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Resumo 

Objetivos: O objetivo deste estudo é investigar a influência da depressão pós-parto na 

perceção materna das competências parentais e do ambiente familiar. Em particular, 

pretende-se investigar se a depressão pós-parto, a satisfação conjugal e a existência de 

suporte social têm influência no modo como as mães percecionam as suas competências 

parentais e o seu ambiente familiar.  

Amostra: A amostra é constituída por 40 mulheres, que foram mães no último ano 

(idades entre os 19 e os 42). As participantes da investigação foram todas recrutadas na 

Consulta de Saúde Infantil, do Centro de Saúde de Caldas da Rainha. 

Instrumentos: Foi entregue a Folha de Informação à Participante, após a sua leitura 

obteve-se o Consentimento Informado. Depois deste procedimento a investigadora 

realizou, com a participante, o preenchimento do Questionário Sociodemográfico e 

Clínico. Individualmente, as mães, preencheram os seguintes questionários: Escala da 

Depressão Pós-parto (EPDS); Escala de Sentimento de Competência Parental (ESCP); 

Escala de Ambiente Familiar (FES); Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida 

Conjugal (EASAVIC) e, por fim, Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS). 

Hipóteses: Espera-se que variáveis como a depressão pós-parto, satisfação conjugal e 

satisfação com o suporte social apresentem contributos significativos para a explicação 

da variância estatística das variáveis dependentes perceção materna das competências 

parentais e do ambiente familiar (HG1, HG2, HG3, HG4, HG5 e HG6).  

Resultados: As hipóteses gerais 2 e 3 não foram confirmadas, sugerindo, portanto, que a 

depressão pós parto não está relacionada com a perceção do ambiente familiar. A 

satisfação conjugal também não está relacionada com a perceção materna das 

competências parentais. As outras hipóteses, 1, 4, 5 e 6, foram confirmadas parcialmente.  

Conclusão: As variáveis depressão pós-parto, satisfação conjugal e suporte social, nesta 

amostra, estão relacionadas com a perceção materna das competências parentais e com a 

perceção materna do ambiente familiar. Em investigações posteriores parece importante 

incluir os dados dos pais de forma a articular a perceção masculina acerca da 

parentalidade com a percepção feminina. 

Palavras-chave: Depressão Pós-parto, Competências Parentais, Ambiente Familiar, 

Satisfação Conjugal e Suporte Social. 
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Abstract 

Goal: The aim of this study is to investigate the influence of postpartum depression on 

maternal perception of parenting skills and family environment. In particular, we intend 

to investigate whether postpartum depression, marital satisfaction and the existence of 

social support influence the way mothers perceive their parenting skills and their family 

environment. 

Sample: The sample consisted of 40 women who were mothers in the last year, aged 19 

to 42 years old. The participants in the research were recruited in Child Health 

Consultation of the Health Centre of Caldas da Rainha. 

Instruments: It was delivered to the Participant Information Sheet and after written 

Informed Consent was obtained. After this procedure the researcher filled the Clinical 

and Sociodemographic Questionnaire based at information provided by participants. 

Individually, the mothers completed the following questionnaires: Edinburgh Postpartum 

Depression Scale (EPDS); Parenting Sense of Competence (PSOC); Family Environment 

Scale (FES); Assessment Scale of Satisfaction in Areas of Marital Life. (ASSAML) and 

finally Satisfaction with Social Support Scale (SSSS). 

Hypotheses: It is expected that variables such as postpartum depression, marital 

satisfaction and satisfaction with social support contribute to the explanation of the 

statistical variance of the dependent variables maternal perception of parenting skills and 

maternal perception of family environment (GH1, GH2, GH3, GH4, GH5 and GH6). 

Results: The general hypotheses 2 and 3 were not confirmed, suggesting therefore that 

postpartum depression is not related to the perception of the family environment. The 

marital satisfaction also is not related to maternal perception of parenting skills. 

Hypotheses 1, 4, 5 and 6, were partially confirmed. 

Conclusion: Variables postpartum depression, marital satisfaction and social support in 

this sample are related to maternal perception of parenting skills and maternal perception 

of family environment. In future investigations it will be important to include fathers’ 

data in order to assemble male parenting perceptions with female parenting perceptions. 

Keywords: Postpartum Depression, Parenting Skills, Family Environment, Marital 

Satisfaction and Social Support. 
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Introdução 

 

A investigação que se segue destina-se ao estudo da depressão pós-parto, 

especificamente a sua influência quer na perceção materna das competências parentais, 

quer na perceção materna do ambiente familiar. O âmbito deste estudo insere-se na 

realização da dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia Clínica da Saúde, Núcleo 

de Psicologia Clínica Dinâmica, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), a depressão é uma das 

perturbações mais incapacitantes do século XXI. Neste sentido, os casos de depressão 

pós-parto também têm aumentado, devido a diversos fatores (psicossociais, subjetivos e 

biológicos). Apesar da sua incidência, este tipo de perturbação é muitas vezes ignorada 

(Barbosa, Maus, Lima, Zimerman & Lima, 2003). Nas últimas décadas, a depressão pós-

parto tem sido alvo de várias investigações, verificando-se um crescente interesse na área 

devido à associação desta perturbação, a distúrbios na capacidade cognitiva e no 

desenvolvimento emocional das crianças (Coutinho e Coutinho, 1999).  

No entanto, mais do que compreender se a maternidade tem influência na saúde 

mental da mãe ou do bebé, através deste estudo pretendemos investigar se a vivência da 

depressão pós-parto modifica a perceção materna das competências parentais e do 

ambiente familiar.  

A maternidade é um processo que deve ser entendido por perspetivas biológicas, 

psicológicas e sociais (Uguz, Akman, Sahingoz, Kaya & Kucur, 2009). Uma gestação 

envolve não só alterações hormonais (perspetiva biológica), como também o nascimento 

de um bebé (perspetiva psicológica e social), promove mudanças muito significativas na 

vida dos seus pais (Uguz, Akman, Sahingoz, Kaya & Kucur, 2009). Geralmente o 

nascimento de um novo ser é um acontecimento que proporciona aos pais olharem para 

o desconhecido, com satisfação e com apreensão (Stemp, Turner & Noh, 1986). 

No entanto, apesar de ser um período de grande sobrecarga, stress e aprendizagem 

parental, segundo Bowlby (2002) nenhuma criança deve ser privada de uma relação 

calorosa, íntima e continuada com a sua mãe.  
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Deste modo, quando a mãe sofre de depressão pós-parto torna-se incapaz de 

proporcionar ao recém-nascido cuidados de amor e afeto. Por sua vez, esta privação pode, 

não só, ser sentida pelo recém-nascido, mas também pela mãe e, nesta perspetiva, espera-

se com este estudo encontrar dados que evidenciem que a depressão pós-parto influencia 

o modo como as mães percecionam as suas competências parentais. 

A depressão pós-parto pode promover menos disponibilidade emocional, e 

consequentemente menos capacidade de valorização e responsividade empática 

(Schwenber & Piccinini, 2003). Assim sendo, é esperada uma perceção mais 

desorganizada do ambiente familiar, devido à ausência de sincronia entre a mãe, o bebé 

e os outros elementos familiares. Este tipo de perturbação acarreta consequências não só 

para a díade mãe-bebé, como também para os outros intervenientes da relação, gerando 

preocupação (Likierman, 2003). Neste sentido, parece importante perceber se a depressão 

pós-parto tem influência na perceção que as mães têm do seu ambiente familiar. 

Portanto, com a informação recolhida pretende-se obter dados que permitam 

alertar os profissionais de saúde para determinadas características que as mães possam 

evidenciar e constituir como prejudiciais para os cuidados parentais e para o ambiente 

familiar. 
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I - Fundamentação Teórica 

1.1.  A saúde mental na maternidade 
 

1.1.1. Enquadramento teórico  

A Maternidade é entendida como um período que se desenvolve em função dos 

vários contextos socioculturais (Figueiredo, 1997). Correia (1998) refere que o 

nascimento de um novo ser é experienciado de forma diferente em cada civilização. Deste 

modo, pode concluir-se que a experiência de ser mãe pode ser desencadeada por diversas 

circunstâncias, tanto do quotidiano, como de vivências passadas, nomeadamente o 

contexto cultural inserido, a posição que a mulher ocupa na sociedade e a sua própria 

história pessoal (Figueiredo, 1997). Neste âmbito, nas últimas décadas, parecem ter 

surgido diversas perspetivas acerca da maternidade, designadamente a perspetiva 

etológica, perspetiva psicanalítica, perspetiva da aprendizagem social e perspetiva 

desenvolvimental (Figueiredo, 1997).  

No entanto, falar de maternidade não é o mesmo que falar de gravidez (Leal, 

1990). Ambas são muitas vezes referidas como sinónimas, todavia retratam realidades 

distintas (Leal, 1990). Correia (1998) conceptualiza a gravidez como um determinado 

período, cerca de quarenta semanas, entre a conceção e o momento do parto, em que 

ocorrem alterações no corpo da mulher, em simultâneo com as vivências psicológicas 

iminentes. Por outro lado, a maternidade refere-se a vivências inseridas no 

desenvolvimento de forças culturais (Correia, 1998). Na gestação ocorrem, portanto, 

mudanças significativas na vida da mulher, sendo uma delas deixar o papel de filha para 

assumir a maternidade, revivendo possivelmente a sua própria infância (Piccini, Ferrari, 

Levandowiski, Lopes & Nardi, 2003). Marques (2003) refere que a relação mãe e filho 

repete de algum modo a relação infantil com a própria mãe.  

A maternidade parece ter início muito antes de ocorrer a conceção, pode surgir a 

partir das primeiras relações e identificações da mulher, passando por várias fases até 

alcançar o desejo de uma gestação e consequentemente ter um filho (Piccini, Gomes, 

Nardi & Lopes, 2008). Por seu turno, a gestação parece ser um momento de preparação 

psicológica para a constituição da maternidade (Brazelton & Cramer, 1992; citado por 

Piccini, Gomes, Nardi & Lopes, 2008). Assim sendo, a gestação aparenta ser um período 

de reestruturações na vida da mulher e nos papéis que exerce (Piccini, Gomes, Nardi & 
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Lopes, 2008). Contudo, as características individuais de cada mulher e o contexto socio-

cultural influenciam as vivências quer da maternidade, quer da gestação (Correia, 1998).  

O parto, por sua vez, é um complexo evento de vida com mudanças biológicas, 

psicológicas e sociais, exercendo um impacto na forma como a mãe vai experienciar este 

período (Herguner, Cicek, Annagur, Herguner & Ors, 2014). Após o parto, a imagem 

idealizada do bebé desvanece-se, e este torna-se num ser independente da mãe. A atenção 

e o afeto que era dado à mãe agora centra-se no bebé.  

A esta fase segue-se o puerpério, período propenso também à existência de 

determinadas crises, uma vez que continuam a evidenciar-se mudanças físicas e 

psicológicas. Durante este tempo, a mulher encontra-se num estado designado por 

sensibilidade aumentada, ou hipersensibilidade, em que o objetivo primordial é capacitar 

a mulher para estar mais atenta aos sinais do seu bebé (Maldonado, 2002). Deste modo, 

entende-se que esta é uma fase da vida da mulher muito complexa, possibilitando a 

existência sentimentos muito ambíguos. Na primeira semana após o parto, pode 

predominar uma elevada labilidade emocional, devido às alterações frequentes de humor. 

1.1.2. Maternidade: etapa do desenvolvimento vs. risco psicopatológico  

A maternidade é considerada pela perspetiva desenvolvimental, como um período 

próprio do desenvolvimento, caracterizado quer pela necessidade de resoluções 

desenvolvimentais específicas, quer pela vivência de crises próprias (Figueiredo, 1997). 

Deste modo, autores como Caplan (1960; citado por Figueiredo, 1997) e Colman e 

Colman (1994; citado por Figueiredo, 1997) tentaram apresentar as várias tarefas 

desenvolvimentais da maternidade. A primeira tarefa refere-se à aceitação da gravidez, 

por outras palavras consiste na aceitação e concordância da realidade, que é a gravidez, 

com o intuito de progredir para as tarefas posteriores. A tarefa número dois prende-se 

com a aceitação da realidade do feto, isto é, compreensão da conceção de existência de 

uma entidade física e psicológica distinta e separada. No início a mãe até pode fantasiar 

com um bebé que faz parte de si, no entanto com a evolução da gestação compreende a 

sua existência como autónoma e separada. A terceira tarefa consiste na reavaliação da 

relação com os pais, quer isto dizer que vão efetuar um entendimento da sua relação 

passada e presente com os seus progenitores, a fim de sentir um novo equilíbrio. A tarefa 

número quatro diz respeito à reavaliação da relação com o cônjugue, uma vez que um 

novo ser vai integrar o ambiente familiar parece importante uma reconceptualização da 
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díade e da relação marital para constituírem uma aliança emocional sólida, a fim de dar 

resposta aos novos desafios que é a construção da tríade. A quinta e última tarefa refere-

se à aceitação do bebé como uma pessoa separada, deve suceder-se um desligamento da 

gestação, a fim de iniciar um investimento num bebé real, com necessidades próprias. 

Assim, a idade parece ser um fator associado geralmente ao ajustamento do papel 

de mãe, uma vez que as adolescentes parecem desenvolver desejos de maternidade 

ausentes da realidade (Figueiredo, 1997). A gestação pode, portanto, ser uma fase do 

desenvolvimento mais curta, ao contrário do parto que inicia a condição de ser mãe ou 

pai (Figueiredo, 1997). Deste modo, o parto pode representar a primeira crise no processo 

do desenvolvimento da maternidade, não só pelas rotinas médicas como também pelo 

próprio facto da novidade de responsabilidades, reestruturações de papéis e outras 

modificações que o nascimento de um novo ser implica (Figueiredo, 1997). Em suma, a 

transição para a maternidade pode ser considerada como uma fase desenvolvimental de 

crise, devido às reorganizações subjacentes que acarreta ter um filho, num contexto social 

específico e sob as pressões sociais a que a mulher é submetida (Figueiredo, 1997).  

