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Observações: 

 

1- Fizeram parte do projeto duas dissertações de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento. 

 

2- Dados deste relatório ainda não foram publicados em artigos científicos. Em razão 

disso solicitamos que este relatório não seja disponibilizado no site do Fundo 

MACKPESQUISA, para garantir ineditismo e publicação dos resultados do 

estudo. 

 

3- Para publicação e divulgação na página do Fundo MACKPESQUISA dos 

resultados deste projeto solicitamos que seja divulgado o seguinte resumo 

expandido. 

 

4- Os resultados dos dados relativos a coletas de cortisol com as mães encontram-se 

em fase de análise e posteriormente serão encaminhados no formato de relatório.  

 

Resumo expandido 

 

Projeto de pesquisa “A Evidências de eficácia de programa multimodal de educação e 

treinamento parental: Impacto na saúde mental do cuidador e no manejo de dificuldades 

cognitivas e comportamentais de crianças com transtorno do espectro autista”. 

Financiamento: Fundo MACKPESQUISA 

  



 

Relatório ampliado 

Estudo 1 

O estudo tinha como objetivo identificar evidencia de eficácia de um programa 

psicoeducativo parental para manejo de dificuldades comportamentais de crianças com 

TEA. A amostra foi composta por 8 meninos (entre 5 a 8 anos) e seus responsáveis (entre 

22 a 63 anos). O programa foi conduzido em oito encontros, uma vez por semana, com 

duração de 3 horas cada, totalizando 24 horas de intervenção. Durante o treinamento os 

pais receberam semanalmente Checklists para verificação da aplicação dos conteúdos 

apresentados no encontro, esse registro foi preenchido pelos cuidadores em casa, e 

devolvido para pesquisadora em todos os encontros.  

O relato dos cuidadores em relação ao uso das estratégias mostrou que com o decorrer do 

programa houve um aumento da utilização de estratégias por eles nas rotinas diárias de 

manejo comportamental dos filhos. Seis das sete estratégias para manejo comportamental 

dos filhos foram utilizadas em 100% dos cuidadores na última semana da vigência do 

programa. Esse resultado é positivo, pois mostra como eles puderam desempenhar um 

papel pró-ativo na implementação das diferentes estratégias do programa. Os pais 

participaram no estabelecimento de estimulações para a aquisição de comportamentos 

adequados dos filhos e diminuição de taxas de ocorrência de comportamentos 

inadequados. Considerando a complexidade clínica do TEA, os percentuais de adesão 

relatados pelos cuidadores à utilização das estratégias foram adequados. A verificação de 

mudanças nos padrões de funcionamento comportamental de acordo com o BPI-01 

mostrou diferenças entre as médias de frequência nas fases pré-intervenção, pós-

intervenção e seguimento na escala de comportamentos estereotipados e autoagressivos, 

assim como também uma tendência a diferença estaticamente significativa no indicador 

de severidade da escala de comportamentos estereotipados. Na escala de estereotipias 

foram verificadas diferenças estatisticamente significativas e na de autoagressividade 

apenas houve diminuição sem diferença estatística significativa. Considera-se que a 

redução de padrões de resposta de autoagressividade e estereotipias que foi confirmada, 

mostrou indicadores de eficácia do programa. 

Os resultados que foram verificados nas escalas de comportamentos autoagressivos e 

estereotipados do BPI-01 não se confirmaram na escala de comportamentos agressivos. 

Esta última mostrou aumento de sua pontuação entre as fases pré, pós e de seguimento. 

