃO
O desenho de um estudo pretende caracterizar o plano e estrutura do trabalho de
investigação com identificação do tipo de abordagem metodológica que se irá utilizar para
dar resposta à questão de investigação (Oliveira, 2009).
Esta investigação apresenta a combinação de duas metodologias de pesquisa,
assumindo assim um caráter misto que, segundo Jones (1997), apresenta várias vantagens podendo melhorar os resultados dos estudos. O paradigma qualitativo, usado nesta
investigação com a realização de um focus group, procura conhecer o significado de um
fenómeno, e o conhecimento desse significado para a vida das pessoas, sendo por esse
motivo importante para a melhoria da qualidade dos cuidados (Turato, 2005). A sua
utilização permitiu o acesso a resultados difíceis de obter através de outro método
(Driessnack, Sousa, & Mendes, 2007). O paradigma quantitativo, caraterizado pelo uso
da quantificação, realizada através da aplicação de questionários e da prática de análise
estatística, com o fim de determinar um padrão de dados e seu significado (Dalfovo,
Lana, & Silveira, 2008; Dzurec & Abraham, 1993; Richardson, 1989).
A combinação dos dois métodos permite reduzir as limitações de cada um individualmente, pelo que a sua utilização conjunta, se complementa, ajudando a compreender
e explicar fenómenos que de outra forma poderiam permanecer ocultos (Ribeiro, 2010;
Polit & Beck, 2011).
De modo a dar resposta aos objetivos propostos realizaram-se quatro estudos em
duas etapas distintas, as quais passamos a descrever.
A primeira etapa teve como finalidade a conceção de um programa de intervenção
parental que designámos “MaisPaisMaisBebés”, com o objetivo de capacitar os Pais, nos
primeiros seis meses de vida do seu primeiro bebé, a maximizar as suas competências
parentais, aumentando a sua confiança no desempenho do papel parental. Para a
concretização desta etapa realizou-se uma revisão da literatura e efetuamos o seguinte
estudo:
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Estudo 1 – Challenges of motherhood in the voice of primiparous mothers: initial
difficulties.
Este estudo encontra-se descrito no Capítulo 5 desta tese sob a forma de artigo
científico com o título “Challenges of motherhood in the voice of primiparous mothers:
initial difficulties”. Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo, de cariz qualitativo. Optámos por este tipo de metodologia por nos permitir aumentar o conhecimento de
experiências em torno do problema em análise. Este estudo pretende dar resposta à
questão: “Quais as dificuldades sentidas por mães primíparas, após a saída da maternidade, nos primeiros seis meses de vida do bebé?”
Compreendeu, além da revisão da literatura, a realização de um focus group, uma
ferramenta de investigação que assume a forma de uma discussão estruturada que
envolve a partilha de ideias e opiniões sobre o mesmo fenómeno. Os dados daí resultantes foram tratados através da análise de conteúdo tendo por base a perspetiva de
Bardin (2009).
Os resultados obtidos permitiram prosseguir esta investigação uma vez que estiveram na base da conceção do programa de educação parental “MaisPaisMaisBebés” que
se encontra descrito no Capítulo 6.
A segunda etapa da nossa investigação teve como finalidade implementar e avaliar a
o impacto do programa de educação parental “MaisPaisMaisBebés” na diminuição do
stresse e no aumento da confiança parental, e ainda avaliar a satisfação dos Pais sobre a
o programa. Esta etapa contemplou três estudos:
Estudo 2 – Stresse parental após o nascimento do primeiro filho: relação com
variáveis dos Pais e do bebé.
Com este estudo pretendemos determinar o stresse e confiança parental do grupo
total de Pais participantes, durante a sua adaptação à parentalidade, antes da sua
participação no programa “MaisPaisMaisBebés”, bem como a influência de algumas
variáveis no stresse e confiança relatados por estes. Trata-se de um estudo de nível II, de
natureza quantitativa transversal, do tipo descritivo-correlacional.
Estudo 3 – Avaliação do impacto de um programa de intervenção parental no stresse
e confiança parental em mães primíparas: o programa “MaisPaisMaisBebés”.
Pretendemos verificar o impacto da frequência do programa “MaisPaisMaisBebés”
em mães primíparas na diminuição do seu stresse parental e no aumento da sua
confiança materna. Trata-se de um estudo quasi-experimental, com um desenho pré e
pós-teste, com utilização de medidas repetidas entre dois grupos, grupo experimental e
grupo de controlo. O grupo experimental participou no programa de educação parental

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

99

“MaisPaisMaisBebés” seguindo a metodologia dos estudos experimentais. O grupo de
controlo não participou no programa nem em outro tipo intervenção. Demonstramos a
equivalência entre o grupo experimental e o de controlo antes da intervenção, nas variáveis em análise e em outras também importantes para o estudo em questão.
Estudo 4 – Satisfação dos Pais com o programa de intervenção parental
“MaisPaisMaisBebés”.
Pretendemos, com este estudo, avaliar a satisfação dos Pais com o programa e com
a sua implementação. Trata-se de um estudo de natureza quantitativa do tipo descritivo.
Fizeram parte deste estudo os Pais que frequentaram pelo menos 90% das sessões do
programa “MaisPaisMaisBebés” e que constituíram o grupo experimental. Os dados
foram obtidos através de dois instrumentos de recolha de dados, um que refletia a
satisfação dos Pais com cada sessão, avaliação semanal da sessão, e outro que refletia
a satisfação global com a implementação do programa a que os Pais responderam no
final do mesmo.

4.3 – POPULAÇÃO E AMOSTRA
Entendemos por população um conjunto de elementos que possuem características
comuns, segundo critérios de inclusão em determinado estudo. Dado que a totalidade
dos elementos que fazem parte da população alvo e que integram os critérios de seleção
definidos se encontram inacessíveis à investigação torna-se necessário recorrer a uma
amostra. Assim, amostra é um grupo de indivíduos que integra uma mesma população
devendo ser representativa desta (Fortin, 2003).
A população que esteve na base desta investigação foi constituída por Pais que
experienciaram pela primeira vez o nascimento do filho, no período compreendido entre a
saída da maternidade e os seis primeiros meses de vida do bebé.
Fizeram parte do Estudo 1, onze mães primíparas que tiveram uma gravidez de
termo e sem complicações obstétricas. Estas participantes foram recrutadas através da
amostragem intencional, nos cursos de preparação para a parentalidade de duas maternidades diferenciadas da região centro de Portugal. Esta pesquisa utilizou como
ferramenta o focus group e foi realizada em dezembro de 2014.
Já os Estudos 2, 3 e 4 tiveram como população alvo os Pais de bebés que
vivenciavam pela primeira vez a maternidade e paternidade. A recolha de dados para
estes estudos decorreu em diferentes momentos, no período compreendido entre
setembro de 2015 e setembro de 2016. Nestes estudos recorremos à técnica de
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amostragem não probabilística de conveniência e definimos como critérios de inclusão:
Pais pela primeira vez, com bebés de idades compreendidas entre a primeira e oitava
semana de vida, de gravidez de termo, sem patologias associadas quer à gestação, quer
ao feto e ao recém-nascido.
A amostra do Estudo 2 ficou constituída por 93 Pais, sendo que 72 pertenciam ao
género feminino e 21 ao género masculino.
Constituíram a amostra do Estudo 3, o estudo quasi-experimental, as 72 mães do
Estudo 2, sendo que 37 faziam parte do grupo experimental e 35 do grupo de controlo.
O Estudo 4 ficou constituído por 58 Pais, que foram todos os participantes que
integraram o grupo experimental, 37 do género feminino e 21 ao género masculino.

4.4 – INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS
Para a concretização desta investigação foram utilizados vários instrumentos/
/técnicas de recolha de dados, em diferentes momentos de avaliação, especificamente:
– Focus group, ferramenta de pesquisa que assume a forma de uma discussão
estruturada, para o qual foram elaboradas algumas questões introdutórias. Foi usado
para a concretização do Estudo 1, com a finalidade de identificar as dificuldades
sentidas por mães primíparas, após a alta da maternidade, nos primeiros seis meses
de vida do bebé.
– Questionário de caracterização sociodemográfica da família e sobre gravidez parto e
pós-parto (cf. Apêndice 1).
– Índice de Stresse Parental (ISP) versão portuguesa (Santos, 1997) para 1 mês-3 anos do Parenting Stress Índex (PSI), da autoria de Richard Abidin. Foi usado nos
Estudos 2 e 3.
– Escala de Confiança Parental. Utilizámos a versão portuguesa da Karitane Parenting
Confidence Scale (KPCS) da autoria de Črnčec, Barnett, e Matthey (2008), validada
por Pinto, Figueiredo, Pinheiro, e Canário (2016). Foi usada nos Estudos 2 e 3.
– Ficha de Avaliação Semanal da Sessão (cf. Anexo 1). É um questionário com quatro
perguntas onde se pretende saber a opinião dos Pais sobre os contributos de cada
sessão do programa em relação ao assunto, atividades práticas, dinamizadores e
troca de ideias com o grupo. Este foi preenchido pelos participantes do programa de
intervenção no final de cada sessão, com exceção da primeira, que foi a introdução e
apresentação do programa e a última que foi a conclusão e avaliação global do
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mesmo. Esta ficha foi desenvolvida a partir do “Incredible Years Parent Programme
Weekly Evaluation Form”, de Webster-Stratton (2001) e adaptada para este estudo.
Esta ficha foi usada no Estudo 4, apresentado no Capítulo 9, e no qual será realizada
uma explicação mais pormenorizada da mesma.
– Questionário de Avaliação da Satisfação do Pais (cf. Anexo 2). Este questionário foi
aplicado a todos os Pais do grupo experimental no final do programa de intervenção
“MaisPaisMaisBebés”. É constituído por seis subescalas: funcionamento, conteúdo,
grupo, mudanças, dinamizadores e opinião geral. Este questionário foi desenvolvido
a partir do “Incredible Years Parent Programme Satisfaction Questionnaire”, de
Webster-Stratton (2001) e adaptado para este estudo. Foi usado no Estudo 4,
descrito no Capítulo 9, e onde será realizada uma explicação mais pormenorizada
do mesmo.
Relativamente ao Índice de Stresse Parental (ISP) e à Escala de Confiança Parental
(ECP), uma vez que irão ser usados em dois estudos, especificamente, nos estudos 2 e
3, passaremos, de seguida, a fazer uma breve caracterização dos mesmos.

4.4.1 – O Índice de Stresse Parental
O Índice de Stress Parental (ISP) é a versão portuguesa (Santos, 1997) para 1 mês-3 anos do Parenting Stress Índex (PSI), da autoria de Richard Abidin. É um questionário
para aplicação a Pais (mãe e pai) que permite avaliar, através das perceções dos Pais, a
magnitude do stresse que ocorre no sistema Pais-filhos (Abidin, 1983, 1990, 1995, 2004).
O ISP é constituído por 132 itens e permite calcular resultados por subescalas, por
domínio e por total de stresse. O ISP inclui, ainda, uma escala de stresse de vida, que
fornece um indicador da quantidade de stresse, externo à relação mãe/pai/criança, que
está a ser vivenciada pela figura parental.
O ISP permite avaliar dois domínios principais de fontes geradoras de stresse na
relação Pais-filhos: as características da criança – Domínio da criança; e as características da figura parental – Domínio dos Pais. Cada domínio integra várias subescalas, as
quais possibilitam a identificação de fontes específicas de stresse.
Enquanto as subescalas do Domínio da criança avaliam aspetos do temperamento
da criança e as perceções que os Pais têm do impacto das características da criança
neles próprios, as subescalas do Domínio dos Pais avaliam algumas das características
pessoais dos Pais e determinadas variáveis do contexto familiar.
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O Domínio da criança integra as seguintes subescalas: Distração/Hiperatividade,
Reforço aos pais, Humor, Aceitação, Maleabilidade, Exigência e Autonomia. Esta última
subescala (Autonomia) apenas faz parte da adaptação portuguesa.
Considerando o objetivo desta investigação utilizámos apenas o ISP – Domínio dos
Pais, o qual é constituído por 54 itens, integrando estes 7 subescalas: Sentido de
competência, Vinculação, Restrição do papel, Depressão, Relação marido/mulher,
Isolamento social e Saúde.
Passamos a descrever as subescalas que constituem o Índice de Stresse Parental-Domínio dos Pais (Abidin, 2004, pp. 35-37):
• H – Sentido de competência, com 13 itens, que avalia a perceção de competência da
figura parental em relação ao seu papel de mãe/pai. As intervenções que se têm
revelado mais úteis para a redução do stresse avaliado por estes itens incluem
grupos de discussão e ações de formação. Com novos Pais mostraram também ser
úteis intervenções direcionadas para a sua valorização pessoal e apoio emocional.
• I – Vinculação, com 7 itens, que avalia o investimento intrínseco que a figura parental
tem no seu papel como mãe/pai, ou seja, o seu modelo interno relativo ao seu papel
parental. Resultados elevados nesta subescala podem indicar uma das seguintes
fontes de disfunção: a figura parental não ter um sentimento de proximidade
emocional com a criança (ausência de um laço emocional que se pode refletir num
padrão de interação frio); a figura parental tem uma incapacidade real ou percebida
para observar e compreender os sentimentos e/ou necessidades da criança.
• J – Restrição do papel, com 7 itens, que avalia o impacto negativo de ser-se mãe/pai
na liberdade pessoal e noutros papéis. Resultados elevados indicam que os Pais
experienciam o papel parental como restringindo a sua liberdade pessoal, percecionando-se a si mesmos como sendo controlados e dominados pelas necessidades e
exigências dos filhos.
• L – Depressão, com 9 itens, que avalia até que ponto está prejudicada a
disponibilidade emocional da figura parental face à criança, e em que medida a
energia emocional e física da figura parental está comprometida. Resultados
elevados sugerem a presença de depressão na figura parental, a qual tem dificuldade
em mobilizar as energias físicas e psíquicas necessárias para satisfazer as
responsabilidades associadas a ser pai/mãe.
• M – Relação marido/mulher, com 7 itens, que avalia o apoio físico e emocional que é
facilitado para desempenhar o papel parental e avalia também o nível de conflito na
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relação. Resultados elevados são obtidos por Pais a quem falta o apoio ativo e
emocional da outra figura parental, na área dos cuidados e da educação da criança.
• N – Isolamento social, com 6 itens, que avalia o isolamento social da figura parental e
a disponibilidade de apoio social para o desempenho desse papel. Resultados
elevados são indicadores de que estes Pais estão isolados do apoio dos seus pares,
familiares e outros sistemas de apoio emocional.
• O – Saúde, com 5 itens, que avalia o impacto do estado de saúde física da figura
parental na sua capacidade para satisfazer as exigências associadas ao ser-se
pai/mãe. Resultados elevados indicam deterioração da saúde dos Pais.
Apesar de inicialmente ter sido utilizado apenas com mães, o ISP está construído de
forma a poder ser respondido quer pela mãe, quer pelo pai, sendo a sua aplicação
individual.
Para cada item, os sujeitos têm 5 possibilidades de resposta em função da sua
concordância ou discordância com o conteúdo dos mesmos. A cotação faz-se com base
na atribuição de um valor de 1 a 5 para cada um dos itens, sendo 54 a menor pontuação
possível, para o total da escala (Domínio dos Pais), e 270 o valor mais alto. É possível
calcular quer o valor para o stresse total quer os valores parciais para cada subescala.
Os valores de consistência interna relatados por Santos (1992), no seu estudo de
validação do Parenting Stress Index (PSI) para a população portuguesa, indicaram
valores de alpha de Cronbach de 0.87 para o ISP – Domínio dos Pais.

4.4.2 – Escala de Confiança Parental
Para medir a confiança parental percecionada pelas mães recorremos à Escala de
Confiança Parental (ECP). Corresponde à versão portuguesa da Karitane Parenting
Confidence Scale (KPCS) da autoria de Črnčec, Barnett, & Matthey (2008), validada para
a população portuguesa por Pinto, Figueiredo, Pinheiro, e Canário (2016).
Esta escala permite medir a confiança de cuidadores de bebés dos 0 aos 12 meses.
Cada item da ECP é pontuado com 0, 1, 2 ou 3 pontos, sendo as pontuações somadas para produzir uma pontuação total. A regra geral é que uma pontuação alta indica
que as figuras parentais estão confiantes no aspeto avaliado nesse item, isto é, quanto
maior a pontuação do cuidador, maior a sua perceção de confiança parental. Dois itens
na ECP podem também ser respondidos com a opção “não se aplica”. São eles, quando
o bebé é alimentado exclusivamente pelo parceiro (item 1) ou quando o sujeito não tem
um parceiro (item 9). Estes itens são pontuados com 2 pontos quando a opção “não se
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aplica é selecionada”. A versão final da ECP contém 15 itens com um intervalo total
possível de pontuações de 0-45 (Črnčec, Barnett, & Matthey, 2008).
O ponto de corte para o KPCS foi determinado como sendo 39 ou menos pontos.
É importante notar que o KPCS não é uma ferramenta de diagnóstico. Assim, enquanto
Pais com menos de 39 pontos podem estar a experimentar baixos níveis de confiança
parental, isso não implica, por si só, a existência de um problema diagnosticável (Črnčec,
Barnett, & Matthey, 2008).
Os valores de consistência interna relatados por Pinto, Figueiredo, Pinheiro, e
Canário (2016), no seu estudo de validação para a população portuguesa, mostraram
boa consistência interna (alpha de Cronbach = 0.85).

4.4.3 – O questionário sociodemográfico
Com vista a efetuar a caracterização sociodemográfica das famílias, Pais e bebés
que constituíram a amostra dos vários estudos que integram esta investigação, desenvolvemos um questionário que nos facultou dados relativos à mãe, à gravidez e trabalho
de parto, ao pai e, por último, ao recém-nascido/bebé. Os dados relativos a ambos os
Pais foram: a idade, o estado civil, as habilitações literárias e a situação de emprego. Em
relação à gravidez: o número de semanas de gestação, o planeamento, a aceitação e as
complicações da gravidez, local onde realizou a vigilância da gravidez e frequência de
curso de preparação para o parto. Quanto ao trabalho de parto identificou-se o tipo de
parto e o tipo de analgesia usado durante o mesmo. Já em relação ao bebé a informação
requerida dizia respeito à idade, à nacionalidade, ao género e peso, bem como à
identificação de quem ficava/cuidava o bebé e do tipo de alimentação feito por este.

4.5 – PROCEDIMENTOS FORMAIS E ÉTICOS
No planeamento e no desenvolvimento de uma pesquisa é importante que o
investigador tenha presente que qualquer investigação “(…) junto de seres humanos
levanta questões morais e éticas” (Fortin, 2009). Assim, na concretização desta investigação foram desenvolvidas estratégias no sentido de respeitar os princípios éticos
inerentes a qualquer trabalho desta natureza.
O rigor metodológico e o respeito mútuo assumem assim um papel importante em
todo o curso desta investigação. No que diz respeito aos dados individuais dos participantes, obtidos nos diferentes estudos, estes foram tratados tendo em consideração a
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confidencialidade e o anonimato, bem como o sigilo, protegendo assim todos os indivíduos envolvidos na pesquisa.
Atendendo ao facto de que quando se trata de uma intervenção grupal, a questão de
confidencialidade dos participantes pode estar comprometida pela possibilidade da
divulgação de informação partilhada no grupo pelos próprios. Foram, por isso, elencadas
medidas para o seu controlo, incluindo a realização de contrato verbal com todos os Pais,
no decurso da primeira sessão do programa, no sentido de assumirem sob compromisso
de honra a necessidade de respeitar a confidencialidade de toda a informação partilhada
pelos outros Pais durante a implementação do programa “MaisPaisMaisBebés”.
Tivemos ainda em consideração o direito de todos os participantes em decidir,
livremente sobre aceitar ou recusar em qualquer altura a sua participação no estudo,
informando que a recusa não traria qualquer prejuízo na assistência prestada durante e
após a participação no mesmo.
Face aos pressupostos descritos na Declaração de Helsínquia, Princípios Éticos na
Investigação Médica envolvendo seres humanos da Associação Médica Mundial, concretamente da sua versão atualizada em Fortaleza, Brasil, outubro de 2013 (World Medical
Association, 2013), todos os participantes desta investigação assinaram o termo de
consentimento informado (cf. Apêndice 2) que depois de assinado foi devolvido ao
investigador.
Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, entendemos importante a
obtenção de parecer ético da investigação, das instituições onde este iria decorrer. Assim
tivemos os seguintes pareceres favoráveis:
– Da Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem / UICISA: E, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (cf. Anexo 3);
– Da Comissão de Ética para a Saúde, da Administração Regional de Saúde do
Centro, I.P. (cf. Anexo 4).
Foi ainda solicitada a autorização para a realização das duas intervenções à Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra (cf. Anexo 5).
Acrescentamos ainda que no decurso de toda a investigação, que compõe este
trabalho, nos regulámos sempre por uma abordagem baseada nos princípios éticos e
deontológicos de uma forma geral e em particular tivemos sempre presente os princípios
(responsabilidade social, respeito pelos direitos humanos, excelência do exercício) e os
deveres (consentimento informado, sigilo da informação, privacidade) que se encontram
definidos no Código Deontológico do Enfermeiro (Nunes, Amaral, & Gonçalves, 2005).
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4.6 – ANÁLISE DOS DADOS
Na apresentação e análise dos dados recolhidos nesta investigação procedemos à
sua análise estatística, no caso dos dados quantitativos, e à sua análise de conteúdo, no
caso dos qualitativos, de acordo com o proposto por Bardin (2009).
O tratamento estatístico foi processado através do software Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versão 24.0, para Windows.
Na análise quantitativa com estatística descritiva recorremos ao cálculo das medidas
de tendência central e dispersão (média, desvio padrão e percentagem).
Para avaliar a consistência interna global da escala ISP – Domínio dos Pais e para a
Escala de Confiança Parental, calculámos o valor de alpha de Cronbach, sendo estes
valores apresentados nos diferentes estudos que compõem esta tese. A maioria dos
autores considera que valores para alpha superiores a 0.70 são reveladores de uma boa
consistência interna.
Com o objetivo de verificarmos a existência de normalidade na distribuição das
variáveis em estudo recorremos ao teste de Shapiro Wilk. Estes resultados serão apresentados nos diferentes estudos que iremos posteriormente apresentar (Patrício,
Ferreira, Oliveiros, & Caramelo 2017).
Na estatística inferencial, uma vez confirmada a existência de normalidade na
distribuição das variáveis, recorremos aos testes paramétricos (t-Student para amostras
independentes e emparelhadas e análise de variância, ANOVA, para medidas repetidas).
Sempre que não se verificavam as condições de aplicabilidade dos testes paramétricos
optámos pelos testes não-paramétricos (teste de Qui-quadrado, U-Mann Whitney e
Kruskal-Wallis).
Em relação à significância, considerámos que os valores encontrados eram
significativos quando p < 0.05. Valores estatísticos com p igual ou superior a 0.05 foram
considerados como diferença estatisticamente não significativa.
Para além do poder estatístico, apresentamos também a estimação da magnitude do
efeito dos resultados encontrados, bem como a interpretação dessa magnitude (efeitos
pequeno, médio, largo e muito largo). De uma forma geral para os testes de comparação
de médias utilizámos o eta-quadrado parcial (η²p). Esta informação complementa a
informação da significância estatística de um determinado teste ao indicar-nos a relevância prática do resultado, ou seja, se o efeito significativo encontrado é pequeno,
médio, largo e muito largo (Chernyshenko, Kankaraš, & Drasgow, 2018; Cohen, 2013).
O eta-quadrado parcial (η²p) foi interpretado de acordo com as grelhas propostas por
Cohen, “Cohen’s criteria” (1998). Segundo este autor “The effect sizes evaluation are:
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0.20 is small effect, 0.50 is medium effect, 0.80 is large effect, and 1.30 is very
large effect.
Nos capítulos seguintes, são apresentados, de forma pormenorizada, os dados dos
vários estudos que constituem esta investigação, fazendo um reforço dos aspetos
metodológicos de cada um, apresentação e análise dos resultados obtidos, discussão e
nota conclusiva.
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CAPÍTULO 5 – ESTUDO 1: CHALLENGES OF MOTHERHOOD IN THE VOICE
OF PRIMIPAROUS MOTHERS: INITIAL DIFFICULTIES

5.1 – ABSTRACT

Original article

Challenges of motherhood
in the voice of primiparous mothers:
initial difficulties
Júlia Maria das Neves Carvalho1
Maria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar2
Alexandrina Maria Ramos Cardoso3

Challenges of motherhood in the voice of
primiparous mothers: initial difficulties
Objective. To identify the main difficulties first-time
mothers experience in the postpartum period, during
the first six months of the baby’s life. Methods. Level
I qualitative, exploratory-descriptive study. The sample
consisted of 11 first-time mothers of full-term healthy
newborns. The data were collected through the “focus
group” method. The mothers’ discourse was subject to
content analysis, categorizing the registry units. Results.
Three categories emerged from the data analyzed that
indicate the mothers’ main difficulties in this period:
postpartum recovery; baby care; marital relationship.
Conclusion. The results indicate that, although
motherhood is an event marked by positive emotions,
the difficulties that emerge in the mothers’ daily life
can interfere negatively in the quality of parenthood. In
this scenario, the nurses play a determinant role in the
enhancement of interventions that are sensitive to these
needs and that, at the same time, favor these mothers

1
2
3

and their families’ empowerment, thus optimizing the
children’s development trajectories.
Descriptors: adaptation; focus
parenting; postpartum period.

groups;

mothers;

Desafíos de la maternidad en la voz de las
primíparas: dificultades iniciales
Objetivo. Identificar las principales dificultades de
las madres primíparas en el posparto y durante los
primeros seis meses de vida del bebé. Métodos.
Estudio cualitativo de nivel exploratorio-descriptivo. La
muestra estuvo constituida por 11 madres primíparas
de recién nacidos saludables a término. Se utilizó el
grupo focal como método de recolección de los datos.
Los discursos de las madres se sometieron a análisis
de contenido, categorizando las unidades de registro.
Resultados. Del análisis de los datos emergieron tres
categorías indicadoras de las principales dificultades
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Desafios da maternidade na voz das
primíparas: dificuldades iniciais

meses de vida do bebé. Métodos. Estudo qualitativo
de nível I do tipo exploratório-descritivo. Amostra
constituída por 11 mães primíparas de recém-nascido
saudável de termo. Foi utilizado como o método de
recolha de dado “Focus Group”, sendo os discursos das
mães sujeitos à análise de conteúdo, categorizandose as unidades de registo. Resultados. Da análise
dos dados emergiram três categorias indicadoras das
principais dificuldades das mães neste período: a
recuperação pós-parto; o cuidar do bebé; a relação
conjugal. Conclusão. Os resultados obtidos indicam que,
apesar da maternidade ser um acontecimento marcado
por emoções positivas, as dificuldades que surgem no
quotidiano das mães podem interferir negativamente
na qualidade da parentalidade. Os enfermeiros têm,
neste cenário, um papel determinante na dinamização
de intervenções sensíveis a estas necessidades e,
simultaneamente, favorecedoras do empowerment
destas mães e de suas famílias, otimizando deste
modo, as trajetórias de desenvolvimento das crianças.

Objetivo. Identificar as principais dificuldades sentidas
por mães primíparas no pós-parto, nos primeiros seis

Descritores: adaptação; grupos focais; mães; poder
familiar; período pós-parto.

Introduction

can aggravate preexisting situations and lead to
marital conflicts, divorces and maternal depression. (3)

de las madres en este período: la recuperación del
posparto, el cuidado del bebé, y la relación conyugal.
Conclusión. Los resultados obtenidos indican que,
a pesar de que la maternidad es un acontecimiento
marcado por emociones positivas, las dificultades que
surgen en el cotidiano de las madres pueden interferir
negativamente en la calidad de la maternidad. Los
enfermeros tienen, en este escenario, un papel
determinante en la dinamización de intervenciones
sensibles a estas necesidades y, simultáneamente,
favorecedoras del empoderamiento de estas madres
y de sus familias, lo que optimiza de este modo las
trayectorias de desarrollo de sus hijos.
Descriptores: adaptación; grupos focales; madres;
responsabilidad parental; periodo posparto.

The birth of a child, mainly the first, plays a
determinant role in the passage to a new phase
in the lifecycle, involving the restructuring of the
family system, with the consequent redefinition of
roles and tasks. Thus, the parental tasks modify
the couple’s daily life, especially the mother’s, who
assumes most of the responsibilities in care for the
baby. She enters an universe that is sometimes
unknown, highly demanding, imposing constant
learning and a profound adaptation to the new
situation as a mother and caregiver for the baby.
(1)
In this respect, Mendes(2) underlines that “the
postpartum is a period marked by great emotional
vulnerability for both parents in general and for
the woman in particular”. The author adds that,
although great physiological and psychosocial
changes are observed during the pregnancy,
the birth and postpartum entail new events
(inexperience in care for the child; changes in the
daily routine; consolidation of the mother/child,
father/child, marital and family relationships) that
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5.2 – INTRODUCTION

Throughout this period, the mothers feel weakened
and any change in the normal routine or any
deviation from what is supposed to happen entails
implications for her emotional condition. If mothers
are unable to take care of the baby or even breastfeed
for any reason, they feel impotent, sad and tearful.
(4,5)
This emotional vulnerability is one of the
characteristics of the postpartum, particularly in the
first weeks.(4,5) Thus, mothers and fathers needs to
develop a set of behaviors to face the requirements
this new phase imposes, which relate to care for
the baby (breastfeeding, hygiene, etc.),(4,6) or to the
new marital life routine(7) that imply the restructuring
of both partners’ role in the couple. Hence, the
transition process to parenthood demands skills
from the couple to jointly balance the tensions and
difficulties that emerge.(8)
We conceive this transition to parenthood according
to Meleis(9) Theory of Transitions, which presents
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the adjustment model centered on the concept of
Transition, understand as the “passage from one
life phase, condition or status to another (…)”, and
which can involve more than one person and is part
of a certain context and situation. This model implies
a change in the individuals’ needs, requiring the
integration of new knowledge and skills, modification
of behavior and therefore a (re)definition of roles.

the Escola Superior de Enfermagem de Coimbra,
Portugal, as this was a space that provided
appropriate acoustic and thermal conditions, both
for mothers and babies. Previously, the researchers
have introduced themselves, as they were not
known to the participants, and presented the
investigation project, where the main objectives
and goals of the study were clarified.

Therefore, Nursing as a discipline plays a
preponderant role, as its focus is related to the
study of the human responses to the transitions of
life, periods of great vulnerability and risk for the
individuals’ health. Hence, we believe that the use of
the Theory of Transitions strengthens the importance
of Nursing care in this transition of life marked by
the birth of the first child, concretely in the support
for the parental figures to gain competences related
to the performance of their parental role. Thus, the
study presented in this article, based on the Theory of
Transitions, intends to give voice to the primiparous
mothers, aiming to identify the main difficulties they
feel after the discharge from the maternity during
the first six months of the infant’s life. The article
integrates results from the first study of a doctoral
project in Nursing Science on this theme.

The participants received guarantees of information
confidentiality and secrecy. First, authorization was
requested to record the focus group, and the mothers
were asked to sign the free and informed consent form.
They were also asked to complete a questionnaire,
aimed at collecting information on theirs and the
infants’ sociodemographic characteristics. The focus
group session was moderated by the researcher,
being the primary author of this paper, with the
cooperation of two other researchers who served
as observers and registered the field notes. The
session started with an introductory question as the
general discussion theme to give the participants
the opportunity to reflect on their experiences. Then,
new questions were gradually introduced, based on
the research developed and in accordance with the
study objectives, aiming to facilitate the participants’
discourse.

Methods
A level I exploratory-descriptive study was
undertaken to answer the following question: “What
difficulties do first-time mothers feel after leaving
the maternity hospital during the first six months
of the baby’s life?” The information was collected
through a focus group, a research tool in the form
of a structured discussion that involves the sharing
of ideas and opinions on the same phenomenon.
The research this study is part of obtained a
favorable opinion from the Ethics Committee of the
Health Sciences Research Unit – Nursing (UICISA:
E) at Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
(ESEnfC). The participants were recruited through
intentional sampling, in the preparatory courses
for parenthood, offered at a maternity, ward of the
central region of Portugal. The group consisted of 11
first-time mothers after full-term pregnancies and
without obstetric complications. The Focus Group
took place in December 2015, in a classroom at
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5.3 – METHODS

During the session, some non-directive
interpellations took place, aiming to engage
all participants and guarantee more fluid and
continuous discourse and thoughts. The focus
group session took one hour and 50 minutes and
was closed off when the researchers considered
that all information had been exhausted. Then,
the mothers’ discourse was heard and fully
transcribed simultaneously by two researchers
to avoid transcription errors. To guarantee the
secrecy of the participants’ identity, their names
were replaced by the letter “M” (mother), followed
by a number corresponding to each participant’s
identification. An expert, who was a researcher
with proven experience in qualitative research,
validated the transcription. As, during the session,
the participants’ opinions were validated either by
the moderator or by the observers, returning the
transcriptions to the focus group participants was
unnecessary.
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The data saturation was discussed during a
meeting with the primary researcher, the two
observers and a guest expert, after fully reading the
focus group transcripts. For the data treatment, the
content analysis method was chosen, in line with
Bardin,(10) using the string tool in SPSS (Statistical
Package for Social Science), Word and Excel.

Results
The mothers who were part of this study were
aged between 27 and 46 years old, with an

average age of 32 years. To what the marital
status is concerned, the large majority of the
mothers were married or lived with a fixed
partner. Most mothers held a higher education
degree. Concerning the infants, the youngest was
one month old and the eldest five months old.
With regard to the type of feeding, most infants
received mother’s milk. Three categories emerged
from the participants’ discourse that constituted
the main themes, related to the difficulties the
mothers felt in this period: Postpartum recovery,
Baby care and Marital Relationship.