Após a caracterização das várias etapas do desenvolvimento da maternidade, 

parece importante compreender se a maternidade é por si só um fator de risco para a saúde 

mental da mulher. Durante a transição para a maternidade podem surgir em simultâneo 

perturbações psicopatológicas de vário tipos, com pensamentos e emoções desajustadas 

para a normalidade (Figueiredo, 1997). Por conseguinte, a gravidez pode ser entendida 

como um período que desencadeia uma experiência perigosa, dolorosa ou por outro lado 

satisfatória, interessante, depende portanto não só da mulher como também da sociedade 

em que esta inserida (Correia, 1998). 

 

1.1.3. Distúrbios psicológicos na maternidade  

A maternidade é um período que fomenta muitas alterações biológicas, 

psicológicas e sociais (Uguz, Akman, Sahingoz, Kaya & Kucur, 2009). Deste modo, o 

período do parto e pós-parto pode ser crucial para o desenvolvimento ou agravamento de 

doenças mentais (Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012), visto que a mãe 

nesta fase parece ter uma predisposição psicológica maior (Herguner, Cicek, Annagur, 

Herguner & Ors, 2014), não só pelo momento abrupto que é o parto, mas também pela 

adaptação a um novo ser.  
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O surgimento de perturbações no puerpério pode ter uma dupla explicação: devido 

às alterações hormonais, com a queda brusca nos níveis de estrogénio e progesterona ou, 

por outro lado, através da hipersensibilidade mental materna, devido ao foco da atenção 

da mãe se centrar nas necessidades do bebé. Além disto, no momento do nascimento, a 

mãe ainda experiencia duas perdas, por um lado a gravidez que termina e por outro o 

término da imaginação do "filho perfeito", confrontando-se com a imagem real do bebé 

que nasceu. 

As perturbações mentais que surgem no puerpério podem ser designadas de menos 

graves, como por exemplo os baby blues, ou mais graves, como é o caso da depressão 

pós-parto ou psicose pós-parto (Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012). Em 

determinados casos, pode constatar-se o risco de morte, não só o suicídio da mãe como 

também o infanticídio, sendo fundamental uma identificação precisa do diagnóstico para 

se realizarem intervenções com estratégias mais eficazes (Nameche, Gathy, Mikolajczak 

& Desseilles, 2012). 

Os baby blues podem ocorrer entre o segundo e o décimo dias após o nascimento 

do bebé e os seus sintomas desaparecem na primeira ou na segunda semana após o parto 

(Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012). Geralmente, apresenta uma resolução 

espontânea, uma vez que é considerado mais inofensivo. Ainda assim, são identificadas 

quatro categorias de sintomas: a primeira designada de distúrbios emocionais, 

caracterizada por ansiedade e crises de lágrimas; a segunda consiste em manifestações 

caracterológicas, isto é sintomas de irritabilidade, agressividade, sentimento de abandono 

em contraste com atitudes de superproteção; a terceira categoria é denominada de 

manifestações cognitivas, podem evidenciar dificuldades de leitura, falta de concentração 

e esquecimento, sugerindo a existência de distúrbios orgânicos; a última categoria é 

apelidada de manifestações psicossomáticas, como fadiga, encefaleias, dores nas costas 

ou dores abdominais, estes últimos sintomas podem estar relacionados com a ansiedade 

pós-parto (Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012). Cerca de 90% das mulheres 

conseguem resolver as situações de baby blues, sendo que para 10% os sintomas tendem 

a prolongar-se no tempo, para além de uma semana, sinalizando uma mudança para 

depressão pós-parto (Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012). 

A depressão pós-parto, por seu turno, é uma perturbação depressiva major 

ocorrendo no período pós-parto, com início nas primeiras quatro semanas após o parto 
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(APA, 2002; Frizzo & Piccinini, 2007). Para a realização do diagnóstico, a mulher deve 

apresentar pelo menos cinco dos seguintes sintomas, durante o mesmo período, de pelo 

menos duas semanas. Os sintomas de depressão major são humor deprimido, perda de 

interesse, perda ou ganho de peso, insónia ou hipersónia, agitação ou retardo psicomotor, 

fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade 

diminuída de pensar ou concentrar, pensamentos de morte ou suicídio (APA, 2002). Além 

dos critérios de diagnóstico do DSM IV-TR acima citados, nota-se uma falta de prazer 

em cuidar do bebé, ou uma sensação de incapacidade física (cansaço), medo de prejudicar 

o bebé, promovendo comportamentos de evitamento, irritabilidade em relação ao marido 

e outros filhos. O bebé, nestas circunstâncias, pode evidenciar dificuldades em aumentar 

o peso e apresentar distúrbios do sono.  

A depressão pós-aborto não é tão comum, no entanto um aborto pode provocar 

uma depressão reativa associada a sentimentos de culpa (Nameche, Gathy, Mikolajczak 

& Desseilles, 2012). Muitos transtornos psiquiátricos, como distúrbios de 

ansiedade, agorafobia, ataques de pânico ou transtorno de stress pós-traumático aparecem 

com mais frequência em mulheres que sofreram um aborto (Nameche, Gathy, 

Mikolajczak & Desseilles, 2012). Para evitar ou minimizar o aparecimento de distúrbios 

psiquiátricos futuros é importante que os pais visualizem os seus filhos mortos, atribuam 

um nome e organizem o funeral, pois facilitam o processo de luto (Nameche, Gathy, 

Mikolajczak & Desseilles, 2012). Numa gravidez posterior, pode ser necessário apoio 

psicológico, uma vez que a morte pré-natal indica um fator de risco para a depressão pós-

parto na gravidez subsequente (Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012).  

Por fim, no pós-parto, também podem surgir as psicoses puerperais através de 

sintomas violentos, como por exemplo ruminações ou pensamentos delirantes 

relacionados com o recém-nascido, aumentando o risco significativo de dano para o 

mesmo (Schmidt, Picoloto & Muller,2005). O infanticídio está associado, com maior 

frequência, a episódios psicóticos no pós-parto, com alucinações de comando ou delírios 

de possessão envolvendo o bebé (APA, 2002).   

A incidência de psicoses puerperais centra-se nas duas semanas após o fim do 

gravidez, sendo que o seu início é súbito e por vezes aparece como os baby blues, mas de 

forma mais grave, com insónias, agitação, irritabilidade e labilidade de humor (Nameche, 

Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012). Depois de alguns dias, o quadro clínico evolui 
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para euforia, alucinações, confusão, agitação, distúrbios do sono (Nameche, Gathy, 

Mikolajczak & Desseilles, 2012). Os delírios envolvem frequentemente o bebé. A 

etiologia da psicose pós-parto parece estar relacionada com aspetos biológicos e quase 

sempre corresponde ao transtorno bipolar, onde o parto parece ter tido um papel 

desencadeante.  

1.2. Depressão pós-parto 

Estudos recentes de saúde mental relacionados com o parto levaram a uma 

mudança no conceito específico de depressão pós-parto, esta passou a ser considerada no 

espectro dos transtornos depressivos e ansiosos que surgem no período perinatal 

(Schmidt, Picoloto & Muller, 2005). Por vezes, a depressão pós-parto pode constituir uma 

entrada num transtorno depressivo recorrente e reincidir numa gravidez subsequente 

(Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012), visto que o momento do puerpério é 

um período de emoções muito intensas e variadas (Barbosa, Maus, Lima, Zimerman & 

Lima, 2003). 

Contudo, mais do que categorizar esta perturbação parece importante 

compreende-la e, conhecer a sua influência nas interações constantes. Uma mulher com 

depressão pós-parto, aparentemente é uma mãe menos disponível para o seu filho e para 

o seu companheiro (Martins & Pires, 2008). É uma mãe que olha sem ver e cuida sem 

sonhar (Martins & Pires, 2008, p. 107). 

1.2.1. Prevalência  

Relativamente à prevalência da depressão pós-parto em Portugal, entre as duas e 

as cinco semanas de vida do bebé, é de 13,1% (Augusto, Kumar, Calheiros, Matos & 

Figueiredo, 1996). De acordo com estes dados, porém mais recentemente, Costa, Pacheco 

e Figueiredo (2007) constataram que 12,4% das suas participantes apresentaram sintomas 

significativos de depressão pós-parto, uma semana após o parto. Por sua vez três meses 

após o parto, a percentagem de mulheres com sintomas significativos de depressão pós-

parto era de 13,7% (Costa, Pacheco & Figueiredo, 2007).  

Deste modo, quando o período de vida do bebé é alargado até aos doze meses de 

vida, parece existir uma prevalência mais acentuada (Areias, Kumar, Barros & 

Figueiredo, 1996). Portanto, parece existir um risco elevado de prevalência de 



9 
 

perturbações do humor no período do pós-parto (Uguz, Akman, Sahingoz, Kaya & Kucur, 

2009; Favez, Tissot, Frascarolo & Fivaz-Depeursinge, 2014). 

Esta amplitude de valores deve-se fundamentalmente à diversidade nas 

metodologias de investigação em termos dos instrumentos adotados para o diagnóstico 

de depressão pós-parto, dos timings de avaliação e das amostras consideradas (Costa, 

Pacheco & Figueiredo, 2007).  

1.2.2. Início e duração  

O início da depressão pós-parto não parece desencadear um consenso na literatura. 

Figueiredo (1997) refere que este tipo de perturbação pode ocorrer em qualquer fase do 

puerpério, desenvolvendo-se geralmente nos três meses após o parto.  

Já o DSM-IV-TR, (APA, 2002), refere que o Transtorno Depressivo Major pode 

ter como especificador o pós-parto, desde que este início ocorra no período de quatro 

semanas após o nascimento do novo ser. 

Relativamente à duração, como referido anteriormente, para que o diagnóstico de 

depressão pós-parto possa ser efetuado, os sintomas devem persistir por um período igual 

ou superior a duas semanas, sem interrupções (APA, 2002). Segundo Pitt (1968; citado 

por Figueiredo, 1997) a depressão pós-parto pode ocorrer nos últimos meses da gestação 

e manter-se durante todo o primeiro ano, após o parto. Ainda assim, parece que as 

puérperas começam a evidenciar melhorias da depressão pós-parto pelo sexto mês, após 

o parto (Figueiredo, 1997).  

1.2.3. Sintomatologia  

Os sintomas de depressão pós-parto incluem irritabilidade, choro frequente, 

sentimentos de desamparo e desesperança, falta de energia e motivação, desinteresse 

sexual, alterações alimentares e do sono, sensação de ser incapaz de lidar com novas 

situações e queixas psicossomáticas (Tavares, 1990; Schmidt, Picoloto & Muller,2005). 

Em linhas gerais, a sintomatologia depressiva não difere daquela presente nos episódios 

não relacionados com o parto e inclui instabilidade de humor e preocupações com o bem-

estar do bebé, cuja intensidade pode variar de exagerada a francamente delirante (APA, 

2002). 
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Tavares (1990) refere também, na depressão pós-parto perturbações do apetite e 

do sono, culpabilidade, sentimentos de vergonha, de desespero, resultando num 

sentimento de incapacidade. A puérpera sente-se mudada, compreende mal as suas 

reações, inquieta-se com a sua saúde, na medida em que experimenta um grande 

abatimento físico e intelectual (Tavares, 1990). 

Assim sendo, podemos constatar que, segundo a literatura, não existe um único 

fator de risco associado ao aparecimento da depressão pós-parto, mas sim um acumular 

de várias situações que quando presentes permitem predizer esta perturbação (Costa, 

Pacheco & Figueiredo, 2007). 

 Os resultados dos estudos efetuados expressam que a sintomatologia depressiva 

pode ser predita por complicações que ocorrem no parto, tempo passado desde o 

nascimento até segurar o bebé, história prévia de problemas obstétricos, preocupações 

com o pós-parto e com a saúde do bebé (Costa, Pacheco & Figueiredo, 2007). Posto isto, 

parece importante compreender um modelo que considere simultaneamente as vivências 

psicológicas de antecipação e de experiência do parto (Costa, Pacheco & Figueiredo, 

2007). A qualidade da experiência emocional do parto e os cuidados prestados pelos 

técnicos de saúde parecem influenciar o ajustamento materno (Costa, Pacheco & 

Figueiredo, 2007).  

Contudo, o comportamento do bebé também parece ter influência sobre as 

perturbações mentais da mãe (Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012), bem 

como o relacionamento conjugal durante a gestação e o pós-parto (Tavares, 1990). Deste 

modo parece crucial dar atenção a ambos os cônjugues, numa dimensão sistémica 

(Tavares, 1990). 

1.2.4. Diagnóstico nosológico e diagnóstico diferencial  

A depressão pós-parto, na literatura, não apresenta um entendimento consensual 

quanto ao início do diagnóstico, como já fora referido. Por um lado, o DSM-IV-TR 

defende que episódios do humor com início no período pós-parto podem ser aplicados a 

episódios depressivo major, maníaco ou misto (mesmo quando os critérios não estão 

completamente preenchidos) se o início ocorrer no período de quatro semanas após o 

parto (APA,2002). 
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Por outro lado, existem autores que definem a depressão pós-parto como um 

episódio depressivo não psicótico, com início nos primeiros doze meses após o parto 

(Frizzo & Piccinini, 2005). A sintomatologia não difere dos episódios depressivos major, 

maníacos ou mistos, sendo que inclui flutuações e labilidade de humor e preocupação 

com o bem-estar do bebé, que pode variar entre preocupações excessivas e ideias 

delirantes (APA, 2002).  

Assim, conclui-se que a depressão pós-parto pode apresentar um início insidioso, 

promovendo dificuldades no seu próprio diagnóstico e no diagnóstico dos baby blues. 

Portanto, torna-se fundamental esclarecer e realçar que a depressão pós-parto pode surgir 

mais tarde no puerpério, ao invés dos baby blues (Figueiredo, 1997). A depressão pós-

parto pode permanecer por algumas semanas ou meses (Figueiredo, 1997), enquanto que 

os baby blues se desvanecem na primeira ou segunda semana após o parto (Nameche, 

Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 2012). 