É provável que os comportamentos agressivos tenham aumentado em função dos limites 

impostos e de novas rotinas instaladas. Intervenções junto a pessoas com TEA, ao ser 

implementadas, deverão ser supervisionadas sistematicamente, pois repertórios de 

comportamento inadequados precisam ser extintos e/ou substituídos por repertórios 

adequados. Tratando-se de um programa psicoeducativo cuja finalidade foi orientar os 

pais sobre características do transtorno e instrui-los no uso de estratégias para resolução 

dos problemas de comportamento era esperado que as mudanças positivas não pudessem 

ser constatadas de maneira equivalente entre todas as escalas. De outro lado, por ter sido 

um programa desenvolvido em um período de tempo curto a aplicabilidade dos 
conhecimentos adquiridos não se consolida plenamente nesse período. Os resultados 

obtidos na ABC referente à verificação de mudanças nos padrões comportamentais de 

irritabilidade, agitação, choro letargia, isolamento social, comportamento estereotipado, 

hiperatividade, desobediência e linguagem imprópria foram positivos. A diminuição nas 

pontuações entre as fases pré-intervenção, pós-intervenção e de seguimento apresentou 



diferença estatisticamente significativa (p=0,04). A escala ABC tem sido utilizada como 

medida para avaliar a eficácia de intervenções em TEA em que os pais são os mediadores 

dessas intervenções. Ela tem se mostrado sensível à detecção de mudanças de 

comportamento, especialmente as escalas de irritabilidade e comportamento 

estereotipado. Nos inventários CBCL/1½5 e CBCL/6-18 também foi verificada uma 

diminuição nos escores brutos das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e 

totais, entretanto, nas duas fases avaliadas (pré-intervenção e pós-intervenção), essas 

diferenças não foram estatisticamente significativas de acordo com teste de Wilcoxon.                

Em relação às mudanças nos indicadores de qualidade de vida, práticas educativas 

parentais e saúde mental dos cuidadores, mediante uso do WHOQOL-bref e do ASR 

verificamos que houve mudanças positivas, embora nem todas apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas. No caso dos indicadores de qualidade de vida verificou-

se um discreto aumento entre as fases pré e pós, porém o aumento não mostrou diferença 

estatisticamente significativa entre as fases pré e pós. Os resultados mostram que é 

importante reconhecer que pais de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento 

devem ser alvos de intervenções, assim como os filhos. No que tange os indicadores de 

problemas de comportamento de tipo internalizante medidos pelo ASR, observa-se uma 

melhorara com diferenças estatisticamente significativas entre a fase pré e a fase pós. Já 

os escores brutos da escala de problemas totais avaliados pelo ASR e OASR também 

apresentaram discreta diminuição, porém, sem diferenças estatisticamente significativas 

entre a fases pré e pós. Dentre os itens do inventário ASR que se referem aos 

comportamentos internalizantes, encontram-se: sinto-me sozinho, choro muito, acho que 

ninguém gosta de mim, sinto-me sem valor ou inferior, falta-me autoconfiança, poucas 

coisas me dão prazer, tenho dificuldade para fazer ou manter amigos. Foi verificado, 

também, que durante o programa psicoeducativo os indicadores de problemas de 

comportamento de tipo externalizante medidos pelo ASR pioraram com diferenças 

estatisticamente significativa entre as fases pré e pós, de acordo com o teste de Wilcoxon 

(p=0,01). O resultado indica que os cuidadores participantes parecem ter aumentado 

repertórios de comportamento agressivo, comportamento de quebrar regras, 

impulsividade, agitação, desafio antissocial, não seguimento de regras e comportamento 

intrusivo, dentre outros. Embora não fosse esperado que esses padrões apresentassem 

uma piora, esse resultado alerta para a necessidade de implementar junto aos cuidadores 

participantes ações individuais de intervenção, pois de fato, alguns dos dados dos diários 

de campo evidenciam diversas situações geradoras de estresse enfrentadas por eles na 

rotina diária do cuidado dos filhos. De outro lado, os indicadores de comportamentos de 

externalização são compostos no ASR por itens como: falo demais, sou muito impaciente, 

sou esquentado, meto-me em muitas brigas, discuto muito, dentre outros. Esses 

comportamentos podem ter aumentado de frequência nos pais, já que eles passaram a ter 

mais conhecimento dos comportamentos e necessidades de seus filhos, passando dessa 

forma a questionar mais as pessoas. 

