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A família é contexto natural para crescer. 

Família é complexidade. 

Família é teia de laços sanguíneos e, sobretudo, de laços afetivos. 

Família gera amor, gera sofrimento. 

A família vive-se. Conhece-se. Reconhece-se. 

 Ana Paula Relvas, 1996 
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RESUMO 

              A paralisia cerebral é a perturbação do desenvolvimento mais comum na 

infância, estimando-se que a sua prevalência no mundo seja de 2 a 2.5 casos por 1000 

nascimentos. Cuidar de uma criança /adolescente com paralisia cerebral envolve vários 

desafios de modo a atender às necessidades inerentes a esta condição crónica. A 

adaptação individual e familiar no âmbito das condições crónicas de saúde em idade 

pediátrica tem sido alvo de crescente atenção nos últimos anos. Neste contexto específico, 

cada vez mais se considera a relevância da família para uma positiva adaptação de 

pacientes e pais/cuidadores. De entre os vários fatores familiares de relevo, os rituais 

familiares têm sido considerados importantes recursos para a adaptação de indivíduos e 

famílias no contexto de condições cronicas de saúde. O presente estudo comparou a 

associação entre o significado dos rituais familiares e os indicadores de adaptação, 

nomeadamente, a qualidade de vida e o ajustamento psicológico (depressão e ansiedade) 

em dois grupos: pais de crianças e adolescentes entre os 6 e os 20 anos com paralisia 

cerebral (amostra do grupo clínico, N=31) e sem paralisia cerebral (amostra do grupo de 

controlo, N=31). Os participantes responderam a questionários de auto-relato que 

avaliaram o significado dos rituais familiares (Questionários dos Rituais Familiares), a 

qualidade de vida (EUROHIS-QOL) e a sintomatologia depressiva (PHQ9) e ansiosa 

(GAD-7). Os resultados mostraram não haver diferenças entre os grupos relativamente às 

variáveis em estudo. Verificou-se uma associação positiva entre o significado dos rituais 

familiares e a qualidade de vida e uma associação negativa entre o significado dos rituais 

familiares e a sintomatologia depressiva e ansiosa na amostra clínica. Adicionalmente, 

verificou-se que a associação entre o significado dos rituais familiares e a sintomatologia 

depressiva era moderada pelo grupo (clínico vs. controlo): os rituais familiares estavam 

significativamente associados a menores níveis de sintomatologia depressiva no grupo 

clínico, mas não no grupo de controlo. Estes resultados sugerem que os rituais familiares 

podem ser considerados um fator protetor da adaptação parental de pais de crianças e 

adolescentes com paralisia cerebral. 

 

Palavras-Chave: paralisa cerebral, rituais familiares, adaptação parental, qualidade de 

vida, ansiedade, depressão 

 



 
 

ABSTRAT 

Cerebral palsy is the most common development disorder during childhood. The 

world’s estimated prevalence of this condition is from 2 to 2.5 per 1000 births. Taking 

care of a child/teenager with cerebral palsy poses several challenges in order to meet the 

specific needs associated with this chronic condition. During the last years, increasing 

attention has been given to both individual and familiar adaptation in the context of 

pediatric chronic conditions. The importance of family for a more positive adaptation of 

patients and parents/caregivers has become more and more relevant. Among several 

relevant family factors, family rituals have been considered important resources for the 

adaptation of both individuals and families in a context of chronic health conditions. 

Therefore, the present study compared the association of family rituals and adaptation 

indicators, namely, quality of life and psychological adjustment (depression and anxiety) 

in two groups: parents of children and adolescents between 6 and 20 years old with 

cerebral palsy (clinical group, N=31) and without cerebral palsy (control group, N=31). 

The participants filled out self-report questionnaires assessing family ritual meaning 

(Family Ritual Questionnaire), quality of life (EUROHISQOL) and both depressive 

(PHQ9) and anxious (GAD-7) symptoms. No differences were found between the groups 

regarding the study variables. A positive association between family ritual meaning and 

quality of life and a negative association between family ritual meaning and depressive 

and anxious symptoms were found for the clinical group only. Additionally, the 

association between family ritual meaning and depressive symptoms was moderated by 

the group (clinical vs. control): family rituals were significantly associated with lower 

levels of depressive symptoms in the clinical group but not in the control group. In the 

light of these findings, family rituals can be considered a protective factor for parental 

adaptation in parents of children and adolescents with cerebral palsy. 

 

Keyword: cerebral palsy; family rituals; parental adaptation; quality of life; anxiety; 

depression 
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INTRODUÇÃO 

 

A família é o “lugar relacional” onde nascemos, crescemos e morremos. Por essa 

razão, a família é um espaço privilegiado para a elaboração e aprendizagem de dimensões 

significativas de interação e de relações afetivas profundas (Alarcão, 2000). De acordo 

com a perspetiva sistémica, para compreender a família é importante compreender o seu 

ciclo vital e as diferentes transformações a que a mesma é sujeita ao longo da vida. A 

etapa do ciclo vital a que corresponde a família com filhos pequenos é marcada pelo 

nascimento de um filho. A chegada de um novo elemento transforma a família, sendo que 

a transição para a maternidade ou a paternidade é um momento chave do ciclo familiar 

(Carter e McGoldrick, 2001). Contudo, o nascimento de um filho com uma condição 

crónica implica a perda do filho idealizado e acarreta consequências no que se refere ao 

risco psicológico relacionado com a vivência da parentalidade (Marques, 1995). 

A prevalência de paralisia cerebral mundo é de 2 a 2.5 casos por 1000 nascimentos 

(Majnemer & Mazer, 2004). Em Portugal, a prevalência da paralisia cerebral em crianças 

com 5 anos de idade é de 1.78 por cada 1000 crianças (Andrada, Folha, Calado, Gouveia, 

& Virella, 2009). A paralisia cerebral afeta não só o desenvolvimento da criança mas 

também as relações da família enquanto sistema. A condição impõe vários desafios à 

família, nomeadamente, mudanças nas rotinas familiares para prestar apoio à criança e 

programar idas ao médico e aos tratamentos, atividades a conciliar com a vida profissional 

dos pais e a prestação de cuidados aos restantes irmãos. Atualmente, a família é 

considerada um elemento chave no tratamento das crianças com uma condição crónica 

de saúde e, por esse motivo, tem sido dada uma ênfase particular aos estudos que se 

centram no bem-estar dos cuidadores (Brehaut et al., 2004). Segundo Guillamón e 

colaboradores (2013), uma criança/adolescente com paralisia cerebral requer um grande 

envolvimento parental para fazer face às necessidades destes filhos que superam as 

necessidades das crianças/adolescentes com um desenvolvimento normativo. Assim, a 

investigação nesta área tem-se centrado nos indicadores de adaptação parental, 

nomeadamente, a qualidade de vida e o ajustamento psicológico, resultados sobre os quais 

se debruça também a investigação levada a cabo na presente dissertação.  

Quando uma condição crónica é diagnosticada, é muito importante que as famílias 

criem um significado para a situação que preserve o seu sentido de competência e mestria 

(Rolland, 2012). Neste sentido, os rituais familiares, eventos especiais com um 
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significado simbólico partilhados pelos membros da família, podem ser considerados 

como um recurso para lidar com esta situação adversa, uma vez que permitem organizar 

a vida familiar e permitem também a manutenção de estabilidade nos momentos de 

transição e de stress (Fiese, Tomcho, Douglas, Josephs, Poltrock & Baker, 2002). Assim, 

pretende-se, com este estudo no âmbito da Psicologia da Família, abrir uma nova porta 

na investigação ao verificar se os rituais familiares se constituem como um fator 

protetor/de recurso no que se refere aos indicadores de adaptação parental, nomeadamente 

a qualidade de vida e o ajustamento psicológico (depressão e ansiedade) de pais de 

crianças e adolescentes com paralisia cerebral.  

Por último, apresenta-se uma breve nota sobre o contexto desta investigação. Para 

a implementação do presente estudo recorreu-se à Federação das Associações 

Portuguesas de Paralisia Cerebral (FAPPC), uma estrutura de coordenação das diversas 

Associações Portugueses de Paralisia Cerebral que teve origem em Lisboa no ano de 1960 

(Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, n.d.). Atualmente 

desenvolve a sua ação através dos diversos Núcleos Regionais localizadas em várias 

regiões do território português. Estes núcleos têm como principal objetivo a reabilitação 

e a integração social e profissional de crianças e jovens com paralisia cerebral. Para tal a 

sua missão “é apoiar e proporcionar tranquilidade às pessoas com paralisia cerebral e 

situações neurológicas afins e suas famílias, através do desenvolvimento máximo das suas 

capacidades, visando a concretização dos seus projetos de vida e o pleno exercício da 

cidadania” (Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, n.d.). O presente estudo contou 

com participantes dos núcleos de Lisboa e de Faro. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 Paralisia Cerebral 

 

A paralisia cerebral é a perturbação do desenvolvimento mais comum na infância 

(Bax, 1964; Moreno-De-Luca, Ledbetter, & Martin, 2012). Trata-se de uma condição que 

é diagnosticada na primeira infância e que persiste para o resto da vida, considerando-se, 

por isso, uma condição crónica de saúde. A definição mais citada na literatura considera 

a paralisia cerebral como um grupo de perturbações permanentes do desenvolvimento do 

movimento e postura como consequência de uma lesão ou anomalia cerebral não 

progressiva em período fetal ou de desenvolvimento infantil precoce (Bax, 1964). 

Paralelamente às perturbações ao nível da motricidade poderão, frequentemente, co-

existir outras perturbações tais como perturbações da sensação, da perceção, da cognição, 

da comunicação e do comportamento, epilepsia e ainda problemas musculoesqueléticos 

secundários (Rosenbaum et al., 2007). Desta forma, a paralisia cerebral interfere não só 

nas funções motoras mas também pode causar limitações funcionais complexas nas 

rotinas diárias, nomeadamente, no vestir e tomar banho (Raina et al., 2004). 

Relativamente à etiologia, apesar de ser comumente atribuída a uma série de fatores 

ambientais, tais como a prematuridade, baixo peso do bebé, exposição intrauterina à 

infeção materna, falta de oxigénio no nascimento (o fator mais comum), entre outros, as 

causas da paralisia cerebral permanecem ainda desconhecidas para a maioria dos casos 

(Moreno-De-Luca, Ledbetter, & Martin, 2012). As crianças com paralisia cerebral 

enfrentam diversos desafios uma vez que têm que lidar com as consequências 

relacionadas com esta condição a nível psicológico, social e físico (Wiley & Renk, 2007). 

Neste sentido diversos estudos indicam que as crianças e adolescentes com paralisia 

cerebral têm níveis inferiores de qualidade de vida, comparativamente aos seus pares 

saudáveis (Viehweger et al., 2008).  