1.2.5. Etiologia  

A etiologia da depressão pós-parto segundo Barbosa, Maus, Lima, Zimerman e 

Lima, 2003 apresenta um número reduzido de evidências, para confirmar a interferência 

de aspetos biológicos. Porém, as características pessoais e os fatores psicossociais 

parecem ser relevantes para o desenvolvimento desta perturbação (Barbosa, Maus, Lima, 

Zimerman & Lima, 2003) 

Segundos estudos realizados, a etiologia da depressão pós-parto parece estar 

relacionada com a idade materna inferior aos 20 anos, sentimentos de ambivalência em 

relação à gestação, história de interrupção voluntária da gravidez (reativando por vezes 

sentimentos de culpa), acontecimentos de vida significativos durante a gestação (como 

por exemplo, a morte de um familiar ou divórcio do cônjugue), perturbações relacionais 

com a mãe da parturiente, gravidez indesejada ou não planeada e/ou abandono das 

crianças por parte das figuras paternas (Nameche, Gathy, Mikolajczak & Desseilles, 

2012). Moraes, Pinheiro, Silva, Horta, Souza e Faria (2006) concluíram que as condições 

socioeconómicas de nível inferior e a não aceitação da gravidez são fatores que podem 

levar ao surgimento da depressão pós-parto. A história pessoal da mãe, isto é a existência 

prévia de depressão, privação emocional, e abuso sexual durante a infância também 

podem ser determinantes para o surgimento da depressão pós-parto (Nameche, Gathy, 
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Mikolajczak & Desseilles, 2012). Por sua vez, bebés de pouco peso, deficiência e com 

facilidade de irritabilidade tendem a reforçar o sentimento de incapacidade de ser uma 

boa mãe, aumentando o risco de depressão pós-parto (Nameche, Gathy, Mikolajczak & 

Desseilles, 2012). 

Schmidt, Picoloto e Muller (2005), ao contrário de outros autores, dividem a 

etiologia da depressão pós-parto em fatores relacionados com o recém-nascido, fatores 

socioculturais e físicos. Estes primeiros referem-se à possibilidade de prematuridade, 

intercorrências neonatais e malformações congénitas. Enquanto que os segundos fatores 

podem ser desencadeados pela morte de familiares, deceções na vida pessoal ou 

profissional, início de atividade profissional e situação social de solidão. Os últimos 

fatores, podem relacionar-se com as modificações hormonais da mãe.  

Reading e Reynolds (2001) determinaram o risco da depressão pós-parto em três 

categorias: a primeira refere-se à qualidade dos relacionamentos interpessoais da mãe, 

especificamente com o seu cônjugue; a segunda refere-se ao período da gestação, do parto 

e à ocorrência de eventos de vida stressantes e, por fim, a terceira e última categoria 

refere-se a adversidades socioeconómicas. 

Coutinho e Coutinho (1999) referem que gravidez indesejada, a ausência de 

aleitamento materno, o estatuto socieconómico baixo, as complicações obstétricas, a 

ausência de suporte familiar e de amigos e a primiparidade, também podem ser 

considerados fatores de risco.  

Em suma, os estudos realizados revelam que a depressão pós-parto tem uma 

etiologia multifatorial, atingindo um número significativo de mulheres no período após o 

parto. A depressão pós-parto pode manifestar-se com intensidade variável, tornando-se 

um fator que dificulta o estabelecimento de vínculo afetivo favorável entre mãe e filho, 

podendo interferir na qualidade dos laços emocionais futuros. Há evidências de 

associação entre a depressão pós-parto e prejuízos no desenvolvimento emocional, social 

e cognitivo da criança.  

1.2.6. Consequências na interação mãe-bebé 

A relação mãe-bebé foi uma área muito estudada por diversos autores que se 

preocupavam em compreender a interação entre estes elementos da díade e, respetivas 

consequências. Margaret Mahler (1993) explorou e desenvolveu a temática do processo 
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de individualização, através da aproximação e distanciamento entre a mãe-bebé. 

Winnicott (2000) desenvolveu o conceito de mãe suficientemente boa e acrescentou que 

é segundo esta caraterística da progenitora, que a criança inicia um adequado processo de 

desenvolvimento emocional e pessoal. Bowlby (2002) refere que para a construção do 

novo ser não importa apenas a mãe, mas também o pai, para crescer e sentir-se seguro e 

amparado na exploração do mundo. 

Neste âmbito, a depressão pós-parto tem consequências negativas não só para a 

mãe, como também para a díade mãe-bebé e respetivo desenvolvimento funcional 

socioemocional do recém-nascido (Uguz, Akman, Sahingoz, Kaya & Kucur, 2009). 

Estudos demonstram que a depressão tende a interferir na disponibilidade cognitiva e 

emocional da mãe, prejudicando a responsividade da mãe para a criança (Frizzo & 

Piccinini, 2007). Porém, mesmo deprimidas moderadamente, as mães podem evidenciar 

interações positivas com os seus filhos (Frizzo & Piccinini, 2007). Assim, as relações 

precoces têm uma influência decisiva no desenvolvimento harmonioso da criança 

(Tavares, 1990). 

1.2.7.  Consequências para o desenvolvimento infantil 

 

As condições físicas e psicológicas em que a mãe se encontra, no período que 

antecede e sucede o parto, são de extrema importância, uma vez que o desenvolvimento 

infantil começa ainda dentro do útero e continua depois do nascimento (Fonseca, Andrade 

da Silva & Otta, 2010). Na literatura não parece existir consenso quanto há existência de 

consequências ou não para o desenvolvimento infantil. 

 Se por um lado, Nameche, Gathy, Mikolajczak e Desseilles (2012) revelam que 

não parece existir uma relação causal direta entre as perturbações mentais da mãe e as 

perturbações desenvolvidas pela criança. Por outro, Favez, Tissot, Frascarolo e Fivaz-

Depeursinge (2014) constataram que filhos de mães com depressão pós-parto evidenciam 

um comprometimento do desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental. 

Speranza, Ammaniti e Trentini (2006) compararam com grupos de controlo e verificaram 

que filhos de mães com depressão pós-parto manifestam dificuldades de regulação 

emocional, prejuízos na sua capacidade de se relacionar com os outros e de reagir 

adequadamente a estímulos sociais. Estas crianças manifestaram também segundo os 

autores, problemas cognitivos durante o desenvolvimento e apego inseguro na relação 

com a mãe (Speranza, Ammaniti & Trentini, 2006). 
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Deste modo, é necessário ter presente e em simultâneo várias características: do 

próprio bebé (i. e., capacidade para lidar com a perturbação mental da mãe); o suporte 

social da mãe e, o suporte social da criança (que pode crescer e desenvolver-se 

adequadamente devido a relações com outros; Nameche, Gathy, Mikolajczak & 

Desseilles, 2012). 

1.3. A perceção das competências parentais e do ambiente familiar 

A maternidade, geralmente, é uns dos mais importantes projetos de vida para a 

mulher, e um dos alicerces a partir do qual o casal constrói o seu relacionamento. Neste 

sentido, a parentalidade parece representar o desafio mais exigente no ciclo de vida adulta, 

devido aos aspetos intelectuais, emocionais e físicos subjacentes, tanto para as mães, 

como para os pais (Ferreira, Monteiro, Fernandes, Cardoso & Veríssimo, 2014). 

Eckenrode (2005), quando se refere à parentalidade, define este constructo pela 

competência demonstrada pelos pais para responderem a todas as necessidades da 

criança.  

A parentalidade, quando se refere especificamente ao sentimento de competência 

parental, parece não evidenciar acordo quanto ao termo adequado, uma vez que existem 

várias designações: sentimento de competência parental geral (Johnston & Mash, 1989; 

citado por Ferreira, Veríssimo, Santos, Fernandes & Cardoso, 2011); locus-de-controlo 

parental (Campis, Lyman, & Prentice-Dunn, 1986); competência parental percebida 

(Ballenski & Cook, 1982) e crenças de auto-eficácia (Bandura, 1982). 

Assim, verifica-se que as competências parentais são cada vez mais estudadas e, 

neste âmbito, parece importante perceber se a perceção materna fica afetada se estiver 

sob influência de uma depressão pós-parto. Estudos já realizados demonstram que as 

características das depressões noutros momentos prejudicam a capacidade de a mulher 

intervir nas suas tarefas do quotidiano e nas suas funções enquanto esposa, mãe e 

profissional (Tavares, 1990).  

Maldonado (2002) salienta um aumento da intensidade da depressão pós-parto 

quando as expectativas em relação ao bebé, a si própria como mãe, ou ao seu estilo de 

vida, se alteram após o nascimento do filho. Sob influência da depressão pós-parto, a 

mulher parece fazer queixas relacionadas com o cuidar do bebé, relatando dificuldade em 

lidar com os choros do recém-nascido, referindo sentimentos como irritação e inquietude 

(Tavares, 1990). Sendo que, posteriormente, a mãe pode sentir uma preocupação 
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excessiva com o seu bebé, realizando diversas consultas pediátricas, com o intuito de 

minimizar a culpa sentida pela falta de interesse e amor pelos cuidados do recém-nascido 

(Tavares, 1990). Deste modo, o modus operandi das mulheres com depressão pós-parto 

parece centrar-se no evitamento do bebé, delegando os cuidados a outros elementos 

familiares (Tavares, 1990). Ao prolongar-se no tempo, a depressão pós-parto, leva a que 

a mãe desenvolva sentimentos de deceção consigo própria, desilusão e fracasso 

(Maldonado, 2002). Neste sentido, o ambiente familiar também se pode evidenciar 

desorganizado e sem apoio.  

De acordo com Moos e Moos (1994; citado por Matos & Fontaine, 1992) ambiente 

familiar consiste no clima sócio-familiar que advém dos relacionamentos, crescimento 

pessoal, organização e controlo do sistema familiar. Portanto, a família surge como um 

espaço de elaboração e aprendizagem de dimensões significativas de interação e de 

relações interpessoais (Jones, 1999; Minuchin & Fishman, 2003).  

1.3.1. Suporte social  

O conceito de suporte social tem sido muito estudado nas últimas décadas em 

termos de definição e medida, visto ser considerado muito complexo e multifacetado 

(Kim, Connolly & Tamim, 2014). Nos últimos tempos, têm sido realizadas investigações 

que demonstram uma associação entre o suporte social e a saúde, evoluindo de um risco 

de mortalidade para um risco de morbilidade, ou seja maior incidência de nascimentos 

prematuros e diminuição do peso à nascença (Kim, Connolly & Tamim, 2014).  

A gestação e o pós-parto envolvem grandes reestruturações na vida de uma 

mulher, sendo fundamental a perceção de existência de um apoio social coeso, seguro e 

satisfatório. Neste período da maternidade, é crucial compreender a forma como a mulher 

vivenciou a gravidez e, especialmente, averiguar como se está a sentir no pós-parto, bem 

como se perceciona uma rede de suporte social que sustente as mudanças psíquicas que 

advêm do nascimento de um novo ser (Schmidt, Picoloto & Muller, 2005). Em suma, um 

baixo nível de suporte social parece aumentar o risco de sintomas depressivos no pós-

parto (Costa, Pacheco & Figueiredo, 2007; Leahy-Warren, McCarthy & Corcoran, 2012; 

Kim, Connolly & Tamim, 2014). 

Deste modo, a puérpera pode sentir o apoio do cônjugue de diversas formas, 

nomeadamente sob o ponto de vista material, correspondente a atividades de suporte, e 

sob o ponto de vista afetivo, que se refere à intimidade e suporte afetivo/emocional 
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(Tavares, 1990). O apoio pode traduzir-se no tempo que o pai está com a criança, na 

frequência com que auxilia a mãe a assegurar as necessidades do bebé (alimentar, dar 

banho, mudar fraldas, na colaboração das tarefas familiares; Tavares, 1990). 

Neste sentido, a maternidade carece de muitos tipos de apoio: financeiro, físico e 

emocional, bem como de outras fontes: como familiares, parceiros e pares (Kim, 

Connolly & Tamim, 2014). Portanto, o suporte social é segundo Kim, Connolly e Tamim 

(2014) influenciado pelo ambiente cultural em que a mãe se insere. Numa população do 

Canadá, os mesmos autores, verificaram uma relação entre o apoio social e a depressão 

pós-parto em mulheres adultas e adolescentes, concluindo que o apoio social diminui o 

risco de experienciarem depressão pós-parto (Kim, Connolly & Tamim, 2014). 

1.3.2. Satisfação conjugal  

O relacionamento conjugal é um conceito relacionado com o grau de satisfação 

marital ou com o nível de relação conseguida pelos cônjuges, marido e mulher, ou dois 

indivíduos a viverem maritalmente (Tavares, 1990). A interação a que ambos estão 

sujeitos contempla o desenvolvimento de vários aspetos para a qualidade do 

relacionamento, como por exemplo a procura de progressos na comunicação, afetividade, 

compatibilidade sexual e atividades sociais (Tavares, 1990). No entanto, um casal parece 

ser um sistema exposto a fatores desencadeadores de stress, como por exemplo o 

desenvolvimento e nascimento de um novo ser (Tavares, 1990), sendo que maridos de 

mulheres que têm depressão pós-parto também podem desenvolver sintomatologia 

depressiva após o nascimento de um bebé (Schmidt, Picoloto & Muller, 2005). 

Favez, Tissot, Frascarolo e Fivaz-Depeursinge (2014) no seu estudo concluíram 

que é necessário considerar o contexto relacional em que a mãe está inserida, com intuito 

de compreender não só os distúrbios de humor inerentes, mas sobretudo para prevenir 

efeitos negativos no desenvolvimento da criança.  
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II – Objetivos e Hipóteses 

2.1.Objetivos da investigação 

O objetivo deste estudo é investigar a influência da depressão pós-parto na 

perceção materna das competências parentais e do ambiente familiar. Em particular, 

pretende-se investigar se a depressão pós-parto, a satisfação conjugal e a existência de 

suporte social têm influência no modo como as mães percecionam as suas competências 

parentais e o seu ambiente familiar.  

Portanto, com a informação recolhida, pretende-se obter dados que permitam 

alertar os profissionais de saúde para determinadas características que as mães possam 

evidenciar, podendo constituir-se como prejudiciais para os cuidados parentais e para o 

ambiente familiar. Segundo Schmidt, Picoloto e Muller (2005), os profissionais da área 

da saúde desempenham um papel fundamental na relação com as puérperas, 

encaminhando as famílias para atendimento psicológico quando necessário, promovendo 

um desenvolvimento infantil mais saudável. A qualidade da experiência emocional do 

parto e os cuidados prestados pelos técnicos de saúde parecem, assim, influenciar o 

ajustamento materno (Costa, Pacheco & Figueiredo, 2007). Neste sentido, torna-se 

fundamental desenvolver estratégias eficazes e multidisciplinares para minimizar 

consequências no pós-parto. 