Como indicadores de melhora de práticas educativas parentais verificaram-se a de 

negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa, abuso físico, e punição 

inconsistente. Esse resultado é positivo, pois indica que os cuidadores devem ter 

diminuído a proteção excessiva, assim como melhorado a organização de rotinas diárias 

como estipulado nas intervenções comportamentais para Autismo. Já outros estilos como 

a monitoria positiva e o comportamento moral apresentaram um resultado contrário, pois 

a maior parte da amostra se concentrou nas classificações regular e de risco na fase pós. 

Trata-se de um resultado diferente do que seria esperado, levantando como hipótese ao 

achado o seguinte: o programa provavelmente contribuiu com o esclarecimento dos 

cuidadores em relação ao quadro clínico-comportamental do TEA. Baseado nisto, é 



provável que estes tenham desenvolvido maior clareza sobre como manejar alguns 

repertórios comportamentais que nem sempre serão passíveis de serem incorporados aos 

filhos nos moldes dos itens que compõem os estilos de monitoria positiva e 

comportamento moral do IEP. 

Os indicadores de satisfação e possibilidade de uso na rotina do dia-a-dia das estratégias 

aprendidas no programa tiveram um balanço geral positivo. Os resultados sugerem que o 

programa foi viável para os cuidadores e que, mesmo sendo desenvolvido em situação 

grupal e em um curto espaço de tempo, ele auxiliou os cuidadores no desenvolvimento 

de novos repertórios comportamentais dos filhos e um aumento de alguns indicadores de 

saúde mental e qualidade de vida deles próprios. Outros fatores registrados nos diários 

permitiram identificar dificuldades no uso ou adesão às orientações e estratégias. Nelas 

citam-se os déficits de acesso aos serviços de saúde mental do município, que são 

essenciais, tendo em conta a complexidade dos comportamentos de indivíduos com TEA.  

Estudo 2 

Fizeram parte do estudo 19 participantes (mães) com filhos diagnosticados com 

deficiência intelectual (DI).  

Foi evidenciada uma redução de indicadores de ansiedade e depressão em todos os 

indicadores avaliados pela BAI e BDI. Comparando os resultados das avaliações pré e 

pós intervenção dos indicadores de ansiedade, depressão e estresse verificou-se uma 

diminuição destes indicadores em grande parte dos participantes. Além disso, verificamos 

que nas análises qualitativas do programa de intervenção houve uma evolução na forma 

das participantes desempenharem seus papéis sociais, bem como na maneira de 

responderem aos desafios dramáticos vivenciados, com atitudes mais espontâneas e 

criativas.  Desse modo o surgimento de respostas mais espontâneas e criativas vêm ao 

encontro de uma diminuição dos indicadores de saúde mental das participantes. Os pais 

avaliados perceberam como baixo o suporte que recebiam e 12,5% (n = 1) percebiam 

como médio baixo, enquanto 25% (n = 2) dos pais que participaram da intervenção tinha 

uma percepção médio alta e 37,5% (n = 3) uma percepção alta do suporte recebido de 

seus familiares. Notou-se uma diminuição dos participantes que percebiam seu suporte 

como baixo e médio baixo e um aumento dos pais que percebiam o suporte familiar como 

alto e médio alto.  Essa mudança pode estar relacionada ao trabalho da intervenção, as 

mães vivenciaram uma série de atividades que promoveram uma melhora na forma como 

elas se percebem, bem como no desenvolvimento de suas inter-relações. Além disso, o 

próprio grupo se constituiu como um espaço para suporte social, o que pode ter diminuído 

a necessidade anterior (na avaliação pré- intervenção). 