Para uma melhor compreensão da paralisia cerebral importa atender à sua 

tipologia. A paralisia cerebral espástica é caracterizada por movimentos exagerados, 

rígidos e pouco coordenados, havendo uma dificuldade em controlar os músculos. A 

paralisia cerebral discinética ou atetóide é caracterizada por movimentos lentos e 

irregulares que dificultam o controlo sendo que os braços e pernas se movem de forma 

não controlada. A paralisia cerebral atáxia caracteriza-se pela dificuldade em controlar o 

equilíbrio porém, os indivíduos com este diagnóstico específico poderão chegar a andar, 
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ainda que com instabilidade. A paralisia cerebral mista combina manifestações dos 

sintomas acima apresentados, não se enquadrando em nenhum deles especificamente 

(Sankar & Mundkur, 2005). Outra forma de distinguir os diversos tipos de paralisia 

cerebral é através das partes do corpo que são afetadas. A hemiplegia afeta apenas a 

metade direita ou esquerda do corpo. A paraplegia afeta os membros inferiores enquanto 

a tetraplegia afeta também os braços. A diplegia afeta os membros inferiores, podendo os 

braços estar ligeiramente afetados. Por fim, a monoplegia afeta unicamente um membro 

do corpo (Minear, 1956).  

Tendo em conta a heterogeneidade de diagnósticos no contexto da paralisia, é de 

elevada importância considerar ainda a gravidade desta condição crónica, um dos 

parâmetros que tem recebido mais atenção por parte dos estudos nesta área (Guillamón 

et al., 2013). Uma das formas de a medir é através do Gross Motor Function Classification 

System (Palisano, Rosenbaum, Walter, Russell, Wood & Galuppi, 1997). Este é um 

sistema padronizado de classificação da paralisia cerebral e que tem por base as 

capacidades motoras, limitações funcionais e necessidades de mobilidade. Este sistema é 

organizado em cinco níveis baseados no início do movimento na infância, dando ênfase 

particular ao sentar e ao caminhar (Palisano, 2000). O primeiro nível inclui as crianças 

que andam sem restrições, tendo limitações em capacidades motoras mais avançadas, o 

nível II é relativo ao grupo de crianças que caminha sem dispositivos de assistência, o 

nível III é atribuído às crianças que andam com auxílio de dispositivos de assistência, o 

nível IV refere-se à utilização de tecnologia para a criança se mover e ser transportada e 

o nível V corresponde às crianças cuja mobilidade é extremamente limitada, mesmo com 

assistência (Palisano et al., 1997).  

 

Adaptação dos Pais no Contexto da Paralisia Cerebral 

 

A adaptação individual e familiar no âmbito das condições crónicas de saúde na 

infância e na adolescência tem sido objeto principal de estudo na Psicologia Pediátrica 

(Carona, 2014). Enquanto constructo lato, considera-se que a adaptação individual 

engloba diferentes indicadores, tais como a qualidade de vida e o ajustamento psicológico 

(Wallander, Varni, Babani & Wilcox, 1989). Ao nível da adaptação familiar, este 

constructo pode referir-se a indicadores da família enquanto sistema; na presença de uma 

condição crónica de saúde é necessário que a família desenvolva novas capacidades, 
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forças e estratégias de coping para fazer face a situações de stress (McCubbin, McCubbin, 

Thompson, Han, & Allen, 1997). Com os grandes avanços na medicina, as pessoas com 

doenças que anteriormente eram consideradas fatais estão a viver mais tempo e é no 

contexto das suas famílias que se encontram os seus principais cuidadores (Rolland, 

2012). Tal tem conduzido a que, nos últimos anos, tenha havido uma mudança nos 

serviços de saúde através de modelos centrados no bem-estar familiar que consideram o 

papel central da família no desenvolvimento das crianças com uma condição crónica 

(Brehaut et al., 2004; Raina et al., 2004). O foco na família motivou, ainda, uma ênfase 

particular na saúde e no bem-estar dos cuidadores familiares destas crianças (Brehaut et 

al., 2004). A Psicologia da Família, alia-se assim à Psicologia Pediátrica, estando o estudo 

da família nas condições crónicas de saúde na confluência destas duas áreas do saber. 

Cuidar de uma criança faz parte do processo normativo da parentalidade. No 

entanto, quando uma criança tem limitações funcionais que levam à possível dependência 

a longo prazo, os cuidados prestados excedem o que seria expectável no âmbito do papel 

parental (Raina et al., 2004), uma vez que as tarefas associadas ao cuidado adquirem um 

significado diferente (Risdal & Singer, 2004). Assim, os pais têm de lidar com as 

exigências relacionadas com as necessidades específicas das crianças nos diferentes 

domínios e nas particularidades do seu processo de desenvolvimento (Pimm, 1996) e 

ainda conciliá-los com as exigências do quotidiano (Raina et al., 2005). Um estudo com 

crianças com problemas emocionais demonstrou a existência de uma relação significativa 

entre a qualidade da prestação de cuidados e a capacidade da criança se adaptar às 

adversidades (Armstrong, Birnie-Lefcovitch, & Ungar, 2005), sublinhando a importância 

do papel familiar no contexto da doença.  

Uma criança /adolescente com paralisia cerebral tem múltiplas necessidades que 

vão para além das necessidades habituais dos seus pares da mesma idade sem esta 

condição e, consequentemente exigem um grande envolvimento por parte dos pais 

(Guillamón et al., 2013). Vários fatores familiares e parentais têm sido referidos como 

exercendo uma influência no desenvolvimento dos filhos que se encontram numa situação 

de doença física crónica (Garner et al., 2011), sendo que um ambiente securizante pode 

potenciar as capacidades da criança e contribuir para a diminuição do impacto da doença 

(Davis, Shelly, Waters, Boyd, Cook & Davern, 2010). Alguns exemplos de fatores 

positivos específicos são o esforço das famílias por manter os padrões de interação, os 

papéis e regras, ativando recursos como os rituais e rotinas familiares e recorrendo ao 
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apoio social (McCubbin, McCubbin, Thompson, Han, & Allen, 1997), bem como o 

exercício da parentalidade pautado por consistência e interações positivas (Garner et al., 

2011). Para além disso, a nova situação de doença requer um período de adaptação que 

testa os recursos dos pais e da família como um todo para lidar com as mudanças das 

exigências quotidianas que lhe são inerentes (Brehaut et al., 2004; Pousada et al., 2013).  

Uma grande parte da investigação relativa à adaptação parental tem-se focado no 

impacto que cuidar de uma criança com paralisia cerebral pode ter na saúde mental dos 

pais. Os estudos realizados neste âmbito, de um modo geral, demonstram que os pais de 

crianças com paralisia cerebral apresentam níveis de stress mais elevados e pior saúde 

mental quando comparados com os pais de crianças sem perturbações do 

desenvolvimento e com a população em geral (Brehaut et al., 2004; Byrne, Hurley, Daly 

& Cunningham, 2010; Raina et al., 2005; Rentinck, Ketelaar, Jongmans & Gorter, 2007). 

Um outro estudo demonstrou que pais de crianças com paralisia cerebral reportaram 

níveis de ansiedade e depressão mais elevados quando comparados com um grupo de 

controlo (Barlow, Powell & Cheshire, 2006). Estes resultados vão de encontro a um 

estudo mais recente em que os pais de crianças com paralisia cerebral reportaram níveis 

mais altos de ansiedade e de humor depressivo e ainda menor satisfação com a vida 

comparativamente a pais de crianças sem condições crónicas de saúde (Cheshire, Barlow 

& Powell, 2010). Ones e colaboradores (2005) apontaram que as mães de crianças com 

PC, quando comparadas com mães de criança saudáveis, tinham níveis de depressão mais 

elevados e pior qualidade de vida, mas que os níveis de ansiedade eram semelhantes em 

ambos os grupos. Os autores referem que a ansiedade das mães deve estar mais 

relacionada com momentos específicos ligados à condição de saúde, tais como o 

momento em que recebem o diagnóstico. Ainda no que diz respeito à saúde mental, 

comparando mães e pais de crianças com esta condição crónica, verificou-se que as mães 

apresentavam piores resultados de saúde mental do que os pais, uma vez que estas 

despendem, por norma, mais tempo a cuidar dos filhos (Byrne et al., 2010; Romeo et al., 

2010). Um estudo que se debruçou sobre a influência dos pais no bem-estar, quer dos 

cuidadores, quer das crianças, indicou que a superproteção parental estava relacionada 

com maiores níveis de ansiedade e depressão e menor perceção de felicidade nas crianças 

e nos pais (Ho et al., 2008).  

Menos atenção tem sido prestada à qualidade de vida dos pais no contexto desta 

condição específica (Pousada et al., 2013). De acordo com a maioria dos estudos, a 
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qualidade de vida dos pais de crianças com paralisia cerebral é pior do que a de indivíduos 

da população geral (Romeo et al., 2010; Santos, Bianccardi, Guare & Jardim, 2010). Os 

resultados de um estudo recente apontam que, apesar de mais de metade dos pais 

avaliarem a sua qualidade de vida como “boa”, estes obtiveram resultados inferiores nos 

domínios específicos físico, psicológico, social e ambiental, quando comparados com os 

resultados dos pais de crianças saudáveis (Okurowska-Zawada, Kulak, Wojtkowski, 

Sienkiewicz, & Paszko-Patej, 2011). No mesmo sentido, um estudo recente realizado em 

Portugal com pais de crianças com paralisia cerebral mostrou que a qualidade de vida 

destes pais era semelhante à de pais de crianças sem condições crónicas; no entanto os 

primeiros relatavam mais desgaste subjetivo quando comparados com pais de crianças 

sem condições crónicas de saúde (Carona, Pereira, Moreira, Silva & Canavarro, 2012). 

Assim, relativamente às principais variáveis em estudo, os resultados apresentados na 

literatura até à data permitem-nos concluir que os pais, especialmente as mães, 

apresentam níveis mais altos de stress, ansiedade e depressão e pior qualidade de vida 

comparados com os pais de crianças saudáveis (Pousada et al., 2013).  

 

Rituais Familiares 

 

Uma das tarefas básicas e um desafio para as famílias quando surge uma condição 

de saúde num dos seus elementos passa pela criação de um significado para aquela 

situação que preserve o seu sentido de competência e mestria (Rolland, 2012). O carácter 

de longa duração da condição crónica implica que as famílias encontrem uma forma de 

adaptação de modo a ultrapassar os desafios que lhe são inerentes (Crespo et al., 2013), 

um processo que John Rolland (2012) denominou socialização da doença. De entre os 

vários recursos de que a família dispõe para fazer face a esta situação de adversidade por 

doença, encontram-se os rituais familiares, eventos especiais com um significado 

simbólico que é partilhado pelos vários elementos da família. O diagnóstico de uma 

condição crónica leva ao sentimento de perda de controlo por parte das famílias que pode 

ser revertido pelo sentido de ordem e de previsão que os rituais podem proporcionar 

(Roberts, 2003). Assim, os rituais familiares cumprem importantes funções para 

indivíduos e famílias. Estes atos simbólicos permitem às famílias afirmar “isto é o que 

nós somos”, ou seja, promovem a sua identidade e o sentimento de pertença (Fiese et al., 

2002) através da comunicação simbólica que permite que os membros se percecionem 
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como parte integrante daquela família (Spagnola & Fiese, 2007). Para além disso, o 

carácter de repetição dos rituais proporciona às famílias um sentido de segurança através 

dos quais é possível a expressão de emoções intensas que reforçam o sentido de 

estabilidade e continuidade (Roberts, 2003b). Os rituais familiares proporcionam 

continuidade intergeracional, sendo interpretados pelos membros da família como “isto é 

o que queremos que aconteça, o que vamos continuar a ser ao longo de gerações” (Fiese, 

et al., 2002; Roberts, 2003b) e são também caracterizados pela sua componente afetiva 

que possibilita aos indivíduos reproduzir na memória a experiencia afetiva dos eventos 

passados (Fiese et al., 2002).  

