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EPA
Entrevista sobre o Processo de Adoção

Autores:

Adaptação: 1,

Tipo de instrumento: Entrevista semiestruturada
Versão: n. a. 
População-alvo:

Tempo de Aplicação:

Material: Guião de entrevista e manual de administração e cotação

-

-

-
de a tomada de decisão de adotar, à espera e preparação, chegada e integração da criança 
e adaptação familiar. 

Apreciação global da adoção, da satisfação e perspetivas futuras relativamente à adoção. 

Temas Subtemas

Motivos e processo de tomada 
de decisão Iniciativa de adotar

outros
Avaliação do processo de 
tomada de decisão

Quando um casal decide 
adotar uma criança, 
normalmente tem mais do que 
um motivo para o fazer. Qual 
diria que foi o seu principal 
motivo?

Espera e preparação Tempo decorrido
Desejo de desistir do processo
Medos, preocupações, 
atividades

comunicação entre o casal

Quanto tempo decorreu desde 
que foi selecionado(a) até que 
lhe foi proposta uma criança 
para adoção?
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A chegada da criança Data da chegada
Idade da criança no momento 
da chegada
Diferenças entre a criança 
imaginada e a criança 
entregue
Evolução da criança

parentalidade adotiva

chegada da criança
Acontecimentos dolorosos 
Informação obtida antes da 
chegada da criança

Descrição da criança nesse 
momento
Avaliação dos aspetos 
jurídicos da adoção

fosse reclamada pelos pais 

Como descreveria o(a)...... 
quando ele(a) chegou?

Adaptação e desenvolvimento Adaptação à situação

Apoio na resolução de 
problemas

ano

continuidade da relação
Grau de comunicação entre o 
casal
Descrição atual da criança
Estado atual da criança
Grau de satisfação com as 
características da criança

comportamento da criança
Necessidade de consulta de 
serviços especializados

No início, quais foram as 

A criança na família Mudanças familiares
Grau de integração da criança
Rejeição da criança
Crenças relativas à adoção 
Satisfação com a adoção
Relação com os diferentes 
membros da família

Em que medida a chegada 

mudanças em si, no casal, 

relações sociais?
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Comunicação sobre a adoção Orientações do serviço de 
adoções
Idade

conversa

Satisfação com a forma como 
abordou o tema

criança
Interesses da criança em 
diferentes idades
Atitude da criança em relação 
à adoção
Crenças relativas à 
comunicação acerca da 
adoção
Motivos de colocação da 
criança para a adoção
Informação a fornecer à 
criança em diferentes idades

acerca da adoção

acerca da adoção
Revelação social

Quando falou pela primeira 
vez com o(a) como é que ele(a) 
reagiu?

Interesse em consultar serviço 
especializado em adoção
Satisfação global em relação à 

Desejos para o futuro

pudesse voltar atrás no tempo 
o que mudaria?

-

-

-
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