Table 1. Analytic categories, subcategories and sub-subcategories

Category
1 – Postpartum recovery

Subcategories
Postpartum complications

Sub-Subcategories
Dealing with fatigue
Dealing with pain

Breastfeeding complications

Cracking nipples
Breast engorgement

Discomfort due to perineal
surgical wound

Dealing with perineal pain

Self-image

Recovery of physical shape

Regularization of bowel movements
Management of emotions
Availability for self-care

2 – Baby care

Breastfeeding

Doubts
Effective attachment
Identification of baby’s signs of satiety

Hygiene care and comfort

Thermal environment
Bathing and skin hydration
Care for umbilical cord stump

Understanding rhythms

Related to sleep and rest
Related to baby’s crying

Colic

Pain relief
Massage

Safety

Fear of accidents
Choking

Feeding

Introduction of supplement
Introduction of diversified foods

3 – Marital relationship

Sharing of daily tasks

Partner support
Discussions

Restart of sexual activity

Pain and discomfort
Fear
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5.4 – RESULTS

Tabela [Table] 1 – Analytic categories, subcategories and sub-subcategories
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In the category Postpartum recovery (cf. Table
1), one of the main difficulties the mothers
expressed in the context of their recovery were
the postpartum complications, concretely the
pain and fatigue motivated by the energy spent
during the birth and postpartum, huge back pain
and fatigue, great physical and psychological
fatigue (M1), I was very tired too (…) the first
weeks were really very complicated (M11).
These complications resulting from the immediate
postpartum made the mothers’ physical recovery
very difficult and, at the same time, limited their
capacity to take care of the babies.
The complications during breastfeeding were also
identified as one of the difficulties the mothers
experienced, namely the cracking nipples I had
cracking nipples in both breasts (M3), the breast
engorgement, although he drank every two hours,
the next session I had two stones in my breasts,
it was horrible (M3).
Another subcategory that emerged from the
mothers’ discourse refers to the discomfort due
to the perineal surgical wound, concretely the
difficulties to cope with the pain in the perineal
region. Episiotomy! I only had two small stitches,
but (…), auch! auch! very strong pain (M3) and
difficulties related to the regularization of the
intestinal movements, I though I’d tear as soon as
I pushed (M10).
The self-image was another subcategory that
emerged in this study, concretely the difficulty to
return to the physical form the women had before
the pregnancy. Some mothers mentioned they had
started gaining weight early in the pregnancy, but
the majority indicated difficulties to lose weight in
the postpartum. Therefore, at the physical level, I
faced some difficulty to cope with my self-image
(…) after 2 months I was still unable to wear my
jeans (M5), as well as the emotional level, one of
the things that moves us and even the couple’s
relationships, I felt that I wasn’t the person I
used to be and that this could disappoint my
partner (M8). The emotions and negative feelings
related to their self-image were also present in
other mothers’ discourse, it undoubtedly affected
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me emotionally, I felt inferior (…) or, better, I
felt belittled (M5), I was really feeling desperate
(…) I only wanted to cry (M3), and I also looked
in the mirror (…) I feel like, it seems as if I
was run over (M3). The fact that they dedicated
themselves almost exclusively to the care for
their babies made them have little time available
to take care of themselves, it has been difficult
to make time for myself (M7), I remember that
the first waxing I had was (…) after two months,
(…) you can hardly notice, (laughs) I look like
a monkey (M6). In this category, the mothers’
discourse revealed difficulties related to the initial
phase of motherhood, such as the pain and fatigue
associated with the postpartum and breastfeeding
complications, as well as the limitations related to
the presence of a perineal surgical wound and to
their self-image.
The category Baby care (cf. Table 1) was very
significant in this group of mothers. The difficulties
related to breastfeeding the baby were highly
evident in this category, concretely the doubts
related to the breastfeeding. I had to turn to
Nurse X a couple of times (…) mainly during the
first weeks at home with breastfeeding doubts
(M5), I had no idea, if he could regurgitate (M3),
The first time I went to the health center (…) I
went home full of doubts, I left there worse than
I entered (M8). The mothers also mentioned that
breastfeeding was very difficult, because the baby
did not attach effectively, he didn’t hold onto
my breast, I had very small nipples and it was
a struggle from the start (M2), breastfeeding
(…) he didn’t attach (M4), the nurses put it
in the baby’s mouth, but nothing! (M9). The
identification of signs that the baby was full was
one of the difficulties for the mothers. I had no
idea if my milk would be sufficient or not (M9),
not being able to give what he needs (…) afraid
that I am not taking care well of my child (M10),
(…) he would not be feeding enough (M4).
The difficulties related to providing hygiene care
and comfort to the baby were evidenced in the
perception of the thermal environment, it was
difficult to perceive the temperature at home (…)
we discovered that he felt cold (M3), perceiving
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the right temperature (baby’s environment) I
also found it hard to perceive (M11). During the
baby’s bath and skin hydration as well. If we were
holding the baby well, sometimes they say to put,
sometimes not to put soap on the head (M8), Ah!
He gave the first bath, he has very small and fat
hands so holding a baby made him feel confused
(M1), not putting cream, putting cream, if he has
a rash, if he doesn’t have a rash, the information
we had is that the babies do not need cream and
I, on the first day, the nurse at the hospital told
me – this little one needs cream, put cream on
top. (M8). The care for the umbilical cord stump
was another difficulty frequently mentioned in
the mothers’ discourse, I felt confused by the
umbilical cord because it looked different (…)
I didn’t know if I was cleaning it well, if I had
to clean it more (M3), it was the umbilical cord
that made me feel most confused, (M1), (…) at
night, the umbilical cord was stuck by a little
string that looked very strange, we panicked
(M11). In short, what the provision of hygiene
care and comfort to the baby is concerned, in
this group of mothers, difficulties emerged related
to maintaining the appropriate environmental
temperature for the baby, as well as the fear of
handling the baby safely during the bath and care
with proper skin hydration. Care for the umbilical
cord stump was also identified as a situation that
was difficult for the parents to manage.
Understanding the rhythms of the baby also
stood out as a difficulty in the mothers’ discourse,
concretely coping with the sleep and rest,
Sometimes he sleeps, sometimes he doesn’t
(M1), he sleeps one hour at most (M4), I don’t
know anymore what it means to sleep a whole
night (M3). Understanding the baby’s crying was
also described as anguishing for the mothers, he
was very calm at first but not that much now
(M3), he always cried very quietly (...) we end
up feeling psychologically tired that stress that
wears us out (M10), one of my main difficulties
is to put her in her cradle, because she seems to
have peaks (…) when I’m going to put her in her
cradle she starts crying (M4).
Another great difficulty the mothers identified were
the babies’ colic, due to the lack of knowledge
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on how to act on them, dealing with the colic
is very hard, you truly need many strategies,
some nights he doesn’t sleep, (…) there are
moments of despair (…) the colic is hard, isn’t it
baby? (M5), My main difficulty is the colic, (…)
Mariana has plenty of colic and I don’t know what
to do anymore (M6), she had plenty of colic, it
was very difficult (M11). Not knowing how to
put relief strategies like massage in practice, I try
massages and I’ve bought I don’t know how many
books to know how to massage, but (M6), I don’t
know how they do it (…) she did come calm and
quiet (M7).
Daily parental practice requires that the parents
keep the baby safety, a state of constant alertness
to assure their baby’s wellbeing. Issues related to
the baby’s safety were present in some mothers’
discourse when they revealed some unrest in the
practice of their role, concretely the fear of accidents.
Whether he’s sleeping well or not, we’re always
there watching over him, until today (M3), When
he’s going to his grandma’s home, watch out! Don’t
leave the baby alone! Don’t put him in your bed!
He might fall! (M2), I’m very afraid of what might
happen to the baby, we’re always very alert (M10),
and also situations in which the babies suffocate
during their sleep and we (…) we’re always
watching to see if the baby’s breathing (…) that’s
anguishing (…) nobody told us that and about the
care we need to take (M7). The difficulties to know
how to act on unexpected situations like Choking,
what to do if he choked (M4), he really choked a
lot. (M2), I’m afraid he’ll choke on his soup (M5).
Equally significant for the mothers, around the
age of 4/6 months were the difficulties related to
feeding. The transition from exclusive lactation to
the introduction of solid foods was very hard for
some mothers, as well as the replacement and/
or complementation of mother’s milk by formulas.
The difficulties related to the introduction of
supplements were manifested in different manners:
they gave it with all feeding sessions there, then
I got home and they told me I’ll only give it once
at night (M2), then the pediatrician: no, that’s
the triple of what it should be (…) then this little
girl’s stomach expands and widens and I said: oh
my God I’m creating an obese girl (M9). What
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the introduction of diversified foods is concerned,
I found the soups very difficult because I didn’t
know well how to do it some people said I should
start at the age of 4 months others at 5 and you’re
in doubt (M1), plenty of contradictory information
(…) I often felt insecure and confused (M11), as
for the way to make the soups and mashes (M5),
(…) mashes and soups oh, I feel really confused,
I have this flyer to tell me how (…) I just don’t
know the amounts of vegetables and water for the
soup, it’s hard! (M9), it was kind of liquid, hm, I
don’t know, if I noticed something bad, but the
baby actually ate it (M9). Part of the information
received from the health professionals is not
always clear and concise and may even leave the
mothers not know what interval to respect between
the introduction of foods, leading to difficulties at
that level.
In summary, in this group of mothers, the daily
parental tasks required understanding and solving
some issues related to the baby’s wellbeing,
which caused difficulties and insecurities in the
performance of this function. Most of these difficulties
were related to care for the baby since, as they
were first-time mothers, these situations were new
to them. Hence, they mentioned difficulties related
to breastfeeding, including doubts and insecurities
to identify the baby’s satiety and nutritional needs
and correct attachment. Other difficulties were
related to hygiene care and comfort, concretely in
the thermal environment, bathing and hydration
and the umbilical cord stump. In addition, there
were difficulties to understand the babies’ sleep
and rest rhythms, to decode the causes of crying
and colic. Other difficulties identified concerned
safety aspects, which were very important for
the mothers and crossed the baby’s development
cycle. The changes in the baby’s eating patterns,
particularly the introduction of diversified foods,
also caused doubts and concerns.
The final category that emerged from the mothers’
discourse was Marital relationship (cf. Table 1),
specifically concerning the sharing of daily tasks by
both partners and the restart of sexual activities.
The mothers in this category mentioned the
difficulties related to the sharing of daily tasks.
Some mothers referred that, at first, marital conflict

Invest Educ Enferm. 2017; 35(3)

increased, sometimes causing discussion, At first it
was very complicated, we started to discuss about
everything (…) sometimes about insignificant
things (M3), at first A. was really upset with me
(M5), sometimes due to the lack of communication
and lack of time between the mothers and their
partners. The mothers also mentioned that sharing
the daily tasks with their partner was not always as
balanced as expected Ahm right, the housework,
so I do everything, my husband says he doesn’t
like it and doesn’t know how to do it (M2), Ahm
sometimes it didn’t work that well when he arrived
feeling more tired (…) so, but you (mother) didn’t
do anything? (M9), but he (husband) does not
always give up one or two things, I don’t know,
playing soccer (M6). On the other hand, one of
the mothers had her partner’s active participation
in daily tasks, since I’ve come home he practically
does everything (…) sometimes he prefers to do
the housework (M9).
The restart of sexual activity was one of the
difficulties the mothers strongly highlighted, often
associated with pain and discomfort, particularly
in those situations in which the delivery involved
episiotomy, that’s still very complicated, I feel
some looseness, not everything has returned to its
place, there (M3), ah! I had a cesarean section,
so it’s still very early, this zone here is still very
painful (M7), Because I feel great pain (…) I
used some ova to help, but nevertheless it’s very
difficult. (M10), ah! It’s still uncomfortable and I
don’t know. I am waiting for the day it stops, but it
still is for now (M9), and still because of my selfesteem perhaps, I feel that I don’t have the same
desire, his desire is stronger than mine. (M6).
The fear also created difficulties in this group
of mothers to restart the sexual intimacy, return
to the relationship, ah! I can’t say it has been
that easy, (…) I didn’t feel very well yet (…) that
has to go little by little (M6), the restart of the
sexual activity was even more complicated (…)
it’s a big deal (M10), ah! He was really anxious
for the six weeks to arrive and I wasn’t. Until
today, Zé Pedro is five months and a half and it’s
still complicated (M9), no way, because I don’t
feel prepared for this yet (M2) and I’m scared
to hurt myself, because I totally feel like a virgin
(M1). These mothers’ discourse revealed that the
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great barrier to experience the couple’s intimacy
is essentially related to the fear of the unknown,
how things are going to happen, motivated in our
belief by a lack of knowledge.

Discussion
Motherhood and fatherhood are events that modify
the couple’s life, particularly the mother’s, who usually
assumes most parental responsibilities in care for the
child. These changes are even more demanding for
first-time mothers.(11) Being a “Mother” is not an
easy task, it entails a whole adaptation to a new
lifecycle that can be more or less stressful, that can
contain more or less difficulties that will dominate the
mother’s daily life and, consequently, change their
entire routine. The discourse of the mothers who
participated in this study strengthens this experience
of motherhood as a transition, mirroring difficulties
that conditioned their life as mothers, women
and wives/partners. In this study, the difficulties
related to “Baby care” were highly evident in this
group of mothers. The difficulties with the baby’s
daily care routines were highlighted, concretely
those related to the doubts and insecurities about
breastfeeding, hygiene care and comfort, namely
the care for the umbilical cord stump, maintaining
a thermal environment appropriate to the baby’s
needs and bathing and skin hydration.
During the first week of the infant’s life, the
difficulties related to care for the umbilical cord
stump were particularly clear, as this is a new
situation that mothers had never had contact with,
arousing feelings of incapacity and sadness because
they did not know how to take care and because
they might be putting their baby’s health at risk.(12)
Some of the difficulties that were demonstrated
in our study were also present in Strapasson and
Nedel’s(13) study about the meaning of motherhood.
The authors(13) found that “breastfeeding has been
one of the main difficulties the participants found
in the immediate postpartum due to social, cultural
and esthetic issues” (p. 524). Difficulties were also
mentioned to understanding the baby’s rhythms,
concretely regarding sleep and crying. The baby’s
colic was identified as a source of great anguish
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for these mothers, concretely because they did not
know pain relief strategies and when performing
massage. The difficulties related to the care for the
baby the mothers mentioned are frequently referred
in the literature.(4,6,14,15) In a study by Resta(12)
that was intended to identify the implications of
motherhood in adolescence, it was also verified that
most of the mothers’ difficulties and insecurities
were related to care for the infant, particularly for
the umbilical cord stump, breastfeeding, bathing
and the baby’s sleep. Another study showed
similar results, concretely difficulties to deal with
the baby’s crying,(16) which caused feelings of
impotence and frustration in first-time mothers.(13)
The aspects related to the baby’s safety, how to act,
how to protect in case of an accident, were also
present in some mothers’ discourse in our study.
Similar difficulties were observed in Castillo-Espitia
and Ocampo-González’s(17) study about the mothers’
experiences in care for their premature infants
during the first night after discharge. The mothers’
main anguish was the fear that the baby would stop
breathing. With the help of small lanterns or even
using the light of their mobile phone, these mothers
spent the night monitoring the baby’s respiratory
movements. As the baby grew and developed,
other difficulties emerged in the mothers’ routine,
specifically when to start diversified food, which
revealed to be complex task that raised doubts. This
same aspect was identified in a study by Elliott,(18)
in a sociological approach to women’s return to
work after motherhood. The category “postpartum
recovery” also emerged from the mothers’ discourse
with a very strong impact. In an initial phase, the
difficulties related to the physical or breastfeeding
complications were also emphasized more strongly,
including fatigue, pain, cracking nipples and breast
engorgement. The results of a quantitative study by
Munhoz, Schmdt and Fontes(5) support these results.
The presence of the perineal surgical wound was
considered one of the main sources of discomfort
the woman felt during the postpartum, not only
due to the discomfort the pain provoked, but also
to the limited mobility it imposes, conditioning their
physiological readiness to perform other types of
activities.(19,20) All of these complications made the
mothers’ physical recovery and ability to take care
of the babies more difficult. The husbands’ help was
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knowledge, capacities, attitudes and interpersonal
skills that promote parental efficacy and contribute to
the promotion of healthy parenthood.
As a limitation in this study, we should mention
the intentional sampling, which does not permit
generalizations, as well as the fact that this group of
mothers possesses specific characteristics that are not
representative of the general population. Therefore, for
the sake of future research, we suggest comparative
studies between first-time and multiparous mothers,
studies that also include the fathers’ voice, as well
as other types of families, such as single-parent and
homosexual families, among others.
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CAPÍTULO 6 – CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
“MAISPAISMAISBEBÉS”

Ao longo deste capítulo iremos apresentar o processo de conceção e desenvolvimento do programa “MaisPaisMaisBebés”, tendo em consideração a fundamentação
concetual, a estrutura geral e processos do programa, bem como as caraterísticas estruturais e temáticas das sessões que o compõem.
6.1 – FUNDAMENTAÇÃO CONCETUAL
As mudanças ocorridas na estrutura familiar e na sociedade têm vindo a constituir-se
como fatores dificultadores do desempenho das funções parentais, nomeadamente pela
complexidade de competências e saberes exigidos aos Pais para cuidar, proteger,
desenvolver a afetividade e a socialização da criança, podendo, deste modo, comprometer o exercício do papel parental (Nyström & Öhrling, 2004; Roth, 1996), tal como
procurámos mostrar no enquadramento concetual desta tese.
Tornar-se pai e mãe é uma das tarefas mais importantes do ciclo vital, e um dos
papéis mais desafiadores para as figuras parentais, em particular quando o fazem pela
primeira vez. Trata-se de um dos acontecimentos mais marcantes na vida do casal,
sendo geralmente acompanhado por mudanças significativas a nível do sistema familiar.
As implicações que daí advêm impõem mudanças aos mais diferentes níveis e exigem
respostas variadas por parte dos indivíduos (Cardoso, Silva, & Marín, 2015; Silva & Solis-Ponton, 2004).
A suposição de que os desafios da parentalidade podem produzir nos Pais stresse
parental e que este surge, entre outros fatores, como resultado de uma falta de conhecimento, faz-nos acreditar, tal como Gilmer et al. (2016), que os programas de educação
parental virão colmatar esse défice fornecendo aos Pais informações sobre aleitamento
materno, estratégias de alimentação saudável ou informações sobre o desenvolvimento
infantil. Para além disso, os mesmos autores sublinham, ainda, que a educação parental,
ao basear-se no pressuposto de que promovendo esse novo conhecimento nos Pais,
reduzirá o seu stresse e favorecerá mudanças positivas nas suas atitudes e em última
instância, no seu comportamento. Essas mudanças positivas no comportamento dos
Pais irão favorecer a criação de um ambiente estimulante para o desenvolvimento dos
seus filhos.
Embora o papel parental se possa modificar de acordo com as fases de crescimento
e desenvolvimento da criança, o primeiro ano de vida é basilar no seu crescimento e
desenvolvimento e os primeiros padrões de prestação de cuidados têm, não raras vezes,

122

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

tendência a persistir e influenciar a interação dos Pais com a criança ao longo do tempo
(Lee & Brage, 1989).
Os cuidados parentais e a interação Pais-filhos nos primeiros meses de vida da
criança, especialmente no que se refere ao grau de sensibilidade e responsividade dos
Pais para com o bebé, são determinantes no processo de vinculação e na promoção de
um bom desenvolvimento emocional, intelectual e comportamental (Ainsworth, Blehar,
Waters, & Wall, 1978; Jenning & Connors, 1989).
A constatação de que os Pais enfrentam hoje algumas dificuldades em dar uma
resposta adequada às tarefas parentais e a verificação de que as práticas parentais
desenvolvidas estão longe de oferecer as melhores oportunidades de desenvolvimento
da criança, fundamentam a elaboração de programas de intervenção no domínio das
competências parentais que favoreçam o desenvolvimento saudável dos filhos (Borges,
2010). Gilmer et al. salientam ainda que a educação parental surge também com outro
propósito para além de simplesmente capacitar os Pais, e que é o de desenvolver uma
relação de confiança com o dinamizador e de relacionamento com outros Pais, reduzindo
assim o seu isolamento nesta etapa crucial de adaptação à parentalidade (2016).
De facto, lidar com todas as exigências, que se impõem em particular à mãe, quando
tem como responsabilidade o cuidar de um filho, podem dificultar a capacidade da
mesma em dar uma resposta eficaz e, simultaneamente, torná-la mais vulnerável ao
aparecimento de distúrbios, quer físicos quer emocionais, que interferem com o seu bem-estar e com o bem-estar do bebé (Emmanuel, 2005; Nyström & Öhrling, 2004).
Numa altura em que as mães saem cada vez mais precocemente das maternidades,
as verdadeiras dificuldades surgem quando chegam a casa, com um bebé dependente
dos seus cuidados, distantes dos olhares dos profissionais e muitas vezes sem suporte
familiar. É nesta altura que, quer mães quer pais, mais precisam da ajuda dos profissionais de saúde, concretamente dos enfermeiros, que tiveram um papel de suporte
importante durante toda a gravidez, criando condições para que os Pais tenham acesso a
programas de apoio que lhes permitam ultrapassar eventuais dificuldades no desempenho das suas funções parentais. Daí a necessidade de criar e oferecer programas de
intervenção parental adequados às verdadeiras necessidades dos Pais.
Em suma, o principal foco desses programas, é fornecer uma ferramenta de suporte
capaz de promover o empoderamento das figuras parentais, com vista a se tornarem
melhores Pais.
Face a estas considerações, as quais foram explicitadas de modo mais aprofundado no enquadramento concetual desta tese, desenvolvemos o programa
“MaisPaisMaisBebés”, que se apresenta com um formato de intervenção estruturada que,
segundo Abreu-Lima et al. (2010), é construído em função das necessidades dos
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destinatários e permite a sua replicação. Desta forma, o programa “MaisPaisMaisBebés”
foi concebido a pensar nos Pais, em particular naqueles que o são pela primeira vez, nas
suas necessidades e dificuldades em lidar com as tarefas parentais, nos primeiros meses
de vida do seu bebé, mantendo em equilíbrio a conjugalidade.
As sessões do programa foram estruturadas tendo por base o modelo colaborativo de
intervenção, de modo a não descurar a importância atribuída aos participantes, como
fontes privilegiadas de informação relativas às suas dificuldades e necessidades parentais (Webster-Stratton & Herbert, 1994). Ficaram constituídas por três momentos sequenciais, com uma duração de tempo flexível entre si, de modo a, para além de responder
aos conteúdos programados, dar resposta às dificuldades e necessidades transmitidas
pelos Pais, ou que possam surgir ao longo da sessão.
Relativamente ao modelo conceptual que suporta o programa, partimos dos diferentes contributos decorrentes da revisão da literatura, mais especificamente dos três
modelos teóricos identificados por Medway (1989), e que são os modelos reflexivo,
comportamental e adleriano, assim como dos pressupostos do modelo de promoção da
saúde de Nola Pender (Hoyos, Borjas, Ramos, & Meléndez, 2011; Pender, Murdaugh, &
Parsons, 2002, 2011, 2015) desenvolvidos no Capítulo 2 desta tese. À semelhança do
que acontece em diversas intervenções no domínio da educação parental, o programa
“MaisPaisMaisBebés” não segue apenas um modelo teórico, integrando diferentes
elementos de vários modelos, assumindo por isso uma perspetiva eclética.

6.2 – ESTRUTURA GERAL E PROCESSOS DO PROGRAMA
O programa “MaisPaisMaisBebés” define-se como uma intervenção grupal, destinada
a Pais primíparos, de bebés até aos 6 meses de idade, com o objetivo de criar um
contexto de suporte no qual os Pais se sintam apoiados e, simultaneamente, desenvolvam competências na área do cuidar do bebé, nas mudanças da rotina diária, na
consolidação das relações mãe/filho e pai/filho, na partilha de tarefas, na relação conjugal
e no relacionamento familiar. Trata-se de uma intervenção grupal educativa e preventiva,
destinada a Pais de bebés saudáveis.
A opção pela estruturação desta intervenção num modelo grupal, fundamenta-se no
facto de os Pais aprenderem mais sobre o desenvolvimento dos seus filhos e da forma
como o potenciar, quando estão em grupo (Vartuli & Winter, 1980), assim como
possibilitar um maior envolvimento dos Pais com o programa (Webster-Stratton,1998).
Estas intervenções permitem aos participantes apoiar-se mutuamente, promovendo
assim uma maior motivação e envolvimento entre todos. As sessões em grupo são
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momentos únicos que permitem aos Pais estabelecer relações sociais e expressar
dificuldades e preocupações mútuas, sendo uma oportunidade de partilha de preocupações comuns relativas ao desenvolvimento e ao crescimento dos seus filhos, bem como
sobre as alterações na dinâmica familiar (Torre, 2001; Webster-Stratton, 2008, 2011).
Como pilares orientadores, o programa “MaisPaisMaisBebés” centra-se no estabelecimento de relações apoiantes, não culpabilizantes das figuras parentais, visando o seu
suporte, reconhecendo as experiências e os conhecimentos das famílias envolvidas,
incentivando à autoconfiança, reforço da iniciativa pessoal e do envolvimento num
processo de desenvolvimento pessoal e parental, promotor de uma comunicação
assertiva (Pereira & Agostinho, 2015).
Na organização dos grupos de intervenção, devem ser consideradas as idades dos
bebés, de forma a garantir que os Pais participantes se encontrem no mesmo período do
pós-parto, com bebés de idades semelhantes, ou seja, com as mesmas necessidades e
dificuldades no desempenho das suas tarefas parentais. À semelhança de outros
programas como “The Incredible Years Parents and Babies Program”, que apresentámos
no Capítulo 2, a presença dos bebés nas sessões é um dos requisitos do programa
“MaisPaisMaisBebés”, de forma a permitir criar um ambiente semelhante ao quotidiano
das famílias, promovendo o envolvimento dos elementos do casal nos cuidados ao bebé.
Pretende-se que estes momentos facilitem a observação de aspetos relacionados com o
desenvolvimento do bebé, com a interação Pais bebé e com a relação entre o casal
(Pontoppidan, Klest, & Sandoy, 2016).
Relativamente ao horário das sessões, recomenda-se que seja planeado para o final
do dia, de modo a facilitar a participação dos pais (figura paterna), uma vez que a maioria
se encontra a trabalhar e enfrenta constrangimentos devidos aos horários laborais.
Quanto às mães, por regra, essa limitação não se verifica por se encontrarem maioritariamente em licença parental. A mãe ou o pai podem, no entanto, participar sozinhos nas
sessões, caso não seja possível fazerem-nos em casal.
O ambiente físico onde se desenvolvem as sessões, como elemento facilitador da
aprendizagem, deverá ser alvo de uma atenção especial de modo a proporcionar sentimentos de segurança e bem-estar aos participantes. À semelhança das orientações
emanadas por Xeros-Constantinides, Boland, e Bishop (2017), recomenda-se que a
seleção desses locais obedeça a determinadas condições, nomeadamente salas amplas,
espaçosas, com luminosidade e acústica adequadas, que permitam aos participantes
boas condições de audição e de interação com os dinamizadores e com os restantes
elementos do grupo. Recomenda-se que a disposição das cadeiras seja em forma de U,
de modo a facilitar uma maior proximidade, interação e partilha de experiências. Aconselha-se também a existência de dois espaços complementares, sendo um destinado aos
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exercícios de recuperação pós-parto e o outro destinado ao desenvolvimento da primeira
parte das sessões (Xeros-Constantinides, Boland, & Bishop, 2017).
A presença dos bebés em todas as sessões obriga à existência de espaços
adequados para estes estarem e interagirem, como colchões, parques, mantas no chão,
brinquedos e muda-fraldas.
Para os exercícios de recuperação pós-parto, são necessários determinados materiais, como colchões, rolos, almofadas, varas de alongamento e bolas de pilatos entre
outros.
Na dinamização das sessões, propomos metodologias ativas como o brainstorming e
role playing, entre outras, que privilegiavam o apelo às experiências pessoais das figuras
parentais, mediante o envolvimento e participação ativa dos participantes (Goodall &
Vorhaus, 2011; Huser, Small, & Eastman, 2008). Nas sessões com conteúdos de
natureza mais concetual, as metodologias recomendadas são o método expositivo e o
método interativo. O método expositivo permite a transmissão de conhecimentos facilitadores da aprendizagem, enquanto os espaços de interação permitem o debate de ideias,
partilha de experiências, colocação de dúvidas e de esclarecimentos adicionais oportunos. Com estas opções metodológicas, consegue-se o envolvimento efetivo dos participantes, privilegiando a sua participação ativa em detrimento do papel de espetadores.
Para fidelizar os participantes às diversas sessões, aconselha-se como estratégia o
envio de um Short Message Service (SMS) na véspera ou na manhã do dia da sessão,
informativo da temática a abordar e apelando à sua participação. Um exemplo pode ser:
“Estimadas Mamãs, Papás e Bebés hoje temos mais um encontro do
programa “MaisPaisMaisBebés”. O tema de hoje é “Recuperando a forma física”.
O São Pedro prometeu dar uma ajuda com este sol magnífico, por isso vamos lá
a sair de casa e aproveitar o ar puro que é benéfico para tod@s, Pais e Bebés.
Contamos convosco mais logo!”
Ou:
“Estimadas Mamãs Papás e Bebés, já quase na reta final, hoje temos mais
um dos nossos encontros das tardes de quinta-feira! Hoje o nosso assunto
central é “Vamos às papas” – Uma fase muito desafiante para todos, Pais e
Bebés. Até mais logo ao final da tarde às 18.30h! Contamos convosco como é
habitual! Obrigada!”
O recurso às redes sociais também é recomendável, passando por exemplo pela
criação de um “grupo fechado” na rede social facebook, que inclua todos os pais, mães,
avós, familiares e dinamizadores, que se constitua como mais um espaço efetivo de
partilha e discussão, permitindo a colocação de questões, de dúvidas, de medos e de
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preocupações, que devem ser respondidas pelos dinamizadores em tempo útil. Ao longo
do desenvolvimento do programa, recomenda-se que sejam propostos alguns desafios
aos Pais relacionados com os assuntos abordados, que seriam partilhados com o grupo
quando concretizados, funcionando como estímulo e incentivo aos restantes elementos
do grupo, como mostra o exemplo seguinte de uma mensagem partilhada por um dos
casais participantes:
“…. Finalmente consegui fazer um programa com o M. (marido)! Deixámos o
Diogo com os meus Pais! De coração apertadinho lá fomos nós fazer um
programa juntos. Há meses que não o fazíamos! Foram só 2 horinhas mas que
souberam tão bem! Recomendo a tod@s! Como diz a nossa maestrina (dinamizadora), o Amor faz-nos tão bem! Chegámos a casa, muito contentes e o Diogo
lá estava com um grande sorriso à nossa espera! (mãe)”.

6.3 – AS SESSÕES DO PROGRAMA: CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E TEMÁTICAS
O planeamento das sessões do programa de intervenção é fundamental no bom
funcionamento, na eficácia e na qualidade do mesmo, integrando a definição dos
objetivos, a estrutura das sessões com os conteúdos e pontos a desenvolver, bem como
as dinâmicas utilizadas.
Na criação do modelo estrutural das sessões foi considerada alguma flexibilidade, de
modo a poderem ser ajustadas às características e necessidades dos diferentes grupos
de participantes.
Uma etapa importante na conceção de um programa de intervenção parental é a
definição dos seus conteúdos, devendo ter em consideração várias fontes de informação.
No caso do programa “MaisPaisMaisBebés”, esses conteúdos foram selecionados a
partir dos resultados obtidos através do focus group (Estudo 1) e da revisão da literatura
efetuada (livros, artigos científicos, estudos clínicos e outros instrumentos). Foram ainda
consideradas algumas das orientações presentes em alguns programas baseados em
modelos conceptuais e empiricamente validados, sendo por isso comumente denominados de “evidence-based programs”, programas baseados na evidência, como o “Nurse-Family Partnership”, o “Child First”, o “The Incredible Years Parent and Baby Programme” e o “Triple P Program”, descritos no Capítulo 2 (Evans, Davies, Williams & Hutchings,
2015; Lowell, Carter, Godoy, Paulicin, & Briggs-Gowan, 2011; Olds et al., 2004; 2007;
Pontoppidan et al., 2016; Sanders, Turner, & Markie-Dadds, 2002; Webster-Stratton,
2008; Webster-Stratton, Gaspar, & Seabra-Santos, 2012).
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O programa está organizado em doze sessões, para serem desenvolvidas com uma
periocidade semanal, o que faz com que o contacto entre dinamizadores e participantes
se estenda por um período de aproximadamente três meses, permitindo a apropriação
progressiva de conhecimento e de competências cuidativas por parte dos Pais, bem
como um trabalho de suporte e de monitorização por parte dos dinamizadores do
programa. As sessões encontram-se estruturadas para uma duração estimada de 120
minutos, divididos em 3 momentos sequenciais.
O primeiro momento de cada sessão é o “Briefing da semana”, espaço dado aos
pais/mães para falarem um pouco sobre como decorreu a sua semana, dificuldades
sentidas e estratégias adotadas para as ultrapassar. Trata-se de um espaço de escuta e
simultaneamente de discussão, onde é dada aos participantes a oportunidade de partilhar
as suas ideias sobre assuntos específicos, expressando pensamentos, sentimentos e
preocupações. O dinamizador deverá assumir o papel de ouvinte ativo, procurando
refletir com os Pais sobre as melhores estratégias de resolução para os problemas e
dificuldades apresentados.
No segundo momento é realizada a apresentação da temática prevista para a
sessão, usando o método expositivo, complementando com espaços de interação,
demonstrações, simulações e outras metodologias ativas. Nalguns casos, poderá ser
adequado o uso de diapositivos, visualização de filmes, excertos de notícias e testemunhos. Considera-se a abordagem temática uma parte fulcral das sessões, na medida
em que irá permitir a compreensão e apreensão dos conteúdos em simultâneo com a
aquisição de habilidades de boas práticas parentais.
O terceiro momento da sessão, últimos 20/30 minutos, reservado preferencialmente
às mães, é um espaço destinado à prática de exercícios de recuperação física. Sob
orientação do dinamizador, as mães realizam exercícios de recuperação física acompanhadas com os seus bebés. Estes exercícios possibilitavam um momento de descontração e de interação entre as participantes, para além de promoverem a recuperação e
fortalecimento da musculatura do pavimento pélvico e abdominal. Apesar dos exercícios
se destinarem às mães, os pais também podem participar.
A oferta de um pequeno lanche no final das sessões aos participantes, é referida por
alguns autores como uma estratégia potenciadora de sucesso destes programas
(Hiscock et al., 2008; Matsumoto, Sofronoff, & Sanders, 2009). Assim, o programa
“MaisPaisMaisBebés” tem previsto, no final das sessões, um espaço de convívio e de
partilha, com um pequeno lanche oferecido a todos os participantes.
Descrevem-se de seguida as sessões do programa “MaisPaisMaisBebés”:
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v 1.ª Sessão
A primeira sessão tem um papel determinante no programa de intervenção, porque
para além de apresentar a sua estrutura, estabelece as regras básicas das sessões
seguintes.
Começa com a apresentação dos dinamizadores ao grupo de Pais e destes aos
restantes elementos do grupo, com uma atividade “quebra-gelo” como estratégia para a
apresentação dos elementos do grupo. Os Pais são convidados a, num curto espaço de
tempo, reunir a informação necessária do casal que se encontra ao seu lado, para depois
os apresentarem ao restante grupo (esta apresentação também inclui os respetivos
bebés). São convidados a recolher informações sobre a experiência do parto (local,
tipo), sobre a presença do pai nesse momento, sobre o tipo de alimentação do bebé
entre outras.
Recomenda-se a utilização de imagens metafóricas e lúdicas representativas da
maternidade e da paternidade, como mote para os participantes expressarem as suas
expetativas face ao programa e à sua participação no mesmo. Devem ser apresentados
sumariamente a estrutura e a calendarização das doze sessões, obtendo-se a validação
dos horários das mesmas, com vista à adesão dos participantes.
Prevê-se que nesta primeira sessão seja criado um grupo fechado na rede social
facebook, com o objetivo de constituir mais uma ferramenta de interação e partilha entre
os participantes e dinamizadores, ao longo das sessões.
Deve ser oferecido aos Pais um documento tipo flyer que sistematize a informação
referente ao cronograma e conteúdos das sessões.
No Quadro 1 apresentam-se o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas a utilizar
nesta sessão.
Quadro 1 – 1.ª Sessão “Já cheguei. E agora!”: tema, objetivos, estrutura e
dinâmicas.
1.ª Sessão – Já Cheguei, E Agora!
Tema

Apresentação e início do programa

Objetivos

Conhecer o programa “MaisPaisMaisBebés”
Conhecer o grupo de dinamizadores
Conhecer os outros Pais participantes e os seus bebés
Verbalizar as expetativas que têm face ao programa

Estrutura

Apresentação do programa: cronograma, objetivos e dinâmicas das sessões
Apresentação do grupo de dinamizadores, dos casais e bebés
Escuta das expetativas, preocupações, medos e dúvidas

Dinâmicas

Método expositivo
Utilização de estratégias de “quebra-gelo”
Projeção de imagens metafóricas
Discussão
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v 2.ª Sessão
Nesta sessão, prevê-se a introdução de um novo momento, designado por “Briefing
da semana”, que passará a constituir a primeira parte de todas as sessões a partir desta.
Este momento é um espaço de escuta e discussão entre todos os participantes, onde se
partilham angústias, preocupações e são esclarecidas as dúvidas.
O exercício físico no pós-parto é a temática desenvolvida nesta sessão, com o
propósito de alertar em particular as mães participantes, para os benefícios que lhe estão
associados, como é o caso da recuperação da forma física anterior à gravidez, aumentando assim a sua autoestima.
A evidência científica refere que o exercício físico no pós-parto é importante para a
melhoria da saúde e bem-estar psicológico da mãe, contribuindo para a diminuição da
ansiedade e stresse, sendo desta forma um fator promotor da autoestima (Nascimento,
Pudwell, Surita, Adamo, & Smith, 2014). Com importante repercussão na diminuição do
excesso de peso e na imagem corporal, esta prática possibilita também a redução do
edema no pós-parto e uma diminuição do risco de trombose venosa profunda. Verifica-se
também uma melhoria nas dores após o parto como as lombares, por vezes limitativas
para a mulher (Haruna et al., 2013; Larson-Meyer, 2003). O aparecimento de complicações como a incontinência urinária, as hemorroidas e as contusões, veem-se minimizadas quando existe uma prática de exercício (inicialmente moderado) a seguir ao parto
(Hernández, Aranda, & Aznar, 2013).
Os benefícios da prática de atividade física, para além de promoverem uma melhor
circulação sanguínea, evidenciam-se também na vertente emocional, com melhorias no
humor e bem-estar, face à mudança de ambiente que lhe está subjacente. Alguns
estudos defendem que a prática de exercício com os bebés poderá também influenciar os
seus hábitos em prol desta prática (Assis et al., 2013).
Nesta sessão é desenvolvida uma “aula” de exercícios de recuperação física, que
passará a integrar o momento final de todas as sessões seguintes, onde participam as
mães, os pais e os bebés. Numa fase inicial, deverão ser privilegiados exercícios de
alongamento e de fortalecimento pélvico e abdominal, e posteriormente exercícios de
tonificação muscular, que em alguns exercícios contemplam a participação dos bebés.
A inclusão dos bebés dará um contributo lúdico aos exercícios e simultaneamente proporcionará momentos de interação entre estes e as figuras parentais muito intensos. Como
forma de estimular e facilitar a participação dos Pais, deve ser oferecido um flyer com a
descriminação dos exercícios.
No Quadro 2 encontram-se sistematizados o tema, os objetivos, a estrutura e as
dinâmicas desta sessão.
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Quadro 2 – 2.ª Sessão “Recuperando a forma física”: tema, objetivos, estrutura e dinâmicas.
2.ª Sessão – Recuperando a Forma Física
Tema

Recuperação da forma física: exercício físico no pós-parto

Objetivos

Conhecer os benefícios da prática de exercícios pós-parto
Perceber os benefícios da prática dos exercícios na prevenção de
complicações frequentes no pós-parto
Aprender a praticar exercícios promotores do fortalecimento abomino-pélvico

Estrutura

Briefing da semana
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– Importância da recuperação do tónus muscular abdominal e pélvico
– Estratégias de prevenção do aparecimento de incontinência urinária
e/ou fecal
Exercícios de recuperação física