Os rituais familiares incluem as celebrações familiares, as tradições familiares e 

as interações familiares padrão. Esta tipologia foi elaborada por Wolin & Bennett (1984) 

a partir de um estudo com famílias de alcoólicos e tem sido a mais comummente aceite e 

citada na literatura. As celebrações familiares incluem eventos assinalados por uma 

determinada cultura, sendo o exemplo mais comum os festejos religiosos e seculares tais 

como o Natal ou a Páscoa. As celebrações familiares assinalam também ritos de passagem 

que ajudam nas transições do ciclo vital, como por exemplo os casamentos, funerais ou 

conclusão de níveis académicos/graduações. Por outro lado, as tradições familiares são 

específicas às características únicas e idiossincráticas da família e são menos 

influenciadas pela cultura em que a família está inserida. Envolvem eventos como os 

aniversários, férias em família e aniversários de casamentos. As interações familiares 

padrão são caracterizadas pelos momentos das refeições, hora de deitar e pelas atividades 

de fim-de-semana. Estes rituais são menos planeados pelos membros da família mas são 

os que se realizam com maior frequência. Para além disso, estas interações são menos 

observáveis do exterior e permitem a organização familiar no sentido mais restrito do 

agregado familiar.  

 Os rituais e as rotinas familiares podem ser distinguidos através das dimensões de 

comunicação, investimento e continuidade. Por um lado, as rotinas familiares são 

caracterizadas por uma comunicação tipicamente instrumental e direta; por um foco na 

própria tarefa sem que haja um investimento ou reflexão sobre o que aconteceu durante a 

mesma; e por um comportamento que se repete ao longo do tempo sendo que as rotinas 

podem ser diretamente observáveis pelos outsiders. Por outro lado, os rituais familiares 

são caracterizados por uma comunicação simbólica; pelo seu caráter duradouro e afetivo 

e ainda pela transmissão do seu significado ao longo de gerações (Fiese et al., 2002). 
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A criação dos rituais familiares é uma forma a partir da qual as famílias se adaptam 

às múltiplas exigências do quotidiano e às transições do ciclo vital (Fiese, 2006), uma vez 

que permitem organizar a vida familiar e permitem também a manutenção de estabilidade 

nos momentos de transição e de stress (Fiese et al., 2002), como é o caso da vivência de 

uma condição de saúde. É esta conceção dos rituais enquanto recurso em termos de 

transição e stress que tem estado na base de investigações que procuram avaliar a 

relevância dos rituais familiares em famílias em que um dos elementos tem uma condição 

crónica de saúde. 

Os Rituais Familiares no Contexto das Condições Crónicas de Saúde. O 

estudo dos rituais familiares no contexto específico das condições crónicas de saúde tem 

seguido duas linhas de conceptualização e investigação (Crespo et al., 2013). A primeira, 

mais antiga, refere-se ao impacto, sobretudo negativo, que o diagnóstico e vivência de 

uma doença podem ter nestes eventos familiares. A segunda, adotada mais recentemente 

e subjacente a um maior número de estudos empíricos, coloca a ênfase nos rituais 

enquanto recurso familiar, procurando avaliar a sua importância em famílias em que um 

dos elementos tem uma condição crónica de saúde. De seguida apresentam-se os 

contributos teóricos e empíricos subjacentes a estas duas abordagens, com maior ênfase 

para a segunda. 

 Um dos primeiros indicadores da vivência de situações de stress, tais como o 

diagnóstico de uma doença, é a sua interferência nas rotinas e rituais familiares 

(Steinglass, 1998). O diagnóstico de uma doença crónica implica que haja uma 

reorganização familiar e exige mudanças específicas, nomeadamente, no que se refere 

aos horários das refeições, hábitos de alimentação ou atividades de fim-de-semana 

condicionados pela doença. Para além disso, a fase inicial da doença caracteriza-se por 

um aumento da angústia dos membros da família (Rolland, 2012) que pode levar à perda 

de interesse e de satisfação nas atividades familiares como reuniões ou passeios em 

família (Crespo et al., 2013). Independentemente do tipo de condição crónica, todas 

requerem inúmeras exigências, passando a ser os principais organizadores do dia-a-dia 

familiar e podendo levar a que as famílias sacrifiquem outras necessidades de 

desenvolvimento (Cohen, 1999). Cuidar de uma criança com paralisia cerebral pode 

reduzir o tempo e as oportunidades para os pais estarem com os amigos, pode levar à 

perceção de que é difícil encontrar alguém que compreenda a sua situação em particular, 

pode exigir a dedicação de uma quantidade excessiva de tempo da família para as tarefas 
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inerentes à condição crónica de saúde, pode prejudicar a qualidade do tempo passado em 

família e pode ainda diminuir a participação dos pais nas atividades da família alargada e 

nas atividades sociais que promovem o sentimento de pertença aos contextos envolventes 

(Carona, 2014). 

Relativamente aos rituais enquanto recurso, esta abordagem enquadra-se no tema 

mais vasto da saúde familiar. A conceptualização das rotinas e dos rituais familiares como 

importantes elementos da saúde familiar partiu do trabalho de duas investigadoras norte-

americanas, nomeadamente Barbara Fiese e Susan Denham. Denham (2003) salienta a 

importância de estudar a forma como os rituais familiares estão associados à doença nas 

diferentes fases do desenvolvimento familiar e afirma que a atenção prestada aos rituais 

e rotinas poderá fornecer oportunidades para ajudar os membros da família a fazerem 

mudanças significativas relativas à saúde e à doença. Complementando o trabalho desta 

autora, Fiese (2007) refere-se ao conceito de saúde familiar como “a forma a partir da 

qual a família, como um todo, compromete as atividades diárias para promover o bem-

estar dos seus membros e o seu investimento emocional na manutenção da saúde” (pág. 

41). Este conceito tem sido apoiado pelo fato de a previsibilidade e a ordem na família 

estarem associadas a resultados de saúde positivos quer nas crianças como nos adultos 

(Fiese, 2006).  

Com base nas propostas destas autoras, Crespo e colaboradores (2013) efetuaram 

uma revisão sistemática de estudos que avaliaram o papel das rotinas e dos rituais nas 

famílias em que pelo menos um elemento apresenta uma condição crónica de saúde. Estes 

autores, com base em 39 estudos concluíram a existência de três funções principais das 

rotinas e dos rituais familiares no contexto das condições crónicas de saúde. São elas a 

utilização dos rituais como recurso estratégico e como fonte de apoio emocional, e ainda 

para manter o sentido de normalidade nas famílias.  

Relativamente à primeira função, os autores consideram que as rotinas e os rituais 

familiares são um recurso estratégico através dos quais as famílias fazem face às 

necessidades particulares que são requeridas pelo contexto da doença crónica, 

nomeadamente, promover e monitorizar os comportamentos saudáveis (Crespo et.al., 

2013). Relativamente à segunda função, as rotinas e rituais familiares facilitam a 

promoção do apoio emocional entre os membros da família (Fiese, 2006). A partir dos 

rituais é possível a criação de um ambiente familiar positivo, seguro e apoiante, quer seja 
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através do uso de rituais antigos, quer seja através da criação de rituais novos adaptados 

ao novo contexto da doença (Crespo et al., 2013). Por último, os rituais familiares são 

também considerados oportunidades para promover um sentido de normalidade às 

famílias de modo a que estas sejam capazes “de fazer as coisas” que faziam antes do 

diagnóstico da condição crónica de saúde (Crespo et al., 2013). Manter os rituais tal como 

sempre foram pode contribuir para que a família usufrua de um sentido de continuidade 

que pode ter perdido com o surgimento da doença (Roberts, 2003a). Pais de crianças com 

autismo referem os rituais e as rotinas familiares, como sendo o terceiro fator mais 

determinante na manutenção de um sentido de normalidade nas famílias e na gestão do 

stress inerente à doença (Grey, 1997). Mais recentemente, um estudo realizado com 

famílias com um membro adulto com cancro refere que a manutenção dos rituais 

familiares, a adaptação à nova situação e a criação de rituais novos são uma forma de 

manter o sentido de normalidade (Buchbinder, Longhofer & McCue, 2009). Através das 

interações positivas e significativas potencialmente promovidas pelos rituais familiares, 

os elementos da família poderão experienciar menor stress e manter um sentido de 

continuidade e estabilidade como forma de “pôr a doença no seu lugar” (Steinglass, 

1998).Os rituais pelo seu cariz simultaneamente universal e idiossincrático, permitem, 

por um lado, que as famílias se percecionem “como qualquer outra família” e, por outro, 

que criem rituais próprios que satisfaçam as necessidades particulares no contexto de uma 

doença específica (Crespo et al., 2013).  

Vários estudos empíricos no contexto das condições crónicas pediátricas têm 

mostrado a associação entre rituais familiares e resultados positivos ao nível do 

funcionamento familiar e da adaptação individual de pais e de filhos. Partindo da premissa 

de que os rituais e rotinas familiares desempenham um papel importante nas famílias com 

um membro com uma condição crónica da saúde, Fiese (2000) levou a cabo uma 

investigação que pretendia testar se os rituais familiares poderiam ser considerados como 

uma função protetora na sintomatologia ansiosa de crianças com asma, tendo verificado 

que, em famílias que atribuíam mais significado aos rituais familiares, as crianças 

reportavam menores níveis de ansiedade. Um estudo realizado em Portugal também com 

crianças com asma, verificou que o significado dos rituais familiares estava associado a 

um ambiente familiar mais positivo (isto é níveis de coesão altos e níveis de conflito 

baixos), a melhor qualidade de vida e a menos problemas emocionais e comportamentais 

(Santos, Crespo, Silva & Canavarro, 2012). Também em Portugal, um estudo com 
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crianças com cancro e seus pais demonstrou o significado dos rituais familiares estava 

positivamente associado a melhor qualidade de vida de ambos através da coesão familiar 

e da esperança, (Santos, Crespo, Canavarro & Kazak, 2015). 

 

O Presente Estudo  

 

Com base na literatura, conclui-se que, na presença de uma condição crónica de 

saúde como a paralisia cerebral em idade pediátrica, os rituais familiares podem contribuir 

significativamente para resultados positivos na saúde e bem-estar de pais e de filhos. 

Contudo, em famílias em que os rituais possam ter sido interrompidos ou negativamente 

influenciados pelo diagnóstico e/ou trajetória da condição crónica, as famílias poderão 

estar privadas dos benefícios associados e estes eventos familiares. Até à data, pelo que 

nos é dado a conhecer, não existem estudos que caracterizem a vivência dos rituais 

familiares em famílias com crianças/adolescentes com paralisia cerebral. Assim, é 

importante colmatar esta lacuna, procurando, adicionalmente compreender se também 

nestas famílias, à semelhança do que acontece em outras condições crónicas pediátricas, 

existem associações positivas entre o significado dos rituais e a adaptação individual dos 

pais. 