2.2. Hipóteses Gerais 

De acordo com os objetivos apresentados, espera-se que a depressão pós-parto 

consiga assumir um protagonismo importante na explicação de variáveis como a perceção 

materna das competências parentais e do ambiente familiar. Além disso, de acordo com 

a revisão teórica enunciada, esperamos que a satisfação conjugal e o suporte social 

desempenhem papeis semelhantes. Assim sendo, surgem as seguintes hipóteses gerais: 

2.2.1. Hipótese Geral 1 

A variável depressão pós-parto apresenta um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da variável perceção materna das competências 

parentais. 
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2.2.2. Hipótese Geral 2 

A variável depressão pós-parto apresenta um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da variável perceção do ambiente familiar. 

2.2.3. Hipótese Geral 3 

A variável satisfação conjugal apresenta um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da variável perceção materna das competências 

parentais. 

2.2.4. Hipótese Geral 4 

A variável satisfação conjugal apresenta um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da variável perceção do ambiente familiar. 

2.2.5. Hipótese Geral 5 

A variável suporte social apresenta um contributo significativo para a explicação 

da variância estatística da variável perceção materna das competências parentais. 

2.2.6. Hipótese Geral 6 

 A variável suporte social apresenta um contributo significativo para a explicação da 

variância estatística da variável perceção do ambiente familiar. 
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III – Metodologia 

3.1.  Definição das variáveis 

O presente estudo tem como variáveis independentes a depressão pós-parto, a 

satisfação conjugal e o suporte social. Por seu turno, a perceção materna das competências 

parentais e do ambiente familiar constituem-se como variáveis dependentes. As variáveis 

sociodemográficas e clínicas serão introduzidas na análise estatística enquanto variáveis 

a controlar. 

HG1: A hipótese geral 1 tem como variável independente a depressão pós-parto e 

como variável dependente a perceção materna das competências parentais. 

HG2: A hipótese geral 2 tem como variável independente a depressão pós-parto e 

como variável dependente a perceção materna do ambiente familiar. 

HG3: A hipótese geral 3 tem como variável independente a satisfação conjugal e 

como variável dependente a perceção materna das competências parentais. 

HG4: A hipótese geral 4 tem como variável independente a satisfação conjugal e 

como variável dependente a perceção materna do ambiente familiar. 

HG5: A hipótese geral 5 tem como variável independente o suporte social e como 

variável dependente a perceção materna das competências parentais. 

HG6: A hipótese geral 6 tem como variável independente o suporte social e como 

variável dependente a perceção materna do ambiente familiar. 

3.2.  Operacionalização das variáveis 

3.2.1. Questionário Sociodemográfico e Clínico 

O Questionário Sociodemográfico e Clínico foi utilizado para operacionalizar as 

variáveis independentes a controlar. Assim, a elaboração deste questionário permitiu 

recolher informações sobre as participantes, dividindo-se em cinco temas: 1) Dados 

pessoais das participantes (como por exemplo: idade, sexo, escolaridade, estatuto laboral, 

profissão, estatuto socioeconómico (Graffar, 1956), estatuto conjugal, número de anos de 

relacionamento conjugal, número de relacionamentos anteriores, número de filhos da 

relação atual, número de filhos de relações anteriores, entre outras); 2) Dados pessoais do 
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pai do bebé; 3) Características do casal; 4) Dados obstétricos e, 5) Dados do Bebé (Anexo 

III). 

3.2.2. Escala da Depressão Pós-parto de Edinburgo (EPDS) 

A Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh operacionaliza a variável 

depressão pós-parto, uma vez que consiste na adaptação da The Edinburgh Postnatal 

Depression Scale para a língua portuguesa (Cox, Holden & Sagovsky, 1987; citado por 

Augusto et. al., 1996). Esta escala é composta por 10 itens que avaliam a presença e 

intensidade de sintomas depressivos nos sete dias que precedem o seu preenchimento (ver 

Anexo IV). Destes itens, na respetiva análise, os autores sugerem a inversão de 7 itens (3, 

5, 6, 7, 8, 9 e 10). As respostas são do tipo Likert numa escala de 0 a 3.  

A consistência interna dos itens foi testada, nesta investigação, para a escala total 

e o alfa obtido foi o seguinte: α = .829 (Anexo XI). 

3.2.3. Escala de Sentimento de Competência Parental (ESCP) 

A Escala de Sentimento de Competência Parental mede a variável perceção das 

competências parentais e consiste numa adaptação da língua Inglesa para a língua 

Portuguesa da Parenting Sense of Competence Scale (Johnston & Mash, 1989; citado por 

Ferreira et al., 2011). A ESCP apresenta-se sob um formato de questionário composto por 

dezassete itens, que permitem avaliar a perceção geral da competência parental, enquanto 

domínio geral (Ferreira et al., 2011), como podem verificar no Anexo V. Deste modo, é 

constituída por três subescalas: (1) Eficácia, formada por sete itens (1, 6, 7, 10, 11, 13 e 

15), que indicam o grau em que cada mãe se sente competente para resolver os problemas 

do seu filho; (2) Satisfação, composta por cinco itens (3, 4, 5, 9 e 16), que se referem ao 

grau em que cada mãe se sente frustrada, ansiosa e pouco motivada com o seu papel de 

mãe e, por fim, (3) a subescala de Interesse, constituída por três itens (2, 12 e 14) que 

indicam o interesse da progenitora na tarefa da parentalidade (Ferreira et al., 2011). Na 

análise estatística os itens 1, 6, 7, 10, 11, 13, 15 e 17 são invertidos. Por último, as 

respostas aos itens são dadas numa escala de Likert de 6 pontos, em que 1 representa 

“Concordo Fortemente” e 6 refere-se a “Discordo Fortemente”. 

A consistência interna dos itens foi testada pelos autores paras as três subescalas 

(através do alfa de Cronbach) e evidenciaram uma fiabilidade moderada e forte: a) 
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Eficácia (α = .94), b) Satisfação (α = .74) e c) Interesse (α = .53). Os autores excluíram a 

subescala interesse, por não ter obtido valores de consistência interna aceitáveis. Nesta 

investigação, os alfas de Cronbach foram os seguintes: a) Eficácia (α =.826), b) Satisfação 

(α =.810) e c) Interesse (α = .512) (do Anexo XII ao XIV). Considerando que os 

resultados, desta investigação, são provenientes de uma amostra reduzida, decidimos não 

eliminar nenhum item a fim de não reduzir a variância dos dados. 

3.2.4. Escala de Ambiente Familiar (FES) 

A variável perceção do ambiente familiar será operacionalizada através da 

utilização da Escala do Ambiente Familiar. Esta escala consiste numa adaptação para a 

população Portuguesa da Family Environment Scale e avalia as características do 

ambiente social, organizacional e relacional das famílias (Moos & Moos, 1986; citado 

por Matos & Fontaine, 1992). A Escala do Ambiente Familiar consiste em dez escalas 

agrupadas em três dimensões e pode ser utilizada em três formas: avaliação do ambiente 

real (forma R), do ambiente ideal (forma I) e do ambiente esperado (forma E) (Matos & 

Fontaine, 1992). Na presente investigação, será utilizada uma versão que se refere apenas 

à primeira dimensão (forma R), tal como o Anexo VI evidencia. A dimensão Relação é 

composta pelas subescalas coesão (itens: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 e 25), expressividade 

(itens: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26) e conflito (itens: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27), 

sendo cada uma constituída por nove itens (Matos & Fontaine, 1992). Segundo os autores 

da versão portuguesa, Matos e Fontaine (1992), os itens 2, 4, 6, 12, 13, 17, 19, 21 e 27 

são invertidos. As respostas dadas aos itens efetuam-se através de uma escala de Likert 

de 6 pontos, em que 1 significa “Discordo Totalmente e 6 refere-se a “Concordo 

Totalmente”. 

Nesta investigação, os alfas de Cronbach foram os seguintes: a) Coesão (α =.829), 

b) Expressividade (α =.339) e c) Conflito (α = .406) (Do Anexo XV ao XVII). 

Considerando que os resultados, desta investigação, são provenientes de uma amostra 

reduzida, decidimos não eliminar nenhum item a fim de não reduzir a variância dos dados. 

3.2.5.  Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal 

(EASAVIC) 

A escolha da Escala de Avaliação da Satisfação em Áreas da Vida Conjugal 

prende-se com o estudo de uma das variáveis, a satisfação conjugal. Esta escala foi 



22 
 

desenvolvida por Narciso e Costa (1996) com o intuito de avaliar a satisfação em áreas 

da vida conjugal. Assim, este instrumento é apresentado através do formato de 

questionário e é constituído por 44 itens correspondentes a duas dimensões principais da 

vida conjugal: Amor e Funcionamento Conjugal, divididas em cinco áreas, cada uma.  

A primeira dimensão, Amor, apresenta as seguintes áreas: 1) Sentimentos e 

Expressão dos sentimentos; 2) Sexualidade; 3) Intimidade Emocional; 4) Continuidade 

da Relação e 5) Características Físicas e Psicológicas. Por outro lado, a segunda 

dimensão, Funcionamento conjugal, é composta por: 1) Funções Familiares; 2) Tempos 

Livres; 3) Autonomia/Privacidade; 4) Comunicação e Conflitos; e 5) Rede Social. 

Contudo, com a revisão psicométrica efetuada em 2010, passaram a existir sete 

subescalas: Intimidade Emocional (19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44 e α = .96); Sexualidade (23, 24, 25, 26, 27, 28 e α = .93); 

Comunicação/Conflito (14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e α = .91); Funções Familiares (1, 2, 3, 

4 e α = .84); Rede Social (7, 8, 9 e α = .73); Autonomia/ Privacidade (10, 11, 12, 13 e α 

= .82), Tempos Livres (5, 6 e α = .70) e Satisfação Conjugal Global (SCG, todos os itens 

da escala e α = 0.97).  

A versão desta investigação (consultar em Anexo VII) é constituída por 35 itens, 

sofrendo um reajuste da numeração e contemplando, assim, as seguintes subescalas: 

Intimidade Emocional (10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35), Sexualidade (14, 15, 16, 17, 18, 19), Comunicação/Conflito (5, 6, 7, 8, 9, 12, 13) e 

Funções Familiares (1, 2, 3, 4).  

As escalas Rede Social, Autonomia e Tempos Livres foram retiradas, uma vez 

que recorremos a outro instrumento para operacionalizar outra variável, existindo a 

possibilidade de sobreposição de itens. Concluindo, os itens serão respondidos numa 

escala de Likert de seis pontos em que 1 representa “Nada Satisfeito” e 6 “Completamente 

Satisfeito”. 

A consistência interna dos itens foi testada, nesta investigação, para as quatro 

subescalas (através do alfa de Cronbach) e os resultados dos alfas foram: a) Intimidade 

Emocional (α = .974), Sexualidade (α = .948), Comunicação/Conflito (α = .883) e 

Funções Familiares (α = .859) (do Anexo XVIII ao XXI). 
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3.2.6. Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) 

A variável independente Suporte Social será operacionalizada através da Escala 

de Satisfação com o Suporte Social (ESSS), desenvolvida e validada por Pais-Ribeiro 

(1999). Esta escala é composta por quinze frases que permitem avaliar o grau de 

satisfação com o suporte social (Anexo VIII). Deste modo, é constituída por quatro 

dimensões: (1) Satisfação com amigos (3, 12, 13, 14, 15); (2) Intimidade (1, 4, 5, 6); (3) 

Satisfação com a Família (9, 10, 11); (4) Atividades Sociais (2, 7, 8) (Pais-Ribeiro, 1999). 

Por seu turno, os itens 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são invertidos. Os indivíduos 

respondem aos itens numa escala de Likert de cinco posições que, por sua vez, variam 

entre “Concordo Totalmente” e “Discordo Totalmente” (Pais-Ribeiro, 1999).  

A consistência interna dos itens foi testada para as quatro subescalas (através do 

alfa de Cronbach) e os resultados mostraram uma boa consistência interna: a) Satisfação 

com os Amigos (α = .83), b) Intimidade (α = .74), c) Satisfação com a Família (α = .74) 

e d) Atividades Sociais (α = .64). Na presente investigação, os alfas de Cronbach foram 

os seguintes: a) Satisfação com os Amigos (α =.886), b) Intimidade (α =.669), c) 

Satisfação com a Família (α = .811) e d) Atividades Sociais (α = .660). Para a escala 

completa, a consistência interna foi de α = .897 (consultar Anexos XXII até XXVI). 

Considerando que os resultados, desta investigação, são provenientes de uma amostra 

reduzida, decidimos não eliminar nenhum item a fim de não reduzir a variância dos dados. 

3.3.  Hipóteses Específicas 

As hipóteses específicas resultam das hipóteses gerais enunciadas anteriormente. 

Estas últimas foram operacionalizadas com instrumentos que possuem diversas 

subescalas e, nessa medida, promovem a criação das hipóteses específicas que, devido ao 

seu elevado número, serão apresentadas no Anexo XCI. 

3.4.  Procedimento 

A amostra desta investigação foi recolhida no Centro de Saúde de Caldas da 

Rainha, concretamente em a) Unidade de Saúde Familiar Rafael Bordalo Pinheiro, b) 

Unidade de Saúde Familiar Rainha Dona Leonor e c) Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados. A consulta selecionada, para a recolha dos dados, foi a de Saúde Infantil. 

O primeiro contacto realizado foi junto da Diretora Executiva do Centro de Saúde de 

Caldas da Rainha, Dr.ª Marta Antunes, com o intuito de apresentar a investigação e 
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verificar a disponibilidade das várias Unidades. Posteriormente, realizou-se um Projeto 

de Investigação para a Tese de Mestrado Integrado em Psicologia, englobando os vários 

documentos requeridos pela Comissão de Ética para a Saúde da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Este foi levado a reunião, aceite e, posteriormente, 

foi autorizada a recolha no Centro de Saúde. 