Dinâmicas

Briefing da semana
Visualização de vídeos demonstrativos de exercícios
Demonstração prática de alguns exercícios
Demonstração do uso de alguns equipamentos: bola, bola de pilatos
Exercícios de recuperação física

v 3.ª Sessão
A massagem ao bebé é a temática que integra a 3.ª sessão do programa, pois,
tratando-se de bebés que numa fase inicial se encontravam na faixa etária dos 0 aos 3
meses, as dificuldades relacionadas com o lidar com as cólicas são bastantes, tornando-se assim um foco de atenção. Esta sessão terá o propósito de constituir uma ferramenta
facilitadora da função parental, ajudando os Pais a aprenderem técnicas de massagem
promotoras do conforto do bebé. Nos primeiros meses de vida, a massagem tem um
papel facilitador na eliminação dos gases gastrointestinais que se acumulam nos
intestinos e dificultam a eliminação intestinal dos bebés, particularmente através dos
exercícios da parede abdominal. Para além do alívio das dores, quer das cólicas quer do
crescimento, a massagem é uma técnica que reforça o contacto visual entre o cuidador e
o bebé, favorecendo a interação e vinculação entre ambos (Glover, Onozawa, &
Hodgkinson, 2002). O contacto visual entre o bebé e o cuidador durante a massagem, irá
permitir o uso dos cinco sentidos, do amor, da tolerância, do toque nutritivo, do contacto
precoce com ambos os Pais, da empatia e da imitação, facilitando a comunicação verbal
e não verbal e será, sem dúvida, um tempo de qualidade para a família.
A massagem poderá ter também um efeito relaxante sobre o bebé, que pode ser
demonstrado através da melhoria nos padrões de sono, da melhoria da capacidade de se
acalmar (autorregulação) e na redução dos níveis de stresse entre outros.
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Nesta sessão, os Pais serão ensinados a reconhecer o momento mais adequado ao
exercício da massagem, de forma a intensificar este momento comunicacional entre eles
e o seu bebé. Assim, aprenderão que o seu bebé se encontra mais apto para este
espaço de partilha quando apresenta os olhos bem abertos e brilhantes, a sorrir, com
sons de satisfação e com movimentos suaves dos braços e das pernas (McClure, 2017).
No Quadro 3 estão sistematizados o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas
desta sessão.
Quadro 3 – 3.ª Sessão “Em estado zen”: tema, objetivos, estrutura e dinâmicas.
3.ª Sessão – Em Estado Zen
Tema

Massagem no bebé

Objetivos

Reconhecer os benefícios da massagem infantil para os bebés
Obter competências sobre a técnica da massagem ao bebé
Aprender sobre a importância de observar e avaliar os comportamentos do
bebé

Estrutura

Briefing da semana
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– Importância da massagem ao bebé
– Benefícios para o bebé, para os Pais e para a família
– Estratégias de alívio das cólicas do bebé
– Exercícios a desenvolver com o bebé
– Instrução dos Pais na massagem infantil

Dinâmicas

Briefing da semana
Visualização de vídeos demonstrativos de alguns exercícios de massagem
ao bebé
Demonstração prática de alguns exercícios (em modelo)
Realização de exercícios de massagem pelas figuras parentais aos seus
bebés

v 4.ª Sessão
Esta sessão centra-se nos cuidados ao bebé, mais concretamente na importância de
este aprender a regular os seus padrões de sono. O sono e choro do bebé, encontram-se
de alguma forma associados e são motivo de inquietação para os Pais. O prolongamento
de situações de perturbação do sono no bebé, poderá ter efeitos negativos significativos
no desenvolvimento da criança e no bem-estar psicológico da mãe (Crichton & Symon,
2016).
Nos primeiros meses, o bebé poderá sentir dificuldade em adormecer, quer durante o
dia quer à noite, e isto acontece devido ao seu processo de adaptação ao novo ritmo de
vida, que é diferente do ambiente intrauterino. Assim, será essencial estabelecer e
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implementar uma rotina estável e coerente, que pode ser feita por todos os cuidadores
(mãe, pai, avós e, mais tarde, no berçário ou na creche). Todos os envolvidos nos
cuidados ao bebé deverão conhecer e respeitar as suas rotinas diárias.
Esta sessão ajudará os Pais a ultrapassar esta dificuldade, ensinando algumas
estratégias para promover bons hábitos de sono desde o primeiro dia.
O Quadro 4 apresenta o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas da sessão.
Quadro 4 – 4.ª Sessão “Como lidar com as birras do sono”: tema, objetivos,
estrutura e dinâmicas.
4.ª Sessão – Como lidar com as Birras do Sono
Tema

O sono do bebé: importância da regulação dos seus padrões

Objetivos

Conhecer a importância do estabelecimento de rotinas na gestão do sono do
bebé
Identificar a importância de seguir algumas regras para a promoção de bons
hábitos de sono do bebé

Estrutura

Briefing da semana;
Apresentação do tema com foco em:
– Importância de bons hábitos de sono no desenvolvimento físico e
comportamental do bebé
– Como promover bons hábitos de sono
– Como ajudar o seu bebé a autorregular o seu padrão de sono
Exercícios de recuperação física

Dinâmicas

Briefing da semana
Visualização de filmes
Partilha de experiências pelos Pais
Exercícios de recuperação física

v 5.ª Sessão
A temática central desta sessão é sobre a sexualidade do casal no pós-parto,
justificando-se para fazer face às dificuldades de alguns casais em retomar a vivência da
sexualidade e dos afetos de forma saudável. Após o parto, a sexualidade continuará a
assumir um lugar de destaque na vida de um casal, embora ainda existam a este respeito
alguns mitos e tabus que a dificultam. As mudanças ocorridas no pós-parto, em particular
para a mulher, poderão também potenciar esta situação, levando a que o retomar da vida
sexual por parte do casal seja protelado para segundo plano (Von Sydow, 1999). Cerca
de 20 a 60% dos casais referem sentir, segundo Figueiredo e Silva (2005), receio de
reiniciar a atividade sexual coital e apenas 12 a 14% dos casais afirmam não experienciar
qualquer dificuldade a este nível após o nascimento. São vários os fatores que interferem
com a sexualidade no período pós-parto, tais como a fadiga e cansaço resultantes da
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responsabilidade dos novos papéis parentais e alterações corporais da mulher, entre
outros (Mercer, Ferketich, & DeJoseph, 1993). A perceção da alteração da imagem
corporal condiciona, fortemente, o desejo sexual da mulher no pós-parto. Frequentemente a mulher pode sentir-se menos atraente, o que leva à diminuição do desejo e da
iniciativa para a atividade sexual (Figueiredo & Silva, 2005).
Sandre-Pereira (2003) esclarece que o tempo de recuperação do desejo sexual pelas
mulheres é variável, podendo ser um período de poucas semanas para algumas ou
demorar mais tempo para outras. Esta recuperação depende da alteração hormonal, do
envolvimento emocional com o papel de mãe, do conflito entre o papel de “boa mãe” e o
de “boa mulher” e o dualismo entre o sentimento de “pureza/respeito” e o de negação
do erotismo.
Em suma, poderemos dizer que a experiência da maternidade, o aleitamento, a
dependência total do recém-nascido do cuidador, as modificações do corpo materno,
entre outros, são fatores que contribuem para uma mudança no padrão de comportamento sexual do casal. Em alguns casos, este acontecimento fortalece os laços de afeto
entre o casal, contribuindo para a vivência positiva da sexualidade. Já em outros, o
nascimento do bebé, pode influenciar negativamente a sexualidade do casal (Ricci,
2015).
Existe ainda algum desconhecimento em relação a este assunto, por isso nunca será
demais o reforço de que a sexualidade não é obrigatoriamente sinónimo de contato
genital, portanto, não se restringindo à relação coital. A sexualidade é um conceito muito
mais abrangente que implica necessariamente o envolvimento de quatro dimensões:
afetividade, emoção, comunicação e prazer. As carícias, os beijos, os abraços, os mimos,
mesmo que não impliquem relação sexual em si, podem ser retomados a qualquer
momento e devem fazer parte da rotina do casal. O contacto sexual pode não incluir a
penetração, mas a partilha do prazer e da intimidade ajuda o casal a regressar à
“normalidade” (Rice, 1990).
Estando bem como casal, felizes e contentes, transportarão para o bebé a energia
positiva necessária ao seu desenvolvimento assim como à boa harmonia conjugal.
No Quadro 5 apresentam-se o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas da
sessão.

134

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

Quadro 5 – 5.ª Sessão “Dos afetos ao amor”: tema, objetivos, estrutura e
dinâmicas.
5.ª Sessão – Dos Afetos ao Amor
Tema

Sexualidade e os afetos no casal no pós-parto

Objetivos

Aprender a vivência de uma sexualidade saudável
Esclarecer dúvidas e mitos em relação ao reinício da relação sexual
Conhecer estratégias de conciliação entre as necessidades do bebé e as
necessidades do casal

Estrutura

Briefing da semana
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– Sexualidade e suas dimensões
– Importância da sexualidade e dos afetos no equilíbrio familiar
– Estratégias para a vivência de uma sexualidade saudável
– O reinício da relação sexual: quando e quem decide
Exercícios de recuperação física

Dinâmicas

Briefing da semana
Visualização de alguns testemunhos
Brainstorming
Role playing com alguns casais
Exercícios de recuperação física

v 6.ª Sessão
A sexta sessão pretende dar voz aos Avós. Sabemos que os avós têm um papel
determinante no desenvolvimento físico e emocional da criança, daí que fará sentido a
sua presença e participação neste programa. Foram os avós os responsáveis pela
criação destes Pais, que temos atualmente a assumir esse papel, o que significa que os
avós são avós e não são Pais, não devendo por isso assumir essa função. As gerações
mais velhas têm a experiência e a sabedoria que são importantes, em especial quando
se trata de um primeiro neto, mas as responsabilidades sobre como educar e as decisões
sobre o bem-estar da criança caberão aos Pais (Anjos, Gomes, Oliveira, & Silva, 2019;
Barnett, Scaramella, Neppl, Ontai, & Conger, 2010). Passar a mensagem para os avós de
que a sua experiência e ajuda serão desejadas e apreciadas, mas que há um determinado número de situações, nas quais não se poderão envolver nem contradizer as
decisões dos Pais, é muito importante para o equilíbrio da família. Os avós representam
para os novos Pais um suporte instrumental e emocional importante, particularmente
quando se encontram próximos dos filhos.
No Quadro 6 sistematizam-se o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas desta
sessão.
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Quadro 6 – 6.ª Sessão “A voz dos Avós”: tema, objetivos, estrutura e dinâmicas.
6.ª Sessão – A Voz dos Avós
Tema

O papel dos avós

Objetivos

Perceber o conceito de grã-parentalidade e o seu significado nas relações
intergeracionais
Compreender a importância das relações intergeracionais no contexto da
construção da parentalidade na perspetiva dos Pais
Conhecer a importância do papel dos avós no equilíbrio entre gerações

Estrutura

Briefing da semana
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– Conceitos
– Relações intergeracionais na vivência da parentalidade e grã-parentalidade: significados e representações
– Transição para o papel de avó/avô
– Funções dos avós no seio familiar
– Atividades intergeracionais na promoção da saúde da criança e dos avós
Exercícios de recuperação física

Dinâmicas

Briefing da semana
Role playing com alguns avós
Exercícios de recuperação física

v 7.ª Sessão
Fortalecer o espírito da partilha na realização das tarefas domésticas e nos cuidados
ao bebé pelos Pais é o tema definido para esta sessão. O nascimento de um bebé traz
consigo um acréscimo de responsabilidade pelos cuidados que exige, na grande maioria
das vezes à mãe, que é quem habitualmente cuida do filho. As rotinas são alteradas,
o foco de atenção é mudado, os dias parecem não ter as horas suficientes para dar
respostas às necessidades de cuidados do bebé, ainda mais com o acréscimo das
tarefas domésticas. Se até esta altura a divisão das tarefas era importante para o
equilíbrio conjugal, neste momento ela torna-se “vital”, pois a chegada do bebé acrescerá
em muito as tarefas parentais, dai que se torna necessário uma efetiva partilha destas e
dos cuidados com o filho.
A partilha das tarefas quotidianas e dos cuidados ao bebé por parte das figuras
parentais, é fundamental para uma relação saudável e harmoniosa entre o casal e deverá
ser implementada o mais cedo possível, fazendo parte das rotinas diárias do casal
(Jablonski, 2010).
No Quadro 7 apresentam-se o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas desta
sessão.
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Quadro 7 – 7.ª Sessão “Tornar-me Mãe e tornar-me Pai”: tema, objetivos,
estrutura e dinâmicas.
7.ª Sessão – Tornar-me MÃE e Tornar-me PAI
Tema

Da responsabilidade à partilha das tarefas e dos cuidados ao bebé

Objetivos

Perceber a importância da partilha das tarefas domésticas e dos cuidados ao
bebé
Conhecer as diferenças entre participar e ajudar

Estrutura

Briefing da semana
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– O nascimento de um filho e implicação na dinâmica conjugal/familiar
– Competências e responsabilidades parentais
– A partilha de tarefas domésticas
– A partilha dos cuidados ao bebé
Exercícios de recuperação física

Dinâmicas

Briefing da semana
Projeção de imagens metafóricas
Partilha de experiências pelos Pais
Exercícios de recuperação física

v 8.ª Sessão
A temática desta sessão centrar-se na prevenção de acidentes pretendendo ser uma
chamada de atenção para a existência de riscos para a segurança dos bebés presentes
na vida quotidiana dos Pais. Os acidentes domésticos estão entre as principais causas de
morte no período da lactação, particularmente nos lactentes entre os 6 e os 12 meses.
Nesta fase, a criança vai adquirindo maiores capacidades locomotoras e de manipulação,
que juntas com a sua curiosidade sobre o meio envolvente, torna a ocorrência de acidentes um fenómeno difícil de evitar. Assim, alguns dos principais fatores de risco são as
cadeiras/carrinhos de bebé, os andarilhos, os berços, os sofás, as cadeiras altas e as
mesas de muda fralda, quando não respeitem as normas de segurança (Direção-Geral da
Saúde, 2012).
Sabe-se que no primeiro ano de vida de um bebé, grande parte dos acidentes
acontecem por quedas de sofás, camas, escadas, entre outros. Os bebés crescem rapidamente, desenvolvem habilidades a um ritmo alucinante, começam a gatinhar, e sem
que os Pais se apercebam tornam-se capazes de trepar objetos dispersos pela casa que
lhe darão acesso a zonas de risco, aumentando a probabilidade de queda. Daí que esta
sessão seja extremamente importante no sentido de oferecer aos Pais ferramentas que
os tornem mais atentos à segurança dos seus filhos dentro de casa, e que sejam
conhecedoras de todos os cuidados a ser tomados (APSI, 2015; DGS, 2012).
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No Quadro 8 encontram-se sistematizados o tema, os objetivos, a estrutura e as
dinâmicas da sessão.
Quadro 8 – 8.ª Sessão “Crescer Seguro”: tema, objetivos, estrutura e dinâmicas.
8.ª Sessão – Crescer Seguro
Tema

Prevenir acidentes e criar ambientes seguros para o bebé

Objetivos

Conhecer as principais causas de acidentes na infância
Aprender a criar ambientes seguros
Aprender estratégias capazes de minimizar a ocorrência de acidentes

Estrutura

Briefing da semana
Visualização de testemunhos/relatos, de notícias
Apresentação de filmes
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– Acidentes no lactente
– Acidentes mais comuns face às capacidades adquiridas pela criança
– Medidas de suporte a um ambiente seguro
Exercícios de recuperação física

Dinâmicas

Briefing da semana
Visualização de testemunhos/relatos, de notícias
Apresentação de filmes
Exercícios de recuperação física

v 9.ª Sessão
Esta sessão, cujo tema é a obstrução da via aérea, justifica-se para dar resposta a
uma preocupação real dos Pais relativamente aos casos de engasgamento do bebé, isto
é, situações de obstrução da via aérea que podem ocorrer a qualquer momento, e que se
não forem rapidamente solucionadas, podem evoluir para situações muito graves.
De facto, as situações de obstrução da via aérea, quando não são rapidamente
identificadas e revertidas, poderão conduzir à asfixia que por sua vez poderá levar a
sequelas graves e, inclusivamente, à morte do bebé. O tempo dado para intervir
eficazmente é muito curto, ou seja, se a obstrução não for resolvida em poucos minutos,
o cérebro e os outros órgãos vitais ficam privados de oxigénio com consequências
extremamente graves (Míguez-Navarro et al., 2018).
A asfixia é uma das principais causas de morte nos acidentes que envolvem crianças
até um ano de idade (Levin & Smith, 2010). Causada pela insuficiente oxigenação do
organismo, ela pode acontecer devido a vários fatores, sendo o principal a obstrução
mecânica das vias aéreas (quando o bebé se engasga com líquidos, alimentos ou
pequenos objetos).
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Mesmo no decorrer da amamentação do bebé, poderá acontecer um episódio de
engasgamento, muitas vezes devido à falta de coordenação do reflexo de sucção
deglutição. Estes episódios, uma vez que atingem o bebé, são muitas vezes geradores
de ansiedade e pânico por parte dos Pais em momentos vitais para a saúde do bebé.
Perante uma situação destas, os primeiros socorros por parte dos Pais serão cruciais e
poderão evitar situações mais graves.
Capacitar os Pais com ferramentas capazes de dar uma resposta adequada, eficaz e
imediata a uma situação destas, será muito importante e poderá fazer toda a diferença
para a vida do bebé (Míguez-Navarro et al., 2018).
No Quadro 9 encontram-se sistematizados o tema, os objetivos, a estrutura e as
dinâmicas da sessão.
Quadro 9 – 9.ª Sessão “Engasgou-se! E agora?”: tema, objetivos, estrutura e
dinâmicas.
9.ª Sessão – Engasgou-se! E Agora?”
Tema

Obstrução da via aérea: atuação no engasgamento do bebé

Objetivos

Saber reconhecer precocemente os sinais de engasgamento
Obter competências na prática de manobras imediatas de desobstrução da
via aérea
Praticar a desobstrução da via aérea no lactente e na criança pequena
Treinar suporte básico de vida em lactentes e crianças pequenas

Estrutura

Briefing da semana
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– Obstrução da via aérea na idade pediátrica
– Reconhecimento e classificação da obstrução da via aérea
– Algoritmo da desobstrução da via aérea
– Manobras imediatas na desobstrução da via aérea
– Intervenções na criança consciente e na criança inconsciente

Dinâmicas

Briefing da semana
Demonstrações práticas em manequins
Treino de manobras de desobstrução da via aérea em manequins
Discussão e reflexão final

v 10.ª Sessão
Esta sessão abordará a temática do desenvolvimento infantil dos 0 aos 6 meses, um
assunto de grande importância para os Pais e em particular para aqueles que o são pela
primeira vez.
Sabemos atualmente que a criança é um ser em desenvolvimento, cujo crescimento
se exprime através de comportamentos ou reações bioanatómicos, psicológicos e
sociais, que evoluem de acordo com as leis da maturação neurológica, sendo a sua
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ordem de sucessão a mesma para todos os indivíduos, mas com ritmos diferentes
(Sheridan, Sharma, & Frost, 2001). O que os Pais “pensam” sobre os seus bebés, parece
influenciar decisivamente não só o tipo de ligação que com eles estabelecem, como
também as suas estratégias cuidativas e educativas, o que por sua vez, influenciará o
comportamento e o desenvolvimento do bebé (Barros, 2015).
Tem sido largamente demonstrado por vários autores, que o desenvolvimento das
habilidades sociais e cognitivas das crianças é influenciado pela qualidade das interações
que desenvolve com seus cuidadores.
Nos primeiros anos de vida, estas interações serão especialmente importantes pois
este será um período em que associações cognitivas relevantes se desenvolvem.
As crianças envolvidas em experiências de aprendizagem, com comportamentos interativos com os seus Pais, tendem a desenvolver-se de forma mais eficiente. O contexto
promove condições ou adversidades para o desenvolvimento, mas as práticas parentais
irão promover o desenvolvimento nesse contexto, aproveitando o que de melhor o
ambiente oferece e protegendo do que poderá ser menos positivo para a criança
(Preteur, Lescarret, & Leonardis,1998).
Desta forma, dotar os Pais do conhecimento sobre as diferentes etapas do
desenvolvimento e as estratégias para interagir com o seu filho de forma a potenciar o
seu ótimo desenvolvimento é crucial e é o objetivo desta sessão.
No Quadro 10 são apresentados o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas da
sessão.
Quadro 10 – 10.ª Sessão “Como vou crescendo”: tema, objetivos, estrutura e
dinâmicas.
10.ª Sessão – Como Vou Crescendo
Tema

O desenvolvimento físico e motor do bebé nos primeiros 6 meses

Objetivos

Conhecer as diferentes fases do desenvolvimento infantil
Perceber a importância da estimulação do bebé
Aprender a desenvolver brincadeiras promotoras da estimulação do bebé

Estrutura

Briefing da semana
Visualização de filmes
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– Importância da vinculação nas primeiras etapas do desenvolvimento infantil
– Competências de bebé dos 0 aos 6 meses
– Como estimular e como brincar com o bebé
Exercícios de recuperação física

Dinâmicas

Briefing da semana
Visualização de filmes
Desenvolvimento de atividade de estimulação com os bebés
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v 11.ª Sessão
A alimentação do bebé nos primeiros anos de vida tem uma importância fundamental
no seu crescimento e desenvolvimento harmonioso. Se até um determinado momento a
alimentação do bebé é exclusivamente láctea, a introdução de novos alimentos deverá
ser feita de forma cuidada possibilitando a integração da criança nas rotinas alimentares
da família.
A diversificação da alimentação do bebé tornar-se-á necessária dado que as
necessidades nutricionais não são suficientemente satisfeitas pelo regime lácteo no que
respeita a calorias, ferro e proteínas. Assim, e após completar os 4 meses, o bebé poderá
iniciar a diversificação alimentar, ou seja, poderão ser oferecidos outros alimentos para
além do leite. Será nesta idade que o bebé irá adquirir as competências necessárias para
esta nova fase da sua vida.
A introdução de novos alimentos deverá ser gradual, tranquila e sem pressas, para
que o bebé se adapte a novas texturas, novos sabores e podermos identificar alguma
eventual intolerância/reação alérgica.
Perosa, Carvalhaes, Benício, e Silveira (2011) consideram que alimentar uma criança
é um processo altamente interativo, que depende das habilidades e das características
de ambas as figuras parentais, sendo que o sucesso alimentar pode estar associado às
condições contextuais, à responsividade materna e paterna, mas também ao apetite e à
disponibilidade da criança.
A introdução dos alimentos sólidos na dieta do bebé, será um passo muito importante
para os bebés e de grande responsabilidade para os Pais. Os hábitos alimentares futuros
irão resultar do percurso desta fase inicial, e os alimentos facultados ao bebé agora, irão
ditar as suas preferências ao longo da sua infância.
Por esse motivo, esta fase assumirá uma importância extraordinária para Pais e
bebés não só no momento, mas também porque terá repercussões no futuro da família.
Daí que esta sessão deverá ser planeada para uma fase mais avançada do
programa, quando a introdução de alimentos sólidos na dieta dos bebés se avizinha.
Pretende-se dar um contributo importante aos Pais nesta matéria que será muitas vezes
geradora de stresse e preocupação.
No Quadro 11 são apresentados o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas da
sessão.
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Quadro 11 – 11.ª Sessão “Tenho fome! Vamos às papas”: tema, objetivos,
estrutura e dinâmicas.
11.ª Sessão – Tenho Fome! Vamos às Papas
Tema

Introdução da alimentação diversificada no bebé

Objetivos

Conhecer as etapas da introdução da alimentação diversificada na dieta do
bebé
Perceber a importância de seguir algumas regras durante a transição para o
novo padrão alimentar

Estrutura

Briefing da semana
Visualização de filmes
Apresentação da temática com foco nos tópicos:
– Importância da alimentação diversificada na dieta do bebé
– Orientações a seguir na introdução dos diferentes alimentos
Exercícios de recuperação física

Dinâmicas

Briefing da semana
Visualização de filmes
Demonstração prática sobre como realizar as “primeiras sopas”
Exercícios de recuperação física

v 12.ª Sessão
A última sessão do programa “MaisPaisMaisBebés” será dinamizada pelos participantes. Logo no início do programa será pedido aos Pais participantes que idealizem a
ultima sessão de forma a promover mais uma vez a sua participação ativa, podendo
assumir diferentes atividades, como por exemplo um picnic com os participantes e suas
famílias realizados em áreas de lazer ou aulas de dança com os bebés no sling.
Será coincidente com o momento do encerramento do curso no qual será pedido a
todos os participantes que mencionem a sua opinião individual sobre a importância da
frequência do programa na vivência da parentalidade. Também será solicitado aos Pais
que identifiquem os contributos mais relevantes e os menos relevantes do programa, bem
como os fatores que os motivaram a sair de casa e a frequentá-lo.
Esta sessão será finalizada com o momento da entrega dos certificados de participação no programa “MaisPaisMaisBebés”, aos Pais e aos bebés.
No Quadro 12 estão sistematizados o tema, os objetivos, a estrutura e as dinâmicas
da sessão.
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Quadro 12 – 12.ª Sessão “Famílias felizes”: tema, objetivos, estrutura e dinâmicas.
12.ª Sessão – Famílias Felizes
Tema

Convívio informal e encerramento

Objetivos

Avaliar globalmente a participação nas sessões do programa
Perceber a importância de continuar a usar as estratégias aprendidas no
programa

Estrutura

Auscultação dos participantes sobre a participação no programa
Sensibilização dos Pais para darem continuidade ao que aprenderam
Preenchimento de questionários de avaliação
Encerramento do programa
Entrega de certificados de participação aos Pais e bebés

Dinâmicas

Brainstorming
Convívio entre os Pais: MegaPiqnic; Mega Dance-Sling

Como nota conclusiva salientamos que os programas de intervenção parental têm
subjacente a premissa de que ao melhorar o conhecimento dos Pais, diminuímos as suas
inseguranças e preocupações. Ao torná-los mais confiantes nas suas competências
parentais criamos as condições para a redução do seu stresse. Este efeito é reforçado
quando esta intervenção é realizada em formato grupal pelo suporte sentido no grupo e
normalização das vivências.
O programa “MaisPaisMaisBebés” é um programa manualizado que permite a sua
replicação por diferentes profissionais e em diferentes contextos. Constituiu-se assim
como uma ferramenta com potencial para ser utilizada por enfermeiros na promoção de
boas práticas parentais, reforçando assim a parentalidade positiva. Deve ser considerada
a inclusão destes programas de promoção da parentalidade positiva com suporte num
modelo colaborativo e grupal no treino inicial e contínuo de enfermeiros e investigada a
sua eficácia com diferentes grupos de mães e de pais e de outros cuidadores.
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CAPÍTULO 7 – ESTUDO 2: STRESSE PARENTAL APÓS O NASCIMENTO DO
PRIMEIRO FILHO: RELAÇÃO COM VARIÁVEIS DOS PAIS E DO BEBÉ

Este estudo foi efetuado antes da participação dos Pais no programa de educação
parental “MaisPaisMaisBebés”, na fase do pré-teste (Momento 1). Integrou todos os
participantes: os do grupo experimental constituído por mães e pais e os do grupo
controlo constituído somente por mães. O objetivo foi identificar o stresse relatado por
todos os participantes na nossa investigação e determinar se esse stresse diferia em
função de algumas variáveis, relacionadas com os Pais e com os bebés, assim como
analisar a sua relação com a confiança parental relatada.
Estruturalmente, a organização deste capítulo inicia-se por um breve enquadramento
teórico, seguindo-se a descrição dos aspetos metodológicos, tais como a amostra, o
instrumento de recolha de dados e os procedimentos de análise. Apresentamos depois
os resultados, a sua discussão e terminamos com a nota conclusiva.

7.1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO
O nascimento de um filho, particularmente quando é o primeiro, constitui um acontecimento significativo na vida do casal, inevitavelmente gerador de novas exigências e
necessidades, as quais podem ser interpretadas como ameaçadoras por conduzirem a
uma multiplicidade de mudanças, como mostrámos no enquadramento concetual desta
tese. Por outro lado, sendo uma situação caracterizada por um elevado grau de incerteza
e de imprevisibilidade (por exemplo, relativamente às características de temperamento do
bebé), constitui-se claramente como um acontecimento indutor de stresse (Abdollahi,
Lye, Zain, Ghazali, & Zarghami, 2011; Hildingsson & Thomas, 2014; Mustaffa, Abu, Khan,
& Ahmad, 2014).
Apesar de nesta fase de transição a maioria dessas situações serem esperadas e
bem-vindas, outras podem ser inesperadas e prejudicar a vida e o relacionamento dos
Pais. Se bem que alguns estudos tenham demonstrado que o stresse dos Pais é uma
consequência normal desta fase de transição (Deave, Johnson, & Ingram, 2008), outros
referem que o mesmo pode afetar o bem-estar de Pais e filhos (Crnic & Low, 2002), pelo
que será importante entender melhor as fontes geradoras de stresse e considerar formas
de preparar melhor os Pais para essas mudanças e para os novos acontecimentos que
se avizinham (Hildingsson & Thomas, 2014).
Este processo de transição e de adaptação mantem-se até que os cuidados à criança
deixem de ser desconhecidos ou imprevisíveis (Pridham & Chang, 1992), terminando
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quando a mãe e o pai desenvolverem sentimentos de bem-estar, confiança e eficácia no
desempenho do papel parental (Lowdermilk & Perry, 2008). A este propósito, Fagan e
Barnett (2003) acrescentam que o desenvolvimento da autoconfiança e da competência
parental, bem como a duração da transição, estão relacionados com o nível de envolvimento das figuras parentais com a criança e com os cuidados a esta.
As dificuldades elencadas por mães e pais relacionadas com os cuidados infantis e
tarefas parentais surgem não só do confronto destes com a nova realidade, mas também
da forma como a interpretam. No caso concreto da mãe, esta constrói uma narrativa da
realidade externa que pode ser influenciada pelas condições pessoais, pela experiência
de vida, pela idade, pelo conhecimento adquirido através da educação e pela experiência
de cuidados infantis (Pridham & Chang, 1992).
Para além de terem de lidar com o bebé real, a maioria das mães menciona que, no
período pós-parto, se sentem extremamente cansadas (relacionado com o trabalho de
parto e com a privação do sono) e com um elevado nível de stresse relacionado com as
dificuldades em gerir todos estes acontecimentos novos. Todos estes elementos podem
concorrer como fatores capazes de dificultar a adaptação à maternidade nesta fase. Mais
ainda, o regresso a casa com um filho nos braços, sem os conhecimentos e sem as
competências necessários para garantir, com segurança, os cuidados ao filho, aliado à
ausência de suporte, pode comprometer tanto a saúde da criança, como a saúde da mãe
e/ou do pai (Martins, Abreu, & Figueiredo, 2014).
Numa fase inicial, tanto a aparência como as necessidades de um bebé são
autênticos mistérios para os seus Pais, embora com a consciência de que vão começar a
fazer algo que desconhecem totalmente e que pode ser simultaneamente desafiante e
estimulante, mas ao mesmo tempo causador de ansiedade e stresse (Medinas & Santos,
2002).
O stresse parental resulta de uma discrepância entre as exigências crescentes da
parentalidade e os recursos percebidos pelos Pais para lidar com elas (Camisasca,
Miragoli, & Di Blasio, 2014).
Em síntese, o stresse parental constitui um processo complexo, multideterminado, e
cujos efeitos diferem para cada figura parental, cada filho e, para cada família, tendo
repercussões não só na relação Pais-filho como no próprio desenvolvimento da criança e
na capacidade de cada figura parental para ser pai ou mãe. Dai que os enfermeiros
especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica devam possuir o conhecimento e as competências para compreenderem as necessidades do casal e de cada
figura parental individualmente, de modo a poder apoiá-los e capacitá-los no seu
processo de transição e de adaptação às responsabilidades da parentalidade.
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7.2 – METODOLOGIA
Participaram neste estudo todos os Pais que integraram a nossa amostra na fase do
pré-teste (M1), incluindo os do grupo experimental e os do grupo de controlo, antes da
implementação do programa de intervenção parental “MaisPaisMaisBebés”. A amostra
ficou constituída por 93 Pais, sendo que 72 pertenciam ao género feminino e 21 ao
género masculino.
Definiram-se como objetivos para este estudo:
• Determinar o nível de stresse parental dos Pais;
• Analisar a influência de variáveis sociodemográficas (idade, nível de escolaridade,
situação face ao emprego) e de alguns fatores associados ao bebé (o género, o
peso e o tipo de alimentação), no nível de stresse parental dos Pais participantes;
• Determinar a relação entre stresse parental e confiança parental.
Na recolha de dados para este estudo utilizámos como instrumentos o Índice de
Stresse Parental (ISP), a Escala de Confiança Parental (ECP), complementados com
algumas questões relativas aos dados de caracterização sociodemográfica, sobre gravidez, parto e pós-parto dos participantes, contendo ainda informações sobre os bebés.
Usámos o Índice de Stresse Parental (ISP) – Domínio dos Pais, para determinar o
nível de stresse parental manifestado por ambos os Pais após o nascimento do seu
primeiro filho. Usámos também a Escala de Confiança Parental (ECP) para medir a
confiança manifestada pelos cuidadores dos bebés, isto é, pelos Pais. Estes dois instrumentos encontram-se descritos de forma mais detalhada no Capítulo 4 deste trabalho.
O estudo em causa é de natureza quantitativa, com desenho transversal, de nível II,
do tipo descritivo-correlacional, com o qual se pretendeu explorar e determinar a existência de relações entre variáveis. As variáveis qualitativas foram descritas pelas suas
frequências absolutas (n) e frequências relativas (%). As variáveis quantitativas
representaram-se pela média e desvio-padrão.
Foi determinada a normalidade das variáveis quantitativas em estudo recorrendo-se
ao teste Shapiro-Wilk e à observação gráfica do histograma (Patrício, Ferreira, Oliveiros,
& Caramelo, 2017).
Para comparar uma variável quantitativa entre dois grupos independentes aplicámos
o teste t de Student para grupos independentes. Recorreu-se à análise de variância
(ANOVA) para comparar uma variável quantitativa entre três grupos independentes.
Para avaliar a correlação ou a intensidade e o sentido da relação entre duas variáveis
quantitativas, determinaram-se o coeficiente de correlação de Pearson ou o coeficiente
de correlação de Spearman, conforme justificável, aplicando-se posteriormente o respetivo teste à correlação.
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A análise estatística foi efetuada com recurso ao software SPSS versão 24.0 para
Windows. O nível de significância adotado foi 0,05.