O objetivo deste estudo é caracterizar o significado dos rituais familiares e a 

adaptação individual (qualidade de vida e ajustamento psicológico) numa amostra 

portuguesa de pais de crianças/adolescentes com paralisia cerebral. Os objetivos 

específicos são 1) comparar os resultados das amostras clínica (pais de 

crianças/adolescentes com paralisia cerebral) e de controlo (pais de crianças/adolescentes 

com desenvolvimento normativo) relativamente a significados dos rituais familiares, 

qualidade de vida e sintomas de depressão e de ansiedade (2)  examinar as associações 

entre significado dos rituais familiares e indicadores de adaptação nos dois grupos (3) 

verificar se as associações referidas em 2) diferem nos dois grupos em estudo. Colocaram-

se duas questões de investigação e duas hipóteses:  

Em primeiro lugar, procurámos responder à questão sobre se os pais de crianças e 

adolescentes com paralisia cerebral e os pais de crianças e adolescentes sem condições 

crónicas de saúde difeririam quanto ao significado dos rituais familiares. 
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Hipótese 1- Os pais de crianças com paralisia cerebral apresentam níveis mais 

elevados de sintomatologia ansiosa e depressiva e níveis inferiores de qualidade de vida, 

comparativamente aos pais de crianças sem condições crónicas de saúde 

Hipótese 2- O significado dos rituais familiares está associado a níveis inferiores 

de sintomatologia depressiva e ansiosa e melhor qualidade de vida nos dois grupos de 

pais; 

Adicionalmente, testámos se a relação entre rituais familiares e qualidade de vida, 

ansiedade e depressão era moderada pelo grupo de pertença, i.e., se era diferente para os 

pais de crianças com paralisia cerebral e pais de crianças do grupo de controlo (ver figura 

1 para uma representação gráfica desta questão de investigação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efeito moderador do grupo (clínico vs. controlo) na associação entre o 

significado dos rituais familiares e a sintomatologia depressiva 
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MÉTODO 

Participantes 

 

O presente estudo contou com uma amostra total de 62 indivíduos da grande 

Lisboa (n=46) e de Faro (n=16), dos quais 31 eram pais de crianças com paralisia cerebral 

e 31 eram pais de crianças sem condições cronicas de saúde. A maioria dos participantes 

eram mães (n=36, 58%) e as suas idades variavam entre os 33 e os 58 anos (M= 42.61, 

DP= 6.21). Atendendo especificamente às características sociodemográficas da amostra 

constituída por pais de crianças e adolescentes com paralisia cerebral verificou-se que 

36% (n=11) dos indivíduos tinham um filho, 45% (n=14) dois filhos e 19% (n=6) 3 filhos. 

Relativamente à situação profissional 77% (n=24) dos indivíduos estavam empregados, 

19% (n=6) encontravam-se desempregados, e 3% (n=1) encontravam-se em situação de 

baixa. Deste grupo de participantes, 61% (n=19) dos indivíduos encontravam-se numa 

situação de primeiro casamento, 7% (n=2) encontravam-se numa situação de 

recasamento, 19% (n=6) em união de facto, 10% (n=3) eram divorciados e 3% (n=1), 

viúvos. Salienta-se ainda que nesta amostra havia 24 participantes cujo cônjuge também 

participou no estudo, perfazendo, no total, 12 casais completos. Quanto à configuração 

familiar1, 68% (n=21) dos indivíduos provinham de famílias de primeiro casamento, 13% 

(n=4) de famílias de primeiro casamento cujo agregado familiar incluía também 

elementos da família mais alargada, 13% (n=4) de famílias monoparentais, 6% (n=2) de 

famílias de recasamento. No que se refere ao tipo de paralisia dos filhos dos participantes, 

13% (n=4) apresentavam um diagnóstico de hemiparesia à direita, 10% (n=3) de atáxia, 

26% (n=8) de diplegia espástica, 6% (n=2) de distónica, 3% (n=1) de tetraplegia 

espástica, 6% (n=2) de tetraplegia mista, 3% (n=1) de paralisia cerebral forma discinética, 

13% (n=4) de paralisia cerebral espástica, 13% (n=4) de hemiparesia à esquerda e 6% 

(n=2) de diplegia. Relativamente ao nível da função motora avaliado pelos técnicos das 

instituições de pertença, 68% (n=21) crianças inseria-se no nível I, 7% (n=2) no nível II, 

3% (n=1) no nível III, 10% (n=3) no nível IV e 13% (n=4) no nível V. Para além do 

diagnóstico da paralisia cerebral, 13% (n=4) apresentavam ainda as seguintes 

comorbilidades: surdez (3%. n=1), cardiopatia congénita (6%, n=2) e alteração ortopédica 

                                                           
1 Esta denominação corresponde à tipologia de configuração familiar comumente designada "família 

intacta". Tendo em conta as recentes críticas ao conceito de intacta vs. não intacta  para distinguir diferentes 

formas de família, optámos pela denominação alternativa "famílias de primeiro casamento". 
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hemi-vertebral (3%. n=1). Para os restantes 87% (n=27), não foram reportadas 

comorbilidades.  

No que se refere à amostra do grupo normativo, a maioria dos participantes tinha 

dois filhos (52%, n=16), 39% (n=12) dos indivíduos tinham um filho e 10% (n=3) três 

filhos. Quanto à situação profissional verificou-se que 81% (n=25) dos indivíduos 

estavam empregados, 7% (n=2) desempregados, 3% (n=1) estão em situação de baixa e 

outros 10% (n=3) encontravam-se numa outra situação não especificada. Relativamente 

à situação conjugal 94% (n=29) dos participantes eram casados e 6% (n=2) encontravam-

se numa situação de recasamento. Quanto à configuração familiar1 87% (n=27) dos 

indivíduos pertenciam a famílias de primeiro casamente, 7% (n=2) a famílias de primeiro 

casamento que incluíam no agregado elementos da família alargada e os restantes 7% 

(n=2) a famílias de recasamento.  

A tabela 1 sintetiza a principal informação sobre as duas amostras, bem como 

apresenta os resultados da comparação entre os participantes dos dois grupos. Estes 

diferiram relativamente ao estado civil (todos os pais do grupo de controlo eram casados), 

mas não relativamente a outras variáveis sociodemográficas, como sexo2, idade, número 

de filhos e nível socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 A partir do processo de matching, escolhemos a mesma proporção de participantes dos sexos masculino 

e feminino e, como tal, não se efetuou qualquer teste estatístico. 
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Tabela 1  

Características Sociodemográficas da amostra 

 

 

 

 

Procedimento 

 

 A amostra clínica (31 pais de crianças com paralisia cerebral) foi recrutada através 

das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral (APPC) de Lisboa e de Faro entre 

Novembro de 2014 e Março de 2015. Para a participação neste estudo o critério de 

inclusão era ser pai/mãe de um filho/a diagnosticado/a com paralisa cerebral com idades 

entre os 6 e os 20 anos. Consoante a preferência dos participantes, os protocolos de 

investigação poderiam ser administrados na presença do investigador na APPC de Lisboa 

ou de Faro ou no domicílio dos participantes, sendo que posteriormente os protocolos 

seriam entregues nestas instituições aos técnicos de referência que colaboraram na 

presente investigação. Para além da organização da administração dos protocolos de 

investigação foi ainda solicitado aos mesmos técnicos da associação que, mediante a 

autorização parental através do consentimento informado, reportassem aos investigadores 

 
Amostra de pais PC  

Amostra de pais 

Controlo                            

 
(n = 31) (n = 31) 

Diferenças entre 

gruposᵃ 

Idade (M / DP) 42.84 (6.26) 42.39 (6,25) t = -.28;  p = .77 

Número de filhos (M / 

DP) 1.84 (.73) 1.71 (.64) t = -.74;  p = .47 

Estado Civilᵇ          

Casado (n / %)  21 (67.8) 31 (100) 
X ² (2) = 9.66;  p = .002 

Não Casado (n / %)  10 (32.2) 0 (0) 

NSE          

Baixo/ Médio (n / %) 21 (67.7) 23 (74.2) 
X²(2) = .00  ;  p = .99 

Alto (n / %) 7 (22.6) 8 (25.8) 

Missings 3 (9.7)         

Notas. 

ᵃ Resultados de testes de comparação para as variáveis sócio-demográficas. 

ᵇ No grupo Casado incluem-se os indivíduos que indicaram estar casados ou em situação de recasamento, e no 

grupo Não Casado foram agrupados os que indicaram viver em união de facto, serem divorciados ou viúvos; esta 

opção justificou-se pelo baixo número de participantes existentes em cada uma destas categorias. 
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o diagnóstico específico, o nível da função motora da criança/adolescente e eventuais 

comorbilidades.  

 A amostra de controlo (N=31), à semelhança da do grupo clínico, é uma amostra 

de conveniência e foi recolhida através do método “bola de neve” que é criado através de 

uma série de referências dentro de um círculo de pessoas. Este método prossegue a partir 

de uma amostra inicial em que a informação é obtida a partir de cada elemento sobre 

outro elemento a que está ligado no sistema (Berg, 1988). Esta foi recolhida na zona da 

grande Lisboa entre Novembro de 2014 e Março de 2015. Para participar neste estudo era 

necessário que os indivíduos tivessem pelo menos um filho com idades compreendidas 

entre os 6 e os 20 anos, sem condições crónicas de saúde. Os protocolos de investigação 

poderiam ser administrados na presença do investigador, num local a designar, ou em 

casa, sendo posteriormente entregues ao investigador, de acordo com a sua preferência. 

A maioria dos participantes optou pelo primeiro formato, tendo devolvido os 

questionários num envelope selado fornecido para o efeito. Sendo a amostra do grupo de 

controlo constituída por mais de 200 participantes, foi realizado um processo de matching 

de acordo com as variáveis sexo, idade, nível socioeconómico e número de filhos. O 

matching é um método de seleção de amostra a partir de um reservatório maior de 

potenciais indivíduos para o grupo de controlo para a criação de um grupo de controlo 

semelhante ao grupo clínico (Rosenbaum & Rubin, 1985).  

 

Variáveis e Instrumentos 

 

Significado dos Rituais Familiares. No presente estudo, o significado dos rituais 

familiares foi avaliado através da versão portuguesa do Questionário de Rituais 

Familiares (FRQ, da versão original Family Ritual Questionnaire) (Fiese & Kline, 1993; 

versão portuguesa: Crespo, Davide, Costa & Fletcher, 2008). Neste estudo o significado 

dos rituais refere-se à junção de uma subescala referente à hora do jantar e outra às 

comemorações anuais. Cada subescala é composta por cinco itens com o objetivo de 

avaliar o significado dos rituais familiares. Os participantes eram convidados a responder 

às questões optando, em primeiro lugar, pela afirmação que mais se assemelhava à sua 

família. Posteriormente, teriam de escolher se essa afirmação era “Totalmente 

Verdadeira” ou “Mais ou Menos Verdadeira”. Por exemplo, uma questão correspondente 

à hora do jantar compreendia duas opções: “Em algumas famílias é esperado que todos 
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estejam em casa para o jantar” ou “Em outras famílias nunca se sabe quem vai estar em 

casa para o jantar”. A primeira questão relativa às comemorações anuais apresentava as 

opções “Algumas famílias têm várias comemorações anuais regulares” ou “Para outras 

famílias existem poucas comemorações anuais ou estas são raramente celebradas”. 

Através das quatro combinações possíveis de respostas é possível classifica-las numa 

escala de Likert de 4 pontos, em que as pontuações mais elevadas correspondem a 

perceções mais elevadas do significado associado aos rituais familiares.  