No que concerne à abordagem às participantes, a investigadora era apresentada 

por uma enfermeira das várias unidades. A recolha iniciava-se durante a consulta e após 

a mesma, num gabinete disponibilizado. A investigadora começava por explicar os 

objetivos do estudo e os respetivos procedimentos, simultaneamente à apresentação da 

Folha de Informação à Participante (Anexo I). Após a leitura deste documento, as mães 

manifestavam o seu interesse ou não de participar na investigação. Caso a sua decisão 

fosse a participação, era solicitada a assinatura do Consentimento Informado (Anexo II). 

Deste modo e reunidas as condições para iniciar a aplicação dos questionários, a 

investigadora começava por aplicar o Questionário Sociodemográfico e Clínico (Anexo 

III) e, por fim, as participantes respondiam aos instrumentos selecionados (EPDS, ESCP, 

FES, EASAVIC e ESSS). 

Importa ainda salientar que, devido ao aumento das consultas em determinados 

dias de recolha, nem sempre foi possível a recolha dos dados no gabinete ou durante a 

consulta, realizando-se assim na sala de espera. O procedimento adotado foi o mesmo. 

À medida que a recolha decorria, os protocolos, na sua totalidade, foram 

enumerados, atribuindo a cada participante uma designação numérica. Desta forma, 

pretendeu-se garantir a confidencialidade e o anonimato dos dados, visto que a 

identificação dos participantes não se apresenta em nenhum questionário. 

3.5.  Procedimento Estatístico 

Os dados obtidos nesta investigação foram introduzidos e analisados através do 

programa estatístico SPSS (versão 22). Assim, de acordo, com os objetivos estabelecidos, 

os procedimentos estatísticos consistiram no uso da regressão linear. 
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IV – Resultados 

4.1.  Caracterização da amostra 

4.1.1. As participantes 

Na presente investigação foram inquiridas 40 participantes do género feminino, 

que foram mães no último ano, com idades compreendidas entre os 19 e os 42 anos de 

idade (M = 30.38; DP = 5.14). A nacionalidade é maioritariamente Portuguesa (92.5%, n 

= 37), seguidamente seguem-se as nacionalidades Angolana (2.5%, n = 1), Suíça (2.5%, 

n = 1) e Brasileira (2.5%, n = 1). Relativamente à escolaridade, a maioria das participantes 

finalizou com sucesso12 anos de estudo (M = 13.13; DP = 3.47). Deste modo, a sua 

escolaridade varia entre os 7 e os 19 anos de escolaridade com sucesso. Quanto aos dados 

profissionais, a maioria das mulheres, cerca de 80% (n = 32), refere estar empregada, 

sendo o estatuto de desempregada ocupado por 20% (n = 8) das participantes. Assim, em 

relação ao estatuto socioeconómico, 57.5% (n = 23) das participantes situam-se num nível 

superior e médio superior, enquanto que 42.5% (n = 17) parecem inserir-se no nível médio 

e médio inferior, de acordo com a escala de Graffar. No que concerne ao estatuto 

conjugal, a maioria das mulheres encontra-se em união de facto (52.5%, n = 21), segue-

se o estatuto de casada (40%, n = 16) e, por último, o estatuto de solteira com cerca de 

7.5% (n = 3). A temática do número de relacionamentos conjugais anteriores parece ter 

desenvolvido sentimentos de desconforto às participantes, no entanto estes variam entre 

0 e 5 (M = 0.58; DP = 1.03) (Anexos IX e X). 

4.1.2. Pais dos bebés 

Em relação às informações dos pais dos bebés, verifica-se que aqueles têm 

aproximadamente em média 34 anos (M = 33.73; DP = 6.43), oscilando entre os 18 e os 

53 anos de idade. Tal como nas mães, os participantes do género masculino têm 

nacionalidade maioritariamente Portuguesa (95%, n = 38), seguidamente seguem-se as 

nacionalidades Francesa (2.5%, n = 1) e Brasileira (2.5%, n =1). No que concerne à 

escolaridade, esta oscila entre os 6 e os 20 anos com sucesso (M = 12.30; DP = 3.52). 

Relativamente ao estatuto laboral, a maioria dos pais, cerca de 92.5% (n = 37), refere 

estar empregado, sendo que apenas 2 parecem estar desempregados (5%). Apenas uma 

participante refere outro estatuto para o pai do seu filho (2.5%). Quanto ao estatuto 

socioeconómico, 60% (n = 24) dos pais situam-se num nível superior e médio superior, 

enquanto que 40% (n = 16), segundo as mães, parecem enquadrar-se no nível médio e 
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médio inferior, de acordo com a escala de Graffar. Em relação ao estatuto conjugal, a 

maioria dos pais encontram-se em união de facto (52.5%, n = 21), segue-se o estatuto de 

casado (40%, n = 16), o estatuto de solteiro com cerca de 2.5% (n = 1) e, por último, estão 

representados 2 pais como viúvos (5%). O número de relacionamentos conjugais 

anteriores varia entre 0 e 4 (M = 0.60; DP = 0.98) (Anexos IX e X). 

4.1.3. Características do casal 

No que diz respeito ao número de anos de relacionamento conjugal, a amostra 

apresenta um intervalo de anos que varia entre 1 e 17 anos (M = 13.13; DP = 3.47). Por 

sua vez, o número médio de filhos dos relacionamentos atuais parece ser 1.43 (DP = .71), 

oscilando entre 1 e 3 por casal. Assim, o agregado familiar parece ser constituído 

maioritariamente por filhos e cônjugues (92.5%, n = 37), surgindo, também, casos em 

que ainda vivem com os sogros ou pais (5%, n = 2) e apenas uma participante revela viver 

sozinha com o seu bebé (2.5%) (Anexos IX e X). 

4.1.4. Dados obstétricos: gestação e parto 

O número de gravidezes das participantes varia entre 1 e 5 ( M = 1.70; DP = 1.09). 

Por sua vez, 97.5% (n = 39) revela ter desenvolvido uma gestação desejada por ambos os 

pais. Contudo, apenas 75% (n = 30) das participantes revelam que aquela foi planeada e 

por ambos os pais. A vigilância da gestação, através dos cuidados prestados pelo médico, 

parece ser uma constante atingindo 100% das participantes (n = 40). A vigilância, por sua 

vez, parece variar entre a segunda e a décima sétima semana de gestação ( M = 6.45; DP 

= 3.97). A frequência da vigilância parece centrar-se segundo a maioria na periodicidade 

mensal (82.5%, n = 33), enquanto que 17.5% (n = 7) refere vigiar a gestação 

quinzenalmente. Por sua vez, o número médio de ecografias parece ser 5 (DP = 1.83), 

oscilando entre as 3 e as 10. Relativamente ao tipo de parto, 70% (n = 28) referem que 

foi eutócito, no entanto 30% (n = 12) afirma ter sido distócito. No que concerne ao tipo 

de anestesia, predomina a epidural (70%, n = 28), seguindo-se a anestesia local (20%, n 

= 8), sem anestesia (7.5%, n = 3) e, por fim, a anestesia geral (2.5%, n = 1). Assim sendo, 

75% (n = 30) das participantes refere ter tido um parto vaginal e 25% (n = 10) uma 

cesariana. As cesarianas têm como motivos a ausência de dilatação (7.5%, n = 3), posição 

transversa (5%, n = 2), gestação gemelar (5%, n = 2), diabetes gestacional (2.5%, n = 1), 

macrocefalia (2.5%, n = 1) e sofrimento fetal (2.5%, n = 1). Quanto à indução dos partos, 
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65% (n = 26) das participantes revela que não sofreram induções, enquanto 14 (35%) 

referem ter necessitado da indução. Em relação ao número de semanas de gestação no 

momento do parto, nas participantes do estudo, as semanas oscilaram entre as 36 e as 41 

(M = 38.88; DP = 1.32). Por fim, relativamente ao número de horas de trabalho de parto, 

estas parecem ocorrer entre 1 e 18 horas (M = 6.16; DP = 4.26) (Anexos IX e X).  

4.1.5. Características dos bebés  

Os bebés das participantes tinham idades compreendidas entre 0 e 45 semanas (M 

= 16.20; DP = 12.99), predominando o género feminino (62.5%, n = 25), enquanto que 

do sexo masculino surgiram apenas 15 bebés (37.5%). Destes, apenas 10% (n = 4) 

necessitaram de cuidados neonatais, como por exemplo incubadora nas primeiras horas 

de vida. No total de bebés, 90% (n = 36) não necessitaram de cuidados neonatais. O 

comprimento destes bebés apresentou uma variação entre 44.5 e 51.5 centímetros (M = 

47.98; DP = 1.91). O peso, por seu turno, oscilou entre 2195Kg e 4020Kg (M = 3117.13, 

DP = 419.22). No que concerne ao Índice de Apgar, o valor mínimo foi de 7 e o máximo 

de 10 (M = 9.64; DP = 0.62). Por último, devido à variação da idade dos bebés, a evolução 

da alimentação foi diversa: até ao momento, 50% (n = 20) beneficiam de aleitamento 

materno em exclusivo; 17.5% (n = 7) dos bebés ainda estão a ser amamentados e já 

iniciaram as sopas; 15% (n = 6) possuem aleitamento materno e suplemento; 10% (n = 4) 

dos bebés são amamentados e já introduziram as sopas e as papas; 5% (n = 2) só são 

alimentados a suplemento e, por fim, apenas um bebé (2.5%) é amamentado e já iniciou 

as sopas, as papas e as frutas (Anexos IX e X).  

4.2. Regressão linear 

O teste das hipóteses foi realizado através da análise estatística de regressão linear. 

O objetivo desta análise consiste em verificar em que medida as variáveis independentes 

explicam a variância das variáveis dependentes. 

As variáveis de tipo categorial sofreram uma recodificação dicotómica (0 e 1), 

passando a ser designadas como “recode”. Nas análises de regressão linear, os valores de 

Tolerância e VIF foram averiguados, considerando os limites estabelecidos (Tolerância 

< .1 e VIF > 10). Deste procedimento, resultou a exclusão de determinadas variáveis 

independentes, bem como a definição dos modelos finais das variáveis a introduzir. 



28 
 

Assim, a sequência 1 contempla: o modelo 1 (idade_mãe, escolaridade_mãe, 

Graffar_final_mãe); modelo 2 (idade_pai, escolaridade_pai, Graffar_final_pai); modelo 

3 (relacionamento conjugal_anos, relações anteriores_mãe, filhos de relações anteriores, 

filhos da relação atual, relações anteriores_pai, filhos de relações anteriores_pai); modelo 

4 (número de gravidezes, gravidez planeada, início de vigilância, frequência da 

vigilância, ecografias, tipo de parto, vaginal/cesariana, parto induzido, gestação em 

semanas e parto em horas); modelo 5 (sexo do bebé, idade em semanas, comprimento, 

peso, Apgar e alimentação) e o modelo 6 variou segundo a variável independente definida 

em cada hipótese específica. Contudo, para assegurar os valores estabelecidos de 

Tolerância e VIF, certas variáveis tiveram de ser retiradas em vários modelos: sequência 

2 (no modelo 2, retirou-se a variável escolaridade_mãe); sequência 3 (Graffar_final_pai, 

excluída do modelo 2); sequência 4 (no modelo 1, excluiu-se a variável escolaridade _mãe 

e, no modelo, 4 retirou-se a variável vaginal/cesariana); sequência 5 (no modelo 4, 

eliminou-se apenas a variável vaginal/cesariana); sequência 6 (Graffar_final_pai, 

excluída do modelo 4; vaginal/cesariana, excluída do modelo 2); sequência 7 

(escolaridade_mãe, excluída do modelo 1; número de gravidezes, retirada do modelo 4) 

e, por último, sequência 8 (exclusão da variável número de gravidezes no modelo 4). 

As hipóteses específicas da 1 à 9 e 11, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 27, 34, 39, 44, 49, 54 e 

59 foram testadas segundo a sequência 1. Por sua vez, as hipóteses específicas 10, 13, 14, 

17, 18, da 20 à 22, 25, 26, da 28 à 30 e 47 seguiram a sequência 2. As hipóteses 31, 36, 

41, 46, 51 e 56 foram analisadas através da sequência 3. As hipóteses 32, 33, 42, 52 e 57 

seguiram a sequência 4. Posteriormente, a sequência 5 foi utilizada nas hipóteses 

específicas 35, 38, 40, 45, 50, 55 e 60. A sequência 6 foi utilizada no teste da hipótese 

específica 37. As hipóteses 43 e 48 seguiram a sequência 7. Por fim, as hipóteses 53 e 58 

foram analisadas segundo a sequência 8.  

Todas as variáveis intervalares foram submetidas à testagem de ajustamento à 

distribuição normal (Anexo XXVII). De acordo com esta análise, as variáveis que não se 

afastam significativamente da normalidade são as seguintes: “Idade da mãe”, “Idade do 

Pai”, “Peso”, “Interesse” (ESCP), “Coesão” (FES), “Conflito” (FES), 

“Comunicação/Conflito” (EASAVIC), “Funções Familiares” (EASAVIC), “Atividades 

Sociais” (ESSS) e “Escala Total” da ESSS. Todas as outras variáveis apresentaram 

afastamentos significativos. Após a análise dos gráficos Q-Q Plot, concluímos que os 

afastamentos em causa não parecem ser suficientemente elevados para invalidar o uso das 

variáveis na análise de regressão.
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4.3. Testagem de Hipóteses Específicas 

4.3.1. Testagem da Hipótese Específica 1 

A testagem da hipótese específica 1 encontra-se ilustrada no Quadro 1. 