Observou-se que houve uma diminuição nos índices de risco e abaixo da média nas 

práticas parentais realizadas e um aumento dos índices acima da média e ótimo nas 

práticas parentais dos pais que participaram do grupo. Ao compararmos os resultados 

notamos a manutenção das mães que demonstraram repertório bem elaborado de 

habilidades para interagir socialmente, um leve aumento das mães que se classificaram 

acima da média, e uma diminuição das mães que foram indicadas para treinamento de 

habilidades sociais. 

Ao compararmos os níveis de satisfação pré e pós intervenção percebemos um aumento 

de satisfação em todos os domínios do Whoqol-brief, inclusive para o índice de qualidade 

de vida total. O grupo se constituiu num suporte importante para as mães, contribuindo 

para o desenvolvimento de formas mais espontâneas de ser e estar no cotidiano, no 

estabelecimento de relações mais empáticas, melhorando os vínculos estabelecidos com 

os filhos, bem como em outras relações sociais (papéis sociais), o que por sua vez 

impactou nos resultados dos indicadores de saúde emocional e relacional das 

participantes, melhorando-os em sua maioria, pois conforme discutido anteriormente o 



resgate da espontaneidade e a capacidade de desenvolver relações empáticas melhoram 

aspectos da saúde emocional e relacional dos indivíduos, corroborando os resultados das 

avaliações pós intervenção. 

Conclusão 

A condução dos programas verificou que os cuidadores desempenharam um papel pró-

ativo na implementação das diferentes estratégias. Indicadores de adesão e fidelidade em 

relação ao cumprimento das orientações do programa também foram adequados. Outro 

dado positivo foram as avaliações positivas de satisfação e de possibilidades reais de uso 

das orientações dos programas na rotina do dia-a-dia. Tratando-se de programas 

desenvolvidos em contexto grupal e em um curto espaço de tempo, os resultados revelam 

que os cuidadores foram auxiliados no desenvolvimento de novos repertórios 

comportamentais dos filhos e deles próprios relativos a indicadores de saúde mental e 

qualidade de vida. As evidências empíricas verificadas mediante uso de instrumentos 

padronizados de avaliação dos estudos também mostraram resultados positivos quanto à 

eficácia dos programas. Em função da literatura consultada sobre estudos brasileiros 

sobre o tema foi verificado que o trabalho é pioneiro com intervenção multimodal 

psicoeducativa. Entretanto, recomenda-se que estudos futuros contemplem, também, 

nessas avaliações outros cuidadores, membros da família, assim como professores. Isto 

permitiria verificar possibilidades de generalização de muitos dos ganhos verificados. 

Recomenda-se que novos estudos sejam realizados com desenho experimental e que os 

cuidadores e crianças possam receber outros apoios adicionais durante o período de tempo 

após a intervenção, para verificar se as melhoras são mantidas ao longo do tempo. 

  



 

 

Resultados do Estudo 1 

O estudo tinha como objetivo identificar evidencia de eficácia de um programa 

psicoeducativo parental para manejo de dificuldades comportamentais de crianças com 

TEA. A amostra foi composta por 8 meninos (entre 5 a 8 anos) e seus responsáveis (entre 

22 a 63 anos). O programa foi conduzido em oito encontros, uma vez por semana, com 

duração de 3 horas cada, totalizando 24 horas de intervenção. Durante o treinamento os 

pais receberam semanalmente Checklists para verificação da aplicação dos conteúdos 

apresentados no encontro, esse registro foi preenchido pelos cuidadores em casa, e 

devolvido para pesquisadora em todos os encontros. Ao entregar o registro era verificado 

se eles haviam conseguido realizar as estratégias orientadas.  Além disso, os cuidadores 

receberam 3 resumos dos encontros durante o treinamento, e no ultimo dia deste, foi 

entregue aos cuidadores um manual “Ajude-nos a aprender” e após, foi marcado um 

encontro para realizar uma avaliação pos-intervenção. Após dois meses foi conduzido um 

encontro para a aplicação dos instrumentos: Escala de Comportamento Atípico (ABC) e 

o Inventário de Problemas Comportamentais. 