Qualidade de Vida. Para avaliar a qualidade de vida dos pais das crianças foi 

utilizado o EUROHIS-QOL-8 (Power, 2003; Schmidt, Muhlan & Power, 2006; versão 

portuguesa: Pereira, Melo, Gameiro & Canavarro, 2011) composto por um total de oito 

itens. Destes, cada dois itens correspondem a quatro dimensões: psicológica, por exemplo 

“Como avalia a sua qualidade de vida?”, física “Até que ponto está satisfeito(a) com a 

sua saúde?”, social “Até que ponto está satisfeito(a) com as suas relações pessoais?” e 

ambiental “Até que ponto está satisfeito(a) com as condições do lugar em que vive?”. Os 

participantes devem responder numa escala de likert de cinco pontos sendo que 1 

corresponde a “Muito Má” e 5 corresponde a “Muito Boa”. A pontuação para este estudo 

foi obtida através do cálculo da soma e, posteriormente, da média das respostas, sendo 

que pontuações mais elevadas indicam uma perceções de melhor qualidade de vida.  

Sintomatologia Depressiva. Com o objetivo de avaliar os sintomas depressivos 

foi utilizado a versão portuguesa do Questionário sobre a Saúde do Paciente (PHQ9) 

(Pfizer, n.d.a) constituído por nove itens correspondentes aos critérios do DSM-IV. É 

proposto aos participantes que respondam à seguinte questão “Durante os últimos 14 dias, 

em quantos foi afetado/a pelos seguintes problemas?” a partir de uma escala de resposta 

tipo Likert  de 0 “Nunca” a 3 “Em quase todos os dias”. Um exemplo é o item “Tive 

pouco interesse ou prazer em fazer coisas”. A pontuação do questionário varia entre 0 

pontos (sem sintomas ) e 27 pontos, com os resultados mais elevados a indicar  níveis 

mais altos de sintomas depressivos. 
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 Sintomatologia Ansiosa. Os sintomas de ansiedade foram avaliados através da 

versão portuguesa do GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder Assessment; (Pfizer, n.d.b) 

composto por sete itens correspondentes aos sintomas, com base nos critérios de GAD no 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Os participantes são 

convidados a pensar nos últimos 14 dias e a relatar em quantos deles foram afetados pelos 

problemas descritos em seguida. Um exemplo é o item: “Fui incapaz de parar de me 

preocupar ou de controlar as preocupações”. Posteriormente, os participantes deverão 

assinalar uma opção de escolha desde 0 “Nunca” a 3 “Em quase todos os dias”. As 

pontuações são obtidas a partir da soma das pontuações do questionário, depois de se 

atribuir 0 pontos para as situações menos graves, 3 para as mais graves e 1 e 2 para as 

situações intermédias. Para efeitos do presente estudo calculou-se a média das respostas 

dos participantes. 

 

RESULTADOS 

 

Análises Descritivas e de Comparação de Grupos 

 

Na tabela 2 apresentam-se as estatísticas descritivas e os valores de alfa de 

Cronbach das variáveis em estudo. As tabelas 3 e 4 apresentam os coeficientes de 

correlação entre as variáveis em estudo para a amostra do grupo clínico (tabela 3) e para 

a amostra do grupo (tabela 4).  

Para comparar os níveis de significado dos rituais familiares e de qualidade de 

vida nos dois grupos, realizaram-se dois testes t para amostras independentes. Verificou-

se que não existiam diferenças relativamente ao significado dos rituais [t (60)=1.14, 

p=.29] ou à qualidade de vida [t(59)=.75, p=.46]. Com o objetivo de examinar as 

diferenças entre os grupos de controlo e clínico no que se refere à sintomatologia 

depressiva e ansiosa foi realizado uma ANOVA com estas duas variáveis dependentes. 

Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas nos grupos de controlo e 

clínico quanto à sintomatologia depressiva e ansiosa [Wilks’ Lambda=.99, F(2, 54), p > 

.0005, 
2

p =.02] 
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Análises de Correlação 

 

Para ambos os grupos, foram encontradas correlações negativas entre a 

sintomatologia depressiva e ansiosa e a qualidade de vida. Quanto à amostra clínica 

verificou-se que o significado dos rituais familiares estava positivamente correlacionado 

com a qualidade de vida e negativamente correlacionado, quer com a sintomatologia 

depressiva, quer com a sintomatologia ansiosa. Na amostra do grupo normativo, o 

significado dos rituais familiares estava apenas correlacionado positivamente com o 

número de filhos. A idade dos filhos não estava correlacionada com as variáveis em 

estudo em nenhum dos grupos; uma exceção foi a esperada correlação positiva entre a 

idade dos filhos e a idade dos pais em ambos os grupos.  

  

Tabela 2  

Valores de Alfa de Cronbach, Médias e Desvios-Padrão 

 

Variável 

Alfa de Cronbach Médias Desvios- 

Padrão 
Amostra 

PC 

Amostra 

Normativa 

Amostra 

Total 

Significado dos rituais 

familiares .68 .66 .67 3.39 .43 

Depressão .89 .87 .88 3.81 .69 

Ansiedade .88 .91 .89 .63 .56 

Qualidade de Vida .84 .88 .86 .52 .50 
 

 

Tabela 3 

 Correlação entre as variáveis em estudo: Amostra Paralisia Cerebral 

Variável 1 2 3 4 5 

Signifcado dos Rituais 

Familiares      

Qualidade de Vida    .57**     

Depressão -.45* -.58**    

Ansiedade -.50** -.52**     .82**   

Idade dos Pais -.36*   -.35 .09 .06  

Idade dos Filhos    -.25   -.24 -.12 -.19     .53** 

Número de Filhos    -.29    .08 -.07 -.01 -.11 
Notas. N=31 

*p < .05; **p < .01. 
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Tabela 4  

Correlação entre as variáveis em estudo: Amostra Normativa 

Variável 1 2 3 4 5 

Significado dos Rituais 

Familiares      

Qualidade de Vida .17     

Depressão .06 -.66**    

Ansiedade -.01 -.81**     .61**   

Idade dos Pais -.03 .09 -.28 -.03  

Idade dos Filhos -.01 .31 -.20 -.12 .81** 

Número de Filhos   .44 .07  .34  .01  -.21 
Notas. N=31 

*p < .05; **p < .01. 

 

 

Análises de Moderação 

 

Para testar o efeito da moderação do grupo de controlo/clínico na associação entre 

rituais familiares e qualidade de vida e sintomatologia depressiva e ansiosa foram 

realizadas três regressões múltiplas hierárquicas. Como preditores na regressão foram 

inseridos os rituais familiares, a variável dicotómica relativa ao grupo de pertença e o 

termo de interação entre ambas, sendo as variáveis dependentes, de modo sequencial, a 

qualidade de vida, a sintomatologia depressiva e a sintomatologia ansiosa. Apenas o 

modelo de predição da sintomatologia depressiva apresentou uma interação significativa, 

ainda que marginal (b= -.36, p=.06). 

 

De modo a obter uma representação gráfica desta interação, recorreu-se ao 

programa Mod-Graph, (Jose, 2008). A figura 2 apresenta o papel moderador do grupo da 

amostra (clínico vs. controlo) na associação entre significado dos rituais familiares e 

sintomatologia depressiva. A partir da análise post-hoc dos declives (simple slopes) foi 

possível verificar que a associação negativa entre o significado dos rituais familiares e a 

sintomatologia depressiva era significativa para o grupo clínico (b= -.50, SE=.21, t= 2.43, 

p=0.02) mas não para o grupo de controlo (b=.70, SE=.22, t=.30, p=.76) 
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Figura 2. Efeito moderador do grupo (paralisia cerebral vs. controlo) na associação entre 

o significado dos rituais familiares e a sintomatologia depressiva. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

  

O principal objetivo do presente estudo era o de caracterizar o significado dos 

rituais familiares e a adaptação individual (qualidade de vida e ajustamento psicológico) 

numa amostra portuguesa de pais de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. 

Pretendia-se, especificamente, comparar os resultados das amostras clínica e de controlo 

relativamente ao significado dos rituais, qualidade de vida e sintomas de depressão e 

ansiedade, examinar as associações entre o significado dos rituais e os indicadores de 

adaptação e testar se estas diferiam nos grupos clínico e de controlo. Os resultados 

mostraram não existirem diferenças entre grupos nas variáveis em estudo. Nas análises 

correlacionais, o significado dos rituais familiares estava associado aos indicadores de 
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adaptação parental apenas no grupo clínico. Verificou-se ainda que a associação entre o 

significado dos rituais familiares e a sintomatologia depressiva era significativa apenas 

para o grupo clínico.  

O presente estudo começou por responder a uma questão até à data não investigada 

no contexto da paralisia cerebral: verificou-se que os pais de crianças e adolescentes com 

paralisia cerebral e os pais de crianças e adolescentes sem condições crónicas de saúde 

não diferiam quanto ao significado dos rituais familiares. Deste modo, este resultado 

sugere que a presença de um elemento da família com paralisia cerebral, por si só, não 

resulta necessariamente em diferenças ao nível da vivência dos rituais familiares. Ones e 

colaboradores (2005) referem que a ansiedade das mães pode estar mais relacionada com 

momentos específicos ligados à condição de saúde, tais como o momento em que recebem 

o diagnóstico. Assim, uma vez que o momento do diagnóstico já foi há algum tempo, a 

família poderá ter tido oportunidade para se reorganizar considerando as necessidades e 

limitações inerentes à condição. Por outro lado, o diagnóstico desta condição poderá ter 

levado a um crescimento da família e, consequentemente, este sistema estar ainda mais 

unido e disponível para organizar programas significativos em família. Neste sentido, 

Gupta e Singhal (2004) deram um passo inovador ao destacar o processo de 

desenvolvimento de perceções positivas de pais de crianças com deficiência. Os 

resultados do seu estudo evidenciaram que as perceções positivas eram frequentes nos 

pais de crianças com deficiência e referem ainda a criança com uma condição crónica de 

saúde como sendo uma fonte de felicidade para os pais, ao proporcionar-lhes 

oportunidades de aprenderem, de fortalecer relações íntimas, de aumentar a força pessoal 

e espiritual e de mudar a perspetiva no sentido do equilíbrio da vida.  

É de realçar que, enquanto no grupo de controlo, quanto maior o número de filhos, 

mais elevado era o significado dos rituais familiares reportado pelos pais, o mesmo não 

se verificou no grupo clínico onde esta associação não era significativa. É possível que 

independentemente do número de filhos, a presença de um filho/a com paralisia cerebral 

permita à família, de uma forma centrípeta, focar-se no seu núcleo e investir em interações 

ritualizadas organizadoras do seu dia-a-dia e potenciadoras de apoio emocional. 

Contrariamente ao previsto na Hipótese 1, os pais de crianças e adolescentes com 

paralisia cerebral não diferiram dos pais de crianças e adolescentes sem condições 

crónicas de saúde relativamente à sua qualidade de vida. Estes resultados são consistentes 

com um estudo recente realizado em Portugal em que os pais de crianças e adolescentes 

com paralisia cerebral relataram uma qualidade de vida semelhante aos pais de crianças 
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e adolescentes sem condições crónicas de saúde (Carona; Pereira; Moreira, Silva & 

Canavarro, 2012). Contudo, segundo a maior parte da literatura, a qualidade de vida 

encontra-se comprometida nos pais de crianças com paralisia cerebral quando 

comparados com os pais de crianças sem condições crónicas de saúde (Romeo et al., 

2010; Santos, Bianccardi, Guare & Jardim, 2010).  Da mesma forma, os resultados do 

presente estudo indicaram que não havia diferenças nos dois grupos de pais relativamente 

à sintomatologia depressiva e ansiosa. Contrariamente, outros estudos referem que os pais 

de crianças com paralisia cerebral apresentaram níveis de stress mais elevados e pior 

saúde mental quando comparados com os pais de crianças sem perturbações do 

desenvolvimento (Brehaut et al., 2004; Byrne, Hurley, Daly & Cunningham, 2010; Raina 

et al., 2005; Rentinck, Ketelaar, Jongmans & Gorter, 2007). Ainda no que se refere ao 

ajustamento psicológico, noutros estudos foram evidenciadas diferenças entre os grupos 

de pais de crianças com paralisia cerebral e sem condições crónicas de saúde uma vez que 

os primeiros apresentaram níveis mais elevados de ansiedade e humor depressivo 

(Barlow, Powell & Cheshire, 2006; Cheshire et al., 2010).  