Quadro 1. Regressão Linear; VD Eficácia (ESCP) e VI Depressão Pós-parto (EPDS)  

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .365a .133 .061 5.23246 .133 1.844 3 36 .157 

2 .396b .157 .003 5.39080 .023 .305 3 33 .821 

3 .528c .279 -.042 5.51134 .122 .762 6 27 .606 

4 .758d .575 .026 5.32977 .297 1.187 10 17 .363 

5 .886e .785 .238 4.71455 .210 1.788 6 11 .191 

6 .958f .918 .679 3.05946 .133 16.121 1 10 .002 

 

Tal com se pode observar no Quadro 1, o sexto modelo dá um contributo 

significativo (p = .002) para a explicação da variância estatística da variável dependente 

eficácia na perceção materna das competências parentais. Por este motivo, a hipótese é 

confirmada (Anexo XXVIII). Além disso, devemos sublinhar que as variáveis “Idade em 

anos da mãe” (p = .029), “Graffar final da mãe” (p = .026), “Idade do pai” (p = .035), 

“Grafar final do pai” (p = .021), “Relações anteriores da mãe” (p = .012), “Filhos de 

relação atual” (p = .012), “Relações anteriores do pai” (p = .031), “Número de gravidezes” 

(p = .019), “Frequência da vigilância” (p = .003) e “Parto induzido (p = .043)” dão um 

contributo significativo para a explicação da variável dependente acima enunciada. 

4.3.2. Testagem da Hipótese Específica 2 

No Quadro 2, verifica-se a apresentação da testagem da hipótese específica 2. 

Quadro 2. Regressão Linear; VD Satisfação (ESCP) e VI Depressão pós-parto (EPDS)   

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .288a .083 .006 4.30289 .083 1.085 3 36 .368 

2 .364b .132 -.025 4.37155 .049 .626 3 33 .603 

3 .547c .300 -.012 4.34215 .167 1.075 6 27 .402 

4 .781d .610 .106 4.08091 .311 1.357 10 17 .279 

5 .861e .741 .081 4.13878 .130 .921 6 11 .515 

6 .922f .850 .416 3.29770 .110 7.327 1 10 .022 
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No Quadro 2, podemos constatar que, o sexto modelo dá um contributo 

significativo (p = .022) para a explicação da variável dependente satisfação na perceção 

materna das competências parentais. Sendo assim, por este motivo, a hipótese é 

confirmada (Anexo XXIX). Além disso, devemos referir que as variáveis “Escolaridade 

da mãe” (p = .066), “Número de gravidezes” (p = .067) e “Comprimento do bebé” (p = 

.081) apresentam contributos marginalmente significativos para a explicação da variável 

dependente acima referida. 

4.3.3. Testagem da Hipótese Específica 3  

A hipótese específica 3, relacionada com a variável dependente perceção materna 

das competências parentais, não foi confirmada. A respetiva análise de regressão não é 

apresentada, porém pode ser analisada no Anexo XXX. 

4.3.4. Testagem das Hipóteses Específicas 4, 5 e 6 

As hipóteses específicas 4, 5 e 6, relativas à variável dependente perceção materna 

do ambiente familiar, não foram confirmadas. Neste sentido, as respetivas análises de 

regressão não são apresentadas, podendo ser consultadas nos Anexos XXXI ao XXXIII.  

 

4.3.5. Testagem da Hipótese Específica 7, 8, 9 e 10 

As hipóteses específicas 7, 8, 9 e 10 relativas à eficácia na perceção materna das 

competências parentais, não foram confirmadas. Assim, as análises de regressão não são 

apresentadas, existindo a possibilidade de consulta dos Anexos XXXIV, XXXV, XXXVI 

e XXXVII. 

4.3.6. Testagem da Hipótese Específica 11, 12, 13 e 14 

As hipóteses específicas 11, 12, 13 e 14 relativas à satisfação na perceção materna 

das competências parentais não foram confirmadas. Portanto, as respetivas análises de 

regressão não são apresentadas (do Anexo XXXVIII até XLI). No entanto, o sexto modelo 

da hipótese específica 14 dá um contributo marginalmente significativo (p = .065) para a 

explicação da variável dependente satisfação na perceção materna das competências 

parentais, ainda que as variáveis independentes não apresentem valores significativos ou 

interessantes. 
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4.3.7. Testagem da Hipótese Específica 15, 16, 17 e 18 

As hipóteses específicas 15, 16, 17 e 18 relativas ao interesse na perceção materna 

das competências parentais não foram confirmadas, pelo que as respetivas análises de 

regressão não são ilustradas, podendo os Anexos XLII, XLIII, XLIV e XLV ser 

consultados. Porém, nas hipóteses 15 e 16, o segundo modelo, que está relacionado com 

as características do casal, apresenta um contributo marginalmente significativo (p = 

.054) para a explicação da variável dependente interesse na perceção materna das 

competências parentais. Assim, verifica-se que na hipótese 15, tanto no modelo 2 como 

no 6, a variável independente “Escolaridade do pai em anos” apresenta valores 

significativos (p = .026 e p = .017). Por sua vez, a hipótese 16 mostra que, no modelo 2 e 

no 6, tal como na análise anterior, a variável independente “Escolaridade do pai em anos” 

apresenta valores significativos (p = .026 e p = .014). 

4.3.8. Testagem da Hipótese Específica 19 

A testagem da hipótese específica 19 encontra-se ilustrada no Quadro 3. 

Quadro 3. Regressão Linear; VD Coesão (FES) e VI Intimidade Emocional (EASAVIC)  

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .404a .163 .093 6.80535 .163 2.340 3 36 .090 

2 .495b .245 .108 6.75133 .082 1.193 3 33 .328 

3 .666c .444 .196 6.40822 .198 1.605 6 27 .184 

4 .853d .727 .373 5.65856 .283 1.763 10 17 .146 

5 .907e .823 .372 5.66424 .096 .994 6 11 .475 

6 .958f .919 .683 4.02592 .096 11.774 1 10 .006 

 

Tal com se pode observar no Quadro 3, o sexto modelo dá um contributo 

significativo (p = .006) para a explicação da variável dependente coesão na perceção 

materna do ambiente familiar, assim a hipótese encontra-se confirmada (Anexo XLVI). 

Além disso, verifica-se que as variáveis “Filhos de relações anteriores da mãe” (p = .018), 

“Relações anteriores do pai” (p = .019), “Número de gravidezes” (p = .018), “Tipo de 

parto (p = .004) e “Parto vaginal/Cesariana (p = .017)” dão um contributo significativo 

para a explicação da variável dependente acima descrita. 
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4.3.9. Testagem da Hipótese Específica 20 

No Quadro 4 encontra-se a testagem da hipótese específica 20. 

Quadro 4. Regressão Linear; VD Coesão (FES) e VI Sexualidade (EASAVIC) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .399a .159 .114 6.72918 .159 3.500 2 37 .041 

2 .466b .217 .102 6.77432 .058 .836 3 34 .483 

3 .587c .345 .087 6.82864 .128 .910 6 28 .502 

4 .837d .701 .352 5.75293 .356 2.145 10 18 .076 

5 .900e .810 .383 5.61561 .109 1.149 6 12 .393 

6 .951f .904 .661 4.16068 .094 10.860 1 11 .007 

 

Tal com é possível verificar no quadro 4, o sexto modelo expressa um contributo 

significativo (p = .007) para a explicação da variável dependente coesão na perceção 

materna do ambiente familiar (Anexo XLVII). A hipótese é confirmada e , além disso, as 

variáveis “Filhos de relação atual” (p = .020), “Relações anteriores do pai” (p = .013), 

“Número de gravidezes” (p = .009), “ Tipo de parto (p = .003)” e “Idade dos bebés em 

semanas” (p = .030) dão um contributo significativo para a explicação da variável 

dependente, referida anteriormente. 

4.3.10. Testagem da Hipótese Específica 21 

A testagem da hipótese específica 21 está apresentada no Quadro 5,  

Quadro 5. Regressão Linear; VD Coesão (FES) e VI Comunicação/conflito (EASAVIC) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .399a .159 .114 6.72918 .159 3.500 2 37 .041 

2 .466b .217 .102 6.77432 .058 .836 3 34 .483 

3 .587c .345 .087 6.82864 .128 .910 6 28 .502 

4 .837d .701 .352 5.75293 .356 2.145 10 18 .076 

5 .900e .810 .383 5.61561 .109 1.149 6 12 .393 

6 .950f .903 .655 4.19713 .093 10.482 1 11 .008 

 



33 
 

No Quadro 5, pode constatar-se, que o sexto modelo dá um contributo 

significativo (p = .008) para a explicação da variável dependente coesão na perceção 

materna do ambiente familiar (Anexo XLVIII). Por este motivo, a hipótese é confirmada. 

Salienta-se, também que “Filhos de relações anteriores da mãe” (p = .023), “Relações 

anteriores do pai” (p = .018), “Número de gravidezes” (p = .018), “ Tipo de parto (p = 

.002)” e “ Parto vaginal/cesariana” (p = .009) dão um contributo significativo para a 

explicação da variável dependente, já mencionada. 

4.3.11. Testagem da Hipótese Específica 22 

A testagem da hipótese específica 22 está demonstrada no Quadro 6.  

Quadro 6. Regressão Linear; VD Coesão (FES) e  VI Funções familiares (EASAVIC) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .399a .159 .114 6.72918 .159 3.500 2 37 .041 

2 .466b .217 .102 6.77432 .058 .836 3 34 .483 

3 .587c .345 .087 6.82864 .128 .910 6 28 .502 

4 .837d .701 .352 5.75293 .356 2.145 10 18 .076 

5 .900e .810 .383 5.61561 .109 1.149 6 12 .393 

6 .950f .903 .655 4.19713 .093 10.482 1 11 .008 

 

Como se pode observar no Quadro 6, o sexto modelo dá um contributo 

significativo (p = .004) para a explicação da variável dependente coesão na perceção 

materna do ambiente familiar (Anexo XLIX). Logo, a hipótese encontra-se confirmada. 

Adicionalmente, destaca-se que as variáveis “Graffar final do pai” (p = .024), “Filhos de 

relações anteriores da mãe” (p = .044), “ Relações anteriores do pai” (p = .006), “Número 

de gravidezes” (p = .024), “Tipo de parto (p = .001)” e “ Parto vaginal/cesariana” (p = 

.019) dão um contributo significativo para a explicação da variável dependente, 

supracitada. 

4.3.12. Testagem da Hipótese Específica 23 

A hipótese específica 23, no que diz respeito à expressividade na perceção materna 

do ambiente familiar, não foi confirmada. Deste modo, a respetiva análise de regressão 

não é apresentada (Anexo L). Porém, o segundo modelo, que está relacionado com as 
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características do casal, apresenta um contributo significativo (p = .003) para a explicação 

da variável dependente.  

4.3.13. Testagem da Hipótese Específica 24 

A Testagem da hipótese específica 24 encontra-se ilustrada no Quadro 7. 

Quadro 7. Regressão Linear; VD Expressividade (FES) e VI Sexualidade (EASAVIC)   

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .320a .102 .028 11.43644 .102 1.370 3 36 .268 

2 .636b .404 .296 9.73006 .302 5.578 3 33 .003 

3 .685c .470 .234 10.14917 .065 .555 6 27 .762 

4 .828d .686 .280 9.83848 .216 1.173 10 17 .371 

5 .876e .767 .174 10.53943 .081 .636 6 11 .700 

6 .925f .856 .440 8.68097 .089 6.214 1 10 .032 

 

No Quadro 7, o terceiro e o sexto modelo, apresentam um contributo significativo 

(p = .003 e p = .0.32, respetivamente) para a explicação da variável dependente 

expressividade na perceção materna do ambiente familiar (Anexo LI). A hipótese 

encontra-se confirmada. Contudo, as variáveis independentes do sexto modelo não 

apresentem valores significativos ou interessantes. 

4.3.14. Testagem das Hipóteses Específicas 25 e 26 

As hipóteses específicas 25 e 26 não foram confirmadas, razão pela qual a respetiva 

análise de regressão não é apresentada (Anexos LII e LIII). 

4.3.15. Testagem da Hipótese Específica 27 

O Quadro 8 refere-se à testagem da hipótese específica 27. 

 

 

 

 



35 
 

Quadro 8. Regressão Linear; VD Conflito (FES) e VI Intimidade emocional (EASAVIC)   

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .247a .061 -.017 4.73694 .061 .782 3 36 .512 

2 .325b .106 -.057 4.82923 .044 .546 3 33 .654 

3 .630c .397 .129 4.38238 .292 2.179 6 27 .077 

4 .756d .572 .018 4.65534 .174 .693 10 17 .719 

5 .890e .793 .266 4.02403 .221 1.959 6 11 .158 

6 .931f .867 .480 3.38760 .074 5.521 1 10 .041 

 

O sexto modelo, do Quadro 8, apresenta um contributo significativo (p = .041) 

para a explicação da variável dependente conflito na perceção materna do ambiente 

familiar. A hipótese é, portanto, confirmada (Anexo LIV). Além disso, salienta-se que as 

variáveis “Idade do pai” (p = .027), “Relação conjugal em anos” (p = .021), “ Filhos de 

relações anteriores do pai” (p = .039) e “Evolução da alimentação do bebé” (p = .034) 

dão um contributo significativo para a explicação da variável dependente, demonstrada 

anteriormente. 

4.3.16. Testagem da Hipótese Específica 28 

A testagem da hipótese específica 28 encontra-se no Quadro 9. 

Quadro 9. Regressão Linear; VD Conflito (FES) e VI Sexualidade (EASAVIC)  

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .232a .054 .003 4.69012 .054 1.057 2 37 .358 

2 .285b .081 -.054 4.82195 .027 .335 3 34 .800 

3 .501c .251 -.043 4.79774 .170 1.057 6 28 .411 

4 .683d .467 -.155 5.04743 .216 .730 10 18 .688 

5 .842e .709 .054 4.56798 .242 1.663 6 12 .213 

6 .909f .826 .383 3.68920 .117 7.398 1 11 .020 

 

Tal como podemos verificar, no Quadro 9, o sexto modelo apresenta um 

contributo significativo (p = .020) para a explicação da variável dependente conflito na 

perceção materna do ambiente familiar (Anexo LV). A hipótese apresenta-se confirmada. 

Por sua vez, a variável independente “Relação conjugal em anos” (p = .026) dá um 

contributo significativo para a explicação da variável dependente, referida acima. 
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4.3.17. Testagem da Hipótese Específica 29 

A testagem da hipótese específica 29 apresenta-se no Quadro 10. 