7.3 – RESULTADOS
De seguida, iremos desenvolver os resultados obtidos considerando a caraterização
da amostra, a avaliação do stresse parental e variáveis dos Pais, dos bebés e confiança
parental.
7.3.1 – Caracterização da amostra
A amostra deste estudo ficou constituída por 93 Pais (cf Tabela 2), dos quais 72 eram
figuras maternas e 21 eram figuras paternas, o que equivale a 77.4% e a 22.6% dos Pais,
respetivamente.
Relativamente à idade, a maioria dos Pais tem entre os 31 e os 34 anos (35.5%),
seguindo-se os que têm 35 ou mais anos (34.4%). Cerca de 70% dos Pais têm uma
idade superior a 30 anos.
No que se refere ao estado civil, verificámos que os Pais eram maioritariamente
casados ou numa união de facto (93.5%). Apenas 6.5% dos Pais eram solteiros.
Quanto às habilitações académicas, constatámos que 60.2% dos Pais possuíam
formação de nível superior.
Em relação à situação face ao emprego, verificámos que a maioria dos Pais estava
empregada (89.3%) e que apenas 10.7% destes estavam em situação de desemprego.
Tabela 2 – Características sociodemográficas dos Pais.
Total de Pais
(n = 93)

Variável
Figura parental; n (%)

Idade; n (%)

Estado civil; n (%)

Habilitações académicas; n (%)

Situação perante o emprego; n (%)

Mãe

72 (77.4)

Pai

21 (22.6)

≤ 30 anos

28 (30.1)

31-34 anos

33 (35.5)

≥ 35 anos

32 (34.4)

Solteiro(a)

6 (6.5)

Casado(a)/União de facto

87 (93.5)

Sem Ensino Superior

37 (39.8)

Com Ensino Superior

56 (60.2)

Desempregado(a)

10 (10.7)

Empregado(a)

83 (89.3)
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Alguns aspetos relacionados com o percurso da gravidez e trabalho de parto das
mães, foram também analisados e encontram-se na Tabela 3. Relativamente à analgesia
do trabalho de parto, a maioria dos partos, 80.6%, decorreu com analgesia epidural. Este
resultado é um indicador da existência de elevados níveis de qualidade na atividade
assistencial durante a realização do parto.
Em relação ao parto é também importante conhecer qual a sua tipologia. Verificámos
que a maioria dos nascimentos ocorreu por via vaginal, 72.2%. Por cesariana ocorreram
apenas 27.8% dos partos.
Tabela 3 – Dados relativos à analgesia e ao tipo de parto das mães.
Total de mães
(n = 72)

Variável
Analgesia; n (%)

Tipo de parto; n (%)

Sem epidural

14 (19.4)

Com epidural

58 (80.6)

Vaginal

52 (72.2)

Cesariana

20 (27.8)

Sendo a presença da figura paterna crucial em todo o processo gravídico-puerperal
para o bem-estar do casal e para o sucesso da parentalidade, verificámos que a maioria
dos pais teve uma presença constante nas consultas de vigilância pré-natal, 95.2%.
Apenas um pai, o que corresponde a 4.8% dos pais, não esteve presente em todas as
consultas de vigilância. Quanto à presença do pai no trabalho de parto, verificámos que a
maioria dos pais acompanhou as mães durante o trabalho de parto, 90.5%. Apenas 9.5%
dos pais não estiveram presentes naquele momento. Estes resultados encontram-se
na Tabela 4.
Tabela 4 – Dados relativos à presença do pai no percurso gravídico-puerperal.
Total de pais
(n = 21)

Variável

Presença do pai nas consultas de vigilância; n (%)

Presença do pai no trabalho de parto; n (%)

Algumas vezes
Sempre

1 (4.8)
20 (95.2)

Não

2 (9.5)

Sim

19 (90.5)

Os dados referentes aos bebés foram também contemplados neste estudo, o qual
incluiu 72 bebés. Estes apresentaram uma idade média de 5.3±1.9 semanas.
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Relativamente ao peso do bebé, constatámos que 37.5% dos bebés apresentaram
um peso inferior a 3000 gr, seguidos de 33.3% dos bebés com um peso igual ou superior
a 3500 gr. Entre 3000 gr e 3500 gr observámos cerca de 29% dos bebés.
Quanto ao género dos bebés verificámos o predomínio de bebés do género feminino,
54.2%. Constatou-se que 45.8% dos bebés eram do género masculino.
Considerou-se ainda nesta análise o tipo de alimentação dos bebés, verificando-se
que 62.5% dos bebés faziam aleitamento materno exclusivo e 37.5% dos bebés complementavam com suplemento.
Tabela 5 – Dados relativos à idade, peso e género dos bebés.
Total de mães
(n = 72)

Variável
Idade do bebé (semanas); " ± $

Classes do peso (gr); n (%)

Género; n (%)

Tipo de alimentação; n (%)

5.3±1.9

< 3000

27 (37.5)

3000-3500

21 (29.2)

≥ 3500

24 (33.3)

Masculino

33 (45.8)

Feminino

39 (54.2)

Amamentação

45 (62.5)

Suplemento

27 (37.5)

Em relação à variável dependente, stresse parental, a qual foi avaliada através do
Índice de Stresse Parental (ISP) – Domínio dos Pais, verificámos que, quer para o
stresse total quer para a maioria das suas subescalas, os valores médios encontrados
neste grupo de Pais, excederam o ponto médio possível de obter no nível de stresse
parental. Considerámos como ponto médio o valor de stresse que se situa entre o valor
mais baixo e o valor mais alto, ou seja, sendo a escala de resposta de 1 a 5 pontos, o
ponto médio equivale a 3 pontos. Considerando o número de itens da escala total (54
itens) esse valor corresponde a 162 pontos para o stresse total. Na subescala
H – Sentido de competência (13 itens) a 39 pontos; na subescala L – Depressão (9 itens)
a 27 pontos; nas subescalas I – Vinculação, J – Restrição do papel, M – Relação
marido/mulher (7 itens) a 21 pontos; na subescala N – Isolamento social (6 itens) a 18
pontos; e na subescala O – Saúde (5 itens) a 15 pontos. Os valores médios obtidos e
apresentados na Tabela 6, são superiores a esse ponto médio para o total do
ISP – Domínio dos Pais, e para as subescalas H – Sentido de competência, J – Restrição
do papel, M – Relação marido/mulher e O – Saúde.
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Tabela 6 – Resultados do ISP no grupo dos Pais: média e desvio-padrão.
Variável
ISP – Domínio dos Pais

Total de Pais
(n = 93)
178.0±21.9

H – Sentido de competência

42.5±5.0

I – Vinculação

18.6±3.2

J – Restrição do papel

28.3±4.9

L – Depressão

27.0±5.5

M – Relação marido/mulher

27.4±4.9

N – Isolamento social

17.8±2.6

O – Saúde

16.4±2.3

De seguida iremos apresentar os resultados relativos à influência de determinadas
variáveis no stresse relatado pelos Pais.

7.3.2 – Stresse parental e variáveis dos Pais, dos bebés e confiança parental
Pretendeu-se, primeiramente, determinar se a idade influencia o nível de stresse
parental relatado pelos Pais. Com esse objetivo, constituímos três grupos etários: igual
ou inferior a 30 anos; entre 31 e 34 anos; igual ou superior a 35 anos.
Constatámos que é nos grupos etários extremos, com idade igual ou inferior a 30
anos e com idade igual ou superior a 35 anos, que os valores médios do stresse são
superiores, à exceção das subescalas L – Depressão e N – Isolamento social, que
apresentam valores médios mais altos de stresse nos dois grupos etários mais altos
(idade entre os 31 e os 34 anos e idade igual ou superior a 35 anos) (cf. Tabela 7).
Porém, os resultados obtidos através da análise de variância indicam que as diferenças
verificadas nos valores médios de stresse entre os três grupos etários não são estatisticamente significativas, quer para o ISP total, quer para cada uma das suas subescalas.
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Tabela 7 – Resultados do ISP – Domínio dos Pais e subescalas para o grupo
dos Pais em função da idade agrupada: média, desvio--padrão e valores
do teste de análise da variância.
Idade dos Pais
Variável

ISP – Domínio dos Pais

≤ 30 anos
(n = 28)

31-34 anos
(n = 33)

F

p

0.275

0.760

≥ 35 anos
(n = 32)

177.7±25.5 176.2±21.0 180.2±19.9

H – Sentido de competência

42.4±5.3

41.8±5.3

43.3±4.5

0.705

0.497

I – Vinculação

18.5±3.8

18.3±2.8

19.0±3.0

0.448

0.640

J – Restrição do papel

28.5±4.9

28.1±4.9

28.4±4.9

0.053

0.949

L – Depressão

26.5±6.5

26.6±5.3

27.8±4.9

0.513

0.601

M – Relação marido/mulher

27.4±5.8

27.3±4.0

27.5±5.0

0.022

0.978

N – Isolamento social

17.6±2.8

17.9±2.7

17.8±2.3

0.080

0.923

O – Saúde

16.8±2.1

16.2±2.5

16.4±2.1

0.589

0.557

Procedemos também à comparação do nível de stresse parental dos Pais em função
das habilitações académicas dos mesmos (cf. Tabela 8), especificamente terem ou não
frequentado ou concluído o ensino superior.
Verificámos que os valores médios de stresse parental são superiores no grupo dos
Pais com ensino superior, à exceção da subescala H – Sentido de competência, em que
o valor médio mais alto de stresse parental se observou no grupo dos Pais sem ensino
superior. Constatámos, porém, através da aplicação do teste t de Student, que para o
valor total do ISP – Domínio dos Pais e para todas as subescalas, não se verificaram
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos com e sem ensino superior.
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Tabela 8 – Resultados do ISP no grupo dos Pais em função das habilitações
académicas: média, desvio-padrão e valores dos testes t de Student.
Habilitações académicas
Sem Ensino
Superior
(n = 37)

Com Ensino
Superior
(n = 56)

t

p

176.2±22.3

179.3±21.8

-0.666

0.507

H – Sentido de competência

42.7±4.3

42.3±5.4

0.368

0.713

I – Vinculação

18.2±3.6

18.9±2.8

-1.047

0.298

J – Restrição do papel

28.0±4.5

28.5±5.1

-0.456

0.649

L – Depressão

26.9±5.9

27.1±5.3

-0.168

0.867

M – Relação marido/mulher

26.7±5.5

27.8±4.4

-1.070

0.288

N – Isolamento social

17.6±2.8

17.9±2.4

-0.578

0.564

O – Saúde

16.0±2.2

16.7±2.3

-1.450

0.151

Variável

ISP – Domínio dos Pais

Relativamente ao efeito da situação de emprego dos Pais no seu nível de stresse
parental percebido, observámos que não existem diferenças estatisticamente significativas no valor total do ISP e nas suas subescalas face ao facto de se encontrarem
empregados ou desempregados, com exceção das subescalas L – Depressão e
M – Relação marido/mulher (cf. Tabela 9). Para estas subescalas, a diferença entre os
dois grupos foi estatisticamente significativa (p = 0.033 e p = 0.002, respetivamente)
revelando-se os valores médios do stresse superiores no grupo dos Pais desempregados. Quanto às restantes subescalas, apesar de não se verificarem diferenças estatisticamente significativas nos valores médios do stresse dos Pais de acordo com a situação
face ao emprego, constatámos que, de uma forma geral, é no grupo dos Pais desempregados que os valores médios de stresse são mais elevados.
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Tabela 9 – Resultados do ISP no grupo dos Pais em função da situação face
ao emprego: média, desvio-padrão e valores dos testes t de Student.
Situação face ao emprego
Variável

t

p

176.7±22.4

1.754

0.083

44.9±3.3

42.2±5.1

1.631

0.106

I – Vinculação

19.3±3.2

18.5±3.2

0.723

0.472

J – Restrição do papel

29.6±2.6

28.2±5.1

0.884

0.379

L – Depressão

30.5±3.9

26.6±5.6

2.160

0.033

M – Relação marido/mulher

30.3±2.3

27.0±5.0

3.552

0.002

N – Isolamento social

17.8±1.7

17.5±2.7

0.369

0.713

O – Saúde

17.3±2.2

16.3±2.3

1.297

0.198

Desempregado(a)
(n = 10)

Empregado(a)
(n = 83)

189.4±13.2

H – Sentido de competência

ISP – Domínio dos Pais

Seguidamente são apresentados os resultados obtidos quando se consideram
variáveis relacionadas com o bebé, tais como, o género, o peso e o tipo de alimentação,
de forma a percebermos se os níveis de stresse relatados pelos Pais sofrem influência
destas.
Quanto à influência do género do bebé no stresse parental relatado pelos Pais, após
análise dos resultados obtidos podemos afirmar que não se verificaram diferenças
estatisticamente significativas nos valores médios do stresse parental em função do
género do bebé, quer para o valor total do ISP – Domínio dos Pais, quer para as suas
subescalas (cf. Tabela 10). No entanto, podemos constatar que os valores médios do
stresse parental se monstraram de uma forma geral com valores superiores nas mães
que tinham bebés do género masculino à exceção das subescalas I – Vinculação e
J – Restrição do papel. Nestas duas subescalas, os valores médios do stresse foram
ligeiramente superiores no grupo das mães que tinham bebés do género feminino.
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Tabela 10 – Resultados do ISP – Domínio dos Pais e subescalas no grupo
das mães em função do género dos bebés: média, desvio-padrão e valores
dos testes t de Student.
Género do bebé
Variável

t

p

185.1±16.3

0.852

0.397

44.4±4.7

42.8±4.0

1.529

0.131

I – Vinculação

19.1±3.5

19.3±2.7

-0.373

0.711

J – Restrição do papel

30.2±2.5

30.6±2.4

-0.699

0.487

L – Depressão

29.2±4.7

28.4±4.4

0.693

0.490

M – Relação marido/mulher

29.6±2.5

28.9±4.0

0.878

0.383

N – Isolamento social

18.7±1.8

17.9±2.4

1.468

0.146

O – Saúde

17.1±2.2

17.0±1.8

0.185

0.853

Masculino
(n = 33)

Feminino
(n = 39)

188.2±15.2

H – Sentido de competência

ISP – Domínio dos Pais

No que diz respeito ao peso dos bebés, considerámos três grupos: inferior a 3000 gr;
entre 3000 gr e 3500 gr; superior ou igual a 3500 gr.
Verificámos que os resultados obtidos para o total do ISP – Domínio dos Pais e para
todas as subescalas não foram estatisticamente significativos, exceto para o caso da
subescala O – Saúde (cf. Tabela 11). Nesta constatou-se que os valores médios do
stresse das mães diferem de forma estatisticamente significativa (p = 0.023). Face a este
resultado, aplicámos testes post-hoc para testar a comparação dos valores médios de
stresse entre todos os pares de grupos nesta subescala. Apenas encontrámos diferenças
estatisticamente significativas nos valores médios do stresse entre o grupo das mães de
bebés com pesos entre os 3000-3500 gr e o grupo das mães de bebés com peso igual ou
superior a 3500 gr, sendo que foi neste último que os valores médios de stresse se
apresentaram superiores.
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Tabela 11 – Resultados do ISP no grupo das mães em função do peso do
bebé agrupado: média, desvio-padrão e valores do teste de análise da
variância.
Peso do bebé (gr)
Variável

F

p

189.9±16.5

1.675

0.195

42.8±4.5

43.7±5.0

0.535

0.588

19.6±2.8

18.9±3.5

19±3.1

0.404

0.669

J – Restrição do papel

30.9±2.3

29.8±2.7

30.6±2.2

1.314

0.276

L – Depressão

28.3±4.3

27.9±4.2

30.2±5.0

1.775

0.177

M – Relação marido/mulher

29.4±2.7

28.3±4.4

29.7±3.0

0.987

0.378

N – Isolamento social

18.3±2.0

17.6±2.3

18.9±2.2

2.064

0.135

O – Saúde

16.9±1.7

16.3±1.8

17.8±2.1

3.969

0.023

< 3000
(n = 27)

3000-3500
(n = 21)

≥ 3500
(n = 24)

187.4±13.3

181.5±17.4

H – Sentido de competência

44.1±3.8

I – Vinculação

ISP – Domínio dos Pais

Em relação à influência do tipo de alimentação dos bebés nos valores de stresse das
mães, especificamente bebés com aleitamento materno exclusivo e bebés com
suplemento, pela leitura dos resultados apresentados na Tabela 12 podemos verificar
que não existem diferenças estatisticamente significativas nos valores médios do stresse,
quer para o valor total do ISP – Domínio dos Pais, quer para as suas subescalas, entre o
grupo das mães que faziam aleitamento materno exclusivo e o grupo das mães que o
complementava com suplemento. Contudo, a tendência verificada na amostra indica-nos
que nas subescalas H – Sentido de competência, I – Vinculação, N – Isolamento social e
O – Saúde, os valores médios de stresse das mães são mais elevados no grupo
daquelas que fez aleitamento materno. Nas restantes subescalas, J – Restrição do papel,
L – Depressão e M – Relação marido/mulher, os valores médios de stresse são
ligeiramente mais altos no grupo de mães que complementava o aleitamento com
suplemento. Quanto ao valor total do ISP, em ambos os grupos de mães, os valores do
stresse são idênticos.
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Tabela 12 – Resultados do ISP no grupo das mães em função do tipo de
alimentação do bebé: média, desvio-padrão e valores dos testes t de Student.
Tipo de alimentação do bebé
Variável

Amamentação
(n = 45)

Suplemento
(n = 27)

t

p

186.5±16.7

186.5±14.4

0.013

0.989

H – Sentido de competência

43.6±4.7

43.4±3.9

0.185

0.854

I – Vinculação

19.5±2.7

18.7±3.6

1.079

0.284

J – Restrição do papel

30.3±2.5

30.7±2.3

-0.567

0.572

L – Depressão

28.5±4.7

29.3±4.3

-0.750

0.456

M – Relação marido/mulher

29.1±3.5

29.3±3.3

-0.196

0.845

N – Isolamento social

18.4±2.2

18.1±2.1

0.432

0.667

O – Saúde

17.1±1.9

16.9±2.0

0.294

0.770

ISP – Domínio dos Pais

Por fim, analisámos a relação entre os valores totais de stresse parental, ISP – Domínio dos Pais, e os obtidos na Escala de Confiança Parental. Verificámos a existência de
uma correlação negativa, moderada e estatisticamente significativa entre estas duas
escalas (r = -0.355; p < 0.001). Portanto, a tendência é a de que à medida que aumentam
os valores de stresse dos Pais a confiança parental diminui ou, dito de outro modo,
quanto menor é o stresse parental percebido maior é a confiança parental relatada,
podendo esta relação ser também no sentido oposto: maior a confiança menor o stresse
parental percebido.
Tabela 13 – Relação entre o stresse e a confiança parental.
Escala Confiança Parental
(n = 93)

ISP – Domínio dos Pais

r

P

-0.355

< 0.001
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7.4 – DISCUSSÃO
Iremos proceder à discussão e interpretação dos nossos resultados à luz dos resultados obtidos em diversos estudos realizados por outros autores e tendo em consideração
o quadro teórico de referência deste estudo, desenvolvido nos capítulos anteriores.
Sintetizando os dados anteriormente apresentados, a amostra deste estudo ficou
constituída por 93 figuras parentais, dos quais 72 eram mães e 21 pais, o que equivale a
77.4% e a 22.6% dos Pais, respetivamente. Eram Pais de 72 bebés.
Relativamente à idade, a maioria dos Pais tinha entre os 31 e os 34 anos (35.5%),
seguindo-se aqueles que tinham 35 ou mais anos (34.4%). Cerca de 70% dos Pais
tinham uma idade superior a 30 anos. Constatámos, através do teste de análise da
variância, que no stresse parental relatado não existiram diferenças estatisticamente
significativas entre os três grupos considerados, quer para o ISP – Domínio dos Pais,
quer para as suas subescalas. Resultados semelhantes foram obtidos por Lau e Morse
(2003), nos seus estudos sobre stresse parental, em Pais de crianças hospitalizadas e
por Silva (2012) numa investigação sobre fatores preditores do stresse parental. Estes
autores referiram não terem encontrado uma relação significativa entre a idade dos Pais
e o stresse parental manifestado pelos mesmos. Também outros autores verificaram não
existir uma correlação significativa entre a idade dos Pais e o seu stresse parental nas
suas investigações (Dritsa, Da Costa, Dupuis, Lowensteyn, & Khalifé, 2008).
Porém e contrariamente a estes resultados, Olafsen et al. (2007) concluíram que as
mães mais novas apresentavam níveis de stresse mais elevados por possuírem menos
recursos e estratégias para lidar com as situações relacionadas com a saúde dos recém-nascidos, enquanto as mães mais velhas demonstraram maior competência, autonomia
e autoconfiança, assim como pareceram estar mais aptas a lidar com as necessidades de
atenção, disponibilidade e afeto que uma criança exige. Num outro estudo, constatou-se
que as mães mais velhas revelaram altos níveis de stresse parental, ansiedade e depressão, comparativamente com as mais novas, isto é, o stresse das mães aumentava significativamente com a idade (García-Blanco et al., 2017). Já Andrade (1999) é de opinião
contrária, referindo que as mães mais velhas demonstram maior competência, autonomia
e autoconfiança, assim como evidenciaram estar mais aptas a lidar com as necessidades
de atenção, disponibilidade e afeto que uma criança exige. Acrescenta ainda que as
mães mais velhas, além de proporcionarem ambientes familiares de maior qualidade,
demonstraram maior sensibilidade interativa e satisfação no papel maternal, ao mesmo
tempo que percecionaram maiores competências para cuidar dos bebés, o que revela ser
um dado positivo uma vez que parece ser já uma tendência da nossa população ter filhos
cada vez mais tarde.
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Quanto às habilitações académicas, verificámos que 60.2% dos Pais da nossa
amostra possuíam formação de nível superior. Considerando os dados do INE13, podemos considerar que os valores da nossa amostra estão próximos dos encontrados para a
população portuguesa relativos à taxa de escolaridade de nível de ensino superior: 53.1%
entre 25 e 64 anos.
Em relação a esta variável dos Pais não se observaram diferenças estatisticamente
significativas para o valor total do ISP – Domínio dos Pais e para todas as subescalas,
entre os grupos com e sem ensino superior. No entanto, verificámos que os valores
médios de stresse parental eram superiores no grupo dos Pais com ensino superior, à
exceção da subescala H – Sentido de competência, em que o valor médio mais alto de
stresse parental se observou no grupo dos Pais sem ensino superior, embora estas
diferenças não tivessem significância estatística, pelo que expressam apenas uma
tendência.
As habilitações académicas dos Pais parecem influenciar e determinar os diferentes
percursos na adaptação à parentalidade, na medida em que podem traduzir diferentes
compromissos com a vida profissional dos indivíduos, bem como a existência de diferentes recursos económicos (Lutz & Hock, 2002). Frequentemente, um nível de escolaridade
mais elevado está negativamente associado ao stresse parental, isto é, Pais com
instrução ao nível do terceiro ciclo apresentam níveis de stresse parental superiores aos
que concluíram o ensino secundário ou superior (Knoester & Petts, 2017). De acordo com
os resultados de uma investigação desenvolvida na Suécia por vários autores, Pais com
um baixo nível educacional apresentaram maior nível de stresse parental quando comparados com os que tinham um nível educacional superior (Widarsson, Engström, Berglund,
Tydén, & Lundberg, 2014).
Porém e à semelhança dos resultados do nosso estudo, também Loh, Harms, e
Harman (2017), concluíram não haver diferenças no stresse em função do nível de
escolaridade dos Pais.
Em relação à situação face ao emprego, verificámos que a maioria dos Pais do nosso
estudo estava empregada (89.3%) e que apenas 10.7% se encontravam em situação de
desemprego. Também em relação a estes dados e tendo em consideração a fonte já
citada (INE), encontramos semelhanças com os da população portuguesa que neste
período apresentava uma taxa de desemprego de 12.2%.
A situação face ao emprego dos Pais, de acordo com Padilla, Lara, e Álvarez-Dardet
(2010), pode influenciar e estabelecer diferentes percursos na adaptação à parentalidade,
na medida em que pode traduzir diferentes ajustes à situação profissional, geradores ou
13

INE (Instituto Nacional de Estatística), dados de 2015.
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não de perturbação como o stresse, encontrando-se fortemente relacionada com os
recursos económicos da família e consequentemente com a sua sustentação financeira.
Neste estudo observamos não existirem diferenças estatisticamente significativas no
valor total do ISP e nas várias subescalas segundo o facto de se encontrarem empregados ou desempregados, com exceção das subescalas L – Depressão e M – Relação
marido/mulher (p = 0.033 e p = 0.002, respetivamente). Em ambas as subescalas, a
diferença entre os dois grupos foi estatisticamente significativa e os valores médios do
stresse revelaram-se superiores no grupo dos Pais desempregados. Este resultado
parece indicar que os Pais desempregados percecionaram como mais prejudicada a sua
disponibilidade emocional para com a criança. Também no grupo dos Pais desempregados se observou uma perceção de maior falta de apoio efetivo e emocional de uma
das figuras parentais em relação à outra, comparativamente com os Pais empregados
(Padilla, Lara, & Álvarez-Dardet, 2010).
Nas restantes subescalas, embora as diferenças não tenham sido estatisticamente
significativas entre os grupos, os valores de stresse parental são mais expressivos no
grupo de Pais desempregados.
Estudos desenvolvidos por vários investigadores, sobre o stresse parental em Pais
empregados mostraram que o número de horas dedicadas ao trabalho e a falta de
flexibilidade para conciliar a vida laboral com a familiar, podem influenciar de maneira
negativa os Pais que trabalham, aumentando o nível de stresse que estes experimentam
no desempenho do seu papel parental (Hughes & Parkes, 2007; Major, Klein, & Ehrhart,
2002). Acrescentam ainda que existe uma interação mutua entre estes microssistemas,
isto é, as vivências que acontecem em contexto familiar geralmente influenciam o
ambiente laboral e vice-versa.
Os aspetos relativos à flexibilidade do horário laboral e o seu impacto no stresse
parental, foi também revisado por outros autores, tendo verificado que perante situações
de limitação na flexibilidade laboral dos Pais e de elevadas exigências com a atividade
profissional pode esperar-se que o stresse parental aumente com repercussões a nível
das suas responsabilidades parentais (Gottfried, Gottfried, & Bathurst, 2002).
Já Padilla, Lara, e Álvarez-Dardet (2010), mostraram uma outra visão da empregabilidade dos Pais ao constatarem que a quantidade de horas de trabalho se encontra
associada a menores níveis de stresse parental. Apesar de parecer paradoxal, os autores
explicam este resultado referindo que um maior número de horas de trabalho pode
traduzir-se na otimização e no aproveitamento do tempo disponível com os filhos, gerando assim menores níveis de stresse associados ao seu desempenho parental, contrariamente ao que se poderia esperar, se se considerasse apenas uma associação linear
entre a quantidade de horas no trabalho e o stresse parental.
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Algumas variáveis associadas ao bebé, poderão também influenciar a adaptação dos
Pais à parentalidade, como é o caso do género, do peso e do tipo de alimentação
do bebé.
A evidência tem demonstrado que as características do bebé, o seu comportamento
e a sua situação de saúde, podem influenciar negativa ou positivamente o nível de
stresse dos Pais (Perminas & Viduoliene, 2012). Negligenciar as suas próprias necessidades em prol da saúde e do bem-estar do bebé, é um dos fatores indutores do stresse
(Perminas & Viduoliene, 2013).
Os resultados do nosso estudo mostraram que o género do bebé não influenciou o
nível de stresse dos Pais. Constatámos não existir diferenças estatisticamente significativas em relação ao stresse parental, entre os Pais dos bebés do género feminino e do
género masculino.
Também Breen e Barkley (1988) investigaram a influência do género do bebé no
stresse parental das mães, tendo constatado não existirem diferenças significativas no
stresse face ao género das crianças.
Porém, uma outra investigação confirma que as mães de crianças do género
feminino, comparativamente com as mães de crianças do género masculino, experimentam níveis de stresse mais elevados (Fossum, Morch, Handegard, & Drugli, 2007). Um
outro estudo, envolvendo 859 mulheres às 6 semanas após o parto, constatou que são
fatores preditores de stresse parental nas mães o facto de terem um ou dois filhos, de
alimentarem o bebé com leite adaptado e ainda do bebé ser do género masculino (Hung,
Lin, Stocker, & Yu, 2011). Outros estudos reforçam também a ideia de que Pais que
criam meninos percebem mais stresse do que os Pais que têm meninas (Deater-Deckard,
2004; Perminas & Viduoliene, 2012; Williford, Calkins, & Keane, 2007).
Quanto à idade das mães, a evidência tem demonstrado que a maternidade nos
extremos da vida reprodutiva (< 18 anos e > 35 anos) acresce riscos para o bebé como é
o caso de baixos índices de Apgar e baixo peso ao nascimento (Gomes, Donelli,
Piccinini, & Lopes, 2008; Tough, Benzies, Fraser-Lee, & Newburn-Cook, 2007). Embora
verificássemos no presente estudo que 34.4% dos Pais têm 35 ou mais anos de idade,
não observámos nos bebés peso inferior a 2000 gramas.
Tendo em consideração o peso de nascimento dos bebés, categorizado em três
grupos (menos de 3000 gr; entre 3000 e 3500 gr; mais que 3500 gr), constatámos que as
diferenças entre estes não foram estatisticamente significativas para o stresse total e
para as suas subescalas, com exceção da subescala O – Saúde. Isto significa que o
peso dos bebés ao nascimento não influenciou significativamente o stresse parental dos
Pais, com exceção da subescala O – Saúde em que os Pais de bebés com peso superior
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a 3500 gramas, apresentavam valores de stresse parental superiores aqueles cujos
bebés tinham peso entre 3000 e 3500 gramas, mas não com menos de 3000 gramas.
A influência do peso do recém-nascido, mais precisamente do baixo peso, é um fator
que se encontra relacionado com a prematuridade e com o parto pré-termo que não
foram objeto de estudo neste trabalho. No entanto, o baixo peso pode ser também
observado em bebés de termo (com idade gestacional compreendida entre as 37 e as 42
semanas), podendo traduzir nos Pais preocupações com o estado de saúde do seu filho,
principalmente nas etapas iniciais de adaptação à parentalidade, situação que não
verificámos nos Pais da nossa amostra.
Considerámos também o tipo de alimentação do bebé, procurando saber se este
poderia influenciar o stresse parental dos Pais. Os resultados mostraram não haver
diferenças estatisticamente significativas quer para o stresse total quer para as suas
subescalas entre os dois grupos: os que amamentavam e os que a alimentavam com
leite adaptado os seus bebés. Os resultados do presente estudo revelaram que 62,5%
dos bebés faziam amamentação exclusiva, enquanto 37.5% faziam suplemento com leite
adaptado, resultados considerados muito significativos quando comparados com os
dados do último Inquérito Nacional de Saúde realizado em 2014, onde a prevalência de
aleitamento materno exclusivo pelo menos até aos 4 meses foi de 48.5% e até aos 6
meses de 30.3% (Mendes et al., 2018).
Sabemos hoje que a promoção do aleitamento materno exclusivo é uma das boas
práticas na grande maioria das instituições de saúde em Portugal, concretamente nas
maternidades, nos centros de saúde e nos serviços de obstetrícia. Contribuiu para estas
práticas a iniciativa “Hospitais Amigos dos Bebés”, programa mundial de promoção do
aleitamento materno da Organização Mundial da Saúde (WHO) e do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), internacionalmente conhecido como “Baby Friendly
Hospital Initiative”14
Numa outra investigação, envolvendo mães primíparas durante o 1.º, 2.º, 4.º e 6.º
mês pós-parto, também Maehara et al. (2017) avaliaram a influência do tipo de alimentação do bebé em determinadas variáveis, entre as quais o stresse parental e a fadiga.
Nesse estudo constatou que as mães que amamentavam de forma mista, com
suplemento, necessitavam de mais tempo para amamentar e relatavam mais fadiga e
mais stresse parental, do que as mães que realizavam amamentação exclusiva no
primeiro e segundo meses após o parto. Verificou ainda que as mães que alimentavam
os seus bebés exclusivamente com leite adaptado precisavam de mais tempo para os
14

World Health Organization: Baby-friendly Hospital Initiative (https://www.who.int/nutrition/

bfhi/en/).
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adormecer e relatavam níveis de stresse parental mais elevados do que os outros grupos
aos 6 meses pós-parto.
Quanto à confiança parental dos Pais participantes no nosso estudo, verificámos que
esta se relaciona negativamente com o stresse parental (r = -0.355; p < 0.001). Portanto,
a tendência é a de que à medida que aumentam os valores de stresse dos Pais a confiança parental diminui. Podemos também ler esta relação ao contrário, maior confiança
está associada à perceção de menor stresse parental.
Vários estudos evidenciaram que a falta de confiança parental na fase de transição e
adaptação à parentalidade pode influenciar negativamente a capacidade dos Pais de
cuidar do bebé. A confiança parental melhora a qualidade da interação Pais-bebé potenciando bons padrões de desenvolvimento infantil (Kristensen, Simonsen, Trillingsgaard,
Pontoppidan, & Kronborg, 2018).
Também um estudo desenvolvido por Leahy-Warren, McCarthy, e Corcoran (2012),
constatou que a confiança parental aumenta e o stresse parental diminui, à medida que
as mães se tornam mais seguras no desempenho das suas tarefas parentais. O mesmo
estudo confirmou que a alta confiança parental se encontra associada a uma maior
sensibilidade materna, que pode ser caracterizada como alerta, atenta e responsiva às
pequenas dicas da criança no desempenho do seu papel parental (Jones & Prinz, 2005).
O nível de confiança parental poderá ser igualmente entendido como um indicador
importante de adaptação à parentalidade. Alguns estudos têm mostrado que a confiança
parental e o grau de disfunção das práticas parentais tendem a associar-se negativamente (Morawska & Sanders, 2007), o que se pode explicar através da perceção que os
indivíduos têm do bebé, mais concretamente, quanto menor a confiança parental, mais
provável é que o temperamento do bebé seja percebido como difícil, situação muito
frequente nos Pais de hoje e que podem provocar respostas parentais menos adaptativas
(Edhborg, Matthiesen, Lundh, & Widström, 2005; Morawska & Sanders, 2007; Nazaré,
Fonseca, & Canavarro, 2013).

7.5 – NOTA CONCLUSIVA
O nascimento do primeiro filho é um período de grande instabilidade e incerteza para
o casal, que num determinado momento se tornam Pais. Trata-se de um dos acontecimentos mais marcantes na vida do casal, sendo geralmente acompanhado por mudanças
significativas a nível do sistema familiar. Ao mesmo tempo que se trata de uma transição
desenvolvimental para os dois membros do casal, é também uma das tarefas mais
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importantes para ambos, a parentalidade e os seus papéis de mãe e de pai (Porter &
Hsu, 2003; Sanders & Buckner, 2006).
Se até esse momento o casal se encontrava centrado na sua vida conjugal e nos
respetivos percursos individuais, a partir desse instante as suas vidas assumem uma
nova configuração, onde as duas pessoas continuarão a viver a sua conjugalidade,
dando resposta a uma nova tarefa, a parentalidade.
Os momentos iniciais da parentalidade podem causar danos ao bem-estar físico,
emocional e social dos Pais, visto que envolvem tanto satisfação e recompensas, quanto
obrigações e sobrecargas (Crnic & Low, 2002; Skreden et al., 2012), constituindo desta
forma um dos eventos causadores de stresse (Brito & Faro, 2016).
O stresse parental é considerado como fator de risco para o desenvolvimento do
bem-estar infantil e de toda a dinâmica familiar, afetando negativamente as práticas
parentais e a relação Pais-filho (Rodriguez-Jenkins & Marcenko, 2014; Theule, Wiener,
Tannock, & Jenkins, 2013).
Conforme foi anteriormente referido, um dos principais objetivos deste estudo era
determinar o nível de stresse parental percebido pelos Pais, assim como a influência de
variáveis sociodemográficas e de alguns fatores associados ao bebé neste.
Os resultados obtidos permitiram-nos concluir que na amostra do nosso estudo, o
stresse parental dos Pais não obteve diferenças significativas face à idade e às habilitações académicas dos Pais. Quanto ao emprego dos Pais, não se observaram diferenças
para o stresse total e maioria das subescalas, com exceção das subescalas L – Depressão e M – Relação marido/mulher, onde os valores médios do stresse se revelaram
superiores no grupo dos Pais desempregados.
Já em relação às variáveis relacionadas com o bebé, relativamente ao género e tipo
de alimentação, não constatámos diferenças significativas. No que se refere ao peso ao
nascimento, apenas na subescala O – Saúde, onde verificámos que os valores médios
de stresse foram mais elevados nos Pais de bebés com peso superior a 3500 gr,
comparativamente com os Pais de bebés que tinham peso entre 3000 e 3500 gr.
A relação que encontrámos entre a confiança parental dos Pais e o stresse parental
percebido, vem consolidar a necessidade de intervenção subjacente às figuras parentais
nesta fase específica de adaptação à parentalidade com o objetivo de aumentar a sua
confiança e reduzir o seu stresse. De acordo com os nossos resultados, os Pais que mais
usufruiriam desta intervenção, se considerarmos os níveis de stresse parental percebido,
seriam todos os Pais, independentemente de terem ou não habilitações escolares de
nível superior, da sua idade, de serem Pais de meninos ou meninas, do tipo de
alimentação feito pelo bebé. Especial atenção deverá ser dada aos Pais desempregados,
que parecem percecionar mais stresse comparativamente com os Pais empregados.
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Face ao exposto reforçamos que é essencial desenvolver programas de educação
parental interdisciplinares com o envolvimento de enfermeiras especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica, proporcionando o empoderamento dos Pais nesta
etapa específica da parentalidade sobre como dar uma resposta eficaz às suas responsabilidades parentais, como é o caso dos cuidados ao bebé.
É extremamente importante consciencializar todos os profissionais envolvidos, da
necessidade de apoio e do suporte a proporcionar às figuras parentais, especialmente
aqueles que o são pela primeira vez, no aperfeiçoamento da sua confiança parental e
na redução da sintomatologia depressiva no período pós-parto, como é o caso do stresse
parental.
O desenvolvimento de políticas de cuidados de saúde e diretrizes clínicas precisam
definir e operacionalizar as medidas de suporte e de apoio aos “novos” Pais no sentido
de melhorar a sua confiança e autoeficácia parental (Widarsson et al., 2013).
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CAPÍTULO 8 – ESTUDO 3: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UM PROGRAMA
DE INTERVENÇÃO PARENTAL NO STRESSE E CONFIANÇA PARENTAL
EM MÃES PRIMIPARAS: O PROGRAMA “MAISPAISMAISBEBÉS”

Este capítulo apresenta o estudo realizado para avaliar o impacto do programa
“MaisPaisMaisBébés” com uma amostra de mães primíparas.