O contraste entre os resultados do presente estudo e de estudos prévios podem ser 

interpretados à luz do paradoxo da incapacidade/deficiência definido como a discrepância 

entre as limitações objetivas e o sofrimento inerente a uma determinada incapacidade e a 

razoável ou excelente qualidade de vida relatada pelos familiares (Albrecht & Devlieger, 

1999). Este paradoxo tem sido referido por diversos autores que pretendem explicar o 

porquê de alguns pais se adaptarem melhor do que outros às exigências específicas 

inerentes à responsabilidade de cuidar de uma criança com uma condição crónica de saúde 

ou deficiência (Carona et al., 2012). Albrecht e Devlieger (1999) sugeriram que existe 

uma variedade de fatores relacionados com os resultados positivos que poderiam manter 

ou melhorar a qualidade de vida para estes indivíduos tais como o crescimento 

psicológico e a força interior que fornecem uma perspetiva da vida equilibrada. Outro 

fator explicativo para a inexistência de diferenças entre grupos nos indicadores de 

adaptação está relacionado com as perceções pessimistas dos profissionais e da sociedade 

que tendem a subvalorizar a adaptação das famílias (Yau & Li-Tsang, 1999). O tamanho 

reduzido da amostra pode também ter influenciado estes resultados, sendo que estudos 

futuros sem esta limitação poderão esclarecer se realmente trata de uma ausência de 

diferenças ou apenas de uma ausência de diferenças de grande magnitude, as únicas 

detetáveis com um número de participantes mais limitado. 
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 Relativamente às associações entre as variáveis em estudo verificou-se que, no 

grupo clínico, foi encontrada uma associação positiva entre o significado dos rituais 

familiares e a qualidade de vida. Ainda neste grupo verificaram-se associações negativas 

entre os rituais familiares e a sintomatologia depressiva e ansiosa. No grupo de controlo 

verificou-se a existência de uma associação positiva entre o significado dos rituais e o 

número de filhos e ainda uma associação negativa entre a qualidade de vida e a 

sintomatologia, tanto depressiva como ansiosa.  

 A segunda hipótese foi parcialmente confirmada uma vez que o significado dos 

rituais familiares estava associado à qualidade de vida, mas apenas no grupo clínico. 

Contudo, os resultados do nosso estudo indicaram que o significado dos rituais familiares 

está associado de forma positiva com a qualidade de vida. Este resultado vai de encontro 

aos resultados de um estudo português no âmbito da asma pediátrica em que o significado 

dos rituais familiares estava associado a uma melhor qualidade de vida e níveis inferiores 

de problemas emocionais e comportamentais através da promoção da coesão familiar 

forte e da redução do conflito familiar (Santos et al., 2012). Ainda neste âmbito e também 

numa amostra portuguesa, um estudo com díades de crianças com cancro e seus pais 

demonstrou que o significado dos rituais familiares estava positivamente associado a 

melhor qualidade de vida de ambos através da coesão familiar e da esperança, (Santos, 

Crespo, Canavarro & Kazak, 2015). Deste modo parece que os rituais familiares 

significativos são um importante recurso para a adaptação familiar no que se refere a 

melhores resultados de qualidade de vida no contexto da paralisia cerebral.  

 Da mesma forma, o significado dos rituais familiares estava negativamente 

correlacionado com a sintomatologia depressiva e ansiosa mas, diferentemente do 

esperado (Hipótese 2), este resultado foi válido apenas para o grupo clínico. No contexto 

específico da paralisia cerebral, os pais cujas famílias mais investiam em rituais familiares 

relatavam menos sintomas depressivos e ansiosos. Estas evidências vão de encontro aos 

resultados de investigações anteriores em que as famílias de crianças com asma com 

níveis mais elevados de significado dos rituais familiares tinham filhos que reportavam 

níveis mais baixos de ansiedade e depressão (Markson & Fiese, 2000). Em suma, a 

associação entre significado dos rituais familiares e adaptação psicológica (melhor 

qualidade de vida e ajustamento psicológico) vão de encontro ao que a literatura explicita 

acerca das funções destes eventos familiares. Os rituais constituem momentos únicos para 

as famílias, promovendo a estabilização das suas vidas em momentos de stress e transição 
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(Fiese, 2006) e fomentando um sentido de pertença, de segurança e de identidade familiar 

(Roberts, 2003). Tal permite que as famílias se reorganizem face ao diagnóstico de 

paralisia cerebral, fornecendo oportunidades para articular as necessidades inerentes à 

condição com os programas familiares significativos, contribuindo, desta forma, para um 

ambiente familiar mais positivo e coeso. 

 As razões para a ausência de correlações significativas entre o significado dos 

rituais e os indicadores de adaptação no grupo de controlo não são totalmente claras. O 

reduzido tamanho da amostra em cada grupo pode estar na base deste resultado, sendo 

necessários futuros estudos que, com um maior número de participantes, possam 

clarificar estas aparentes diferenças entre grupos. As análises de moderação contribuíram 

para estabelecer a existência de uma diferença na associação entre significado dos rituais 

e sintomatologia depressiva: esta revelou-se significativa para os pais de 

crianças/adolescentes com paralisia cerebral mas não para os pais de crianças sem 

condições crónicas de saúde. Os rituais familiares são considerados um recurso para as 

famílias, no sentido de se constituírem como fatores promotores da adaptação tanto em 

situações de adversidade, como em situações normativas (Rose, Holmbeck, Oakley, & 

Franks, 2004). Este resultado específico aponta para a conceptualização dos rituais 

também como um fator de proteção da sintomatologia depressiva nos pais num contexto 

parental e familiar que pode ser considerado de adversidade. Tal pode dever-se às funções 

dos rituais familiares que, pelo seu carácter simbólico, podem funcionar como um recurso 

estratégico face às exigências da doença, nomeadamente, o acompanhamento das crianças 

e adolescentes ao médico e aos tratamentos. Aqui realçamos atividades específicas em 

que os filhos dos participantes deste estudo estão envolvidos tais como a hidroterapia e 

hipoterapia que se podem constituir como rituais familiares se as famílias lhe atribuírem 

um significado especial, como por exemplo ir comer um gelado depois de uma sessão de 

terapia para assinalar mais um passo na evolução da criança/adolescente. Os rituais, em 

geral, podem funcionar ainda para manter o sentido de normalidade possibilitando que a 

família “faça o que sempre fez” como as comemorações, fins-de-semana e férias passadas 

em família, apesar das limitações, muitas vezes severas, desta condição. Por fim, os rituais 

familiares permitem o suporte emocional entre os membros da família contribuindo para 

um ambiente familiar positivo e apoiante (Crespo et al., 2013) face à condição através de 

rituais antigos ou da criação de novos que permitam criar significados partilhados que 

podem, inclusivamente, estar ligados à vivência positiva da própria doença.   
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À luz da literatura científica, os resultados deste estudo sugerem ainda que os 

rituais familiares estão relacionados com a adaptação parental de pais de crianças e 

adolescentes com paralisia cerebral visto que desempenham um papel importante na 

estabilidade familiar ao fornecer uma oportunidade para construir significado, para 

enfrentar eventos de vida stressantes e ao proporcionar momentos privilegiados para o 

suporte emocional entre os membros da família (Fiese, 2006). As famílias que estão aptas 

para a criação de rituais familiares significativos podem estar mais bem preparadas para 

responder aos múltiplos stressores inerentes à condição crónica de saúde e, desta forma, 

adaptarem-se melhor à situação adversa (Crespo at al., 2013), como indicam a associação 

entre o investimento dos rituais e a melhor qualidade de vida e o ajustamento psicológico 

dos pais de crianças e adolescentes com paralisia cerebral.  

Estes resultados assumem uma especial relevância tendo em conta que a literatura 

sobre pais de crianças com paralisia cerebral indica que estes podem encontrar-se em 

risco de pior adaptação, nomeadamente no que se refere à qualidade de vida (Romeo et 

al., 2010; Santos, Bianccardi, Guare & Jardim, 2010) e sintomatologia depressiva e 

ansiosa (Brehaut et al., 2004; Byrne et al., 2010; Raina et al., 2005; Rentinck et al., 2007). 

Assim, a identificação de um fator que pode promover a adaptação neste grupo de pais 

permite refletir sobre os caminhos e as possibilidades de intervenção neste contexto 

específico. 

 

Limitações do Estudo 

 

 A principal limitação do presente estudo está relacionada com o reduzido tamanho 

da amostra. Embora tenha sido possível encontrar resultados significativos (que 

assumem, assim, especial relevância), reconhece-se que a partir de um número mais 

elevado de participantes em ambos os grupos, surgiria uma visão mais ampla e complexa 

dos mesmos. A limitação em termos de amostra impediu também a análise de outros 

fatores importantes relacionados com o contexto da paralisia cerebral, nomeadamente, o 

efeito do tipo de paralisia cerebral e do nível de função motora, aspetos a ter em conta em 

futuras investigações. Outra limitação prende-se com o facto de os participantes com 

filhos com paralisia cerebral terem sido recrutados na mesma instituição (Associação de 

Paralisia Cerebral) e em duas cidades diferentes (Lisboa e Faro). Tal poderá levantar 

questões relacionadas com a generalização dos resultados para o contexto português da 
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paralisia cerebral em idade pediátrica. Outra limitação prende-se com a possibilidade de 

os pais mais motivados serem mais atraídos para participar, ao contrário dos pais mais 

sobrecarregados que podem não ter tido disponibilidade para se voluntariarem como 

participantes. Por exemplo, pode-se hipotetizar que pais que não estejam envolvidos com 

estas Associações que oferecem um contexto de apoio e informação, juntamente com 

serviços especializados para os filhos, poderão estar mais sobrecarregados, isolados em 

termos psicossociais e em risco de pior adaptação. 

 

Conclusão 

 

Apesar das considerações tecidas no ponto anterior, o presente estudo tem diversas 

forças. Em primeiro lugar, este estudo inova no sentido em que não existem, que 

tenhamos conhecimento, outros estudos que avaliem o significado dos rituais familiares 

em pais de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Desta forma, esta investigação 

abre as portas de um tema ainda por explorar e que poderá trazer diversos contributos 

para a investigação futura. O estudo dos rituais familiares vem ainda responder a uma 

necessidade de mudança no estudo das condições crónicas pediátricas. Os autores nesta 

área têm advogado que, para além das dificuldades e problemas que afetam estes 

pacientes e famílias (abordagem dos défices), é importante focar também as suas forças 

e capacidades (Carona, 2014; Crespo et al., 2013). Da mesma forma, esta investigação, 

para além de incluir medidas mais comummente utilizadas como a sintomatologia ansiosa 

e depressiva, avaliou também um indicador de cariz positivo, a qualidade de vida.  