Na tabela 1 observa-se o uso de serviços utilizado pelas crianças. Observa-se que, 

durante todo período do programa e no período de seguimento ou follow up, sete crianças 

receberam atendimentos em serviços públicos, entre eles o Centro de atenção psicossocial 

(CAPS) e/ou Associação de pais e amigos dos Excepcionais (APAE), e apenas uma 

utilizou o serviço público e privado (Atendimento psicopedagógico) ao mesmo tempo.  

 

Tabela 1. Uso de serviços de atendimento à saúde mental pelas crianças com TEA. 

Uso de serviços 
Fase Pré Fase Pós 

Fase de 

Follow up 

n % n % n % 

Particular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Público 7 87,5% 7 87,5% 7 87,5% 

Público-particular 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 

 

Na tabela 2 se apresentam os tipos de serviços que as crianças utilizaram durante 

o período de intervenção e acompanhamento, dentre eles: Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), Psicólogo, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, 

Neurologista/Psiquiatra infantil, Equoterapia e Psicopedagoga. Foi verificado também 

que aproximadamente 87% das crianças faziam uso de medicação. Observa-se que o uso 



de serviços pelas crianças se modificou no decorrer do estudo, sendo que no período do 

seguimento do estudo 50% das crianças ficaram sem o atendimento fonoaudiológico. 

Tabela 2. Caracterização dos tipos de serviços utilizados pelas crianças da amostra. 

 

Serviço 

 

Uso de medicação 

 
Fase Pré 

intervenção 

Fase Pós 

intervenção 

Follow 

up 

 Sim 87,5% 75,0% 75,0% 

Não 12,5% 25,0% 25,0% 

     

Neuropediatra/Psiquiatra infantil Sim 87,5% 62,5% 75,0% 

Não 12,5% 37,5% 25,0% 

     

Atendimento educacional 

especializado 

Sim 75,0% 100% 100% 

Não 25,0% 0,0% 0,0% 

     

Psicólogo Sim 100% 100% 75,0% 

Não 0,0% 0,0% 25,0% 

     

Terapeuta ocupacional Sim 62,5% 50,0% 50,0% 

Não 37,5% 50,0% 50,0% 

     

Equoterapia Sim 25,0% 50,0% 50,0% 

Não 75,0% 50,0% 50,0% 

     

Fonoaudióloga Sim 100% 100% 50% 

 Não 0,0% 0,0% 50% 

     

Psicopedagoga Sim 10,0% 10,0% 10,0% 

 Não 90,00% 90,00% 90,00% 

 

O Programa Psicoeducativo Parental desenvolvido está descrito na tabela 3, abaixo. 

 

Tabela 3. Especificidades do Programa Psicoeducativo Parental em função de temas abordados, objetivos 

e material utilizado. 

Encontro Tema Objetivos/Procedimentos Material 
 1° Caracterização 

clínica 

do TEA. 

Instruir os pais sobre os principais indicadores clínicos 

comportamentais do TEA, critérios clínicos com destaque nos 

comprometimentos nas áreas comportamental, sensorial, 

relacional e social. 

Slides 



2º Estratégias de 

manejo 

comportamental. 

Parte I 

-Tema abordado: O que é comportamento; tipos de 

comportamento (operante e respondente); reforço, 

aprendizagem sem erro, tipos de dicas. 

- Orientação: foi entregue para os pais um resumo dos tópicos 

abordados nesse encontro. Esse resumo foi preparado pela 

pesquisadora. 

- Foi realizado atividade de role-play sobre brincar, utilizando 

as estratégias apresentadas no encontro.  

-Orientação para preenchimento de Checklist para controle de 

cumprimento das orientações por parte do cuidador. 

 

Slides e role 

-play. 

3° Estratégias de 

manejo 

comportamental. 