8.1 – INTRODUÇÃO
Os primeiros meses após o nascimento do bebé são um grande desafio para os Pais,
o que, em alguns casos, pode gerar stresse, como procurámos mostrar em capítulos
prévios desta tese. Pais com altos níveis de stresse parental respondem de forma
inadequada e menos sensível às necessidades do seu bebé, afetando desta forma não
só o bem-estar da criança como pode também comprometer a sua saúde (Missler,
Beijers, Denissen, & Van Straten, 2018).
Tornar-se pai e mãe é uma das tarefas mais importantes do ciclo vital da família, e
um dos papéis mais marcantes para os Pais, sendo por isso considerada uma experiência intensa que provoca uma grande mudança na vida destes (Cardoso, 2011). Enquanto
evento da vida traz muitas vezes alegria e felicidade, mas também uma enorme
responsabilidade de cuidar e proporcionar um desenvolvimento saudável ao seu filho.
De facto, o processo de construção do papel materno e paterno revela-se um
exercício complexo, principalmente para mães e pais pela primeira vez. O acompanhamento que pode ser dado, em particular à mãe, no período de pós-parto, pelos
profissionais de saúde pode ajudar na sua adaptação ao seu novo papel (Mendes, 2009).
Os Pais têm de desenvolver uma sucessão de novas habilidades no cuidar do seu
filho que requer esforço e energia extra, o que pode conduzir ao aparecimento de stresse
(Missler et al., 2018).
Com a alta da maternidade, que cada vez acontece mais precocemente, surgem as
verdadeiras dificuldades, e o suporte familiar para a grande maioria das novas famílias é
quase inexistente. Após a alta hospitalar, os novos Pais precisam de apoio prático,
acompanhamento e cuidados. Esse apoio é importante para a saúde e bem-estar da mãe
e do bebé (Kurth et al., 2016).
É nesta altura que os Pais mais precisam da ajuda dos diversos profissionais de
saúde da equipa multidisciplinar, em geral, e dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica e saúde infantil e pediátrica em particular. Daí a
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necessidade de criar e oferecer programas de intervenção parental adequados às verdadeiras necessidades dos Pais.
Sabemos hoje que um aspeto central para o desenvolvimento saudável da criança é
ter como suporte uma parentalidade positiva, daí que se torne necessário apoiar e
empoderar os Pais com o conhecimento e as estratégias necessárias a este desafio
(Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2008).
O surgimento de programas de educação parental na transição para a parentalidade
possibilita aos Pais, perante as dificuldades que forem surgindo, um conjunto de respostas sensíveis às suas necessidades no desempenho das tarefas parentais, minimizando
a sua vulnerabilidade ao stresse e simultaneamente aumentando a sua confiança (Lowell,
Carter, Godoy, Paulicin, & Briggs-Gowan, 2011; Olds et al., 2002; Sanders, 2008, 2012;
Smith & Pugh, 1996; Thorland & Currie, 2017; Webster-Stratton, 2008). Estas intervenções educativas promovem um melhor desempenho nos cuidados aos filhos, assim como
na promoção da sua saúde infantil.
O programa “MaisPaisMaisBebés”, que descrevemos no Capítulo 6, surge como uma
ferramenta de intervenção destinada a Pais primíparos. Pretende criar um contexto de
suporte e, simultaneamente, de capacitação dos Pais para responderem de forma mais
eficaz aos desafios da parentalidade.
Neste capítulo descrevemos os resultados do estudo de avaliação do impacto deste
programa numa amostra de mães portuguesas.

8.2 – METODOLOGIA
O desenvolvimento deste estudo pretendeu dar resposta às seguintes questões de
investigação:
– A frequência do programa “MaisPaisMaisBebés” por mães primíparas favorece o seu
processo de adaptação à maternidade, diminuindo o nível de stresse parental
autorrelatado e aumentando a sua perceção de confiança materna?
– A participação do marido/companheiro nessa intervenção, influencia a mudança no
nível de stresse parental autorrelatado pelas mães? Ou seja, mães que tiveram
marido/companheiro a participar na intervenção usufruem de modo diferente do
programa (impacto diferencial)?
Assim definimos o seguinte objetivo geral para o nosso estudo:
– Avaliar o impacto da participação no programa “MaisPaisMaisBebés” de mães
primíparas, na diminuição do nível de stresse parental autorrelatado e no aumento da
perceção de confiança materna, nos primeiros meses do pós-parto.
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A partir deste emergiram os seguintes objetivos específicos:
i) Avaliar o impacto da frequência do programa “MaisPaisMaisBebés” por mães
primíparas, na diminuição do seu nível de stresse parental autorrelatado;
ii) Avaliar o impacto da frequência do programa “MaisPaisMaisBebés” por mães
primíparas, no aumento da sua perceção de confiança materna;
iii) Analisar o impacto diferencial do programa no nível de stresse parental autorrelatado
pelas mães em função da participação do marido/companheiro nessa intervenção.
Neste estudo foi utilizada uma metodologia de investigação quantitativa, com
desenho longitudinal por nos permitir estudar as mudanças de estado ocorridas numa
população durante um determinado período. Uma vez que os estudos experimentais são
os mais adequados quando se pretende verificar relações de causa e efeito entre as
variáveis ou grupos de variáveis (Fortin, 2009) realizámos um estudo quasi- experimental,
com pré e pós-teste, com medidas repetidas e com grupo experimental e grupo de
controlo. Trata-se de um estudo que não reuniu todos os requisitos de um estudo
experimental, pela não randomização da amostra, o que não foi possível de realizar
dadas as condições em que dois grupos foram constituídos, tal como descrevemos nos
procedimentos.

8.2.1 – Variáveis em estudo
Após a revisão teórica efetuada selecionámos as seguintes variáveis que nos
pareceram mais adequadas aos objetivos traçados para o nosso estudo:
– Variável dependente é a que sofre o efeito esperado da variável independente, é
aquele fator ou propriedade que é efeito, resultado, consequência ou resposta de
algo que foi estimulado; não é manipulada, é o comportamento, a resposta ou o
resultado observado, é a condição ou causa para um determinado efeito (Harland,
2011). As variáveis dependentes no nosso estudo são:
– O “stresse parental” descrito pelas mães tal como é avaliado pelo “Índice de
Stresse Parental – Domínio dos Pais”;
– A “confiança parental” descrita pelas mães avaliada pela “Escala de Confiança
Parental”.
– Variável independente é aquela que é fator determinante para que ocorra um
determinado resultado; é a condição ou causa para um determinado efeito ou consequência; é o estímulo que condiciona uma resposta. Neste estudo a variável independente considerada foi o programa de intervenção parental “MaisPaisMaisBebés”,
conforme descrito no Capítulo 6.
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– Variáveis de controlo, entendidas como “os fatores que são controlados pelo experimentador para neutralizar qualquer efeito que possa ter no fenómeno que está a ser
observado” (Carmo & Ferreira, 1998, p. 241): a idade, o género, as habilitações
académicas, a situação atual no emprego, o planeamento da gravidez, a frequência
de um curso de preparação para o parto e as características do recém-nascido, foram
analisadas para garantir a equivalência entre o grupo que participou no programa e o
grupo de controlo, que não participou.

8.2.2 – Desenho do estudo
Conforme já foi referido, nesta investigação desenvolvemos um estudo quasi-experimental com pré e pós teste, com dois grupos de Pais, experimental e controlo em dois
momentos:
Momento 1 (M1) – Recolha de dados pré-teste (preenchimento do questionário com
informação sociodemográfica dos participantes e dois questionários de autorrelato: Índice
de Stresse Parental (ISP) e Escala de Confiança Parental (ECP), efetuada às mães
(Grupo experimental e Grupo controlo) antes do início da intervenção com o programa
“MaisPaisMaisBebés”.
Momento 2 (M2) – Preenchimento dos dois questionários no pós-teste (ISP e ECP) e
do questionário de avaliação da satisfação com o programa após a finalização da
intervenção de 12 semanas.
Quadro 13 – Desenho do estudo quasi-experimental nos dois momentos:
pré-teste (M1) e pós-teste (M2).
M1
Pré-teste
Mães de bebés com idades
Intervenção com o programa
compreendidas entre as 1-8
“MaisPaisMaisBebés”
semanas
(12 semanas)
Grupo
Experimental ▪ Questionário de caracterização socio demográfica e sobre
gravidez, parto e pós-parto
▪ ISP
▪ ECP
M1
Pré-teste
Mães de bebés com idades
O
compreendidas entre as 1-8
semanas
Grupo
Controlo
▪ Questionário de caracterização socio demográfica e sobre
gravidez, parto e pós-parto
▪ ISP
▪ ECP

M2
Pós-teste
Mães de bebés com idades
compreendidas entre as
13-21 semanas
▪ ISP
▪ ECP

M2
Pós-teste
Mães de bebés com idades
compreendidas entre as
13-21 semanas
▪ ISP
▪ ECP
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8.2.3 – População e amostra
A população alvo deste estudo foi constituída por mães primíparas.
O recrutamento das participantes foi realizado nos cursos de preparação para o
parto/parentalidade existentes nas maternidades e centros de saúde da região centro,
que mostraram disponibilidade após a realização de ações de apresentação/sensibilização sobre o programa “MaisPaisMaisBebés” junto dos mesmos. Foram também
criados flyers com a divulgação das intervenções e distribuídos pelas instituições de
saúde da região centro.
O método escolhido para a seleção das participantes foi o de amostragem não
probabilística, por conveniência, que é formada por sujeitos facilmente acessíveis num
determinado local.
Foram estabelecidos como critérios de inclusão na amostra: mães de primeira vez,
com bebés de idades compreendidas entre a primeira e oitava semana; que demonstraram interesse em participar no programa de intervenção “MaisPaisMaisBebés”; de
gravidez de termo, sem patologias associadas, quer ao percurso gestacional, quer ao
recém-nascido.
Dado não ter sido possível estabelecer a aleatoriedade da amostra como seria
desejável, procurámos assegurar que as mães possuíam características semelhantes, de
modo a garantir a equivalência entre os grupos experimental e controlo, de forma a
diminuir as ameaças à validade interna da investigação (Carmo & Ferreira, 1998).
Ao garantir essa semelhança podemos aumentar a probabilidade de que os resultados
obtidos pela implementação do programa “MaisPaisMaisBebés” se devem aos
contributos do mesmo e não ao acaso.
No grupo experimental, participaram em menos de 90% das sessões duas mães
(5,13% das mães participantes) e oito pais (27.59% dos pais participantes). Estes
sujeitos, mães e pais, não foram incluídos na amostra utilizada para a análise dos resultados, uma vez que considerámos que não tinham tido a dosagem de programa necessária. Os motivos referenciados pelos Pais para a não participação, relacionaram-se com
indisponibilidades face à atividade profissional exercida.
A amostra final do estudo ficou assim, constituída por 72 mães, das quais 37
pertenciam ao grupo experimental e 35 ao grupo de controlo.
Quanto aos pais, figura paterna, participaram no programa “MaisPaisMaisBebés”, 21
pais, sendo, deste modo, o nosso grupo experimental constituído por 21 casais. Os pais
não foram considerados no grupo de controlo uma vez que o nosso objetivo não foi
analisar o impacto da intervenção neles próprios, mas sim analisar como é que a sua
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participação contribuiu para a mudança relatada pelas mães no nível de stresse parental
experienciado.

8.2.4 – Procedimentos
Para este estudo foram constituídos três grupos de Pais participantes no programa
”MaisPaisMaisBebés”. A equipa de dinamizadores foi a mesma nos três grupos. Foi
coordenada pela investigadora deste estudo, responsável principal pela dinamização das
sessões. Participaram na dinamização três enfermeiros especialistas em enfermagem de
saúde materna e obstétrica com formação em educação parental e com experiência no
domínio da intervenção com grupos de Pais. Fizeram também parte destas equipas estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem, os quais dinamizaram os exercícios de
recuperação física.
No sentido de garantir a uniformidade de informações entre os vários elementos da
equipa de dinamizadores, responsáveis pela implementação do programa, realizou-se
uma sessão de formação preparatória com a duração de três horas, com a presença de
todos os intervenientes, onde foi dado a conhecer o programa, os instrumentos de
recolha de dados e seu cronograma de aplicação, com a finalidade de uniformizar os
momentos de investigação, bem como atitudes e comportamentos a ter durante a
intervenção.
Para o recrutamento dos participantes que constituíram a nossa amostra foram
realizadas várias ações de sensibilização, durante os cursos de preparação para o
parto/parentalidade de instituições de saúde da zona centro, onde foi apresentado o
programa, os seus objetivos e a equipa de dinamizadores. No final das mesmas, os Pais
(mãe e/ou pais) que revelaram interesse e disponibilidade pessoal e laboral para
participar no programa realizavam uma pré-inscrição junto da equipa de investigação
através de email. Alguns dos casais residiam longe do local onde se iriam desenvolver as
sessões e por esse motivo referiram logo a sua indisponibilidade para participar. A estes
foi solicitada o seu consentimento para a participação na investigação fazendo parte do
grupo de controlo. Este foi um dos critérios utilizado na constituição do grupo de controlo:
Pais com interesse em participar, mas que não o podiam fazer por questões relacionadas
com disponibilidade e dificuldades de acesso. Um outro critério para a constituição do
grupo de controlo foi a ordem de formalização das inscrições (após o nascimento do
bebé): as primeiras mães/pais a se inscreverem no programa constituíam o grupo de
intervenção. Os seguintes ficavam em lista de espera, tendo sido informadas que poderiam participar no programa num outro momento, tendo constituído o grupo de controlo.
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Deste modo o grupo de controlo ficou constituído por Pais com interesse em
participarem no programa, mas que por diferentes motivos, incluindo dificuldades de
acesso ou terem manifestado interesse depois de o grupo de intervenção estar completo,
não o puderam fazer. No final do programa, todos os Pais que participaram na
investigação, grupo experimental e grupo de controlo, foram convidados a assistir a um
worshop sob a temática da introdução da alimentação diversificada no bebé, visto ter sido
um dos assuntos que despertou o interesse de todos.
A implementação do programa decorreu de setembro de 2015 a junho de 2016 tendo
neste período sido dinamizados três grupos de Pais. O primeiro decorreu de setembro a
dezembro de 2015, o segundo de fevereiro a abril de 2016 e o terceiro de março a junho
de 2016.
Em cada um dos três grupos dinamizados foi realizada, no início da primeira sessão
(Pré-teste) e no final da ultima sessão (Pós-teste), a recolha de dados através dos
instrumentos selecionados.
Tendo em conta as atividades planeadas para as sessões, foram mobilizados os
recursos materiais necessários como projetor multimédia, papel variado, canetas, materiais policopiados e ainda colchões, barras, bolas e almofadas entre outros.
Acrescentamos que o programa de intervenção “MaisPaisMaisBebés”, não contemplava qualquer incentivo económico para ao Pais participantes, isto é, eles deslocavam-se para os locais onde eram realizadas as sessões voluntariamente sendo os custos de
deslocação assumidos por cada um.
Dado ao facto de as sessões ocorrerem no final do dia e da grande maioria das mães
se encontrar a amamentar, providenciámos um espaço na sala com café/chá, fruta e
bolachas acessível a todos os participantes. No final de cada sessão havia sempre um
pequeno lanche para todos os participantes que era também um espaço de convívio e de
partilha entre o grupo e entre os dinamizadores.
No decurso da implementação do programa “MaisPaisMaisBebés”, foram ainda
consideradas algumas responsabilidades de carater ético evidenciadas por Fine (1980),
designadamente esclarecimento dos participantes sobre o nível de qualificação dos
dinamizadores das sessões, clarificação dos objetivos do programa, assim como dos
momentos onde seria pedida a sua participação na investigação. Foi também garantida a
construção de uma relação securizante e recíproca com o compromisso dos dinamizadores em proteger cada um dos participantes de possíveis críticas de outros elementos do
grupo, assegurando que todos se mantinham focados na partilha de experiências e
aprendizagens, e não na interpretação do comportamento alheio.
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No que diz respeito aos princípios éticos relacionados em particular com a
investigação desenvolvida neste estudo, foram considerados os seguintes pressupostos
(Almeida & Freire, 2000):
– A pesquisa teve o seu início após o estudo ter sido avaliado a nível ético por uma
Comissão de Ética, conforme referido no Capítulo 4;
– Foi assegurado o consentimento informado para fazerem parte no estudo, isto é, o
consentimento dos participantes após terem sido informados dos objetivos da
investigação;
– Foi respeitada a liberdade dos participantes que por motivos vários recusaram
integrar a mesma, quer na fase de divulgação, quer na fase de implementação;
– Foi garantida a confidencialidade dos resultados obtidos bem como a proteção da
identidade dos sujeitos.
Com o propósito de fidelizar os participantes às diversas sessões desenvolveu-se
uma estratégia de sensibilização através do envio de SMS (Short Message Service) na
véspera ou manhã da sessão, informativo da temática a abordar e da importância da
participação na mesma, como o mostra o seguinte exemplo:
“Estimadas Mamãs Papás e Bebés hoje temos mais um encontro do
programa “MaisPaisMaisBebés”. O tema de hoje é “Recuperando a forma física”.
O São Pedro prometeu dar uma ajuda com este sol magnífico, por isso vamos lá
a sair de casa e aproveitar o ar puro que é benéfico para tod@s, Pais e Bebés.
Contamos convosco mais logo!”

8.2.5 – Instrumento de recolha de dados
Na seleção dos instrumentos para avaliação dos resultados da intervenção do
programa “MaisPaisMaisBebés”, foram considerados os objetivos desta investigação.
Recorremos a instrumentos de carácter quantitativo, concretamente através do uso
das escalas de stresse (Índice de Stresse Parental) e confiança parental (Escala de
Confiança Parental), que no momento inicial da intervenção (M1) foram complementados
com um questionário elaborado pela investigadora com dados de caracterização
sociodemográfica, sobre gravidez, parto e pós-parto das participantes.
Utilizámos o Índice de Stresse Parental (ISP) – Domínio dos Pais, com o objetivo de
determinar o nível de stresse parental manifestado pelas mães após o nascimento do seu
primeiro filho. O Índice de Stresse Parental (ISP) utilizado foi a versão portuguesa
(Santos, 1992,1997, 2002) para 1 mês – 3 anos do Parenting Stress Índex (PSI), da
autoria de Richard Abidin. É um questionário para aplicação a Pais (mãe e pai) e constitui
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uma técnica de despiste e diagnóstico que fornece uma medida da magnitude do stresse
que ocorre no sistema Pais-filhos (Abidin, 1990,1995; Abidin & Brunner, 1995).
O ISP é constituído por 132 itens e permite calcular resultados por subescalas, por
domínio e por total de stresse. O ISP permite avaliar dois domínios principais de fontes
geradoras de stresse na relação Pais-filhos: as características da criança – Domínio da
criança; e as características da figura parental – Domínio dos Pais. Cada domínio integra
várias subescalas, as quais possibilitam a identificação de fontes específicas de stresse.
Considerando o objetivo do presente estudo, optámos apenas por usar o Domínio dos
Pais, o qual é constituído por 54 itens, integrando 7 subescalas. As subescalas que
compõem o ISP – Domínio dos Pais, são Sentido de competência com 13 itens,
Vinculação com 7 itens, Restrição do papel com 7 itens, Depressão com 9 itens, Relação
marido/mulher com 7 itens, Isolamento social com 6 itens e Saúde com 5 itens. Para
qualquer das subescalas, resultados mais altos são indicadores de mais stresse e de
maior perturbação. No Capítulo 4 desta investigação foi efetuada a explicação pormenorizada deste índice.
Para medir a confiança parental manifestada pelos cuidadores dos bebés usámos a
Escala de Confiança Parental (ECP), a versão portuguesa da Karitane Parenting
Confidence Scale (KPCS) da autoria de Črnčec, Barnett, & Matthey (2008a, 2008b),
validada para a população portuguesa por Pinto, Figueiredo, Pinheiro, e Canário (2016).
Esta escala permite medir a confiança parental dos Pais de bebés dos 0 aos 12 meses.
A obtenção de uma pontuação alta indica que as figuras parentais estão confiantes no
aspeto avaliado nesse item, isto é, quanto maior a pontuação do cuidador, maior a sua
perceção de confiança parental. A versão final da ECP contém 15 itens com um intervalo
possível de pontuações de 0-45 (Črnčec, Barnett, & Matthey, 2008b). A explicação mais
pormenorizada desta escala encontra-se, à semelhança da anterior, descrita no Capítulo
4 desta tese.
Ao longo do desenvolvimento do programa, os participantes foram convidados a
avaliar individualmente cada sessão no final das mesmas. Foi ainda realizada na última
sessão, a avaliação da satisfação com o programa “MaisPaisMaisBebés”, por todos os
participantes do grupo experimental, que responderam a um Questionário de Avaliação
da Satisfação. A análise e interpretação dos resultados destas avaliações serão descritas
no Capítulo 9 desta investigação.
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8.2.6 – Análise dos dados
Para a análise dos dados quantitativos utilizámos o software SPSS versão 24.0 para
Windows. Para averiguar a equivalência entre os grupos (experimental e controlo) no pré-teste (M1) foram utilizados testes paramétricos como o teste t de Student para amostras
independentes (variáveis contínuas) e testes não paramétricos como o Qui-quadrado
(variáveis categoriais ou nominais). Recorremos também à análise descritiva dos dados
pela distribuição de frequências, assim como a parâmetros de tendência central e
dispersão (média, desvio padrão e percentagem).
Na análise da mudança ocorrida utilizámos ainda testes para análise da variância
para medidas repetidas, utilizando o Geral Linear Model, designadamente ANOVA, por
nos permitir fazer comparações entre as diferentes variáveis em função do grupo (experimental vs controlo) e ao longo do tempo (pré-teste vs pós-teste). Esta opção foi baseada
no facto de este ser um dos procedimentos mais robustos para este tipo de comparações
e ter capacidade para aumentar o poder estatístico das análises (Field, 2009; Tabachnick
& Fidell, 2007).
Para além do poder estatístico apresentamos ainda a estimação da magnitude do
efeito nos resultados encontrados, bem como a interpretação, dessa magnitude usando o
eta-quadrado parcial (η²p). O eta-quadrado parcial (η²p) foi interpretado de acordo com as
grelhas propostas por Cohen, que considera a interpretação da magnitude do efeito em
pequena, média, larga e muito larga, correspondendo respetivamente a 0.20, 0.50, 0.80 e
1.30. (Chernyshenko, Kankaraš, & Drasgow, 2018; Cohen, 2013).
Analisámos também a consistência interna global de ambas as escalas usadas neste
estudo, concretamente para o ISP – Domínio dos Pais e para a Escala de Confiança
Parental (ECP). Para o stresse calculámos o coeficiente alpha de Cronbach na amostra
total de mães (grupo experimental e controlo; N = 72). Os valores obtidos comprovam
que a escala apresenta uma consistência interna muito elevada para o total das Mães,
quer no momento 1, antes da intervenção (0.90), quer no segundo momento no final da
intervenção (0.99). Já em relação à confiança, a consistência interna global da escala
ECP, pelo cálculo do coeficiente alpha de Cronbach, comprova que a escala apresenta
uma consistência interna muito elevada para o total das Mães (N=72), quer no momento
1, antes da intervenção (0.92), quer no segundo momento, no final da intervenção (0.95).
A maioria dos autores considera que valores para alpha superiores a 0.70 são
reveladores de uma boa consistência interna.
Passamos de seguida a descrever os resultados obtidos.
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8.3 – RESULTADOS
Como já referido anteriormente, para avaliação da eficácia do programa
“MaisPaisMaisBebés” na diminuição do stresse parental percebido pelas mães primíparas que fizeram parte deste estudo e no aumento da sua confiança parental, realizámos
um estudo quasi-experimental, com um desenho pré e pós-teste, com medidas repetidas,
que envolveu a constituição de dois grupos, experimental e controlo.
Por forma a verificar se existiam diferenças significativas entre os grupos no que diz
respeito às características sociodemográficas e ao stresse e confiança parental que
pudessem fragilizar os resultados obtidos, caso não se verificasse uma equivalência
entre os dois grupos, foi efetuada a comparação dos grupos na fase do pré-teste (M1).

8.3.1 – Caracterização da amostra e equivalência dos grupos experimental e
controlo
De seguida iremos caracterizar os dois grupos, experimental e controlo e, ainda,
confirmar a homogeneidade entre grupos na fase do pré-teste.
Como já referimos a amostra ficou constituída por 72 mães, 37 no grupo experimental
(GE) e 35 no grupo controlo (GC).
A análise das características sociodemográficas das mães no pré-teste (antes da
intervenção), mostrou que o GE e o GC eram equivalentes, isto é, as diferenças entre
ambos não se mostraram significativas para as variáveis analisadas. Passamos a
descrever os resultados dessas análises, os quais se encontram na Tabela 14.
No GE, a idade das mães apresentava uma média de 32.78±3.89 anos, tendo a mais
nova 23 anos e a mais velha 39 anos. No GC, a idade das mães apresentava uma média
de 33.14±4.55 anos, sendo a mais nova com 26 anos e a mais velha com 44 anos. As
diferenças ao nível da idade entre os dois grupos não são estatisticamente significativas
(p = 0.719).
Em relação ao estado civil, verificámos que em ambos os grupos as mães são
maioritariamente casadas ou numa união de facto (94.6% e 88.6%, nos grupos experimental e de controlo, respetivamente). A associação não é significativa indicando que os
dois grupos são equivalentes face a esta variável (p = 0.423).
Quanto às habilitações académicas constatámos que 56.8% e 62.9% das mães,
respetivamente no grupo experimental e de controlo, possuíam formação de nível
superior, enquanto 43.2% das mães do grupo experimental e 37.1% do grupo de
controlo, apresentavam formação de nível inferior. Os resultados do teste para estas
variáveis mostraram que os dois grupos são equivalentes (p = 0.598).
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Em relação ao emprego constatámos que a grande maioria das mães de ambos os
grupos estavam empregadas, 93.8% do grupo experimental e 81.6% do grupo de
controlo. Em situação de desemprego encontravam-se 16.2% e 11.4% respetivamente
dos grupos experimental e controlo. Os resultados mostraram que não existe associação
significativa entre os grupos face à situação de emprego das mães (p = 0.736).
Tabela 14 – Características sociodemográficas das mães e comparação entre
os grupos (Experimental e Controlo) no pré-teste (M1): médias, desviospadrão e valores dos testes t de Student e Qui-quadrado (c2).
Grupo
Variável

Experimental
(n = 37)

Controlo
(n = 35)

t / c2 (gl)

P

32.78±3.89

33.14±4.55

-0.36 (70)

0.719

2 (5.4)

4 (11.4)

Casado / União de facto

35 (94.6)

31 (88.6)

0.85 (1)

0.423

Sem ensino superior

16 (43.2)

13 (37.1)

Com ensino superior

21 (56.8)

22 (62.9)

0.28 (1)

0.598

Desempregado

6 (16.2)

4 (11.4)

Empregado

31 (93.8)

31 (81.6)

0.35 (1)

0.736

Idade da mãe; " ± $
Estado civil;
n (%)
Habilitações;
n (%)
Situação de
emprego;
n (%)

Teste

Solteiro

Os aspetos relacionados com o decurso da gravidez e trabalho de parto das mães,
foram também analisados e calculada a equivalência dos dois grupos de mães antes da
intervenção (cf. Tabela 15). Assim e relativamente ao planeamento da gravidez,
verificámos que para a grande maioria das mães a gravidez foi planeada, 91.9% do grupo
experimental e 88.6% do grupo de controlo. Menos representativas foram as mães que
não planearam a gravidez, 8.1% do grupo experimental e 11.4% do grupo de controlo.
Os resultados do teste Qui-quadrado mostram não existir associação estatisticamente
significativa quanto ao planeamento da gravidez entre os dois grupos de mães
(p = 0.707).
De referir também o facto de 78.4% dos partos terem decorrido com analgesia
epidural para as mães do grupo experimental e 80.0% para o grupo de controlo. Estes
resultados revelam elevados níveis de qualidade na atividade assistencial durante a
realização do mesmo. Os resultados do teste mostraram não haver associação significativa entre os grupos de mães no facto de terem realizado analgesia epidural durante o
trabalho de parto (p = 0.866).
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Quando falamos de parto importa também saber da sua tipologia, assim verificámos
que a maioria dos nascimentos ocorreram por via vaginal, 75.7% no grupo experimental e
68.6% no grupo controlo. Por cesariana ocorreram em 24.3% e 31.4% dos partos,
respetivamente dos grupos experimental e controlo. Os resultados para estas variáveis
confirmaram a existência de uma equivalência entre os dois grupos (p = 0.501).
A presença da figura paterna em todo o processo gravídico-puerperal é um elemento
importante para o bem-estar do casal e para o sucesso da parentalidade. Verificámos
que os pais tiveram uma presença contínua nas consultas de vigilância pré-natal,
concretamente 75.7% e 71.4%, respetivamente nos grupos experimental e controlo. Com
menor representatividade temos os pais que estiveram presentes somente em algumas
consultas: 24.3% do grupo experimental e 28.6% do grupo de controlo. Os resultados do
teste mostraram que a presença dos maridos/companheiros nas consultas de vigilância
de gravidez foi equivalente no grupo de mães que participaram no programa e nas que
não participaram (p = 0.683).
Foi também considerada a variável presença do pai no trabalho de parto. Verificámos
que a maioria dos pais acompanhou as mães durante o trabalho de parto, concretamente
91.9% do grupo experimental e 88.6% do grupo de controlo. Não estiveram presentes
neste momento 8.1% dos pais do grupo experimental e 11.4% dos pais do grupo de
controlo. Os resultados mostraram não existir associação significativa entre os dois
grupos de mães nesta variável (p = 0.707).
A idade gestacional considerada no términus da gravidez foi também considerada
neste estudo. No grupo experimental, as mães apresentavam uma média de 38.86±1.06
semanas de gravidez, sendo que para a grande maioria das mães a gravidez terminou às
39 semanas (37.8%), logo seguida das mães cuja gravidez terminou às 38 semanas
(29.7%). Nos extremos temos as mães cuja gravidez terminou às 37 e 41 semanas de
gestação, ambas com 8.1% dos casos. No grupo de controlo, as mães apresentavam
uma média de 39.23±1.31 semanas de gravidez. O grupo com maior expressão foi o das
mães cuja gravidez terminou às 40 semanas (31.4%), logo seguida das mães cuja
gravidez terminou às 39 semanas (22.9%). A gravidez terminou às 37 semanas para
14.3% deste grupo de mães e às 41 semanas para 17.1%. Os resultados mostraram não
haver diferenaça estatisticamente significativa entre a condição do grupo e a idade
gestacional (p = 0.198).
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Tabela 15 – Dados relativos à gravidez e trabalho de parto: comparação entre
os grupos experimental e controlo no pré-teste (M1): médias, desviospadrão e valores dos testes t de Student e Qui-quadrado (c2).
Grupo
Variável

Teste

Experimental
(n = 37)

Controlo
(n = 35)

3 (8.1)

4 (11.4)

Planeamento da
gravidez; n (%)

Não planeada
Planeada

34 (91.9)

31 (88.6)

Analgesia no TP;
n (%)

Sem epidural

8 (21.6)

7 (20.0)

Com epidural

29 (78.4)

28 (80.0)

Vaginal

28 (75.7)

24 (68.6)

Cesariana

9 (24.3)

11 (31.4)

Presença do pai nas
consultas; n (%)

Algumas vezes
Sempre

9 (24.3)

10 (28.6)

28 (75.7)

25 (71.4)

Presença do pai no
TP; n (%)

Não

3 (8.1)

4 (11.4)

Sim

34 (91.9)

31 (88.6)

38.86±1.06

39.23±1.31

Tipo de parto; n (%)

Semanas de gestação; " ± $

t / c2 (gl)

P

0.23 (1)

0.707

0.03 (1)

0.866

0.45 (1)

0.501

0.17 (1)

0.683

0.23 (1)

0.707

-1.30 (70)

0.198

Na análise incluímos alguns dados referentes aos bebés, filhos das mães nos dois
grupos (cf. Tabela 16). No total fizeram parte deste estudo 72 bebés, 37 pertencentes ao
grupo experimental e 35 ao grupo de controlo. No início do estudo os bebés tinham uma
média de idades de 5.14±1.92 semanas no caso do grupo de experimental, de 5.86±1.72
semanas para o grupo de controlo. Os resultados mostram não haver diferença
estatisticamente significativa (p = 0.097), entre os grupos de mães relativamente à idade
dos bebés.
Os resultados também demonstram não haver diferença estatisticamente significativa
(p = 0.532) entre os dois grupos em análise face ao peso do bebé ao nascer. Os bebés
do grupo experimental apresentavam uma média de 3.25 ±0.47 quilogramas de peso e os
do grupo controlo uma média de 3.18±0.51 quilogramas de peso.
Quanto ao género dos bebés verificámos que esta variável se comportava de modo
diferente nos dois grupos. Assim, no grupo experimental a maioria dos bebés era do
género masculino, isto é 56.8%, enquanto 43.2% pertenciam ao género feminino. Já em
relação ao grupo de controlo constatámos que 65.7% dos bebés eram do género
feminino, enquanto 34.3% do género masculino. Apesar de termos verificado esta
discrepância em relação ao género dos bebés nos dois grupos, os resultados demons-
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traram não existir associação estatisticamente significativa (p = 0.056) entre o grupo
experimental e o grupo de controlo.
Foi ainda considerada nesta análise o tipo de alimentação dos bebés e verificámos
que no grupo experimental 67.6% faziam aleitamento materno exclusivo, enquanto 27.0%
complementavam com suplemento e 5.4% usavam leite adaptado. Já no grupo de
controlo, 57.1% faziam aleitamento materno exclusivo, enquanto 28.6% complementavam com suplemento e 14.3% usavam leite adaptado. Os resultados, mostraram não
haver associação significativa entre os dois grupos de mães face ao tipo de alimentação
dos bebés (p = 0.409).
Tabela 16 – Dados relativos aos bebés e comparação entre os grupos
experimental e de controlo no pré-teste (M1): médias, desvios-padrão e
valores dos testes t de Student e Qui-quadrado (c2).
Grupo
Variável

Teste

Experimental
(n = 37)

Controlo
(n = 35)

t / c2 (gl)

P

Idade do bebé (semanas); " ± $

5.14±1.92

5.86±1.72

-1.68 (70)

0.097

Peso do bebé (kg); " ± $

3.25±0.47

3.18±0.51

0.36 (70)

0.532

Masculino

21 (56.8)

12 (34.3)
3.66 (1)

0.056

Feminino

16 (43.2)

23 (65.7)

Leite materno

25 (67.6)

20 (57.1)

Suplemento

10 (27.0)

10 (28.6)

1.79 (2)

0.409

2 (5.4)

5 (14.3)

Género do bebé;
n (%)

Tipo de
alimentação;
n (%)

Leite adaptado

Em relação à variável dependente, stresse parental, avaliado neste estudo através do
Índice de Stresse Parental (ISP) – Domínio dos Pais, verificámos que as mães do grupo
de controlo obtiveram médias mais elevadas para stresse total e para todas as suas
subescalas comparativamente com os valores revelados pelo grupo experimental (cf.
Tabela 17) no momento do pré-teste. Porém, os resultados do teste t mostram não existir
diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos de mães quer para o total
do ISP (p = 0.153), quer para todas as suas subescalas (valores de p entre 0.166 e
0.898). Estes resultados permitem-nos dizer que antes da implementação do programa
“MaisPaisMaisBebés” os dois grupos de mães eram equivalentes na perceção do stresse
parental experienciado.

188

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

Tabela 17 – Resultados do ISP no grupo experimental e no grupo de controlo no
pré-teste (M1): médias, desvios-padrão e valores dos testes t de Student.
Grupo

Teste

Experimental
(n = 37)
"±$

Controlo
(n = 35)
"±$

t (gl)

P

183.86±10.09

189.31±19.94

-1.45 (50)

0.153

H – Sentido de competência

42.89±3.32

44.29±5.27

-1.33 (57)

0.188

I – Vinculação

19.16±2.41

19.26±3.69

-0.13 (58)

0.898

J – Restrição do papel

30.14±2.14

30.80±2.64

-1.18 (70)

0.243

L – Depressão

28.27±3.76

29.31±5.23

-0.98 (70)

0.332

M – Relação marido/mulher

28.68±2.46

29.74±4.11

-1.35 (70)

0.183

N – Isolamento social

18.03±1.69

18.57±2.58

-1.05 (58)

0.297

O – Saúde

16.70±2.03

17.34±1.85

1.40 (70)

0.166

Variável

ISP – Domínio dos Pais

Outra das variáveis em estudo, a Confiança Parental foi igualmente sujeita ao mesmo
tipo de análise antes do início do programa de intervenção (cf. Tabela 18). À semelhança
dos resultados obtidos para o stresse parental, verificámos que as mães do grupo de
controlo revelaram médias de confiança parental mais elevadas (23.86) comparativamente com as mães do grupo experimental (21.27). No entanto os resultados do teste t
indicam-nos que essa diferença não é estatisticamente significativa (p = 0.101) permitindo-nos dizer que em relação à confiança parental os dois grupos de mães eram
também equivalentes.
Tabela 18 – Resultados da ECP no grupo experimental e no grupo de controlo no
pré-teste (M1): médias, desvios-padrão e valores dos testes t de Student.
Grupo
Variável

Confiança parental

Experimental
(n = 37)
"±$

Controlo
(n = 35)
"±$

t (gl)

P

21.27±5.54

23.86±7.43

-1.67 (70)

0.101

De acordo com os resultados descritos podemos afirmar que os dois grupos que
constituíram a amostra deste estudo (grupo experimental e grupo de controlo) eram
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equivalentes na fase do pré-teste nas diferentes variáveis analisadas. Esta situação
permite-nos confirmar que os resultados obtidos pelo grupo experimental após a
implementação do programa se deverão, com maior probabilidade, à participação
no mesmo.
8.3.2 – Mudança entre o pré e o pós-teste
Apresentaremos de seguida os resultados relativos à análise efetuada no estudo
quasi-experimental, referente às 72 mães da nossa amostra, 37 do grupo experimental
e 35 do grupo de controlo, no sentido de verificar a eficácia do programa
“MaisPaisMaisBebés”. No que se refere à participação dos maridos/companheiros no
programa, 21 mães do grupo experimental participaram na intervenção acompanhadas
dos seus maridos/companheiros e 16 participaram sozinhas.