A investigação no âmbito da adaptação parental é muito relevante, uma vez que 

pouco se sabe sobre os fatores que podem levar estes pais a uma adaptação positiva 

significativos no contexto da paralisia cerebral. É de salientar a necessidade já referida de 

estudos que analisem o papel dos rituais familiares significativos como fator protetor na 

adaptação parental neste contexto. Apesar de a família ser considerada um grupo 

organizado, os seus membros individuais podem ter perceções diferentes acerca do que é 

importante e significativo na vida familiar (Markson & Fiese, 2000). Por este motivo é 

importante que sejam realizados estudos com o objetivo de analisar o significado dos 

rituais familiares também nos filhos, como forma de complementar a perceção dos pais e 

perceber se estes poderão ser um recurso na sua adaptação à paralisia cerebral. 

Adicionalmente, de modo a aprofundar a construir uma visão mais complexa, seria 
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importante conduzir estudos que analisassem se os benefícios dos rituais familiares estão 

presentes em diferentes condições sociodemográficas (e.g. grupo etário, sexo, nível 

socioeconómico e configuração familiar) e clínicas (e.g. gravidade da doença). A 

realização de estudos longitudinais, passiveis de elaborar conclusões sobre a direção da 

causalidade nas associações em estudo, também deveria ser concretizada uma vez que 

tem sido uma recomendação comum para investigações futuras com crianças e 

adolescentes e os seus familiares no contexto da paralisia cerebral (Magill-Evans et al., 

2001). 

 Esta investigação tem também importantes implicações para a prática uma vez 

que, tal como referido por Brehaut e colaboradores (2004) os serviços de saúde familiares 

requerem a participação ativa das famílias no cuidado dos pacientes. Para além disso, 

salienta-se a questão económica associada a estes cuidados uma vez que a qualidade e a 

quantidade dos cuidados prestados por estes pais representa uma redução significativa 

dos custos públicos de saúde (Davis et al., 2010). Como é sabido, o comprometimento da 

qualidade de vida poderá ser implicações negativas e significativas no que se refere à 

diminuição da produtividade no trabalho, ao aumento dos custos de saúde relativamente 

aos pais cuidadores e a dificuldades de adaptação dos filhos (Davis et al., 2010). O foco 

nos rituais é, aqui, especialmente importante pois estes são considerados fatores 

potencialmente modificáveis, ou seja, apesar de se constituírem como um recurso natural 

das famílias, são também um alvo de intervenção privilegiado (Roberts, 2003b). Os 

rituais “fazem sentido” para as famílias tanto quanto fazem sentido para investigadores e 

clínicos que com elas trabalham (Crespo, 2007). Estes eventos são ainda são partilhados 

pelos indivíduos e envolvem a família como um todo, possibilitando uma intervenção 

simultânea em diferentes “camadas sistémicas”.  

Em conclusão, os resultados do presente estudo mostraram a ausência de 

diferenças de indicadores de adaptação em pais com filhos com e sem paralisia cerebral 

e ainda mostraram que os rituais familiares parecem ser especialmente importantes para 

a adaptação dos pais no contexto clínico. Este quadro de resultados pode-se inserir no 

âmbito das “boas notícias” no estudo das condições crónicas de saúde pediátricas. Apesar 

das dificuldades inerentes à adaptação de todos na família quando uma criança apresenta 

um problema de saúde, existem fatores que podem promover melhor qualidade de vida e 

ajustamento psicológico. Tal como referiu Barbara Fiese a propósito da asma, também a 
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paralisia cerebral pode ser considerada não apenas uma “causa” (de dificuldades, 

problemas e desafios) mas sim um “contexto” de desenvolvimento e de adaptação.  
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ANEXOS 

 

Anexo I – Consentimento Informado 

 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

“Casais-Pais”: Adaptação individual e conjugal de pais de crianças e adolescentes com 

paralisia cerebral 

 

 

Objetivo Geral: Esta investigação pretende compreender o bem-estar individual e conjugal de pais de 

crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Com este projeto pretende-se recolher informação que 

possa, futuramente, contribuir para uma melhoria da intervenção junto das famílias por parte dos 

profissionais de saúde e de instituições de apoio e acolhimento. 

Instituição: Este é um projeto de investigação com sede na Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa. A responsabilidade do tratamento dos dados é da exclusiva responsabilidade dos investigadores 

envolvidos.  

Papel dos Participantes: A sua colaboração neste projeto consiste no preenchimento de questionários de 

resposta individual com a duração aproximada de 30 minutos. Do mesmo modo, também será solicitado 

ao(à) seu(sua) cônjuge que responda, de forma independente, a um conjunto de questionários iguais aos 

seus. É da máxima importância que respondam individualmente ao questionário; só assim a 

investigação poderá atingir os seus objetivos. Todos os questionários e fichas de dados serão identificados 

por um código e os dados serão tratados apenas coletivamente, de forma a garantir, em todos os momentos, 

o anonimato dos participantes. A equipa de investigação contactará a Associação de Paralisia Cerebral e 

Lisboa, após a sua autorização, apenas para obter informações sobre o diagnóstico específico de paralisia 

cerebral e sobre a classificação da função motora (GMF-CS) efetuada pelos técnicos.  

 

 Em qualquer momento e por qualquer motivo (inclusive se sentir a sua privacidade invadida) pode 

recusar responder a uma qualquer pergunta (sem ter de se justificar) e/ou pode desistir de colaborar 

neste projeto sem que por isso sejam prejudicados no atendimento que vos é disponibilizado. 

 

Papel dos Investigadores: Os investigadores deste projeto comprometem-se a: garantir total 

confidencialidade sobre os dados que forem fornecidos pelos participantes; utilizar os dados fornecidos 

pelos participantes somente para fins de investigação (os resultados têm unicamente valor coletivo). Caso 

tenha alguma dúvida ou deseje saber mais informações sobre este projeto de investigação e sobre os seus 

resultados, no futuro, por favor contacte-nos para o endereço de email indicado no final da página. 
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Consentimento Informado: 

 
Coordenadora do projeto: Professora Doutora Carla Crespo (carlacrespo@psicologia.ulisboa.pt)  

 

 Anexo II – Protocolo de Investigação 

 

DADOS PESSOAIS 

 

1. Idade: 

_______anos;   

4. Situação Profissional: 

☐Empregado/Ativo 

☐Desempregado  

☐Baixa 

☐Reforma 

☐Outra_________________ 

________________________ 

5. No caso de estar a trabalhar, 

qual o horário de trabalho: 

 ☐Regular (diurno) 

 ☐Regular (noturno) 

 ☐Por tunros 

 ☐Horário flexível 

 ☐Outro____________________ 

___________________________ 

  

 

6. Escolaridade: 

 ☐Não sabe ler/nem escrever 

 ☐Sabe ler e/ou escrever  

 ☐1º-4º anos 

 ☐5º-6º anos 

 ☐7º-9º anos 

 ☐10º-12º anos 

 ☐Licenciatura 

 ☐Formação pós-graduada 

2. Sexo:  

☐Masculino   ☐Feminino; 

3. Profissão: 

_________________________________ 

7. Tem algum problema de saúde crónico?        Sim       Não       Se sim, qual?___________________________________________ 

 8.1 Além do seu filho(a), cuida de mais alguém da sua família que tenha um problema de saúde crónico ou uma deficiência? 

 Sim       Não        

8.2 Algum dos seus filhos tem um problema de saúde crónico (exemplo: asma, epilepsia, diabetes, outros) ou uma deficiência? 

 Sim       Não        

9. Já recorreu, no passado,  a serviços de psiquiatria/saúde mental por causa de problemas psicológicos/emocionais?  

 ☐Sim       ☐Não 

10. Recorre, atualmente,  a serviços de psiquiatria/saúde mental por causa de problemas psicológicos/emocionais?  

 ☐Sim       ☐Não 

 

Eu, ______________________________________________, declaro ter consciência dos objetivos e 

procedimentos do presente projeto, bem como do meu papel enquanto participante neste estudo. Autorizo 

que a equipa de investigação da Faculdade de Psicologia contacte a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa 

para obter informações exclusivamente sobre a designação do diagnóstico do meu filho/a, bem como a 

classificação da sua função motora efetuada pelos técnicos. 

___________, _____ de ________________de 20___. 

Assinatura: _________________________________________________ 
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DADOS RELATIVOS AO(À) SEU(SUA) FILHO(A) 

 

  
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

 

11. Até que ponto está satisfeito(a) com a qualidade dos 

serviços prestados pela instituição de saúde/reabilitação 

que o seu filho frequenta mais vezes?  

 1 2 3 4 5 

DADOS DO AGREGADO FAMILIAR 

12a. Quem vive no agregado familiar? (ex. Eu, marido, um 

__________________________________________________________________________ 

 

Situação conjugal:  

Casado/a  ☐          Há ______Anos______ Meses 

         Primeiro casamento ☐      Recasamento ☐ 

 

Em união de fato ☐   Há ______Anos______ Meses 

 

Solteiro/a ☐               Divorciado ☐                  Viúvo/ a ☐            

 

 Outro (por favor  especifique)_________________________________________________ 

12b. Tipologia familiar 

(a preencher pelo investigador) 

_____________________________ 

13. Idade: 

_______anos;   

16. Problema de saúde/ diagnóstico do(a) seu(sua) filho(a)? 

 

_____________________________________________________________________ 

14. Sexo:  

☐ Masculino  ☐ Feminino; 

17. Numa escala de 1 a 10, até que ponto considera que o problema  de saúde atual do(a) seu(sua) 

filho(a) é grave? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                                         (1-nada grave; 10-muito grave) 

 

15. Ano de escolaridade: 

________________________ 

 

 

18. Numa escala de 1 a 10, até que ponto acha que o problema de saúde atual do(a) seu(sua) filho(a) 

interfere na vida dele(a)?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                 

                                                           (1-nada ; 10-,muito) 
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DADOS PESSOAIS 

 

1. Idade: 

_______anos;   

4. Situação Profissional: 

☐Empregado/Ativo 

☐Desempregado  

☐Baixa 

☐Reforma 

☐Outra_________________ 

________________________ 

 5. No caso de estar a trabalhar, 

qual o horário de trabalho: 

 ☐Regular (diurno) 

 ☐Regular (noturno) 

 ☐Por tunros 

 ☐Horário flexível 

 ☐Outro____________________ 

___________________________ 

 

6. Escolaridade: 

 ☐Não sabe ler/nem escrever 

 ☐Sabe ler e/ou escrever  

 ☐1º-4º anos 

 ☐5º-6º anos 

 ☐7º-9º anos 

 ☐10º-12º anos 

 ☐Licenciatura 

 ☐Formação pós-graduada 

2. Sexo:  

☐Masculino   ☐Feminino; 

3. Profissão: 

__________________________________ 

7. Tem algum problema de saúde crónico?        Sim       Não       Se sim, qual?___________________________________________ 

 

 8.1 Cuida de alguém da sua família que tenha um problema de saúde crónico ou uma deficiência? 

 Sim       Não    

 

8.2 Algum dos seus filhos tem um problema de saúde crónico (exemplo: asma, epilepsia, diabetes, outros) ou uma deficiência? 