Quadro 10. Regressão Linear; VD Conflito (FES) e VI Comunicação/conflito (EASAVIC)    

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .232a .054 .003 4.69012 .054 1.057 2 37 .358 

2 .285b .081 -.054 4.82195 .027 .335 3 34 .800 

3 .501c .251 -.043 4.79774 .170 1.057 6 28 .411 

4 .683d .467 -.155 5.04743 .216 .730 10 18 .688 

5 .842e .709 .054 4.56798 .242 1.663 6 12 .213 

6 .921f .848 .461 3.44875 .139 10.053 1 11 .009 

 

Tal como se pode verificar, no Quadro 10, o sexto modelo apresenta um contributo 

significativo (p = .044) para a explicação da variável dependente conflito na perceção 

materna do ambiente familiar (Anexo LVI). A hipótese apresenta-se confirmada. 

Relativamente à análise das variáveis independentes, comprova-se que a “Relação 

conjugal em anos” (p = .026) dá um contributo significativo para a explicação da variável 

dependente, anteriormente mencionada.  

4.3.18. Testagem da Hipótese Específica 30 

A testagem da hipótese específica 30 encontra-se ilustrada no Quadro 11. 

Quadro 11. Regressão Linear; VD Conflito (FES) e VI Funções familiares (EASAVIC)   

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .232a .054 .003 4.69012 .054 1.057 2 37 .358 

2 .285b .081 -.054 4.82195 .027 .335 3 34 .800 

3 .501c .251 -.043 4.79774 .170 1.057 6 28 .411 

4 .683d .467 -.155 5.04743 .216 .730 10 18 .688 

5 .842e .709 .054 4.56798 .242 1.663 6 12 .213 

6 .900f .810 .326 3.85507 .101 5.849 1 11 .034 

 

No Quadro 11, o sexto modelo apresenta um contributo significativo (p = .034) 

para a explicação da variável dependente conflito na perceção materna do ambiente 

familiar. A hipótese encontra-se confirmada (Anexo LVII). As variáveis independentes 
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“Relação conjugal em anos” (p = .027) e “Evolução da alimentação do bebé” (p = .034) 

dão um contributo significativo para a explicação da variável dependente, anteriormente 

mencionada. 

4.3.19. Testagem da Hipótese Específica 31 

Seguidamente, a testagem da hipótese específica 31 encontra-se apresentada. 

Quadro 12. Regressão Linear; VD Eficácia (ESCP) e VI Satisfação com os amigos (ESSS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .365a .133 061 5.23246 .133 1.844 3 36 .157 

2 .378b .143 .017 5.35418 .010 .191 2 34 .827 

3 .517c .268 -.020 5.45344 .125 .796 6 28 .581 

4 .740d .548 .021 5.34287 .280 1.117 10 18 .401 

5 .860e .740 .156 4.95994 .192 1.481 6 12 .264 

6 .941f .886 .595 3.43793 .145 13.977 1 11 .003 

 

Tal como se pode observar, no Quadro 12, o sexto modelo, apresenta um 

contributo significativo (p = .003) para a explicação da variável dependente eficácia na 

perceção materna da competências parentais. A hipótese encontra-se confirmada (Anexo 

LVIII). Por seu turno, as variáveis independentes “Idade em anos da mãe” (p = .001), 

“Relações anteriores do pai” (p = .023) e “Número de gravidezes” (p = .030) dão um 

contributo significativo para a explicação da variável dependente, referida anteriormente. 

4.3.20. Testagem da Hipótese Específica 32, 33 e 34 

As hipóteses específicas 32, 33, e 34, relativas à eficácia na perceção materna das 

competências parentais, não foram confirmadas, razão pela qual a respetiva análise de 

regressão não é apresentada (Anexos LIX, LX e LXI).  

4.3.21. Testagem da Hipótese Específica 35 

Posteriormente, realizou-se a testagem da hipótese específica 35, presente no Quadro 13. 
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Quadro 13. Regressão Linear; VD Eficácia (ESCP) e VI Escala total (ESSS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .365a .133 .061 5.23246 .133 1.844 3 36 .157 

2 .396b .157 .003 5.39080 .023 .305 3 33 .821 

3 .528c .279 -.042 5.51134 .122 .762 6 27 .606 

4 .744d .554 .034 5.30789 .275 1.234 9 18 .335 

5 .886e .785 .300 4.51677 .231 2.143 6 12 .123 

6 .923f .851 .473 3.91973 .067 4.934 1 11 .048 

 

No Quadro 13, o sexto modelo dá um contributo significativo (p = .009) para a 

explicação da variável dependente eficácia na perceção materna das competências 

parentais. A hipótese encontra-se confirmada (Anexo LXII). As variáveis “Idade em anos 

da mãe” (p = .001), “Idade em anos do pai” (p = .025) e “Número de gravidezes” (p = 

.049) dão um contributo significativo para a explicação da variável dependente, acima 

enunciada. 

4.3.22. Testagem da Hipótese Específica 36, 37, 38, 39 e 40 

As hipóteses específicas 36, 37, 38, 39 e 40, da subescala satisfação na perceção 

materna das competências parentais não foram confirmadas, deste modo as respetivas 

análises de regressão não são apresentadas (do Anexo LXIII ao LXVII). 

4.3.23. Testagem da Hipótese Específica 41 

A testagem da hipótese específica 41 encontra-se apresentada no Quadro 14. 

Quadro 14. Regressão Linear; VD Interesse (ESCP) e VI Satisfação com os amigos (ESSS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .110a .012 -.070 2.56406 .012 .148 3 36 .930 

2 .454b .206 .090 2.36508 .194 4.156 2 34 .024 

3 .580c .336 .075 2.38375 .130 .912 6 28 .501 

4 .779d .606 .147 2.28868 .271 1.237 10 18 .333 

5 .904e .816 .403 1.91487 .210 2.286 6 12 .105 

6 .944f .892 .616 1.53635 .075 7.641 1 11 .018 
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Tal como se pode constatar, no Quadro 14, o sexto modelo apresenta um 

contributo significativo (p = .018) para a explicação da variável dependente interesse na 

perceção materna da competências parentais. A hipótese encontra-se confirmada (Anexo 

LXVIII). Por sua vez, as variáveis independentes “Escolaridade da mãe” (p = .047), 

“Idade do pai” (p = .044), “Escolaridade do pai” (p = .004) e “Evolução da alimentação 

do bebé” (p = .032) apresentam um contributo significativo para a explicação da variável 

dependente, supracitada. 

4.3.24. Testagem da Hipótese Específica 42, 43, 44 e 45 

As hipóteses específicas 42, 42, 44 e 45 da subescala interesse na perceção 

materna das competências parentais não foram confirmadas, razão pela qual as respetivas 

análises de regressão não são apresentadas (do Anexo LXIX ao LXXII). Na hipótese 

específica 42, modelo 6, apresenta um contributo marginalmente significativo (p = .055). 

Além disso, a variável independente “Evolução da alimentação do bebé” (p = .096) parece 

ter um contributo moderadamente significativo na explicação da variável dependente. Por 

sua vez, a hipótese 43, no modelo 2, apresenta resultados interessantes (p = .054). A 

variável independente “Escolaridade do pai em anos” evidencia valores significativos 

tanto no modelo 2 (p = .026), como no modelo 6 (p = .034). Na hipótese 44, o modelo 2 

evidencia resultados interessantes (p = .054). A variável independente “Escolaridade do 

pai em anos” evidencia valores significativos tanto no modelo 2 (p = .026), como no 

modelo 6 (p = .012), para a explicação da variável interesse na perceção materna das 

competências parentais. Por fim, na hipótese 44, o modelo 2 demonstra resultados 

interessantes (p = .054). Para além disso e tal como nas hipóteses anteriores, a variável 

independente “Escolaridade do pai em anos” evidencia valores significativos tanto no 

modelo 2 (p = .026), como no modelo 6 (p = .008), para a explicação da variável 

dependente. 

4.3.25. Testagem da Hipótese Específica 46 

A testagem da hipótese específica 46 encontra-se ilustrada no Quadro 15. 
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Quadro 15. Regressão Linear; VD Coesão (FES) e VI Satisfação com os amigos (ESSS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .404a .163 .093 6.80535 .163 2.340 3 36 .090 

2 .492b .242 .131 6.66429 .079 1.770 2 34 .186 

3 .666c .443 .225 6.29308 .201 1.688 6 28 .161 

4 .850d .723 .400 5.53766 .280 1.816 10 18 .130 

5 .896e .803 .361 5.71506 .080 .817 6 12 .577 

6 .947f .896 .632 4.33577 .093 9.849 1 11 .009 

 

No Quadro 15, o sexto modelo, apresenta um contributo significativo (p = .009) 

para a explicação da variável dependente coesão na perceção materna do ambiente 

familiar. A hipótese encontra-se confirmada (Anexo LXXIII). Além disso, salienta-se que 

as variáveis “Filhos da relação atual” (p = .016), “ Relações anteriores do pai” (p = .021), 

“Tipo de parto (p = .008)” e “Número de gravidezes” (p = .017) dão um contributo 

significativo para a explicação da variável coesão na perceção materna do ambiente 

familiar. 

4.3.26. Testagem da Hipótese Específica 47 

A coesão na perceção materna do ambiente familiar, isto é, hipótese específica 47, 

não foi confirmada, razão pela qual a respetiva análise de regressão não é apresentada 

(Anexo LXXIV). No entanto, o modelo 6 apresenta valores moderadamente significativos 

(p = .065) para a explicação da dependente já mencionada. Para além disto, neste mesmo 

modelo as variáveis independentes “Filhos da relação atual” (p = .035) e “Número de 

gravidezes” (p = .029) parecem dar um contributo significativo para a explicação da 

variável coesão na perceção materna do ambiente familiar. 

4.3.27. Testagem da Hipótese Específica 48 

Em seguida, apresenta-se a testagem da hipótese específica 48 no Quadro 16. 

 

 

 

 



41 
 

Quadro 16. Regressão Linear; VD Coesão (FES) e VI Satisfação com a família (ESSS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .399a .159 .114 6.72918 .159 3.500 2 37 .041 

2 .466b .217 .102 6.77432 .058 .836 3 34 .483 

3 .587c .345 .087 6.82864 .128 .910 6 28 .502 

4 .764d .583 .145 6.61026 .239 1.209 9 19 .345 

5 .819e .671 .013 7.10251 .088 .576 6 13 .743 

6 .888f .789 .314 5.91813 .118 6.724 1 12 .024 

 

No Quadro 16, o primeiro e o sexto modelo, apresentam um contributo 

significativo (p = .041 e p = .024, respetivamente) para a explicação da variável 

dependente coesão na perceção materna do ambiente familiar. Deste modo, a hipótese 

encontra-se confirmada (Anexo LXXV).  

4.3.28. Testagem da Hipótese Específica 49 

A hipótese específica 49 não foi confirmada, razão pela qual a respetiva análise de 

regressão não é apresentada (Anexo LXXVI). Porém, a variável independente “Tipo de 

Parto” (p = .036) parece dar um contributo significativo para a explicação da variável 

coesão na perceção materna do ambiente familiar. 

4.3.29. Testagem da Hipótese Específica 50 

A testagem da hipótese específica 50 encontra-se ilustrada no Quadro 17. 

Quadro 17. Regressão Linear; VD Coesão (FES) e a VI Escala total (ESSS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .404a .163 .093 6.80535 .163 2.340 3 36 .090 

2 .495b .245 .108 6.75133 .082 1.193 3 33 .328 

3 .666c .444 .196 6.40822 .198 1.605 6 27 .184 

4 .801d .641 .222 6.30382 .197 1.100 9 18 .410 

5 .870e .757 .212 6.34562 .116 .961 6 12 .490 

6 .925f .856 .491 5.09982 .099 7.579 1 11 .019 
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No Quadro 17, o sexto modelo, apresenta um contributo significativo (p = .019) 

para a explicação da variável dependente coesão na perceção materna do ambiente 

familiar. Assim, a hipótese encontra-se confirmada (Anexo LXXVII). Ainda assim, 

devemos salientar a variável independente que reforça esta relação, nomeadamente “Tipo 

de Parto” (p = .021), uma vez que dá um contributo significativo para a explicação da 

variável dependente, referida anteriormente. 

4.3.30. Testagem das Hipóteses Específicas 51, 52 e 53 

As hipóteses específicas 51, 52 e 53, relacionadas com a expressividade na 

perceção materna do ambiente familiar, não foram confirmadas, razão pela qual as 

respetivas análises de regressão não são demonstradas (do Anexo LXXVIII ao LXXX).  

4.3.31. Testagem da Hipótese Específica 54 

A testagem da hipótese específica 54 surge no Quadro 18 representada. 

 

Quadro 18. Regressão Linear; VD Expressividade (FES) e VI Atividades sociais (ESSS) 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro padrão 

da estimativa 

Acréscimo 

de R2 

Acréscimo 

de F 
gl1 gl2 

Sig. Acréscimo 

de F 

1 .320a .102 .028 11.43644 .102 1.370 3 36 .268 

2 .636b .404 .296 9.73006 .302 5.578 3 33 .003 

3 .685c .470 .234 10.14917 .065 .555 6 27 .762 

4 .828d .686 .280 9.83848 .216 1.173 10 17 .371 

5 .876e .767 .174 10.53943 .081 .636 6 11 .700 

6 .938f .880 .532 7.93133 .113 9.424 1 10 .012 

 

Tal como podemos observar, no Quadro 18, o sexto modelo, apresenta um 

contributo significativo (p = .012) para a explicação da variável dependente 

expressividade na perceção materna do ambiente familiar. A hipótese encontra-se, 

portanto, confirmada (Anexo LXXXI).  

4.3.32. Testagem da Hipótese Específica 55 

A hipótese específica 55, isto é, variável independente expressividade na perceção 

materna do ambiente familiar, não foi confirmada, pelo que a análise de regressão não é 

apresentada (Anexo LXXXII).  
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4.3.33. Testagem das Hipóteses Específicas 56, 57, 58, 59 e 60 

As hipóteses específicas 56, 57, 58, 59 e 60 da subescala conflito na perceção 

materna do ambiente familiar, não foram confirmadas, assim as respetivas análises de 

regressão não são apresentadas (do Anexo LXXXIII ao LXXXVII). Contudo, importa 

salientar que na hipótese 56, no modelo 3, verifica-se um valor moderadamente 

significativo (p = .077). No entanto, as variáveis independentes “Graffar final da mãe” (p 

= .028), “Escolaridade da mãe em anos” (p = .016), “Idade em anos do pai” (p = .017) e 

“Relação Conjugal em anos” (p = .007) e “Relações anteriores do pai em anos” (p = .044) 

evidenciam valores significativos. Quando observados no modelo 6, apenas a variável 

individual “Relação Conjugal em anos” (p = .010) mantém o contributo significativo.  