8.3.2.1 – Stresse parental
Os resultados apresentados na Tabela 19 indicam efeitos de interação significativos
(grupo X tempo) para o stresse total e para as suas subescalas.
Para o stresse total autorrelatado pelas mães, os resultados do teste da análise de
variância para medidas repetidas foram estatisticamente significativos, assim como os
valores do eta quadrado parcial (η²p) obtidos indicam um efeito de magnitude larga
(p < 0.001, η²p = 0.91). No grupo experimental observámos uma diminuição no nível
médio de stresse parental das mães de 183.87±10.09, antes da intervenção, para
95.38±16.97 após a implementação do programa. No grupo de controlo observou-se
apenas uma ligeira redução entre o pré teste (189.31±19.94) e o pós-teste
(181.63±19.18).
Também os resultados nas subescalas mostraram a existência de diferenças
estatisticamente significativas assim como efeitos de interação significativos (grupo X
tempo) com uma redução entre os dois momentos no grupo experimental superiores aos
do grupo de controlo e valores de eta quadrado parcial todos superiores a 0.69. Assim
observámos uma magnitude de efeito média para as subescalas I – Vinculação
(p < 0.001), η²p = 0.76), L – Depressão (p < 0.001, η²p = 0.74), N – Isolamento social
(p < 0.001, η²p = 0.69) e O – Saúde (p < 0.001, η²p = 0.69), pois o valor de eta quadrado
parcial (η²p) é sempre superior a 0.50 (Chernyshenko, et al., 2013). Já em relação às
subescalas H – Sentido de competência (p < 0.001, η²p = 0.85), J – Restrição do papel
(p < 0.001, η²p = 0.90) e M – Relação marido/mulher (p < 0.001, η²p = 0.87), observámos
em todas as subescalas diferenças estatisticamente significativas e simultaneamente
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Tabela 19 – Resultados da análise de variância para medidas repetidas do stresse parental das mães: grupo experimental e controlo.

183.87±10.09

21.76±4.99

95.38±16.97

19.26±3.69

44.29±5.27

189.31±19.94

29.57±2.66

18.14±3.63

43.06±5.30

181.63±19.18

Pós

197.90 (< 0.001)

630.70 (< 0.001)

215.47 (< 0.001)

384.16 (< 0.001)

675.57 (< 0.001)

F (p)

Grupo X Tempo

0.87

0.74

0.90

0.76

0.85

0.91

η²p

TE

Grupo

42.89±3.32

10.86±2.55

30.80±2.64

28.20±5.19

478.56 (< 0.001)

0.69

Controlo
(n = 35)
!±#

H – Sentido de competência
19.16±2.41

13.27±3.20

29.31±5.23

28.63±4.10

155.44 (< 0.001)

0.69

Experimental
(n = 37)
!±#

I – Vinculação

30.14±2.14

15.70±3.94

29.74±4.11

17.20±2.08

153.43 (< 0.001)

Variáveis

J – Restrição do papel

28.27±3.76

13.08±2.97

18.57±2.58

16.83±1.49

Pré

L – Depressão

28.68±2.46

10.68±2.51

17.34±1.85

Pós

M – Relação marido/mulher

18.03±1.69

10.03±1.88

Pré

N – Isolamento social

16.70±2.03

ISP – Domínio dos Pais

O – Saúde
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uma magnitude de efeito larga, pois o eta quadrado parcial (η²p) é em todas as situações
superior a 0.80 (Cohen, 1998), significando que pelo menos 80% da variância na variável
dependente é devida ao efeito da variável independente: neste caso o programa
“MaisPaisMaisBebés”.

8.3.2.2 – Impacto do programa face à participação do marido/companheiro na intervenção
Um outro objetivo do nosso estudo era analisar se as mães cujos maridos/
/companheiros participaram no programa usufruíam de modo diferente do programa no
que à redução do stresse parental diz respeito.
Com este objetivo conduzimos análises da variância para medidas repetidas, apenas
com o grupo experimental, utilizando o Geral Linear Model designadamente ANOVA por
nos permitir fazer comparações ao longo do tempo (pré-teste vs pós-teste). Deste modo,
os resultados que passamos a descrever referem-se exclusivamente às mães do grupo
experimental.
Os resultados apresentados na Tabela 20 indicam efeitos de interação significativos
(grupo X tempo) para o stresse total e para as subescalas L – Depressão e O – Saúde,
mas não para as outras subescalas.
De acordo com os resultados obtidos para o stresse total autorrelatado pelas mães,
os resultados do teste da análise de variância para medidas repetidas foram marginalmente significativos e com os valores do eta quadrado parcial a indicar um efeito de
magnitude pequena (p < 0.10, η²p = 0.10). No grupo de mães que participaram no
programa sozinhas observámos uma diminuição no nível médio de stresse parental de
180.19±9.18, antes da intervenção, para 98.94±23.66 após essa ter terminado. No grupo
de mães que participaram acompanhadas observou-se uma redução entre o pré teste
(186.67±10.05) e o pós-teste (92.67±8.96) mais acentuada, indicando que as mães que
participaram no programa com os seus maridos/companheiros retiram mais benefícios da
intervenção do que as que participaram sozinhas. Porém, este resultado tem de ser
interpretado com cautela, uma vez que estamos perante um valor de significância apenas
marginalmente significativo, o que explica o efeito de magnitude pequena encontrado.
Este resultado para o stresse total reflete os dois efeitos significativos encontrados para
as subescalas L – Depressão e O – Saúde e os quais passamos a descrever.
Na subescala L – Depressão, as mães que participaram no programa sozinhas
relataram uma diminuição no nível médio de stresse parental de 27.25±2.62 para
17.00±4.95,
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Tabela 20 – Resultados relativos à análise de variância para medidas repetidas do stresse parental das mães do grupo
experimental em função da participação do marido/companheiro na intervenção.
Participação do marido/companheiro (n = 37)

ISP – Domínio dos Pais
42.25±3.28

180.19±9.18

11.56±3.22

22.69±6.90

98.94±23.66

30.67±2.20

19.00±2.15

43.38±3.35

186.67±10.05

14.71±2.69

13.00±2.21

10.33±1.80

21.05±2.80

92.67±8.96

Pós

6.39 (0.016**)

2.26 (0.142)

0.61 (0.439)

1.83 (0.185)

4.06 (0.050*)

F (p)

Grupo X Tempo

0.01

0.16

0.06

0.02

0.05

0.10

η²p

TE

Variáveis

H – Sentido de competência

19.37±2.78

13.62±4.23

29.05±4.34

13.05±2.67

0.08 (0.783)

0.10

Participou
(n = 21)
!±#

I – Vinculação

29.44±1.90

17.00±4.95

29.10±2.53

10.76±2.17

3.67 (0.064*)

Pré

J – Restrição do papel

27.25±2.62

13.13±3.40

18.24±1.14

9.76±1.41

Pós

L – Depressão

28.13±2.34

10.56±2.97

17.24±2.17

Não participou
(n = 16)
!±#

Pré

M – Relação marido/mulher

17.75±2.24

10.38±2.36

0.02

N – Isolamento social

16.00±1.63

0.57 (0.455)

O – Saúde
** p < .05; * p < .10
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enquanto as que participaram acompanhadas relataram uma mudança mais acentuada:
de 29.05±4.37 para 14.71±2.69, indicando que as mães que participaram no programa
com os seus maridos/companheiros retiraram mais benefícios da intervenção do que as
que participaram sozinhas. Os resultados do teste da análise de variância para medidas
repetidas foram significativos, embora como os valores do eta quadrado parcial de
magnitude pequena (p < 0.05, η²p = 0.15).
Na subescala O – Saúde, as mães que participaram no programa sozinhas relataram
uma diminuição no nível médio de stresse parental de 16.00±1.63 para 10.38 ±2.36,
enquanto as que participaram acompanhadas relataram uma mudança mais acentuada:
de 17.24±2.17 para 9.76±1.41. De acordo com estes resultados as mães que
participaram no programa com os seus maridos/companheiros parecem ter retirado mais
benefícios da intervenção do que as que participaram sozinhas. Os resultados do teste
da análise de variância para medidas repetidas foram apenas marginalmente
significativos, com valores do eta quadrado parcial de magnitude pequena (p < 0.10,
η²p = 0.10), o que exige a interpretação deste efeito com moderação.

8.3.2.3 – Confiança parental
Um outro objetivo do nosso estudo foi, como já referimos, analisar o impacto do
programa na confiança parental relatada pelas mães.
Os resultados apresentados na Tabela 21 indicam efeitos de interação significativos
(grupo X tempo), com os valores do eta quadrado parcial obtidos a indicarem um efeito
de magnitude média (p < 0.001, η²p = 0.47). No grupo experimental observámos um
aumento na confiança parental das mães de 21.27± 5.54, antes da intervenção, para
40.49 (DP = 4.19) após a implementação do programa. No grupo de controlo observou-se
apenas um ligeiro aumento entre o pré teste (23.86±7.43) e o pós-teste (29.94±5.21).
Podemos assim afirmar que as mães que participaram no programa aumentaram mais a
sua confiança parental autorrelatada, comparativamente às que não participaram.
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Tabela 21 – Resultados relativos à análise de variância para medidas
repetidas da confiança parental das mães: grupo experimental e controlo.
Grupo
Experimental
(n = 37)
!±#

Variável

Confiança

Controlo
(n = 35)
!±#

Grupo X
Tempo

TE

Pré

Pós

Pré

Pós

F (p)

η²p

21.27±5.54

40.49±4.19

23.86±7.43

29.94±5.21

62.00
(< 0.001)

0.47

8.4 – DISCUSSÃO
Participaram neste estudo quasi-experimental, 72 mães, 37 no grupo experimental e
35 no grupo de controlo. Este estudo teve como objetivo verificar o impacto do programa
“MaisPaisMaisBebés”, na diminuição do stresse e no aumento da confiança parental de
mães primíparas, assim como o benefício na redução do stresse parental das mães face
à participação dos maridos/companheiros na intervenção juntamente com estas.
Os resultados obtidos no stresse parental autorrelatado indicam que a participação
no programa “MaisPaisMaisBebés” melhorou significativamente o nível de stresse parental das mães, isto é, as mães que frequentaram este programa de 12 semanas de
intervenção diminuíram significativamente o seu nível de stresse parental quando
comparadas às que não o frequentaram, quer no que se refere ao stresse total quer às
diferentes subescalas avaliadas. Paralelamente observámos que a magnitude do efeito
da intervenção avaliada através do eta quadrado parcial (η²p) foi larga para o stresse total
e média e larga para as suas subescalas.
Sabemos hoje, e à luz da literatura consultada, que o stresse parental é considerado
como fator de risco para o desenvolvimento e bem-estar infantil, assim como para a
dinâmica familiar, afetando negativamente as práticas parentais e a relação mães/pais-criança (Rodriguez-Jenkins & Marcenko, 2014; Theule, Wiener, Tannock, & Jenkins,
2013).
Este impacto positivo no stresse parental das participantes foi também observado
noutros estudos de intervenção, com diferentes desenhos, e com resultados também eles
promotores de uma parentalidade saudável.
Assim, um estudo desenvolvido por Osman, Saliba, Chaaya, e Naasan (2014), com
mães primíparas de recém-nascidos saudáveis e com o objetivo de avaliar o efeito de
duas intervenções na diminuição do stresse, concluiu que ambas as intervenções reduziram significativamente o stresse parental das mães 3 meses após o parto. Estas
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intervenções constavam de um filme de 20 minutos abordando fatores geradores de
stresse, comuns no período pós-parto e uma linha telefónica de atendimento 24 horas por
dia. As mães foram randomizadas em quatro grupos, filme, linha telefónica, ambas as
anteriores e grupo de controlo. Na avaliação dos níveis de stresse foi usada a Escala de
Stresse Percebido de Cohen, às oito e doze semanas após o parto. Os resultados
demonstraram que o filme e o uso da linha telefónica reduziram significativamente o
stresse das mães do estudo. Face a estes resultados, os investigadores consideraram
que intervenções simples podem ser facilmente implementadas e podem ter um impacto
importante no bem-estar psicoemocional das mães.
Também Bohr e colaboradores (2010) efetuaram um estudo piloto onde examinaram
a eficácia de um programa baseado num curso de parentalidade – “Right from the Start,”.
Constataram que o stresse dos Pais que frequentaram este curso diminuiu, ao mesmo
tempo que melhorou a sua confiança parental, o que funcionou como estímulo ao crescimento e desenvolvimento das suas habilidades parentais (Bohr, Halpert, Chan, Lishak, &
Brightling, 2010). Tal como estes autores encontrámos, no nosso estudo, um efeito
significativo da participação do nosso programa no aumento da confiança parental das
mães e com uma magnitude elevada.
De igual forma Park e Park desenvolveram um estudo quasi-experimental com o
objetivo de investigar os efeitos de um programa de reforço de habilidades comportamentais nos cuidados pós-parto para casais com o seu primeiro bebé (2019). Os resultados
deste estudo demonstraram que o programa baseado no modelo de habilidades
informativas-motivacionais-comportamentais, melhora os cuidados pós-parto, a vinculação entre Pais e recém-nascidos, a relação conjugal e o stresse parental materno,
reforçando as habilidades comportamentais necessárias para os cuidados pós-parto
(Park & Park, 2019).
Outros estudos avaliaram também o impacto positivo de outras intervenções no
stresse parental no pós-parto. É o caso de Tseng, Chen, e Lee (2010) que usaram a
música nas suas intervenções, de Dritsa, Dupuis, Lowensteyn, e Da Costa (2009) que
utilizou um programa de exercício físico em casa e ainda um programa de visitas domiciliárias desenvolvido por enfermeiros (Roman et al., 2009). Apesar de estarmos a falar de
intervenções com diferentes especificidades, os resultados encontrados, à semelhança
dos participantes que integraram o programa “MaisPaisMaisBebés”, verificaram uma
diminuição significativa no stresse parental das participantes após as diferentes intervenções.
Numa outra investigação com Pais de crianças de 1 aos 3 meses, Beyer e Strauss
(2003) concluíram que o impacto de um programa de massagem infantil mostrou efeitos
positivos nos bebés e sobretudo nos Pais, que viram diminuir significativamente os seus
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níveis de stresse percebido, ajudando-os assim a melhorar as suas perceções sobre as
competências parentais. A massagem infantil demonstrou ainda melhorias nas habilidades dos Pais em acalmar e compreender os sinais dos seus bebés. À semelhança da
nossa intervenção, este estudo avaliou o impacto de um programa de massagem infantil
na diminuição dos níveis de stresse percebidos numa amostra de Pais de baixo risco.
No mesmo estudo os autores destacaram a eficácia da massagem infantil como uma
ferramenta a ser utilizada na assistência aos Pais ou cuidadores para atender às
exigências da parentalidade. Apesar de desenvolvido com Pais de bebés prematuros, um
estudo recente sobre o impacto de uma intervenção com o programa “Home-Based
CareToy” mostrou ser eficaz na redução do stresse dos Pais, sujeitos à intervenção
CareToy. A aposta numa intervenção lúdica (Care Toy), visando promover a interação
Pais-bebés no ambiente doméstico das famílias, revelou efeitos significativos não só a
nível do desenvolvimento infantil, mas essencialmente na diminuição do stresse parental
(Sgandurra et al., 2019).
As características que se encontram na génese do programa “MaisPaisMaisBebés”,
nomeadamente os seus pilares assentes no modelo colaborativo de intervenção, centrado nos participantes e no que são as suas necessidades e dificuldades parentais, podem,
no nosso entender, ter também influenciado os resultados significativos obtidos nos
diferentes domínios da vivência da parentalidade que integram as subescalas de ISP e
cujos resultados passaremos a discutir de seguida.
Em relação à subescala H – Sentido de competência, que avalia a perceção de
competência da figura parental em relação ao seu papel de mãe, verificámos que os
valores de stresse para esta subescala diminuíram significativamente entre o pré-teste e
o pós-teste, com uma magnitude do efeito larga (η²p = 0.85), nas mães que participaram
no programa comparativamente às que não participaram. Os resultados verificados
podem resultar do efeito do grupo, o qual é ainda mais importante em mães primíparas.
Estas intervenções em modelo grupal favorecem o contacto entre as participantes, que
têm em comum experiências semelhantes, promovendo a partilha de problemas e de
preocupações com vista a um denominador comum que é a solução dos mesmos. (Chen,
Tseng, Chou, & Wang, 2000; Pontoppidan, Klest, & Sandoy, 2016).
Relativamente à subescala I – Vinculação, que avalia o investimento intrínseco que a
figura parental tem no seu papel como mãe, modelo interno relativo ao seu papel
parental, constatámos que os valores de stresse para esta subescala diminuíram
significativamente entre o pré e o pós-teste, com uma magnitude do efeito larga (η²p =
0.76). O desenvolvimento de um vínculo afetivo entre mãe e bebé promove o crescimento
e o desenvolvimento deste, ajuda a mãe a lidar com o stresse parental após a saída da
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maternidade, sendo muito importante para a manutenção do equilíbrio familiar (Lee,
Kang, & Ji, 2019). Os resultados de um programa de intervenção precoce em mães de
bebés de baixo peso, mostraram que aumentando a confiança materna, facilitam as suas
habilidades parentais e promovem a vinculação mãe bebé melhorando a qualidade de
vida das famílias (Lee et al., 2019).
Em relação à subescala J – Restrição do papel, que avalia o impacto negativo de ser-se mãe/pai na liberdade pessoal e noutros papéis, resultados elevados indicam que os
Pais experienciam o papel parental como restringindo a sua liberdade pessoal, percecionando-se a si mesmos como sendo controlados e dominados pelas necessidades e
exigências dos filhos. No presente estudo verificámos que as mães do grupo experimental reduziram significativamente o seu stresse nesta dimensão depois do programa,
com uma magnitude do efeito larga (η²p = 0.90). Como já referido, ao longo das sessões
do programa foram desenvolvidas estratégias de motivação das mães no sentido de
manterem o cuidado habitual com a sua imagem, preservando a sua feminilidade. Para
isso foi essencial capacitar as mães para a necessidade de disponibilizarem tempo para
si, com o reconhecimento de que o seu bebé é capaz de ficar bem na sua ausência.
Verificámos que progressivamente as mães foram deixando o seu bebé ao cuidado das
avós ou de amigos e iam ao cabeleireiro, à esteticista e até tomar um café com uma
amiga, saindo um pouco da sua rotina diária que era os cuidados ao bebé. Pensamos
que estas mudanças podem ter facilitado estes resultados ao minimizar o impacto
negativo da maternidade na liberdade pessoal e na disponibilidade para outros papéis.
Também Craveiro e Relvas (2017) num estudo de reflexão crítica sobre um programa de
promoção de desenvolvimento de competências parentais obtiveram resultados
semelhantes, sendo um dos tipos de mudanças reportadas um maior investimento na
esfera pessoal dos Pais, o que se traduz num aumento do seu sentimento de bem-estar
pessoal.
Quanto à subescala L – Depressão, que avalia até que ponto está prejudicada a
disponibilidade emocional da figura materna face à criança, e em que medida a energia
emocional e física da mãe está comprometida, constatámos que os valores de stresse
para esta subescala diminuíram significativamente entre o pré e o pós-teste com
uma magnitude do efeito larga (η²p = 0.74). O impacto positivo do programa
“MaisPaisMaisBebés” foi, de acordo com estes resultados, também visível na depressão
das mães, as quais conseguiram mobilizar as energias físicas e psíquicas necessárias
para satisfazer as responsabilidades associadas à maternidade, diminuindo assim o seu
stresse. Também num programa de intervenção com mães de bebés, desenvolvido por
enfermeiros, se obteve resultados semelhantes na depressão e perceção do funcionamento familiar, embora as participantes fossem mães de bebés com deficiência
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intelectual (Yıldırım, Hacıhasanoğlu, & Karakurt, 2013). Nesse estudo as mães que
concluíram o programa mostraram um menor risco de depressão quando comparadas
com as mães do grupo controlo. A intervenção desenvolvida pelos enfermeiros com as
mães que têm filhos com deficiência intelectual, mostrou ser eficaz na redução do risco
de depressão e no aumento da perceção de funcionamento familiar saudável.
Relativamente à subescala M – Relação marido/mulher, que avalia o apoio físico e
emocional que é facilitado para desempenhar o papel parental, resultados elevados nesta
subescala sugerem falta de apoio ativo e emocional de uma das figuras parentais, em
relação à outra. Verificámos que os valores de stresse para esta subescala diminuíram
significativamente entre o pré e pós-teste no grupo experimental, com uma magnitude do
efeito larga (η²p = 0.87). A coparentalidade é um conceito central da vida familiar e refere-se a como mães e pais coordenam os seus esforços parentais e se apoiam ou
prejudicam nos seus papéis como Pais (Gable, Belsky, & Crnic, 1995; McHale &
Rasmussen, 1998) contribuindo esta coordenação para o seu bem-estar enquanto Pais.
Por outro lado, uma relação coparental onde os Pais são intrusivos ou competem entre si
pode interferir na relação marido e mulher perturbando o seu bem-estar enquanto Pais
(Solmeyer & Feinberg, 2011). Alguns estudos fornecem evidências do impacto positivo da
qualidade da relação e da qualidade da parentalidade (Abidin & Brunner, 1995) no
desenvolvimento da criança (McHale & Rasmussen, 1998). Os resultados obtidos no
nosso estudo mostraram melhorias significativas nesta subescala, evidenciando o
impacto positivo do programa “MaisPaisMaisBebés” na relação marido e mulher, a qual,
de acordo com as perceções das mães, ficou mais fortalecida no final da intervenção.
Uma hipótese para este efeito é a de que as temáticas abordadas nas diferentes sessões
centradas na vivência de parentalidade saudável por ambas as figuras parentais, com
ênfase na partilha das tarefas, quer do quotidiano, quer nos cuidados ao bebé, possa ter
contribuído estes resultados. Por outro lado, ao reduzir os níveis de stresse da mãe reduz
a probabilidade de o stresse influenciar de modo negativo a qualidade da relação
conjugal e coparental.
Relativamente à subescala N – Isolamento social, que avalia o isolamento da figura
parental e a disponibilidade de apoio social para o desempenho desse papel, resultados
elevados são indicadores de que estes Pais estão isolados do apoio dos seus pares,
familiares e outros sistemas de apoio emocional. No nosso estudo constatámos que os
valores de stresse para esta subescala diminuíram significativamente entre o pré e o
pós-teste, com uma magnitude do efeito médio (η²p = 0.69), no grupo experimental
comparativamente ao de controlo. Estes resultados apontam para a eficácia do programa
de intervenção na redução de perceção de isolamento social pela figura materna que
participou. Embora as evidências indiquem que os programas de intervenção devem

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

199

mobilizar apoios sociais informais em resposta às transições familiares, como é o caso do
nascimento de um bebé (Warren, 2005), na sociedade atual a grande maioria dos casais
vive longe dos amigos e da família de origem, o que limita as oportunidades de acesso a
suportes sociais informais (Salonen et al., 2009). De acordo com os nossos resultados, o
formato grupal do programa “MaisPaisMaisBebés”, associado às metodologias colaborativas e participativas utilizadas, mostrou ser uma ferramenta importante para as mães
participantes no desenvolvimento de estratégias que mitiguem este isolamento social.
A estrutura das sessões, com estratégias de “quebra-gelo” na fase inicial destas e o
incentivo por parte dos dinamizadores à participação ativa de todos os participantes,
pode ter tido um forte contributo nesta redução.
Relativamente à subescala O – Saúde, que avalia o impacto do estado de saúde
física da figura parental na sua capacidade para satisfazer as exigências associadas ao
ser-se pai/mãe, resultados elevados indicam deterioração da saúde dos Pais. Verificámos
que os valores de stresse para esta subescala diminuíram significativamente entre o pré
e pós-teste, no grupo experimental comparativamente ao grupo de controlo, com uma
magnitude do efeito média (η²p = 0.69). Cuidar de um bebé durante os primeiros meses
de vida pode constituir uma tarefa bastante desgastante para as mães, visto serem elas
quem maioritariamente assume o papel de cuidadoras. O envolvimento nas tarefas
parentais pode suscitar alguma perturbação no estado de saúde materno, muitas vezes
devido ao cansaço e à fadiga vivenciada neste período. A diminuição das horas de sono
materno concorre para este estado, potenciando também um aumento do stresse
materno (Matvienko-Sikar, Murphy, & Murphy, 2018). Neste estudo verificámos que as
mães que frequentaram o programa “MaisPaisMaisBebés” percecionaram uma melhoria
na sua saúde. Uma hipótese para este resultado pode ser a de que os exercícios de
recuperação física realizados no final das sessões, que proporcionavam momentos de
descontração e equilíbrio físico e mental nas participantes, contribuíram para esta
mudança. Também o impacto de um programa de exercício domiciliar desenvolvido por
Dritsa, Da Costa, Dupuis, Lowensteyn, e Khalifé (2008) evidenciou diminuição na fadiga
física e mental em mulheres no pós-parto. Várias pesquisas sugerem que o nível de
fadiga pode ser gerido controlando alguns fatores relacionados com as responsabilidades
parentais. Limitando as exigências parentais diárias, melhorando a qualidade da dieta e
dos exercícios e mantendo uma rotina regular de sono, pode ser útil para o controlo da
fadiga e, simultaneamente, melhorar a saúde física e mental das figuras parentais
(McQueen & Mander, 2003; Taylor & Johnson, 2010).
No nosso estudo avaliámos também o impacto do programa “MaisPaisMaisBebés” na
confiança parental das mães participantes. Tal como seria de esperar e como já
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referimos nesta discussão, verificámos que as mães do grupo experimental melhoraram
significativamente a sua confiança parental entre o pré e pós-teste, comparativamente às
do grupo de controlo. A confiança parental corresponde à avaliação que os progenitores
fazem acerca da sua capacidade para prestar cuidados e compreender o seu bebé (Zahr,
1993). O mesmo autor sublinha ainda que a confiança parental corresponde à afetividade
relativa à concretização do papel parental, isto é, aos sentimentos que a pessoa tem
acerca da sua aptidão para assumir as responsabilidades parentais. Este processo, que
conduz à experiência de competência no desempenho do papel parental, integra ainda a
componente comportamental, isto é, a capacidade demonstrada pela pessoa, através das
suas ações, para assumir eficazmente a prestação de cuidados aos seus filhos (Rubin,
1984). O impacto de outros programas na melhoria da confiança parental das mães foi
também evidenciado em alguns estudos. Assim, quer no “The Hug Your Baby”, programa
de suporte e de educação parental (La Monica, Blake, Simmons, Thompson, & Derouin,
2019), quer no “Postnatal home visiting program” (Mekhail, Lindberg, Burström, & Marttila,
2019), a confiança parental das mães melhorou significativamente no final das
intervenções.
Face aos resultados obtidos, podemos afirmar que a participação das mães no
programa “MaisPaisMaisBebés” potenciou a redução do stresse percebido em diferentes
domínios, o que contribui para a vivência de uma parentalidade mais saudável e positiva.
Como já fomos referindo, uma das características do programa que pode ter contribuído para os resultados obtidos, na redução do stresse parental, poderá estar
relacionado com a sua estruturação num modelo grupal de partilha e de suporte, onde é
dada às participantes a oportunidade de partilhar dificuldades, valores e atitudes com o
restante grupo sem terem de sofrer qualquer tipo de juízo ou intimidação. Esta abertura
para partilhar atitudes e valores com os outros fornece um sentido de pertença e
autovalorizarão que é uma parte importante da experiência humana (Abriola, 1990).
Estas intervenções em modelo grupal favorecem o contacto entre as participantes que
têm em comum experiências semelhantes, promovendo a partilha de problemas e de
preocupações com vista a um denominador comum que é a solução dos mesmos. (Chen
et al., 2000; Pontoppidan et al., 2016).
A estrutura das sessões com estratégias de “quebra-gelo” na fase inicial destas e o
incentivo por parte dos dinamizadores à participação ativa de todos os participantes, num
contexto de não julgamento, pode ter tido um forte contributo na redução do stresse e
aumento da confiança parental nas mães participantes.
Uma
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“MaisPaisMaisBebés”, pode ser a forma como foram selecionados os temas que o
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integram. Os temas das sessões do programa foram definidos com base num estudo
qualitativo, desenvolvido anteriormente e descrito no Capítulo 5. Neste estudo foram
identificadas algumas das principais dificuldades de mães primíparas no pós-parto e
durante os primeiros seis meses de vida do bebé. Deste modo o programa respondeu a
necessidades “reais” de mães primíparas.
Uma outra questão do nosso estudo foi a de avaliar se a eficácia diferencial do
Programa em função da presença ou não dos companheiros/maridos das mães participantes nas sessões. Especificando, quisemos compreender se mães que participam
acompanhadas pelos seus companheiros retiram o mesmo benefício ou não das que
participam sozinhas.
A envolvência de ambas as figuras parentais nos cuidados com os filhos nos
primeiros meses após o nascimento foi uma das premissas que sustentou este programa
de intervenção parental. No nosso estudo, 36.21% dos participantes nos grupos eram
pais. Apesar de ser uma percentagem ainda longe do que ambicionámos, que era os
50%, não deixa de ser importante a adesão da figura paterna a estes programas, numa
fase em que tinham de gerir a sua disponibilidade com o trabalho. A evidência reporta
que o suporte dado pelo pai nos cuidados ao bebé e na partilha das tarefas do
quotidiano, que alguns denominam de coparentalidade cooperativa, parece exercer um
efeito positivo no envolvimento e autoeficácia das práticas parentais (Reader, Teti, &
Cleveland, 2017). Assim, para responder a um dos objetivos deste estudo, determinámos
se a participação do pai no programa “MaisPaisMaisBebés” influenciava o nível de
stresse parental das mães durante o seu processo de adaptação à maternidade, face à
sua participação num programa de intervenção parental. Os resultados obtidos,
mostraram existir diferenças apenas marginalmente significativas para o valor total do
ISP – Domínio dos Pais, assim como para a subescala O – Saúde, com valores apenas
estatisticamente significativos para a subescala L – Depressão e sem significado estatístico para as susbescalas: H – Sentido de competência; I – Vinculação; J – Restrição do
papel; M – Relação marido/mulher; N – Isolamento social. Isto é, as mães que tiveram os
seus parceiros como participantes no programa retiraram os mesmos benefícios do
programa que aquelas que não tiveram, para a maioria das subescalas. Como explicar
que as que tiveram os companheiros/maridos presentes reduziram mais o stresse
avaliado pela subescala L – Depressão, que avalia até que ponto está prejudicada a
disponibilidade emocional da figura materna face à criança, e em que medida a energia
emocional e física da mãe está comprometida, comparativamente às que não tiveram?
Quando mãe e pai estão em sintonia em relação aos desafios desta fase tendem a sentir-se mais confortáveis na gestão dos cuidados e das necessidades de seus filhos (O’Hara
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& Swain, 1996; Thorp, Krause, Cukrowicz, & Lynch, 2004). Num outro estudo com mães
primíparas, os autores investigaram o comportamento da conjugalidade com o ajuste
pessoal dos Pais e constataram que o apoio do companheiro está associado a uma
diminuição dos sintomas depressivos e do stresse (O'Hara & Swain, 1996; Thorp et al.,
2004). Também Bronte-Tinkew, Horowitz, e Carrano (2010), encontraram uma associação negativa entre o apoio cooperativo de ambos os Pais e o seu stresse e depressão.
A evidência tem demonstrado que a saúde do bebé, assim como as suas características e o seu comportamento, podem influenciar negativamente ou positivamente o
nível de stresse dos Pais (Perminas & Viduoliene, 2013). Negligenciar as suas próprias
necessidades em prol da saúde e do bem-estar do bebé é um dos fatores indutores do
stresse (Perminas & Viduoliene, 2013). Os nossos dois grupos, experimental e controlo,
ao serem equivalentes nas variáveis associadas ao bebé, reduzem a probabilidade de os
efeitos significativos encontrados serem devidos a diferenças dos grupos nestas
variáveis.

8.5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os nossos resultados indicam que o programa “MaisPaisMaisBebés”, com um
formato de intervenção estruturada, teve um impacto positivo na diminuição do stresse
parental das mães que experienciam pela primeira vez a parentalidade. Verificámos que
o grupo de mães que frequentou o programa, isto é, as mães do grupo experimental,
viram o seu stresse parental diminuir significativamente no final da intervenção.
Constatámos ainda que presença do pai durante o programa de intervenção influenciou em alguns aspetos o nível de stresse parental das mães. Assim as mães cujos
maridos/companheiros participaram no programa usufruíam diferentemente do mesmo,
uma vez que viram reduzido o seu stresse parental. Esta diferença significativa observada para o stresse total, foi igualmente verificada em relação à subescala L – Depressão e
O – Saúde. Isto permitiu-nos afirmar que mães que participaram no programa com os
seus maridos/companheiros retiram mais benefícios da intervenção do que as que
participaram sozinhas.
Relativamente à confiança parental verificámos que as mães do grupo experimental
relataram aumentos significativos da sua confiança após a implementação do programa.
Podemos assim afirmar que as mães que participaram no programa aumentaram a
sua confiança parental autorrelatada, comparativamente com as que não participaram.
Os resultados deste estudo mostraram ter contribuído para a diminuição do stresse
parental das mães ao mesmo tempo que aumentaram a sua confiança parental. Com
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estes resultados pensamos que estamos simultaneamente a capacitar as mães para um
melhor desenvolvimento das suas habilidades parentais, promovendo uma melhor
vinculação e potenciando uma melhor qualidade de vida a estas famílias.
Os enfermeiros têm neste campo um papel fundamental, pela proximidade que têm
com as famílias, o que lhes permite o suporte efetivo destas durante a transição e
adaptação à parentalidade, contribuindo assim não apenas para a redução do stresse
parental, mas também para a prevenção do síndrome recentemente identificado, o
“burnout parental” (Mikolajczak & Roskam, 2018), o qual aumenta quer o risco de
negligência ou rejeição da criança, quer de comportamentos violentos em relação a ela
(Hubert & Aujoulat, 2018; Mikolajczak, Gross, & Roskam, 2019).
A utilização de uma intervenção precoce planeada para dar respostas às exigências
da parentalidade de mães primíparas, das suas necessidades e dificuldades em lidar com
as tarefas parentais nos primeiros meses de vida do seu bebé, mostrou ser uma ferramenta importante nesta fase fulcral da maternidade.
Ao longo desta investigação constatámos que os estudos nacionais sobre o stresse
parental em Pais de crianças pequenas dizem respeito, na sua maioria, ao stresse de
pais/mães de filhos com alguma situação clínica adversa. Poucos são os trabalhos que
reportam o stresse dos Pais de crianças pequenas, saudáveis, nos primeiros momentos
de adaptação à parentalidade, momento que continua a ser de grande vulnerabilidade
para os Novos Pais.
Acreditamos que esta nossa pesquisa possa contribuir para que novas estratégias de
investigação possam ser pensadas e que um cenário mais amplo de investigação
nacional possa emergir a este nível. Só com esta mudança se poderá ampliar o conhecimento no âmbito do stresse parental, de modo a encetar melhorias em toda dinâmica
familiar, seja na saúde e na qualidade de vida parental, seja no desenvolvimento e bem-estar das crianças.
O programa é uma intervenção simples e sem grande dispêndio económico e
podendo ser replicado e adaptado a diferentes contextos. Pode ser integrado em
diferentes serviços de saúde, com foco nas figuras parentais e parentalidade, podendo
ser implementados quer em maternidades e hospitais, quer em centros de saúde.
Dado o contacto privilegiado que os enfermeiros especialistas em enfermagem de
saúde materna e obstétrica tem com a díade parental nos cursos de preparação para o
parto, durante a permanência da família na maternidade, são por esse motivo um
impulsionador destas intervenções no pós-parto. Têm por esse motivo uma responsabilidade acrescida em apoiar os Pais durante o seu processo de transição e adaptação à
parentalidade, usando princípios e práticas sustentadas nas evidências sensíveis às
verdadeiras necessidades dos Pais, das crianças e das famílias.
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CAPÍTULO 9 – ESTUDO 4: SATISFAÇÃO DOS PAIS COM O PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO PARENTAL “MAISPAISMAISBEBÉS”

Neste capítulo iremos apresentar o estudo da satisfação dos Pais com o programa
“MaisPaisMaisBebés” desenvolvido com os participantes do grupo experimental.
Iniciamos com o enquadramento teórico, seguindo-se a metodologia e a apresentação
dos resultados; terminamos com as considerações finais.
9.1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO
A avaliação de programas é extremamente importante uma vez que permite
identificar os elementos críticos de sucesso da intervenção, aumentar a compreensão
sobre o desenvolvimento humano, potenciar os efeitos parentais no desenvolvimento das
crianças e simultaneamente fortalecer a construção de programas e políticas que
proporcionem um funcionamento saudável da família e o desenvolvimento da criança
(Wolfe & Haddy, 2001).
Um bom modelo de avaliação permite identificar pontos fortes e pontos fracos das
intervenções, levando ao seu ajustamento para que os objetivos possam ser alcançados
com um maior grau de sucesso, possibilitando, ao mesmo tempo, que se apresentem
orientações para futuras intervenções dentro do mesmo domínio (Sampaio, Cruz, &
Carvalho, 2011; Small & Mather, 2009).
Algumas das exigências da avaliação do processo de implementação de um
programa visam perceber em que medida este está a decorrer conforme o planeamento
inicial, qual a participação dos Pais na intervenção e o grau de satisfação que revelam
face aos métodos utilizados (Matthews & Hudson, 2001).
O processo de avaliação das diferentes etapas de implementação, concretamente no
decorrer das sessões do programa, permitirá perceber que ajustes devem ser efetuados
à proposta de intervenção inicial, permitindo a gestão flexível do projeto favorável à
alteração de aspetos que devem ser melhorados e a introdução de mudanças em função
de necessidades e interesses detetados e indicados pelos Pais (Serrano, 2008). O conhecimento da satisfação dos Pais, face à sua participação num programa de intervenção
parental, constitui um contributo importante na sua avaliação, mais especificamente na
avaliação do processo.
Assim e considerando a avaliação de processo um elemento fundamental para o
desenvolvimento de qualquer programa de intervenção, apresentamos neste capítulo os
resultados das avaliações feitas pelas mães e pelos pais do grupo experimental face ao
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seu grau de satisfação com cada sessão, individualmente, e com todo o programa no
final do mesmo.