 Sim       Não        

 

9. Já recorreu, no passado,  a serviços de psiquiatria/saúde mental por causa de problemas psicológicos/emocionais?  

 ☐Sim       ☐Não 

 

10. Recorre, atualmente,  a serviços de psiquiatria/saúde mental por causa de problemas psicológicos/emocionais?  

 ☐Sim       ☐Não 

 

 

 

DADOS DO AGREGADO FAMILIAR 

 

11a. Quem vive no agregado familiar? (ex. Eu, marido, um filho) 

___________________________________________________________________________ 

 

12.b Situação conjugal:  

Casado/a  ☐          Duração do casamento ______Anos______ Meses 

       Primeiro casamento ☐      Recasamento ☐ 

11b. Tipologia familiar 

(a preencher pelo investigador) 

_____________________________ 
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 DADOS RELATIVOS AO(À) SEU(SUA) FILHO(A) 

 

FRQ 

 

Nas páginas seguintes encontram-se descrições de rotinas e tradições familiares. 

Todas as famílias são, de alguma forma, diferentes nos tipos de rotinas e tradições que 

seguem. Em algumas famílias rotinas e tradições são muito importantes mas, em outras 

famílias, existe uma atitude de maior indiferença em relação às rotinas e tradições. No topo 

de cada secção irá encontrar um cabeçalho que corresponde a um contexto familiar: hora 

de jantar e comemorações anuais. Pense em como a sua família age ou participa 

normalmente durante estas alturas.  

Leia as duas afirmações e escolha aquela que é mais parecida com a sua família. 

Depois de ter escolhido a afirmação mais parecida com a sua família, decida se esta 

afirmação é Totalmente Verdadeira ou Mais ou Menos Verdadeira para a sua família. 

Quando pensar na sua família, pense em si próprio(a), no seu cônjuge e nos seus filhos. 

Alguns dos contextos podem incluir outros membros da família como avós, tios e primos. No 

entanto, tente responder às questões que descrevem melhor a sua família atual. Não 

existem respostas certas ou erradas para cada afirmação, por isso, por favor tente escolher 

aquela que melhor descreve a sua família. 

 

Em união de fato ☐   Duração da união de fato ______Anos______ Meses 

 

Solteiro/a ☐ 

 

Divorciado ☐ 

 

Viúvo/ a ☐ 

 

Outro (por favor especifique)_____________________ 

13. Idade: 

_______anos;   

14. Sexo:  

☐ Masculino  ☐ Feminino; 

15. Ano de escolaridade: 

______________________ 

16. Turma 

______________________ 
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Recorde: 

1. Leia as duas afirmações e depois escolha a que mais se parece com a sua família, assinalando-a com 
uma cruz. 

2. Decida se a afirmação é realmente verdadeira ou mais ou menos verdadeira para a sua família e assinale 
com uma cruz a sua opção. 
 

HORA DE JANTAR 

Pense num jantar normal na sua família: 

1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Algumas famílias jantam juntas 

regularmente. 

Outras famílias raramente jantam 

juntas. 
  

  
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

   Totalmente verdade  Mais ou menos verdade    

      

2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  

Em algumas famílias todos têm um 

papel específico e uma tarefa para 

fazer à hora do jantar. 

Em outras famílias as pessoas fazem 

coisas diferentes em diferentes 

alturas dependendo do que for 

necessário. 

  

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

    

 

3. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  

Em algumas famílias a hora de jantar 

é flexível. As pessoas comem quando 

podem. 

Em outras famílias tudo o que diz 

respeito ao jantar é programado; o 

jantar é à mesma hora todos os dias. 
  

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   
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4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias é esperado que 

todos estejam em casa para o jantar. 

Em outras famílias nunca se sabe 

quem vai estar em casa para o jantar. 
  

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

 

 

 

5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  

Em algumas famílias as pessoas 

fazem questão de jantar juntas. 

Em outras famílias não é assim tão 

importante as pessoas jantarem 

juntas. 
  

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

   
 

 

 

6. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias a hora de jantar 

é apenas uma altura para se comer. 

Em outras famílias a hora do jantar é 

mais do que uma simples refeição; 

tem um significado especial. 
  

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

   
 

 

 

 

 

 

 

7. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  

Em algumas famílias o jantar realiza-  

-se sempre da mesma forma ao longo 

dos anos. 

Em outras famílias a forma como se 

realiza o jantar tem mudado ao longo 

dos anos. 
  

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   
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8. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias há pouco 

planeamento em relação ao jantar. 

Em outras famílias o jantar é 

planeado com antecedência. 
  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

    

 

 

COMEMORAÇÕES ANUAIS 

Pense em ocasiões que a sua família comemora todos os anos. Alguns exemplos são o dia de 

anos, dia do casamento e outros aniversários. 

1. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Algumas famílias têm várias 

comemorações anuais regulares 

Para outras famílias existem poucas 

comemorações anuais ou estas são 

raramente celebradas. 
  

 
b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

    

 

2. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias as pessoas não 

têm tarefas atribuídas para cada 

comemoração. 

Em outras famílias todas as pessoas 

têm uma certa tarefa para cumprir 

durante as comemorações anuais. 
  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

 

 

 

 

3. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  

Em algumas famílias estas 

comemorações não têm rotinas fixas; 

é difícil saber o que vai acontecer. 

Em outras famílias estas 

comemorações são bastante 

padronizadas; todos sabem com o 

que podem contar. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   
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4. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias é esperado que 

todos estejam presentes na 

comemoração. 

Em outras famílias as comemorações 

anuais podem ser uma altura em que 

nem todos estejam presentes. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

    

 

5. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias há um 

sentimento especial nos dias de anos 

e em outras comemorações. 

Em outras famílias as comemorações 

são mais informais; as pessoas não 

estão envolvidas emocionalmente. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

   
 

 

6. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  

Em algumas famílias os dias de anos 

e aniversários são marcos 

importantes que são celebrados de 

forma especial. 

Em outras famílias não se dá grande 

importância aos dias de anos e 

aniversários; os membros da família 

até podem comemorar mas nada é 

particularmente especial. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

 

 

7. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias o modo como os 

dias de anos e aniversários são 

comemorados muda de ano para ano. 

Em outras famílias há formas 

tradicionais de comemorar os dias de 

anos e aniversários que raramente 

mudam. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   
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8. a) Assinale com uma cruz a afirmação que mais se parece com a sua família. 

  
Em algumas famílias estas 

comemorações são muito discutidas 

e planeadas. 

Em outras famílias não há muito 

planeamento e discussão à volta 

destas comemorações. 

  

 b) Em relação à afirmação que escolheu considera que, para a sua família, ela é: 

  Totalmente verdade  Mais ou menos verdade   

    

 

EUROHIS-QOL-8 

 

Por favor, leia cada pergunta, veja como se sente a respeito dela, e ponha um círculo à volta do número da escala 

que, em cada pergunta, lhe parecer que dá a melhor resposta. 

 

Instruções 

Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde, e outras áreas da sua vida. 

 

Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta a dar a uma pergunta, 
escolha a que lhe parecer mais apropriada. Esta pode muitas vezes ser a resposta que lhe vier primeiro à 
cabeça. 

 

Por favor, tenha presentes os seus padrões, expectativas, alegrias e preocupações. Pedimos-lhe que tenha 

em conta a sua vida nas duas últimas semanas. 

Por exemplo, se pensar nestas duas últimas semanas, pode ter que responder à seguinte pergunta: 

 

 Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

Até que ponto se consegue concentrar? 1 2 3 4 5 

 

 
 
Deve assinalar a resposta que melhor descreve o quanto foi capaz de se concentrar nas 
duas últimas semanas. Assim, assinalaria "muito" se se tivesse conseguido concentrar 
muito, ou "nada" se não tivesse sido capaz de se concentrar nas duas últimas semanas. 
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Muito má Má 

Nem boa 

nem má 
Boa Muito boa 

1 Como avalia a sua qualidade de vida? 1 2 3 4 5 

 

  

Muito 

insatisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Nem 

satisfeito/a 

nem 

insatisfeito/a 

Satisfeito/a 

Muito 

satisfeito/

a 

2 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 

As seguintes perguntas são para ver até que ponto experimentou ou foi capaz de fazer 

certas coisas nas duas últimas semanas. 

 

  Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

3 
Tem energia suficiente para a sua vida 

diária? 
1 2 3 4 5 

4 
Tem dinheiro suficiente para satisfazer 

as suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

 

 

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se se sentiu bem ou satisfeito(a) 

em relação a vários aspectos da sua vida nas duas últimas semanas. 

 

 

  
Muito 

insatisfeito/a 
Insatisfeito/a 

Nem 

satisfeito/a 

nem 

insatisfeito/a 

Satisfeito/a 
Muito 

satisfeito/a 

5 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua capacidade para 

desempenhar as actividades do 

seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

6 
Até que ponto está satisfeito(a) 

consigo próprio(a)? 
1 2 3 4 5 

7 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com as suas relações pessoais? 
1 2 3 4 5 

8 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com as condições do lugar em 

que vive? 

1 2 3 4 5 
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PHQ9 

 

Durante os últimos 14 dias, em quantos foi 

afetado/a pelos seguintes problemas? 

(Utilize"✔" para indicar a sua resposta) 

 

Nunca 

 

Em vários 

dias 

Em mais 

de metade 

do número 

de dias 

 

Em quase 

todos os 

dias 

1. Tive pouco interesse ou prazer em fazer coisas  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

2. Senti desânimo, desalento ou falta de 

esperança 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

3. Tive dificuldade em adormecer ou em dormir 

sem  

interrupções, ou dormi demais 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

4. Senti cansaço ou falta de energia  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

5. Tive falta ou excesso de apetite  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

6. Senti que não gosto de mim próprio/a — ou 

que ou um(a) falhado/a ou me desiludi a mim 

próprio/a ou à minha família 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

7. Tive dificuldade em concentrar-me nas coisas, 

como ao ler o jornal ou ver televisão 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

8. Movimentei-me ou falei tão lentamente que 

outras pessoas poderão ter notado. Ou o oposto: 

estive agitado/a a ponto de andar de um lado  

para o outro muito mais do que é habitual 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

9. Pensei que seria melhor estar morto/a, ou em 

magoar-me a mim próprio/a de alguma forma 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
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Se indicou alguns problemas, até que ponto é que eles dificultaram o seu trabalho, o cuidar da 

casa ou o lidar com outras pessoas? 

 

Não 

dificultaram 

 

Dificultaram um 

pouco 

 

Dificultaram  

muito 

 

Dificultaram  

extremamente 

 

 

 

GAD-7 

 

Durante os últimos 14 dias, em quantos foi 

afetado/a pelos seguintes problemas? 

(Utilize"✔" para indicar a sua resposta) 

 

Nunca 

 

Em vários 

dias 

Em mais 

de metade 

do número 

de dias 

 

Em quase 

todos os 

dias 

1.Senti-me nervoso/a, ansioso/a ou irritado/a  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

2.Fui incapaz de parar de me preocupar ou de  

controlar as preocupações 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

3.Preocupei-me demais com diferentes assuntos  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

4.Tive dificuldade em relaxar  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

5.Estive tão inquieto/a que era difícil ficar  

sossegado/a 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

6.Estive facilmente incomodado/a ou irritável  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

7.Senti receio, como se algo terrível pudesse  

acontecer 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 