Por seu turno, na hipótese 57, sexto modelo, observa-se um contributo 

marginalmente significativo (p = .052) para a explicação da variável dependente. As 

variáveis independentes “Relação Conjugal em anos” (p = .009) e “ Idade do bebé em 

semanas” dão um contributo significativo para a explicação da variável dependente. 

Na hipótese 58, modelo 3 e 6, verificam-se valores marginalmente significativos 

(p = .077 e p = .053) para a explicação da variável conflito na perceção materna do 

ambiente familiar. Torna-se importante referir que as variáveis independentes “Graffar 

final da mãe” (p = .028), “Escolaridade da mãe em anos” (p = .016), “Idade do pai” (p = 

.017), “Relação Conjugal em anos” (p = .007) e “Relações anteriores do pai em anos” (p 

= .044) evidenciam valores significativos. Quando observados no modelo 6, apenas as 

variáveis individuais “Graffar final da mãe” (p = .022), “Relação Conjugal em anos” (p 

= .003) e “Parto induzido” (p = .036) dão um contributo significativo para a explicação 

da variável dependente. 

Por fim, na hipótese 60, modelo 3 e 6, verificam-se valores marginalmente 

significativos (p = .077 e p = .095) para a explicação da variável conflito na perceção 

materna do ambiente familiar. As variáveis independentes “Graffar final da mãe” (p = 

.028), “Escolaridade da mãe em anos” (p = .016), “Idade em anos do pai” (p = .017), 

“Relação Conjugal em anos” (p = .007) e “Relações anteriores do pai em anos” (p = .044) 

evidenciam valores significativos. No modelo 6, apenas a variável individual “Relação 

Conjugal em anos” (p = .006) dá um contributo significativo para a variável dependente. 
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V. Discussão e Principais Conclusões 

No presente capítulo, a investigadora propõe-se realizar a discussão dos resultados 

obtidos, assim como as respetivas conclusões provenientes dos objetivos, metodologias e 

hipóteses estabelecidas previamente. Porém, devido ao número elevado de hipóteses 

específicas, apenas serão analisados detalhadamente os resultados significativos.  

Ao realizar as análises de regressão, esperava-se que, ao introduzir no modelo 6 a 

variável independente depressão pós-parto, surgisse um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística das variáveis eficácia e satisfação na perceção materna das 

competências parentais (hipóteses específicas 1 e 2). Na amostra em estudo, verificou-se que 

as vivências depressivas durante o primeiro ano de vida do bebé apresentam efetivamente 

um contributo significativo (p = .002 e p = .022, respetivamente) para a explicação da 

variável dependente. Ao efetuar as correlações entre as variáveis mencionadas, pode 

afirmar-se que quanto maior o nível de depressão pós-parto menor o grau de perceção 

materna de eficácia e de satisfação relativa aos sentimentos de competência parental 

(Anexo LXXXVIII). O facto de a mãe estar sob influência da sintomatologia depressiva 

parece exercer uma sobrecarga na perceção do seu papel parental, sentindo-se assim 

menos competente para resolver problemas do quotidiano, desenvolvendo assim mais 

sentimentos de frustração e ansiedade. Por sua vez, Maldonado (2002) refere que a 

depressão pós-parto pode levar ao desenvolvimento de sentimentos de deceção consigo 

própria, desilusão e fracasso. Noutros estudos, esta associação também parece estar em 

evidência, isto é, a depressão pós-parto, também parece estar a relacionada com um baixo 

nível de eficácia parental (Gauthier, Guay & Senecal, 2010; Leahy-Warren, McCarthy & 

Corcoran, 2012). 

Relativamente à variável independente satisfação conjugal, previa-se que esta 

evidenciasse contributos significativos para a explicação da variância estatística das 

variáveis coesão, expressividade e conflito na perceção do ambiente familiar (hipóteses 

específicas desde a 19 à 23 e da 27 à 30). Deste modo, para estas variáveis, os dados 

obtidos, evidenciaram níveis de significância para a explicação da variável dependente. 

Ao analisarmos as correlações em detalhe, pode concluir-se que quanto maior o nível de 

satisfação conjugal, maior o grau de coesão percecionado no ambiente familiar (Anexo 

LXXXVIX). Quando observamos as correlações entre as subescalas da satisfação 

conjugal, nomeadamente intimidade emocional, sexualidade, comunicação/conflito e 

funções familiares, verifica-se uma explicação da coesão percecionada no ambiente 
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familiar (Anexo LXXXVIX). Quando o casal se encontra mais satisfeito com a sua vida 

sexual, os dois elementos do casal parecem sentir-se mais unidos emocionalmente; o que 

está de acordo com o conhecimento de que, nestas circunstâncias, o aumento da libertação 

da seretonina induz sentimentos de bem-estar. O facto de os cônjuges conversarem sobre 

as dificuldades do quotidiano e controlarem a frequência dos seus conflitos parece, 

também, promover uma maior coesão no ambiente familiar. Por último, a distribuição das 

responsabilidades e das tarefas domésticas também parece ser fundamental para uma 

maior harmonia do casal em contexto familiar. Assim, a relação que o casal estabelece 

entre si parece fundamental para o equilíbrio desejado no ambiente familiar.  

Por seu turno, especificamente a satisfação com a intimidade emocional, parece 

estar intimamente ligada à expressividade na perceção materna do ambiente familiar. 

Neste sentido, infere-se que as mães que sentem um grau maior de intimidade dentro da 

sua família sentem mais abertura para se exprimirem. Nas famílias em que se verifica 

uma maior disponibilidade e proximidade, parece ocorrer uma maior comunicação e 

expressão dos problemas. 

Como seria de esperar, perante as conclusões anteriores, quando as mães se 

sentem menos satisfeitas com a sua intimidade emocional, sexualidade, 

comunicação/conflito e discriminação de funções familiares evidencia-se uma maior 

perceção de conflitos sentidos no ambiente familiar. O facto de os elementos do casal não 

exprimirem as suas opiniões pode aumentar a dificuldade de resolução de problemas, 

originando, por sua vez, mais conflitos. Os próprios temas apresentados acima podem ser 

geradores de instabilidade no ambiente familiar, uma vez que as mães não se sentem 

satisfeitas com o cônjuge.  

Na variável independente escala total da satisfação com o suporte social 

pressupunha-se que esta evidenciasse um contributo significativo para a explicação da 

variância estatística da variável eficácia na perceção materna das competências parentais 

(hipótese específicas 35). Logo, os resultados evidenciaram níveis de significância para a 

explicação da variável dependente (p = .048). Através das correlações realizadas, 

verificou-se que quanto maior o grau de apoio social percebido maior o grau em que cada 

mãe se sente competente para resolver os problemas do seu bebé (Anexo XC). Quando a 

mãe está inserida numa rede social parece sentir-se mais apoiada e, possivelmente, mais 

aconselhada, adquirindo competências que promovem uma maior adaptação a esta fase 

do pós-parto. Por sua vez, na variável independente satisfação com os amigos também se 
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previa um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável 

eficácia na perceção materna das competências parentais (hipótese específicas 41). Os dados 

obtidos mostram níveis significativos para a explicação da variável dependente (p = .018). 

Em relação às correlações, o grau de satisfação com os amigos no suporte social parece 

aumentar quando o interesse da progenitora, na tarefa da parentalidade, também aumenta 

(Anexo XC). As atividades no grupo de pares em que a mulher está inserida parecem 

explicar o interesse percecionado nas tarefas parentais. Quando os interesses partilhados 

dentro de um grupo são os mesmos, as mulheres tendem a ficar mais motivadas e 

empenhadas no desempenho do seu papel. 

Especificamente na variável independente satisfação com os amigos no suporte 

social, esperava-se que esta evidenciasse um contributo significativo para a explicação da 

variância estatística da variável eficácia na perceção materna das competências parentais 

(hipótese específica 35). Os resultados evidenciaram níveis de significância para a 

explicação da variável dependente (p = .003). As correlações mostram que quanto maior 

o grau de satisfação com os amigos, maior o grau em que cada mãe se sente competente 

para resolver os problemas do seu bebé (Anexo XC). 

Nas hipóteses em que se tentava mostrar a relevância do apoio social na explicação 

da perceção do ambiente familiar, constatou-se que este poder existe. Esta constatação 

diz respeito às hipóteses 46, 48, 50 e 54. Neste conjunto de dados, a análise das 

correlações permite verificar que quanto maior o apoio social percebido de forma global 

maior a coesão percecionada no ambiente familiar. As variáveis relativas à satisfação com 

os amigos e com a família parecem explicar um aumento do grau de coesão familiar. O 

aumento da satisfação com as atividades sociais também parece ser significativamente 

explicativo do aumento do grau de expressividade individual no ambiente familiar. A 

participação em atividades de grupo, organizações e instituições pode fomentar o 

desenvolvimento de competências, levando a mulher a sentir-se inserida na sociedade, 

expressando as suas dificuldades e receios e, possivelmente constituindo um apoio nos 

momentos críticos da maternidade. 

 No fim desta investigação o que resulta como fundamental é que tanto a hipótese 

geral 2 como a hipótese geral 3 não foram confirmadas, sugerindo, portanto, que a 

depressão pós parto não está relacionada com a perceção do ambiente familiar e a 

satisfação conjugal também não está relacionada com a perceção materna das 

competências parentais. As outras hipóteses, 1, 4, 5 e 6, foram confirmadas parcialmente 
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o que indica que tais variáveis, depressão pós-parto, satisfação conjugal e suporte social 

estão muitas vezes relacionadas com a perceção materna das competências parentais e do 

ambiente familiar. 
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VI. Limites e sugestões para investigações futuras 

 
 

Neste capítulo, pretende-se abordar as diversas limitações encontradas. Uma vez 

que estas são transversais a toda a investigação, torna-se fundamental enumerá-las com o 

intuito de alertar os leitores para possíveis investigações futuras, neste âmbito. 

Primeiramente, importa referir que estamos perante uma amostra de tamanho 

reduzido e com características específicas, portanto as conclusões obtidas não se podem 

generalizar à população Portuguesa.  

O contexto de recolha dos dados, por vezes, não foi o ideal. Preferencialmente, 

toda a recolha teria sido realizada em contexto de gabinete. Porém, devido às dificuldades 

institucionais, parte da recolha foi realizada na Sala de Espera do Centro de Saúde de 

Caldas da Rainha, antes e após a Consulta de Saúde Infantil. Estas especificidades podem 

ter influenciado ou até mesmo prejudicado o preenchimento dos questionários, uma vez 

que o tempo das mães era limitado entre a Consulta de Enfermagem e a de Saúde Infantil. 

No contexto de gabinete, as mães revelaram-se mais disponíveis e colaborantes, bem 

como mais tranquilas.  

Por seu turno, a aplicação do Questionário Sociodemográfico e Clínico foi 

realizada, pela investigadora, na Sala de Espera. Parece ter sido difícil, para as mães, 

responderem a determinados itens, nomeadamente “número de relações anteriores”, 

sugerindo a possibilidade de nem sempre ser assegurada a privacidade da participante.  

O número de questionários aplicados também se torna fundamental mencionar 

como uma limitação, visto que o processo de preenchimento parece ter sido desgastante 

e cansativo do ponto de vista psicológico, conduzindo a respostas do tipo intuitivo. No 

entanto, a longo prazo, o conteúdo percecionado dos itens também pode suscitar uma 

maior reflexão e elaboração de determinadas temáticas.  

Continuando a abordar as possíveis limitações e referindo os instrumentos 

selecionados, parece que estes foram demasiado específicos, não refletindo uma 

adequação e validação em amostras semelhantes à da presente investigação. Apenas a 

EPDS é uma escala validada para o objetivo principal desta investigação. Todas as outras 

apresentam dados relativos a amostras muito diversas.  

Por fim, mas não menos relevante, a inexperiência da investigadora levou a 

determinadas dificuldades no cruzamento das variáveis, gerando assim um número 
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demasiado elevado de hipóteses. Relativamente à bibliografia existente sobre esta 

temática, não deve deixar de ser mencionado a existência de poucos estudos que 

relacionem a variável depressão pós-parto com a perceção materna das competências 

parentais e do ambiente familiar. 

Perante os factos mencionados, para investigações futuras sugere-se que sejam 

definidas outras hipóteses e, consequentemente, outras variáveis para os papéis de 

variável dependente e de variáveis independentes. A perceção do pai também devia ser 

contemplada na análise, através da expressão da sua perceção do ambiente familiar e das 

suas próprias competências parentais. Apesar de não ser confirmada a hipótese geral 2, 

isto é a variável depressão pós-parto não apresentar um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da variável perceção do ambiente familiar, a literatura 

refere que mulheres com depressão pós-parto tendem a delegar os cuidados relacionados 

com o bebé a outros elementos familiares (Tavares, 1990). A participação do pai pode 

assumir um papel fundamental, não só para a saúde da mulher como também para o 

desenvolvimento adequado da criança (Silva & Piccinini, 2009). Neste sentido, segundo 

a investigadora, torna-se fundamental compreender a perspetiva do pai, para uma melhor 

compreensão do ambiente familiar, neste contexto.  

Finalmente, embora mais difícil e necessitando de um tempo mais alargado, seria 

interessante realizar uma investigação nesta área com um grupo clínico diagnosticado 

previamente com depressão pós-parto. Assim, poderiam ser encontradas caraterísticas 

sintomatológicas mais definidas e relacionadas apenas com a depressão pós-parto. Este 

diagnóstico baseia-se, fundamentalmente, nos principais sintomas da depressão major. 

Contudo, no entender da investigadora, a depressão pós-parto apresenta aspetos muito 

específicos. Em suma, através de uma sinalização atempada e respetiva intervenção 

clínica adequada, poderíamos promover um melhor desenvolvimento da criança e da 

saúde mental da mãe.  
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