9.2 – METODOLOGIA
O estudo em causa é um estudo de investigação quantitativa, com desenho transversal, do tipo descritivo.
Fizeram parte deste estudo os Pais que frequentaram mais de 90% das sessões do
programa de intervenção parental “MaisPaisMaisBebés”, isto é, os que constituíram o
grupo experimental.
Definiram-se como objetivos para este estudo os seguintes:
– Avaliar a satisfação dos Pais face às sessões do programa “MaisPaisMaisBebés”;
– Avaliar a satisfação global dos Pais no final do programa “MaisPaisMaisBebés”,
considerando os diferentes componentes do mesmo.
Neste estudo, os dados foram obtidos através de dois instrumentos: a Ficha de
Avaliação Semanal da Sessão (cf. Anexo 1) e o Questionário de Avaliação da Satisfação
com o Programa (cf. Anexo 2). A ficha de avaliação semanal da sessão é um questionário constituído por quatro perguntas, com as quais se pretende conhecer a opinião dos
Pais face a cada sessão, concretamente em relação ao assunto, às atividades práticas, à
orientação dos dinamizadores e à troca de ideias com o grupo. Cada questão tem 4
opções de resposta que variavam entre o “nada” e “muitíssimo” satisfeitos que correspondem, respetivamente, a 1 e 4 pontos, sendo que uma pontuação mais elevada corresponde a maior nível de satisfação. Esta ficha foi preenchida pelos Pais participantes do
programa, no final de cada sessão, com exceção da primeira, que foi a introdução e
apresentação do programa, e da última, que foi a conclusão e avaliação da satisfação
global com o mesmo. Esta ficha foi desenvolvida a partir da “Incredible Years Parent
Programme Weekly Evaluation Form”, de Webster-Stratton (2001).
A avaliação semanal das sessões constitui uma ferramenta importante de avaliação
da intervenção com o programa “MaisPaisMaisBebés”, capaz de fornecer informações
úteis não apenas para planeamento de futuras intervenções, mas também para a
identificação de melhorias a introduzir de sessão para sessão, assim como identificar
alguns Pais que precisassem de algum apoio ou informação complementares.
Relativamente a este último aspecto, a ficha de avaliação possuía um espaço em que os
Pais podiam escrever qualquer comentário que entendessem sobre a sessão.
O questionário final de avaliação da satisfação com o programa foi aplicado a todos
os Pais do grupo experimental na última sessão do programa de intervenção

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

211

“MaisPaisMaisBebés”. É constituído por seis subescalas: funcionamento, conteúdos,
grupo, mudanças, dinamizadores e opinião geral. Cada subescala integra quatro itens,
com exceção das subescalas “mudanças” e “opinião geral” que integram, respetivamente,
seis e cinco itens. Para cada item das subescalas foram consideradas 5 opções de
resposta, que variam entre o “nada”, “pouco”, “suficiente”, “muito” e “totalmente” satisfeitos, que correspondiam respetivamente a 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, onde a pontuação mais
elevada correspondia a maior nível de satisfação. Este questionário foi desenvolvido a
partir do “Incredible Years Parent Programme Satisfaction Questionnaire”, de Webster-Stratton (2001) e adaptado para este estudo.
Procedemos à análise dos resultados obtidos após o tratamento estatístico descritivo
com cálculo de frequências absolutas (n) e relativas (%) e de medidas de tendência
central (média: !).

9.3 – RESULTADOS
De seguida iremos apresentar os resultados obtidos considerando a caracterização
da amostra, a avaliação da satisfação com as sessões semanais do programa, a avaliação da satisfação global com o programa, terminando com as considerações finais.

9.3.1 – Caracterização da amostra
A amostra deste estudo (cf. Tabela 22) ficou constituída pelos 58 Pais que participaram nos grupos de intervenção com o Programa “MaisPaisMaisBebés, sendo 37 mães
e 21 pais, correspondendo a 63.8% e a 36.2% dos Pais, respetivamente. Relativamente à
idade, a maioria dos participantes apresentavam uma idade igual ou superior a 35 anos
(36.2%), seguindo-se aqueles que tinham entre 31 e 34 anos (32.8%). Com uma idade
inferior ou igual a 30 anos encontravam-se 31.0% dos Pais.
No que se refere ao estado civil, verificámos que os Pais eram maioritariamente
casados, ou estavam numa união de facto (96.6%). Apenas 3.4% dos Pais eram
solteiros.
No que concerne às habilitações académicas dos Pais, constatámos que 58.6%
possuíam formação de nível superior e 41.4% dos Pais não tinham formação de nível
superior.
Em relação à situação perante o emprego, a maioria dos Pais estavam empregados
(89.7%) e apenas 10.3% destes encontravam-se em situação de desemprego.
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Tabela 22 – Características sociodemográficas dos Pais do grupo experimental.
Pais grupo
experimental
(n = 58)

Variável

Figura parental; n (%)

Idade; n (%)

Estado civil; n (%)

Habilitações académicas; n (%)

Situação perante o emprego; n (%)

Mãe

37 (63.8)

Pai

21 (36.2)

≤ 30 anos

18 (31.0)

31-34 anos

19 (32.8)

≥ 35 anos

21 (36.2)

Solteiro(a)

2 (3.4)

Casado(a)/União de facto

56 (96.6)

Sem Ensino Superior

24 (41.4)

Com Ensino Superior

34 (58.6)

Desempregado(a)
Empregado(a)

6 (10.3)
52 (89.7)

9.3.2 – Avaliação da satisfação com as sessões do programa
No final de cada uma das sessões do Programa os Pais preencheram a ficha de
avaliação semanal, com o objetivo de conhecermos a sua opinião relativamente às
seguintes componentes da sessão: assunto, atividades práticas, orientação dos dinamizadores e troca de ideias com o grupo. Esta ficha não foi aplicada na sessão 1, por se
tratar da sessão de introdução ao Programa, nem na última sessão (número 12), uma vez
que nesta responderam a um questionário final de satisfação com o Programa como
um todo.
Nesta ficha de avaliação semanal, e como já referimos, cada uma das quatro
componentes foi avaliada com quatro opções de resposta, “nada” pontuada com um
ponto, “pouco” pontuada com dois pontos, “muito” pontuada com três pontos e “muitíssimo” pontuada com quatro pontos. Quanto mais elevada é a pontuação obtida maior é o
nível de satisfação dos Pais.
Conforme se pode confirmar na Tabela 23, observámos que os valores médios, em
todas as sessões, para os quatro itens considerados (assunto, atividades práticas,
orientação dos dinamizadores e troca de ideias com o grupo), se encontravam acima, ou
foram iguais, a 3.4 pontos, indicando este valor uma opinião média muito positiva, porque
próxima do máximo possível de obter.
Tendo em consideração a valor médio total de cada sessão (considerando os 4 itens
avaliados), verificámos que a sessão mais bem pontuada foi a sessão 9 que tratava o
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tema “Atuação no engasgamento no bebé”, seguida da sessão 3, “Massagem ao bebé” e
da sessão 11, “A introdução da alimentação diversificada” que ocupava o terceiro lugar
das preferências dos Pais.
Quando fazemos uma análise por sessão (cf. Tabela 23) e por item verificamos que:
ü Relativamente ao “assunto”, as sessões melhor pontuadas foram, por ordem
decrescente as sessões 9, 11 e 10, que correspondiam respetivamente a “Atuação
no engasgamento no bebé”, “A introdução da alimentação diversificada” e “Desenvolvimento físico e motor do bebé”. Logo de seguida encontram-se as sessões 3, 4 e 8,
que correspondiam respetivamente a “Massagem ao bebé”, “O sono do bebé” e
“Prevenção de acidentes no bebé”. Face a estes resultados podemos afirmar que as
sessões mais bem pontuadas, embora as diferenças sejam mínimas, dizem respeito
a assuntos relacionados com o cuidar do bebé, sendo os assuntos relacionados com
a individualidade de cada mãe/pai colocado para segundo plano, como é o caso das
temáticas relacionadas com “Recuperação da forma física” (sessão 2), “A sexualidade e os afetos no casal” (sessão 5) e “Da responsabilidade à partilha de tarefas
parentais” (sessão 7) entre outras.
ü Quanto à pontuação atribuída pelos Pais às “atividades práticas” desenvolvidas nas
sessões, verificámos que as três sessões melhor pontuadas foram a 9, a 3 e a 5, que
correspondiam respetivamente à “Atuação no engasgamento no bebé”, à “Massagem
ao bebé” e à “A sexualidade e os afetos no casal”. Seguiram-se as sessões 2, 11 e 8,
que diziam respeito a “Recuperação da forma física”, à “A introdução da alimentação
diversificada” e à “Prevenção de acidentes no bebé”, respetivamente. Também em
relação a estes resultados podemos constatar que as sessões melhor pontuadas
pelos Pais, correspondem àquelas onde foram usadas metodologias ativas, como
role playing, simulações práticas, visualização de vídeos com situações problema,
como pode ser comprovado na descrição que é feita no Capítulo 6. O uso destas
metodologias privilegiavam o recurso às experiências pessoais das figuras parentais,
mediante o envolvimento e participação ativa dos participantes (Brown, 2005; Huser,
Small, & Eastman, 2008), podendo justificar a preferência dos Pais por esta tipologia
de atividades práticas.
ü Em relação à pontuação dada pelos Pais ao papel dos “dinamizadores”, constatamos
que as três sessões mais bem pontuadas pelos Pais foram a 9, a 11 e a 3, que
correspondiam respetivamente à “Atuação no engasgamento no bebé”, à “A introdução da alimentação diversificada” e à “Massagem ao bebé”. Logo de seguida em
termos de pontuação tínhamos, as sessões 8, a 2 e a 7, que abordavam pela mesma
ordem as temáticas, “Prevenção de acidentes no bebé”, “Recuperação da forma
física” e “Da responsabilidade à partilha de tarefas parentais”.
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ü Quanto ao “grupo” e ao papel desempenhado pela troca de ideias entre os seus
elementos, verificamos que as sessões melhor pontuadas foram, a 9, a 11 e a 3 com
a mesma pontuação, e a sessão 7, que correspondem respetivamente, à “Atuação no
engasgamento no bebé”, à “A introdução da alimentação diversificada” à “Massagem
ao bebé” e à “Da responsabilidade à partilha de tarefas parentais”. Seguiram-se
depois pela mesma ordem de pontuação a sessão 5, a 8 e a 2, que abordavam as
temáticas “A sexualidade e os afetos no casal”, “Prevenção de acidentes no bebé” e
“Recuperação da forma física”. À semelhança do item “atividades práticas” também
aqui as sessões melhor pontuadas correspondem àquelas onde foram realizadas a
simulação sobre as temáticas da sessão.
Tabela 23 – Ficha de avaliação das sessões: resultados dos valores médios face aos
itens avaliados em cada sessão.
Assunto
(n = 58; !)

Atividades
(n = 58; !)

Dinamizadores
(n = 58; !)

Grupo
(n = 58; !)

Total
(n = 58; !)

Sessão 2
“Recuperação da
forma física”

3.34

3.52

3.66

3.40

3.48

Sessão 3
“Massagem ao bebé”

3.60

3.72

3.76

3.53

3.65

Sessão 4
“O sono do bebé”

3.57

3.38

3.57

3.31

3.46

Sessão 5
“A sexualidade e os
afetos no casal”

3.43

3.59

3.57

3.43

3.51

Sessão 6
“O papel dos avós”

3.43

3.43

3.43

3.31

3.40

Sessão 7
“Da responsabilidade
à partilha de tarefas
parentais”

3.41

3.45

3.59

3.47

3.48

Sessão 8
“Prevenção de
acidentes no bebé”

3.55

3.48

3.72

3.41

3.54

Sessão 9
“Atuação no
engasgamento
no bebé”

3.97

3.98

3.97

3.84

3.94

3.66

3.33

3.53

3.33

3.46

3.71

3.50

3.78

3.53

3.63

Sessão 10
“desenvolvimento
físico e motor
do bebé”
Sessão 11
“A introdução da
alimentação
diversificada”
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Os resultados da tabela 24 possibilitam-nos uma outra análise sobre a avaliação das
sessões. Nesta análise considerámos a média obtida nos diferentes itens que compõem
a ficha de avaliação da sessão. Podemos verificar que o item mais bem pontuado na
avaliação dos Pais diz respeito ao papel dos “dinamizadores”, seguindo-se os “assuntos”
e as “atividades” e, por fim, a importância do “grupo”.
Tabela 24 – Ficha de avaliação das sessões: resultados médios dos itens
avaliados para o total das sessões.
!
(n = 58)
Assunto

35.67

Atividades

35.38

Dinamizadores

36.57

Grupo

34.57

9.3.3 – Avaliação da satisfação global com o programa
Passamos de seguida à análise dos resultados obtidos no Questionário Final de
Avaliação da Satisfação dos Pais com o Programa. Conforme já foi anteriormente
referido, este instrumento é constituído por seis subescalas: “funcionamento”,
“conteúdos”, “grupo”, “mudanças”, “dinamizadores” e “opinião geral”. Em cada subescala,
cada item pode ser respondido numa escala entre 1 e 5 valores, sendo 5 o máximo
possível de obter.
Conforme mostram os resultados apresentandos na Tabela 25, verificamos que,
sendo o mínimo de 1 e o máximo de 5 pontos, todas as subescalas apresentam valores
médios superiores a 4.45 valores, com o valor mínimo obtido a situar-se nos 3.5 e o
máximo no 5. Se considerarmos que o valor 3 corresponde ao “suficiente”, o valor 4 ao
“muito” e o valor 5 ao “totalmente”, podemos então afirmar que, em média, os Pais estão
“muito” ou “totalmente” satisfeitos com os diferentes indicadores de avaliação.
Analisando os resultados obtidos nas diferentes subescalas, verificamos que as
subescalas melhor pontuadas foram, por ordem decrescente, a dos “dinamizadores”, da
“opinião geral” e dos “conteúdos”, respetivamente com 4.80, 4.73 e 4.69. Já a que obteve
menor pontuação, ainda assim com valores superiores a 4, foi a subescala “mudanças”
com 4.46.
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Tabela 25 – Questionário de avaliação da satisfação global com programa:
valores médios, máximo e mínimo, por subescala.

Subescala

Grupo experimental
(n = 58)
Valor médio

Mínimo – Máximo

Funcionamento

4.49

3.5-5

Conteúdos

4.69

3.75-5

Grupo

4.53

3.5-5

Mudanças

4.46

3.5-5

Dinamizadores

4.80

4-5

Opinião geral

4.73

3.8-5

Passaremos de seguida à análise de cada subsescala, individualmente (cf. Tabela
26), considerando a pontuação obtida em cada um dos diferentes itens que a compõem.
Assim e relativamente às pontuações obtidas nos itens da subescala “Funcionamento” verificamos a existência de um item onde todas as respostas são nas opções
“muito” ou “totalmente”, concretamente “Programa seguiu o planeamento inicial”,
respetivamente com 32.8% e 67.2% das respostas. O programa “MaisPaisMaisBebés”
apresenta um conjunto estruturado de 12 sessões que é apresentado aos Pais na
primeira sessão, sendo discutidos e validados todos os seus componentes. Esse plano
foi mantido até ao final da intervenção, facto que pode explicar estes resultados de
satisfação.
De referir que também no item “Atenção proporcionada ao bebé” com exceção de um
Pai (que pontuou no “suficiente”), todas as opções de resposta se situaram entre o
“muito” ou “totalmente” satisfeitos, concretamente nestes dois itens pontuaram 98,2% dos
Pais.
Relativamente ao item “Adequabilidade do local de funcionamento” verificámos que a
maioria dos Pais ficou “muito” ou “totalmente” satisfeitos (respetivamente 31.0% e 62.1%)
com o local onde decorreram as sessões. Apenas quatro Pais referiram “suficiente” neste
item. O espaço físico onde se desenvolveram as sessões foi alvo de uma atenção
especial no planeamento das intervenções de forma a proporcionar segurança e bem-estar aos participantes.
Quanto ao primeiro item, “Adequabilidade da hora de funcionamento”, tivemos dois
Pais que pontuaram este item com “pouco” e nove com “suficiente” satisfação. Reconhe-
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cemos que se torna difícil, principalmente para os pais (figura paterna), frequentar todas
as sessões do programa, embora no sentido de facilitar a sua presença o horário das
sessões fosse em todos os grupos planeado para o final do dia, na tentativa de que todos
os pais tivessem oportunidade de participar no programa “MaisPaisMaisBebés”.
Tabela 26 – Subescala “Funcionamento” da Avaliação Global do Programa:
resultados por item.
Grupo experimental
(n = 58)

Funcionamento do programa

Adequabilidade da hora de funcionamento;
n (%)

Adequabilidade do local de funcionamento;
n (%)

Atenção proporcionada ao bebé;
n (%)

Programa seguiu o planeamento inicial;
n (%)

Nada

0 (0.0)

Pouco

2 (3.5)

Suficiente

9 (15.5)

Muito

22 (37.9)

Totalmente

25 (43.1)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

4 (6.9)

Muito

18 (31.0)

Totalmente

36 (62.1)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

1 (1.7)

Muito

26 (44.8)

Totalmente

31 (53.4)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

19 (32.8)

Totalmente

39 (67.2)

Relativamente às pontuações obtidas nos itens da subescala “Conteúdos” (cf. Tabela
27), verificámos que em todos os itens, à exceção do segundo (“Importância dos
assuntos como pessoa”), que apenas um Pai considerou “suficiente”, a pontuação
atribuída pelos Pais variou entre o “muito” e o “totalmente” satisfeito.
Observamos ainda que em todos os itens desta subescala, a opção mais pontuada
foi a “totalmente” satisfeito com 74.1% no item “Importância dos assuntos tratados como
mãe e como pai”, 70.7%, no item “Importância dos assuntos como pessoa”, 81.0% no
item “Utilidade da aprendizagem no futuro” e 53.4% no item “Conhecimentos foram ao
encontro das necessidades parentais”.
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Tabela 27 – Subescala “Conteúdos” da Avaliação Global do Programa:
resultados por item.
Grupo experimental
(n = 58)

Conteúdos do programa

Importância assuntos tratados
como mãe e como pai; n (%)

Importância dos assuntos como pessoa;
n (%)

Utilidade da aprendizagem no futuro;
n (%)

Conhecimentos foram ao encontro
das necessidades parentais; n (%)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

15 (25.9)

Totalmente

43 (74.1)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

1 (1.7)

Muito

16 (27.6)

Totalmente

41 (70.7)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

11 (19.0)

Totalmente

47 (81.0)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

27 (46.6)

Totalmente

31 (53.4)

No que concerne às pontuações obtidas na subescala “Grupo” (cf. Tabela 28)
verificamos que em todos os itens as opções mais destacadas pelos Pais foram o “muito”
ou “totalmente” satisfeitos. Se considerarmos o somatório destas duas opções verificamos que este superou os 90%, em todos os itens, o que nos permite afirmar que mais
de 90% dos Pais ficaram “muito” ou “totalmente” satisfeitos pelo papel desempenhado
pelo “Grupo”. Os modelos grupais de intervenção com Pais possibilitam o estabelecimento de relações sociais e a possibilidade de expressarem dificuldades e preocupações
mútuas, facilitando a partilha de inquietações comuns relativas ao desenvolvimento e ao
crescimento dos seus filhos, bem como às alterações na dinâmica familiar (Torre, 2001;
Webster-Stratton, 2008), o que pode explicar a satisfação evidenciada pelos Pais.
Ainda em relação a esta subescala é importante referir que alguns Pais afirmaram
estar satisfeitos a um nível “suficiente” em determinados itens, concretamente, um Pai no
item “Apoio do grupo”, três Pais no item “Falar em grupo foi útil para enfrentar as
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situações difíceis relacionadas com o ser mãe e pai”, um Pai no item “Estar em grupo
com outras mães/pais fez com que se sentisse mais acompanhada” e dois Pais no item
“Neste grupo conheceu pessoas com as quais gostaria de voltar a encontrar-se”. Face a
estes resultados é importante em futuras intervenções com o Programa continuar a
desenvolver estratégias de envolvimento entre os participantes de forma a prevenir que
alguns Pais sintam estas dificuldades.
Tabela 28 – Subescala “Grupo” da Avaliação Global do Programa: resultados
por item.
Grupo experimental
(n = 58)

Grupo do programa

Apoio do grupo; n (%)

Falar em grupo foi útil para enfrentar as
situações difíceis relacionadas com o ser
mãe e pai;
n (%)

Estar em grupo com outras mães/pais fez
com que se sentisse mais acompanhada;
n (%)

Neste grupo conheceu pessoas com as
quais gostaria de voltar a encontrar-se;
n (%)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

1 (1.7)

Muito

31 (53.4)

Totalmente

26 (44.9)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

3 (5.2)

Muito

25 (43.1)

Totalmente

30 (51.7)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

1 (1.7)

Muito

21 (36.2)

Totalmente

36 (62.1)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

2 (3.5)

Muito

18 (31.0)

Totalmente

38 (65.5)

Em relação às pontuações obtidas nos itens da subescala “Mudanças” (cf. Tabela 29)
constatámos alguma diversidade na pontuação atribuída pelos Pais nos diferentes itens,
com exceção dos dois últimos, “Penso no que falámos nas sessões para resolver os
problemas do quotidiano” e “A qualidade do ambiente familiar é importante para o
desenvolvimento equilibrado do meu/minha filho(a)”, onde os Pais assinalaram estar
“muito” ou “totalmente” satisfeitos. Nos restantes itens observamos que predominaram as
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respostas “muito” ou “totalmente” satisfeitos, sendo que a soma das percentagens destas
duas respostas ultrapassaram os 84% nesses itens.
Considerando cada um dos itens desta subsescala isoladamente, verificamos que os
Pais pontuaram alguns deles, no nível de satisfação “suficiente”, como é o caso de dois
Pais no item “Sinto que entendo melhor o(a) meu/minha filho(a)” e um Pai no item
“Aprendi a interpretar de forma mais adequada os comportamentos e reações do meu
filho(a)”. Já os outros itens com mais respostas no nível “suficiente” foram “O(a)
meu/minha filho(a) mudou positivamente os comportamentos” com nove Pais e o item
“Como família mudámos para melhor” com cinco Pais. O resultado no item “O(a)
meu/minha filho(a) mudou positivamente os comportamentos” pode sugerir a necessidade de compreender, junto destes Pais, se paralelamente ao programa grupal gostariam
de usufruir de sessões individuais com o bebé, intensificando e potenciando as suas
competências parentais. Já em relação ao item “Como família mudámos para melhor”,
que também foi pontuado com “suficiente” por 5 Pais, por um lado se considerarmos a
especificidade do programa “MaisPaisMaisBebés” a promoção de mudanças na família
não é um objetivo direto e, por outro, a maioria dos Pais mostrou-se muito ou totalmente
satisfeito com essas mudanças.
Tabela 29 – Subescala “Mudanças” da Avaliação Global do Programa:
resultados por item.
Grupo experimental
(n = 58)

Mudanças face ao programa

Sinto que entendo melhor o(a)
meu/minha filho(a); n (%)

Aprendi a interpretar de forma mais
adequada os comportamentos e reações do
meu filho(a); n (%)

O(a) meu/minha filho(a) mudou
positivamente os comportamentos; n (%)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

2 (3.4)

Muito

29 (50.0)

Totalmente

27 (46.6)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

1 (1.7)

Muito

26 (44.8)

Totalmente

31 (53.5)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

9 (15.5)

Muito

26 (44.8)

Totalmente

23 (39.7)
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Grupo experimental
(n = 58)

Mudanças face ao programa

Como família mudámos para melhor; n (%)

Penso no que falámos nas sessões para
resolver os problemas do quotidiano; n (%)

A qualidade do ambiente familiar é
importante para o desenvolvimento
equilibrado do meu/minha filho(a); n (%)
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Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

5 (8.6)

Muito

27 (46.6)

Totalmente

26 (44.8)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

25 (43.1)

Totalmente

33 (56.9)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito
Totalmente

20 (34.5)
38 (65.5)

Relativamente às pontuações obtidas nos itens da subescala “Dinamizadores” (cf.
Tabela 30), verificámos que em todos os itens as respostas atribuídas pelos Pais
oscilaram entre o “muito” e o “totalmente” satisfeito. Acrescentamos que a percentagem
de respostas na opção “totalmente” satisfeito variou entre os 64% e os 91%, aproximadamente.
Constatámos também, que os itens mais bem pontuados na opção “totalmente”
satisfeito foram, por ordem decrescente, “O papel dos dinamizadores foi importante para
que o grupo se sentisse bem” para 91.4% dos Pais, “A forma de orientação das sessões
pelos dinamizadores motivou a falar abertamente a dizer o que penso e o que faço” para
84.5% dos Pais, “Os dinamizadores esclareceram as minhas dúvidas” para 79.3% dos
Pais e finalmente “Os dinamizadores aceitaram a minha opinião” para 63.8% dos Pais.
Tendo em consideração estes resultados podemos afirmar que, à semelhança da
avaliação da satisfação nas sessões semanais, também aqui o papel dos dinamizadores
neste tipo de intervenções foi considerado muito importante para os Pais.
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Tabela 30 – Subescala “Dinamizadores” da Avaliação Global do Programa:
resultados por item.
Grupo experimental
(n = 58)

Dinamizadores do programa

Os dinamizadores aceitaram a minha
opinião; n (%)

Os dinamizadores esclareceram as minhas
dúvidas; n (%)

O papel dos dinamizadores foi importante
para que o grupo se sentisse bem; n (%)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

21 (36.2)

Totalmente

37 (63.8)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

12 (20.7)

Totalmente

46 (79.3)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

5 (8.6)

Totalmente

A forma de orientação das sessões pelos
dinamizadores motivou a falar abertamente
a dizer o que penso e o que faço; n (%)

53 (91.4)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

9 (15.5)

Totalmente

49 (84.5)

Quanto às pontuações obtidas nos itens da subescala “Opinião geral” (cf. Tabela 31)
constatámos que todos os itens foram na sua maioria classificados com “muito” ou
“totalmente” satisfeito pelos Pais.
Considerando cada item individualmente, verificamos que os dois primeiros, concretamente, “O programa foi melhor do que esperava” e “Acho que foi importante o(a)
meu/minha filho(a) ter participado”, obtiveram o mesmo grau de satisfação dos Pais.
Assim, 96.5% dos Pais referiram estar “muito” ou “totalmente” satisfeitos e apenas dois
Pais referiram estar satisfeitos o “suficiente”.
A opinião dos Pais face ao item “Pensei que não valia a pena estar a frequentar o
programa” foi de 87.9% e de 12.1%, respetivamente para o “nada” e “pouco” satisfeitos.
Atendendo ao facto de a afirmação estar feita na negativa podemos afirmar que a maioria
dos Pais se encontra “muito” ou “totalmente” satisfeitos com a frequência do programa.
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Relativamente ao item “Recomendaria este tipo de programa a outros Pais” constatámos que 87.9% dos Pais referiram estar “totalmente” satisfeitos, o que nos permite
dizer que recomendariam este programa a outros Pais.
Por último evidenciamos as respostas ao item “Durante o programa adquiri
conhecimentos que continuarei a pôr em prática” onde 82.8% dos Pais relataram estar
“totalmente” satisfeitos, o que nos leva a considerar que os Pais que frequentaram o
programa “MaisPaisMaisBebés”, adquiriram conhecimentos que irão no futuro continuar a
pôr em prática. Considerando que o contributo positivo do programa se prolongará para
além do final do mesmo, seria importante fazer uma avaliação de follow-up para avaliar
se os resultados se mantêm ao longo do crescimento do bebé.
Tabela 31 – Subescala “Opinião geral” da Avaliação Global do Programa:
resultados por item.
Grupo experimental
(n = 58)

Opinião geral do programa

O programa foi melhor do que esperava;
n (%)

Acho que foi importante o(a) minha filho(a)
ter participado; n (%)

Pensei que não valia a pena estar a
frequentar o programa; n (%)

Recomendaria este tipo de programa a
outros pais; n (%)

Durante o programa adquiri conhecimentos
que continuarei a pôr em prática; n (%)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

2 (3.5)

Muito

22 (37.9)

Totalmente

34 (58.6)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

2 (3.5)

Muito

22 (37.9)

Totalmente

34 (58.6)

Nada

51 (87.9)

Pouco

7 (12.1)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

0 (0.0)

Totalmente

0 (0.0)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

1 (1.7)

Muito

6 (10.4)

Totalmente

51 (87.9)

Nada

0 (0.0)

Pouco

0 (0.0)

Suficiente

0 (0.0)

Muito

10 (17.2)

Totalmente

48 (82.8)
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9.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise quantitativa efetuada às respostas dos Pais aos dois instrumentos aplicados para avaliar a sua satisfação, respetivamente durante as sessões semanais e no final
da intervenção com o programa “MaisPaisMaisBebés”, permite-nos afirmar que os Pais,
de uma forma geral e na sua maioria, ficaram muito satisfeitos com o programa.
Os resultados obtidos na avaliação efetuada semanalmente, no fim de cada sessão,
indicam-nos que os Pais participantes no programa, face aos quatro itens considerados
(assunto, atividades práticas, dinamizadores e grupo), se mostraram “muito” ou “muitíssimo” satisfeitos em todas as sessões. Constatámos também que o item mais bem pontuado, ao longo das dez sessões avaliadas, foi o item dos “dinamizadores”, seguindo-se os
“assuntos” e a importância do “grupo”. Também na avaliação global do programa,
concretamente às questões relacionadas com o “Funcionamento”, “Conteúdos”, “Grupo”,
“Mudanças” “Dinamizadores” e “Opinião geral”, a subescala mais bem pontuada foi a dos
“Dinamizadores”.
Face a estes resultados podemos colocar a hipótese de que a competência dos
dinamizadores foi um dos principais vetores de mudança dos Pais. Esta hipótese vai ao
encontro dos pressupostos do modelo colaborativo de intervenção, que suporta este
programa, e da investigação atual que mostra que as competências dos dinamizadores
são tão ou mais importantes na mudança do que os restantes constituintes do programa,
influenciando os resultados através da qualidade da relação que estabelecem com os
Pais (Scott & Gardner, 2015; Webster-Stratton, 1998). A presença de determinadas
características nos dinamizadores como a cordialidade, a genuinidade, a flexibilidade, o
humor e empatia, habilidades de comunicação e sensibilidade aos processos familiares e
de grupo, estão altamente relacionadas com o sucesso dos programas de educação
parental (Brown, 2005; Greder, 2004; Riley, 1994).
Numa intervenção grupal, a figura do dinamizador/líder das sessões poderá constituir-se como um importante recurso, tendo em conta que o seu papel fundamental na
construção de um sentimento de segurança entre os elementos do grupo, promovendo a
autenticidade da discussão (Wolfe & Haddy, 2001).
Ainda em relação à avaliação global do programa, o facto de ser uma intervenção
grupal, que permitiu a discussão e análise de diferentes cenários, encorajando a participação de todos, pode ter contribuído para estes resultados de satisfação, embora o
“grupo” seja o indicador com uma avaliação média mais baixa, embora positiva. As
pessoas vivem e compreendem o seu viver por meio de realidades narrativas construídas
socialmente a que atribuem um sentido lógico e que as ajudam a organizar as diferentes
experiências de vida (Anderson & Goolishian, 1998). Conforme resultados de investi-
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gação as intervenções com o mesmo programa em grupo, quando são comparadas à sua
aplicação em formato individual, são por isso mais eficazes na promoção de mudanças
(Cotter, Bacallao, Smokowski, & Robertson, 2013).
Também a forma colaborativa como se organizaram as diferentes sessões, quer na
definição das próprias temáticas, quer no recurso às estratégias ativas, podem explicar
os elevados níveis de satisfação encontrados. O envolvimento de Pais e dinamizadores
na identificação de necessidades, no processo de avaliação e na permanente
reorganização e readaptação do programa às características e necessidades de cada
grupo de intervenção, foi uma das características do programa. Este empenhamento
parte do pressuposto de que “todas as famílias são dotadas de competências, que
claramente, em determinadas situações desconhecem que as têm ou não as sabem
utilizar, podendo ainda estar impedidas de as utilizar, ou impedem-se elas próprias de as
utilizar por diferentes razões” (Ausloos, Casquinha, & Coelho, 1996, p. 158).
A elevada satisfação manifestada pelos Pais, relativamente aos “Conteúdos” do
programa “MaisPaisMaisBebés”, podem também, no nosso entender, justificar-se, quer
pelo facto já referido de na conceção do programa, especificamente na definição dos
seus conteúdos, termos tido como suporte os resultados obtidos num estudo efetuado
através do focus group, descrito no Capítulo 5, quer também por termos integrado
orientações de alguns programas baseados na evidência, “evidence-based programs”,
tais como o “Nurse-Family Partnership”, Child First”, “The Incredible Years Parent and
Baby Programme” e “The Triple P Program” descritos no Capítulo 2.
Ainda quanto aos conteúdos e considerando os resultados da avaliação das sessões,
seria importante compreender se a menor satisfação (embora positiva) com os temas
“Recuperação da forma física” (sessão 2), “A sexualidade e os afetos no casal” (sessão
5) e “Da responsabilidade à partilha de tarefas parentais” entre outras (sessão 7), resulta
de facto de, nesta fase inicial de adaptação à parentalidade, o foco de atenção e as
prioridades dos Pais se centrar no seu bebé e menos em si próprios, ou da necessidade
de estas sessões se adequarem melhor aos interesses dos Pais.
Como já referimos, no que se refere às mudanças identificadas pelos Pais obtidas
pela participação no programa, a maioria dos Pais mostrou-se muito ou totalmente
satisfeita com as mudanças em diferentes domínios. Quanto a alguns Pais terem indicado uma menor satisfação, embora positiva, com as mudanças avaliadas com o item “O(a)
meu/minha filho(a) mudou positivamente os comportamentos” pode sugerir a necessidade de compreender, junto destes Pais, se paralelamente ao programa grupal gostariam
de usufruir de sessões individuais com o bebé, intensificando e potenciando as suas
competências parentais, ou compreender se se trata de um efeito que só irão reconhecer
a médio ou longo prazo. Estes “sleeper effects” são referidos por alguns investigadores

226

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

para explicar o não reconhecimento pelos Pais de mudanças nos filhos, a curto prazo,
resultantes da sua própria mudança depois da participação em programas de intervenção
parental, sendo porém essa mudança identificada mais tarde (Leijten, Overbeek, &
Janssens, 2012).
Estes elevados resultados de satisfação dos Pais como o Programa podem ter
contribuído para explicar as mudanças obtidas e analisadas no Capítulo 8 desta tese,
permitindo-nos afirmar que o programa “MaisPaisMaisBebés” é um programa eficaz, com
um formato, metodologias e temáticas que vão de encontro às necessidades e interesses
de Pais de bebés durante o seu processo de adaptação à parentalidade.
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10 – CONCLUSÃO GERAL
A transição para a parentalidade reflete um processo único, que ocorre à medida que
cada mulher se concebe como mãe e cada homem se concebe como pai e da forma
como ambos experienciam esta transição. É possivelmente a fase mais intensa e
marcante da vida dos Pais e exige capacidade e competências centradas no bem-estar
da criança, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento harmonioso (Canavarro, 2001; Figueiredo, 2001; Mendes, 2007; Stern & Stern, 2000). O nascimento do
primeiro filho leva a alterações na vida familiar, uma vez que esta necessita de se adaptar
à nova organização, deixando de ser composta apenas pelo subsistema conjugal e
passando a ser composta pelos subsistemas conjugal, parental e filial (Tammentie,
Paavilainen, Astedt-Kurki, & Tarkka, 2004). É um processo dinâmico de reajustamento e
reorganização no sistema familiar (definição de papéis parentais e filiais) e nas suas
relações com o mundo exterior (família de origem, amigos, contexto profissional e rede
social de suporte), com reflexo no desenvolvimento dos novos Pais e família (Relvas,
2004). Pode envolver ansiedade, alterações de humor, depressão, sentimentos de
desadequação relativamente às tarefas parentais, falta de conhecimento nos cuidados ao
recém-nascido, preocupações emocionais, baixa autoestima e falta de confiança (Kralik,
Visentin, & Van Loon, 2006; Meleis, Sawyer, Im, Messias, & Schumacher, 2000).
Os indicadores de saúde relativos às crianças são considerados essenciais para
avaliar a situação de saúde das nações, nomeadamente pelo impacto que o nível de
saúde na infância tem ao longo do ciclo de vida (Vimpani, Patton, & Hayes, 2002). Deste
modo, alcançar uma melhor saúde para as crianças constitui um objetivo prioritário de
diversas iniciativas dirigidas à definição de estratégias em saúde para as populações, tal
como o Plano Nacional de Saúde 2020, Direção-Geral da Saúde, Healthy People: a 2020
Vision for the Social Determinants Approach. Tem-se observado, nas últimas décadas,
um interesse renovado nos primeiros anos de vida, não somente pelo seu papel no futuro
bem-estar dos indivíduos, mas também pela vulnerabilidade e modificabilidade associada
a esta etapa da vida. (Shonkoff & Phillips, 2000; Wertlieb, 2003).
Os programas de educação parental constituem-se como um recurso essencial para
promover a adoção de medidas e estilos de vida saudáveis pelos Pais na transição para
a parentalidade tendo, consequentemente, impacto significativo na vida familiar e,
especialmente, no desenvolvimento psicomotor e cognitivo da criança (Zaldibar, Monzó,
& Mujik, 2018) bem como no seu bem-estar e resiliência psicológica (Olds, Sadler, &
Kitzman, 2007; Smith, Perou, & Lesesne, 2002).
Os programas de educação parental direcionados para os novos Pais tornaram-se
atividades importantes para os serviços de saúde nas últimas décadas. Neste âmbito, os
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profissionais de saúde, particularmente os enfermeiros especialistas em enfermagem de
saúde materna e obstétrica, face à formação diferenciada que possuem, terão um importante papel nesta área, pois são estes que, tendo um contacto privilegiado com os Pais,
durante a transição para a parentalidade, os poderão apoiar por meio de sessões em
grupo e materiais educacionais, como livros e folhetos (Eriksson & Salzmann-Erikson,
2013).
A enfermagem, enquanto ciência e disciplina, deve ser sensível aos múltiplos focos
de interesse e intervenção dentro dos processos de transição. Tendo como finalidade
proporcionar um processo de transição saudável, o enfermeiro deverá acompanhar e
facilitar as transições dos clientes/indivíduos, famílias e comunidades, devendo centrar a
sua atenção no processo e nas experiências de transição, onde a saúde e o bem-estar
são entendidos como resultados (Meleis & Trangenstein, 2010). No caso da transição
para a parentalidade, o papel do enfermeiro no acompanhamento dos Pais deverá ser
iniciado o mais precocemente possível, de forma a capacitar os Pais para esta tarefa e
facilitar a transição. O nível de preparação, os conhecimentos e as competências são
consideradas condições que podem facilitar ou inibir a transição (Chick & Meleis, 2010;
Meleis & Trangenstein, 1994).
Com a presente investigação foi nosso objetivo identificar as principais dificuldades
sentidas pelas mães primíparas nos primeiros seis meses de vida do bebé, assim como o
stresse parental relatado e variáveis com ele relacionadas, ao mesmo tempo que
concebemos, implementámos e avaliámos o impacto de um programa de educação
parental (o programa “MaisPaisMaisBebés”). Como objetivo mais amplo procurámos
disponibilizar aos enfermeiros um programa baseado em evidência que lhes permita
contribuir para a implementação da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança15,
2019-2022, cuja prioridade número dois, das cinco definidas, é “Apoiar as famílias e a
parentalidade, garantindo a todas as crianças e jovens um meio familiar adequado”, seguindo a recomendação do Comité dos Direitos da Criança, sobre o direito da
criança ao gozo do melhor estado de saúde possível, para os Estados adotarem intervenções baseadas em evidências para apoiar a “boa parentalidade” (good parenting),
incluindo educação sobre competências parentais, grupos de apoio e aconselhamento
familiar.
As conclusões relativas a cada um dos estudos que realizámos, para responder aos
objetivos definidos para esta tese, foram já apresentadas, de forma específica, nos
respetivos capítulos. Assim, nesta secção iremos apresentar uma síntese integrada dos
contributos de cada estudo, elencando as suas limitações mais relevantes, ao mesmo
15

Acedido em: https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=115.
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tempo que fornecemos pistas para investigações futuras. Terminamos refletindo sobre as
principais implicações para a prática clínica dos enfermeiros, concretamente nas suas
intervenções com mães e pais primíparas/os.
Estudo 1: Challenges of motherhood in the voice of primiparous mothers: initial
difficulties.
Tendo como ponto de partida a questão “Quais as dificuldades sentidas por mães
primíparas, após a saída da maternidade, nos primeiros seis meses de vida do bebé?”,
realizámos um focus group. Dos resultados obtidos emergiram três categorias relacionadas com: a recuperação pós-parto; o cuidar do bebé; e a relação conjugal. Dentro
destas categorias destacaram-se as dificuldades relacionadas com as complicações do
pós-parto e da amamentação, com a recuperação da forma física e com a pouca disponibilidade para o autocuidado. A referência a dificuldades com os cuidados ao bebé foi
bastante significativa, concretamente as relacionadas com a amamentação, com a
higiene e conforto do bebé e com as cólicas. Igualmente as dificuldades relativas à
segurança, à alimentação e à compreensão dos ritmos do bebé foram também identificadas nos discursos das mães. A relação entre o casal foi também elencada, especificamente no que diz respeito à partilha das tarefas diárias, marcada por atitudes pouco
colaborativas por parte dos companheiros, e ainda em relação ao reinicio da atividade
sexual, marcada por sentimentos de medo e insegurança.
Assim, ao identificarmos as principais dificuldades das mães primíparas nos primeiros
meses de vida do bebé, possibilitámos uma compreensão mais detalhada do fenómeno
em estudo e, simultaneamente, os resultados obtidos permitiram dar continuidade ao
nosso estudo, uma vez que estiveram na base da conceção do programa de educação
parental “MaisPaisMaisBebés”.
Como limitação deste primeiro estudo referimos o tipo de amostragem intencional
que não permite generalizações, assim como o facto de se tratar de um grupo de mães
com características especificas (mães primíparas) não representativas da população em
geral. Desta forma sugerimos para investigações futuras estudos comparativos entre
mães primíparas e multíparas, estudos que englobem também a voz dos pais, assim
como outro tipo de famílias, como sejam as monoparentais e as LGBT e famílias vulneráveis (por ex. migrantes; em situação de pobreza; …), entre outras, a quem precisamos
também de dar voz e incluir nas nossas investigações.
Estudo 2: Stresse parental após o nascimento do primeiro filho: relação com variáveis
dos Pais e do bebé.
Com o objetivo de identificar o nível de stresse parental dos Pais e analisar a
influência de variáveis sociodemográficas e de fatores associados ao bebé no nível de
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“MaisPaisMaisBebés”, desenvolvemos um estudo de nível II, do tipo descritivo-correlacional. A amostra ficou constituída por um total de 93 figuras parentais, sendo que 72
eram mães e 21 pais.
Os resultados obtidos permitiram-nos concluir que a idade e as habilitações
académicas dos Pais não influenciaram significativamente o nível de stresse parental
destes, uma vez que as diferenças encontradas não foram estatisticamente significativas
para estas variáveis. Já em relação ao emprego dos Pais, não se observaram diferenças
significativas para o stresse total e maioria das subescalas, com exceção das subescalas
L – Depressão e M – Relação marido/mulher, onde os valores médios do stresse se
revelaram superiores no grupo dos Pais desempregados.
No que diz respeito às variáveis relacionadas com o bebé, género e tipo de alimentação, não constatámos diferenças estatisticamente significativas. No que se refere ao
peso ao nascimento, apenas na subescala O – Saúde, onde verificámos que os valores
médios de stresse foram mais elevados nos Pais de bebés com peso superior a 3500 gr,
comparativamente com os Pais de bebés que tinham peso entre 3000 e 3500 gr.
Quanto à confiança parental dos Pais participantes no estudo verificámos que esta se
relaciona negativamente com o stresse parental.
A relação que encontrámos entre a confiança parental dos Pais e o stresse parental
percebido vem fortalecer a necessidade de intervenção subjacente às figuras parentais,
nesta fase específica de adaptação à parentalidade, com o objetivo de aumentar a sua
confiança e reduzir o seu stresse. Tendo em consideração estes resultados podemos
afirmar que os Pais que mais usufruiriam desta intervenção, se considerarmos os níveis
de stresse parental percebido, seriam todos os Pais, independentemente das suas habilitações académicas, da sua idade, de serem Pais de meninos ou meninas, do tipo de
alimentação feito pelo bebé. Especial atenção deverá ser dada aos Pais desempregados,
que parecem percecionar mais stresse comparativamente com os Pais empregados.
As limitações subjacentes a este estudo prendem-se com a amostra ser do tipo
intencional e de ser constituída maioritariamente por mães, tendo a participação dos pais
um percentual pouco significativo. Por esse motivo sugerem-se estudos que identifiquem
e eliminem as barreiras à adesão/participação dos pais homens e envolvam outro tipo de
famílias, nomeadamente com níveis de escolaridade mais baixos, tal como recomendado
para o estudo anterior.
Estudo 3: Avaliação do impacto de um programa de intervenção parental no stresse
e confiança parental de mães primíparas: o programa “MaisPaisMaisBebés”.
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“MaisPaisMaisBebés” em mães primíparas na diminuição do seu stresse e no aumento
da sua confiança parental. Para tal efetuou-se um estudo quasi-experimental, com um
desenho pré e pós-teste entre dois grupos, grupo experimental e grupo de controlo.
Os resultados obtidos demonstraram que o programa “MaisPaisMaisBebés” teve um
impacto positivo na diminuição do stresse parental em todas as mães. Verificámos que o
grupo de mães que frequentou o programa, isto é, as mães do grupo experimental, viram
o seu stresse parental diminuir significativamente no final da intervenção. Nas mães do
grupo de controlo, as que não usufruíram da intervenção, também se verificaram
diferenças entre o pré e pós-teste na diminuição do stresse parental relatado, porém
estas diferenças não foram significativas do ponto de vista estatístico.
Corroborámos ainda que a presença do pai durante o programa de intervenção
influenciou a mudança no nível de stresse parental das mães. Assim as mães cujos
maridos/companheiros participaram no programa usufruíam diferentemente do mesmo,
uma vez que viram mais reduzido o seu stresse parental. Esta diferença significativa foi
observada para o stresse total e também em relação às subescalas L – Depressão e
O – Saúde. Isto permitiu-nos concluir que as mães que participaram no programa com os
seus maridos/companheiros retiram mais benefícios da intervenção do que as que
participaram sozinhas, a este nível.
Relativamente à confiança parental verificámos que as mães do grupo experimental
relataram aumentos significativos da sua confiança após a implementação do programa,
permitindo-nos afirmar que as mães que participaram no programa aumentaram a sua
confiança parental autorrelatada, comparativamente com as que não participaram. Estes
resultados indicam que, ao mesmo tempo que o programa contribuiu para a redução do
stresse, capacitou as mães para um melhor desenvolvimento das suas habilidades
parentais, o que aumenta a probabilidade de uma melhor vinculação e qualidade de vida
nestas famílias.
Neste estudo quasi-experimental, apesar de não ser randomizada a constituição dos
grupos de investigação na fase do pré-teste, foi possível garantir a validade interna da
investigação, dada a equivalência que encontrámos nos grupos experimental e controlo
relativamente a caraterísticas comuns. Quanto à validade externa, dado o reduzido
tamanho da amostra, não se torna possível generalizar os resultados encontrados para a
população em geral, porém contribuiu para uma melhor compreensão e interpretação
mais objetiva e sistemática dos resultados.
A natureza longitudinal deste estudo permitiu estudar a evolução dos efeitos da
intervenção e reforça a efetividade dos resultados. Mostra também que, apesar da
dificuldade em manter os participantes em planos de investigação longitudinal, se
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verificou neste estudo uma reduzida taxa de atrito experimental ou perda amostral ao
longo dos dois momentos de avaliação.
Em relação aos métodos estatísticos empregues, a ANOVA para medidas repetidas,
usualmente utilizadas neste tipo de estudos, foi considerada um método robusto de
análise, que permite não só determinar o nível de significância como a magnitude
(tamanho) dos efeitos encontrados.
O estudo mostra, conforme já referido, a eficácia do programa no stresse e na
confiança parental, mas há muitas outras variáveis relacionadas com a adaptação dos
Pais à parentalidade que poderiam mudar com a implementação do programa
“MaisPaisMaisBebés. Daí que este seja o ponto de partida para outras investigações,
com outros focos de atenção da enfermagem, também eles determinantes da adaptação
parental ao seu novo papel, o de Pais.
Tendo neste estudo optado pelo paradigma quantitativo, enquanto método de
investigação, pensamos que o desenvolvimento de um outro estudo de natureza qualitativa com recurso a narrativas dos Pais poderia complementar os resultados encontrados
e até mesmo reforçar esta mesma evidência.
Este estudo apresenta outras limitações que necessitam ser consideradas, quer
porque implicam que os resultados obtidos sejam lidos com alguma precaução, quer
porque nos permitem elaborar recomendações para futuras investigações.
Neste estudo, conforme já foi referido anteriormente, não foi possível proceder à
aleatorização dos sujeitos na constituição dos grupos, uma vez que a constituição do
grupo experimental esteve dependente da disponibilidade e da proximidade geográfica
dos participantes, do local onde seriam efetuadas as sessões grupais. Por esse motivo,
sugere-se que seja realizado um estudo experimental randomizado com o mesmo
programa.
Uma outra limitação refere-se à utilização única de medidas de autorrelato. Em
estudos futuros é importante recorrer-se à observação da interação mãe-bebé para
compreender qual o impacto na relação mãe-bebé da redução do stresse parental e
aumento da confiança parental percebidos pelas mães. Este tipo de investigação poderá
ser desenvolvido no domicílio dos Pais, durante por exemplo a visitação domiciliária,
prática comum na clínica dos enfermeiros.
Outra limitação do nosso estudo foi focalizar-se apenas nos relatos das mães para
avaliar o impacto do programa “MaisPaisMaisBebés”. Em estudos futuros é igualmente
importante aceder às perceções dos pais, participem ou não no Programa.
A inexistência de um follow up de avaliação da manutenção do efeito, por exemplo no
final do primeiro ano de vida da criança, é também uma limitação deste estudo, daí que
se recomende a realização futura deste tipo de análise.
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Também sugerimos a avaliação de outras variáveis, tais como a qualidade de vida e
da satisfação com a conjugalidade dos Pais.
Quanto à análise dos resultados é importante incluir análise de moderação (quem
são as mães/os pais que mais usufruem do programa) e de mediação (o aumento da
competência parental explica a redução no stresse parental ou vice-versa, pela participação no programa?).
Sugerimos ainda o desenvolvimento deste estudo em outros grupos de Pais,
concretamente em situações de risco social, como sejam as famílias de baixo rendimento, Pais adolescentes e famílias de refugiados entre outros.
A título conclusivo podemos afirmar que este estudo oferece a evidência preliminar
sobre a eficácia de um programa de intervenção para Pais, nos momentos iniciais da
parentalidade, aplicado durante doze semanas, o programa “MaisPaisMaisBebés”.
Apesar de considerarmos que estes resultados devam ser replicados e consolidados em
estudos futuros, o programa mostrou elevada aceitação por parte dos Pais envolvidos,
como indicado pelos resultados do Estudo 4, pelo que se justifica continuar a sua
implementação em condições semelhantes.
Estudo 4: Satisfação

dos

Pais

com

o
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de

intervenção

parental

“MaisPaisMaisBebés”.
Pretendemos, com este estudo, conhecer a satisfação dos Pais com o programa e
com a sua implementação. Para tal desenvolveu-se de um estudo de natureza quantitativa do tipo descritivo tendo como participantes as mães e pais do grupo experimental.
A análise efetuada às respostas dos Pais aos dois instrumentos de avaliação da
satisfação aplicados, semanal e no fim da intervenção, em relação ao programa
“MaisPaisMaisBebés”, permite-nos concluir que os Pais, de uma forma geral e na sua
maioria, ficaram muito satisfeitos com o programa.
Os resultados obtidos na avaliação efetuada semanalmente evidenciaram que os
Pais participantes no programa, face aos quatro itens considerados (assunto, atividades
práticas, dinamizadores e grupo), se mostraram “muito” ou “muitíssimo” satisfeitos em
todas as sessões. Constatámos também que o item mais bem pontuado, ao longo das
dez sessões avaliadas, foi o item dos “dinamizadores”, seguindo-se os “assuntos” e a
importância do “grupo”. Também na avaliação global do programa, concretamente às
questões relacionadas com o “Funcionamento”, “Conteúdos”, “Grupo”, “Mudanças”,
“Dinamizadores” e “Opinião geral”, a subescala mais bem pontuada foi a que se referia à
importância do papel dos “Dinamizadores”.
Os resultados obtidos permitem-nos afirmar que a competência dos dinamizadores
foi um dos principais vetores de mudança dos Pais. Numa intervenção grupal, como é o
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caso desta, a figura do dinamizador/líder das sessões é assumida como um importante
recurso, tendo em conta o seu papel essencial na construção de um sentimento de
segurança entre os elementos do grupo, promovendo a autenticidade da discussão
(Wolfe & Haddy, 2001).
De referir também o facto de, quer durante a intervenção quer após no final desta, o
grupo de dinamizadores ter mantido um contacto efetivo com os Pais participantes, de
forma a manter o suporte dos mesmos. Isso foi conseguido através de contactos
telefónicos, grupos de discussão do facebook, encontros em ambientes informais, com
vista a reforçar as “ferramentas” adquiridas ao longo da intervenção e, simultaneamente,
apoiando-os em novos desafios de forma a manter os ganhos adquiridos com a
intervenção.
Os Pais manifestaram também um nível de satisfação elevado relativamente aos
“Conteúdos” do programa “MaisPaisMaisBebés” que, no nosso entender, se podem
atribuir ao facto de, na sua conceção, se terem integrado as necessidades e interesses
identificados no focus group e também as orientações de alguns programas baseados na
evidência, “evidence-based programs”, já anteriormente identificados.
Como já referimos, no que se refere às mudanças identificadas pelos Pais obtidas
pela participação no programa, a maioria destes mostrou-se muito ou totalmente satisfeita com as mudanças em diferentes domínios.
Estes elevados resultados de satisfação dos Pais com o Programa podem ter
contribuído para explicar as mudanças obtidas e analisadas no estudo 3 desta tese,
permitindo-nos afirmar que o programa “MaisPaisMaisBebés” é um programa eficaz, com
um formato, metodologias e temáticas que vão de encontro às necessidades e interesses
de Pais que vivenciam a adaptação à parentalidade.
A importância atribuída pelos Pais ao papel dos dinamizadores nas sessões do
programa, remete-nos para a necessidade de investir na formação diferenciada dos
enfermeiros a este nível. É urgente capacitar estes profissionais com mais e melhores
competências capazes de dar uma resposta eficaz e eficiente aos Pais nestes momentos
cruciais das suas vidas. Pela situação de proximidade que mantêm com as figuras
parentais, os enfermeiros, em particular os enfermeiros especialistas em saúde materna
e obstétrica, que já tinham um papel determinante nos cursos de preparação para o
parto, devem reforçar as suas competências no domínio da educação parental, de modo
a serem agentes com um papel ativo e efetivo na dinamização dos programas de
educação parental para ao Pais, concretamente durante o seu processo de transição e
adaptação à parentalidade.
O sucesso dos programas de educação parental atribuídos, em parte, a características dos dinamizadores como a cordialidade, a genuinidade, a flexibilidade, o humor e a
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empatia, e as habilidades de comunicação entre outras, reforçam a importância dos
enfermeiros desenvolverem e melhorarem estas habilidades.
A relação de proximidade estabelecida com os Pais durante a implementação do
programa constituiu um fator estruturante nos processos de mudança destes, confirmado
pelo nível de satisfação relatados, pela adesão, recetividade e assiduidade do grupo à
grande maioria das sessões. Paralelamente, acreditamos ter sido estabelecida uma “forte
aliança” entre os dinamizadores e o grupo de Pais e entre eles próprios, constituindo
também este, um ingrediente transversal a todo o processo de capacitação parental que
conduz ao sucesso do programa.
Dado a metodologia utilizada neste estudo ser quantitativa, recomendamos em
próximos estudos nesta área a utilização de outras metodologias como a entrevista e o
focus group para avaliar a sua satisfação, o que pode trazer novos contributos à
investigação.
Implicações para a prática profissional dos enfermeiros
Os resultados do impacto do programa “MaisPaisMaisBebés” ao nível do stresse e
confiança parental dos Pais, assim como a satisfação relatada pelos pais, vêm dar um
contributo significativo às práticas profissionais dos enfermeiros, em particular dos especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica, que necessitam de ser inovadas, desenvolvendo programas de intervenção junto das figuras parentais, capazes de
fortalecer o seu potencial, minimizando as dificuldades no desempenho do papel parental. Dado ser ainda pouco evidente as apostas destes profissionais em programas de
educação parental, devidamente estruturados e organizados, pensamos que a divulgação
deste estudo poderá motivar e consciencializar estes profissionais para este assunto.
Conforme já várias vezes referido ao longo deste trabalho, os enfermeiros têm um
contacto privilegiado com os Pais, pela proximidade dos cuidados que desenvolvem,
devendo por esse motivo serem impulsionadores destas intervenções. Têm uma responsabilidade acrescida em apoiar os Pais durante o seu processo de adaptação à parentalidade, usando princípios e práticas sustentadas na evidência sensíveis às verdadeiras
necessidades destes, das crianças e das famílias. Por outro lado, face à escassa
existência em Portugal de programas de intervenção destinados a esta etapa específica
da parentalidade, eficazes e cientificamente validados no âmbito da promoção e no
desenvolvimento das competências parentais, propomos a replicação do programa
‘MaisPaisMaisBebés” cuja versatilidade lhe permite ser replicado e aplicado a outros
contextos de famílias. Face aos resultados obtidos, pensamos que este programa vem
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também ao encontro dos ideais do Plano Nacional de Saúde 202016, que refere como
missão: “Clarificar e consolidar entendimentos comuns que facilitam a integração de
esforços e a valorização dos agentes, na obtenção de ganhos e valor em saúde”.
Ao promovermos o conhecimento e o desenvolvimento de estratégias facilitadoras do
bom desempenho parental, estamos simultaneamente a capacitar os Pais para uma
vivência saudável da parentalidade, isenta de distúrbios ou perturbação, potenciando
ganhos e valor em saúde para os Pais e para as crianças.
Paralelamente às intervenções grupais e com o propósito de ir ao encontro de uma
maior aproximação dos profissionais ao contexto onde os Pais se inserem, a visita
domiciliária deverá ser um espaço de eleição para a compreensão da complexidade do
meio onde a família se move, devendo por isso ser implementada, como complemento às
intervenções grupais.
Disponibilizamos aos enfermeiros, com esta tese, um programa baseado em
evidência que lhes permite contribuir para a implementação da Estratégia Nacional para
os Direitos da Criança17, 2019-2022, especificamente da prioridade “Apoiar as famílias e
a parentalidade, garantindo a todas as crianças e jovens um meio familiar adequado”.
Os resultados deste estudo podem também consubstanciar-se numa perspetiva da
formação dos profissionais de enfermagem, particularmente ao nível do segundo ciclo de
estudos, integrando esta área nos seus currículos, evidenciando os benefícios destas
intervenções na transição e adaptação à parentalidade.
Por fim, mas igualmente importante, realça-se a necessidade de criação de políticas
de saúde mais incisivas nesta área, com a indicação de medidas concretas para a
implementação por parte dos enfermeiros destes programas de intervenção, facilitadores
e promotores da adaptação à parentalidade nos centros de saúde e nas maternidades,
onde ainda não são uma realidade. Assim, impõe-se a necessidade de desenvolvimento
de políticas de cuidados de saúde e diretrizes clínicas precisas e a operacionalização de
medidas de suporte e de apoio aos “novos” Pais no sentido de melhorar a sua confiança
e autoeficácia parental.
Gostaríamos de terminar destacando que a realização desta investigação foi para
nós um processo de aprendizagem, de crescimento e desenvolvimento pessoal e
profissional único, ao mesmo tempo que foi desafiante e altamente gratificante. O facto
de durante todas as etapas de implementação do programa nos encontrarmos na
primeira linha, onde desenvolvemos um contacto privilegiado com todos os Pais,
estabelecendo relações de proximidade com todos e com os seus bebés, permitiu-nos
16

Acedido em https://pns.dgs.pt/pns-revisao-e-extensao-a-2020/.

17

Acedido em: https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=115.

Adaptação à maternidade: influência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas

239

trabalhar com prazer, refletir, partilhar, aprender e acima de tudo, compreender melhor
todas as dificuldades vivenciadas pelos Pais nesta etapa importante das suas vidas. Na
realidade, a transparência com que mostraram as suas vivências, aliada à disponibilidade
e simpatia com que nos brindaram, enriqueceram e facilitaram notavelmente o nosso
trabalho.
Tendo em consideração não apenas os resultados alcançados, mas face a toda a
dinâmica desenvolvida, acreditamos que ajudámos a melhorar a vida de Todos os que
connosco partilharam as suas experiências, os seus medos, as suas preocupações, as
suas angústias e ainda mais importante, o seu bem mais precioso, o seu Filho, que
durante os momentos de partilha também foi um pouco nosso. Iniciámos assim uma
caminhada que se perspetiva construtiva, de atualização científica e acima de tudo
promotora do desenvolvimento cientifico da enfermagem enquanto disciplina autónoma.
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ANEXO 1 – Ficha de Avaliação Semanal da Sessão.

Programa MaisPaisMaisBebés
AVALIAÇÃO SEMANAL DA SESSÃO PELOS PAIS
COD Dia e Hora nascimento Bebé

____/____/______

(H)

(min)

Sessão Nº:
Data:

Os assuntos discutidos nesta sessão ajudaram-me:
Muitíssimo

Muito

Pouco

Nada

As atividades práticas realizadas para demonstrar o que devemos e
não devemos fazer ajudaram-me:
Muitíssimo

Muito

Pouco

Nada

As orientações e opiniões dos dinamizadores ajudaram-me:
Muitíssimo

Muito

Pouco

Nada

A troca de ideias com os outros elementos do grupo ajudou-me:
Muitíssimo

Muito

Outras observações ou comentários:

Pouco

Nada
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ANEXO 2 – Questionário de Avaliação da Satisfação do Programa.
Programa MaisPaisMaisBebés”

COD Hora nascimento Bebé
Questionário de Avaliação da Satisfação do programa

(HH:MM)

“MaisPaisMaisBebés”
Agora que terminou o programa gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre
ele. A sua colaboração é importante para continuar a melhorar a educação parental.
Pedimos que nos responda honestamente a todas as questões.
De nossa parte, garantimos que todas as suas respostas são confidenciais.
Assinale com uma cruz (x) o seu nível de concordância com cada uma das afirmações
que se seguem.
PARTE I
Funcionamento

Nada

Pouco

Suficiente

Muito

Totalmente

Nada

Pouco

Suficiente

Muito

Totalmente

A hora do funcionamento do
programa foi adequada à minha
participação
O local foi adequado ao
desenvolvimento do programa
A atenção proporcionada ao bebé
ajudou a família a participar
O programa seguiu as orientações do
planeamento inicial

Conteúdos
Os assuntos tratados foram
importantes para mim como mãe/pai
Os assuntos que discutimos foram
importantes para mim como pessoa
Sinto que o que aprendi me vai ser
útil para o futuro
Os conhecimentos adquiridos foram
ao encontro das minhas
expectativas e necessidades
parentais

1
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Programa MaisPaisMaisBebés”

Grupo

Nada

Pouco

Suficiente

Muito

Totalmente

Muito

Totalmente

O apoio dado pelo grupo fez-me
sentir bem
Falar em grupo dos nossos
problemas enquanto pais fez com
que me sentisse mais capaz para
enfrentar as situações difíceis
relacionadas com o ser mãe/pai
Estar num grupo com outras
mães/pais fez com que me sentisse
mais acompanhada/o
Neste grupo conheci outras pessoas
com quem gostaria de continuar a
encontrar-me

Mudanças

Nada

Pouco Suficiente

Sinto que entendo melhor o(a)
meu/minha filho(a)
Sinto que aprendi a interpretar de
forma mais adequada os
comportamentos e reações do meu
filho(a).
Acho que o(a) meu/minha filho(a)
mudou positivamente em alguns
comportamentos em casa
Acho que como família mudámos
para melhor
Dou comigo a pensar naquilo que
falámos nas sessões para resolver
os problemas
Percebi que a qualidade do
ambiente familiar, é muito
importante para um
desenvolvimento equilibrado do
meu/minha filho (a)
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Programa MaisPaisMaisBebés”

Dinamizador(es) do programa

Nada

Pouco Suficiente

Muito Totalmente

Nada

Pouco Suficiente

Muito

Senti que o(s) dinamizador(s) aceitou as
minhas opiniões
Acho que o(s) dinamizador(s) foi capaz
de esclarecer as minhas dúvidas
Acho que o(s) dinamizador(s) teve um
papel importante para que o grupo se
sentisse bem
A forma como o(s) dinamizador(s)
orientou as sessões motivou-me a falar
abertamente e a dizer o que penso e o
que faço

Opinião geral

Totalmente

O programa foi melhor do que esperava
Acho que foi importante o(a)
meu/minha filho/filha ter participado
Houve alturas que pensei que não valia
a pena estar a frequentar o programa
Recomendaria este tipo de
curso/programa a outros pais
Durante o programa adquiri
conhecimentos que vou continuar a pôr
em prática no meu dia-a-dia

3
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Programa MaisPaisMaisBebés”
PARTE II
1 - Que parte do programa foi mais útil para si?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Em termos gerais o que mais lhe agradou no programa?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Em termos gerais o que menos lhe agradou no programa?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Que melhorias poderiam ser feitas no programa?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Neste momento sente necessidade de apoio ao seu papel parental? Se sim,
indique por favor que tipo e para quê?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 - Quais os aspetos sobre os quais gostaria de obter mais informação?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrigada pela sua Colaboração!
Preenchido por:
Pai

Mãe
Data:____/____/____

As dinamizadoras
Júlia Carvalho
Jorge Leitão
Isabel Mendes
Paula Camarneiro
Ana Isabel Vieira
Carina Gomes
Romica Caraus
Ana Rita Machado
Maria Inês Queirós
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ANEXO 3 – Parecer da Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da
Saúde: Enfermagem (UICISA-E), da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
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ANEXO 4 – Parecer da Comissão de Ética da Administração Regional de Saúde do
Centro.
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ANEXO 5 – Autorização para a implementação do programa na ESEnfC
Julia Carvalho
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Esenfc <esenfc@esenfc.pt>
15 de fevereiro de 2016 16:39
'Julia Carvalho'
rosa@esenfc.pt; 'Maria Neto'
RE: Pedido de Implementação de investigação
Pedido de implementação de investigação.pdf

Exma. Senhora
Professora Júlia Carvalho,
A pedido da Senhora Presidente, venho informar V. Exa. de que a comunicação interna remetida no âmbito do
Programa de Doutoramento em Ciências de Enfermagem, mereceu o seguinte despacho: “Autorizo”.
Mais informo de que será dado conhecimento do despacho à Senhora Professora Rosa Moreira e à Coordenadora da
UCP, Professora Maria Neto da Cruz Leitão.
Com os mais respeitosos cumprimentos.
O secretariado,
Paula Fernandes

De: Julia Carvalho [mailto:juliacarvalho@esenfc.pt]
Enviada: sexta-feira, 12 de Fevereiro de 2016 12:08
Para: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Assunto: Pedido de Implementação de investigação

Bom Dia
Envio em anexo CI com respetivo pedido.
Os meus Cumprimentos
Prof. Julia Carvalho
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APÊNDICE 1 – Questionário Caracterização Sociodemográfica da Família
Caracterização Socio-Demográfica da Família
I - Dados relativos à Mãe
1. Idade:

anos

2. Nacionalidade: ……………………………………..

3. Estado Civil:
Solteira ..........................................................................................................................
Casada/ União de Facto ...............................................................................................
Divorciada/Separada ....................................................................................................
Viúva .............................................................................................................................
4. Habilitações Literárias:
1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano)

Bacharelato

2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano)

Licenciatura

3º Ciclo do Ensino Básico (7º ano)

Mestrado

Ensino Secundário (12º ano)

Doutoramento

5. Situação actual de emprego
Empregada

Trabalho por Conta Própria

Desempregada

Trabalho por Conta Outrem

Trabalho Ocasional

Doméstica

6. Actividade Profissional (descreva por favor de forma completa)
…………………………………………………………………………………………………………......................
II - Dados relativos à gravidez
7. Número de semanas de gestação
8. A gravidez foi planeada/desejada
Sim

Não

9. A gravidez foi aceite por ambos os membros do casal
Sim

Não

10. A gravidez decorreu
Sem complicações

Com complicações

11. Local onde realizou a vigilância da gravidez
Sem qualquer vigilância ......................
No Centro de saúde ............................
Na Maternidade ...................................
No consultório privado .........................
12. Frequentou o curso de preparação para o parto/ nascimento
Sim

Não

Se respondeu sim, diga o local: ……………………………………………………….
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III – Dados relativos ao trabalho de parto/parto
13. Tipo de parto:
Vaginal

Cesariana

14. Analgesia (anestesia) no trabalho de parto
Analgesia Epidural ..............................
Analgesia Sistémica (sedação) ...........
Nenhuma .............................................
IV - Dados relativos ao Pai
15. Idade:

anos

16. Nacionalidade: ………………..………………..

17. Estado Civil:
Solteiro ..........................................................................................................................
Casado/ União de Facto ...............................................................................................
Divorciado/Separado ....................................................................................................
Viúvo .............................................................................................................................
18. Habilitações Literárias:
1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano)

Bacharelato

2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano)

Licenciatura

3º Ciclo do Ensino Básico (7º ano)

Mestrado

Ensino Secundário (12º ano)

Doutoramento

19. Situação actual de emprego
Empregada

Trabalho por Conta Própria

Desempregada

Trabalho por Conta Outrem

Trabalho Ocasional

Doméstica

20. Actividade Profissional (descreva por favor de forma completa)
…………………………………………………………………………………………………………......................
21. Frequentou (com a companheira) o curso de preparação para o parto/ nascimento
Sim

Não

22. Teve uma presença assídua nas consultas de vigilância da gravidez:
Sempre .........................................................................................................................
Nunca ............................................................................................................................
Algumas vezes ..............................................................................................................
23. Esteve presente durante o Trabalho de Parto e Parto :
Sempre .........................................................................................................................
Nunca ............................................................................................................................
Algumas vezes ..............................................................................................................
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V – Dados relativos ao Recém-nascido/Bebé
24. Idade do Bebé: _______(meses)/ ______ (semanas)
25. Nacionalidade: ………………………….
26. Género: Masculino

Feminino

27. Peso de Nascimento: _____________
28. Habitualmente com quem fica/cuida o bebé:
Em casa com a mãe e/ou pai

Com uma Ama

Ao cuidado dos Avós

Na Creche/Jardim de Infancia

29. Tipo de alimentação:
Exclusivamente ao peito .....................
Ao peito com suplemento ....................
Exclusivamente ao biberão .................
Alimentação diversificada ....................

Preenchimento realizado por:
Pai

Mãe

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO.
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento Livre e Informado

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO

Eu (nome em letra maiúscula), ____________________________________________________,
abaixo-assinado, concordo em participar voluntariamente numa investigação da autoria de Júlia
Maria das Neves Carvalho, cujo tema é a “Adaptação à Maternidade: Influência de uma
intervenção de educação parental em mães primíparas”, cujo objetivo principal é Verificar o
impacto da frequência de uma intervenção de educação parental em mães primíparas na
diminuição do seu nível de stress parental e no aumento da sua perceção de confiança materna
nos primeiros meses do pós-parto.
A minha participação consiste na participação nas diferentes sessões do programa de intervenção
e no preenchimento de um questionário constituído por questões de caracterização
sociodemográfica da minha família e escala de stress e de confiança parental
Estou ciente de que terei:
1. A garantia de receber esclarecimento em qualquer momento que julgar necessário, antes
e durante a minha participação no estudo;
2. A liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar no
estudo sem nenhuma consequência ou penalidade para mim;
3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o carácter de anonimato das
informações prestadas;
4. Assegurado que as informações prestadas e os resultados delas decorrentes destinar-se-ão
à apresentação e/ou publicação de trabalhos de carácter científico;
5. Os resultados do estudo estarão disponíveis para mim por meio das divulgações
científicas e directamente através da investigadora.
A assinatura abaixo representa a minha anuência em participar no presente estudo.
Data: ___ / ___ / 201
________________________________________________
(Assinatura do participante)
Forma de contacto com o participante (para envio de uma cópia do presente documento e/ou
comunicação dos resultados):

Contacto com autora do estudo:
Júlia Maria das Neves Carvalho
E-mail: juliacarvalho@esenfc.pt
Telefone: 239487200 – gabinete 3 – extensão 1103
Telemóvel:967844367