Parte II 

-Verificação dos Checklists. 

- Revisão do tema abordado no encontro passado. 

-Tema desse encontro: Punição, extinção de comportamento e 

reforçamento diferencial.  

- Foi realizado atividade de role- play sobre brincar, utilizando 

as estratégias apresentadas no encontro.  

Slides e role- 

play 

4º Estratégias de 

manejo 

comportamental. 

Parte III 

- Verificação dos Checklists. 

-Treinar os pais no passo-a-passo da identificação e 

manejo de problemas de comportamentos. 

-Tema abordado: Avaliação funcional para identificar as 

variáveis controladoras de comportamentos inadequados. 

- Atividade para casa: foi entregue uma folha para os 

pais/cuidadores realizarem uma avaliação funcional de dois 

comportamentos das crianças. 

- Orientação: Foi entregue um resumo dos tópicos abordados 

nesse encontro. Esse resumo foi preparado pela pesquisadora. 

Slides 

5° Estratégias de 

manejo 

Comportamental 

Parte IV 

- Verificação dos Checklists. 

- Tema abordado: Pistas visuais; economia de fichas; quadro de 

rotina; e Comunicação funcional: Picture Exchange 

Communication System ( PECs). 

- Orientação: Foi entregue um resumo dos tópicos abordados 

nesse encontro. Esse resumo foi preparado pela pesquisadora. 

Slides 

6° Estratégias de 

manejo 

Comportamental 

Parte V 

-Verificação dos Checklists. 

-Tema abordado: Avaliação funcional. Nesse encontro foi 

discutido a folha de avaliação funcional que os pais/cuidadores 

preencheram sobre o comportamento de seus filhos.  

Cada caso foi discutido em grupo, verificando se as 

contingências descritas estavam corretas, e qual seria uma 

possível função do comportamento. 

Além dessa discussão, foi abordado também, estratégias de 

manejo para modificar o comportamento inadequado relatado 

pelos pais/cuidadores.  

Slides 

7° Estratégias de 

manejo 

Comportamental 

Parte VI 

Verificação dos Checklists. 

- Tema abordado: Estratégia para trabalhar habilidade de vida 

diária. 

Slides 

8º Estratégias de 

manejo 

Comportamental 

Parte VII 

Verificação dos Checklists. 

Nesse encontro foi realizado revisão dos conteúdos 

apresentados, e foi realizada discussão sobre 3 casos levados 

pela pesquisadora do projeto.  

Nessa discussão os pais foram estimulados em grupo a fazer 

uma avaliação funcional e pensar em uma hipótese para a 

função do comportamento descrito.  

Slides 

 

Apresentamos os resultados da avaliação pré-intervenção que possibilitaram 

identificar quais eram as principais dificuldades dos cuidadores para lidar com os filhos. 



Na figura 1 podem ser observadas essas dificuldades. Percebe-se que os cuidadores 

experienciam mais dificuldades para o ensino de repertórios comportamentais 

relacionados a habilidades de vida diária, dentre elas: troca de roupa, alimentação, higiene 

pessoal, e também atividades referentes ao brincar de forma funcional. 

 

 

 

Figura 1. Principais categorias de dificuldades descritas pelos cuidadores 

 

Os resultados relativos ao preenchimento dos checklists pelos cuidadores sobre o 

uso das estratégias; marcando ‘sim’ (quando usaram a estratégia) ou, ‘não’ (quando não 

utilizaram a estratégia) são apresentados na tabela 4.  

 

Tabela 4. Resultados dos checklists referentes ao uso estratégias de estimulação e de manejo 

comportamental. 

Semanas 

Estratégias de estimulação e de manejo comportamental 

Envolvimento 

em 

comportament

os adequados 

Reforçamento 

positivo de 

comportament

o adequado 

Identificaçã
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estímulos 

antecedente
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Seguiment

o de 

instrução 

Comunicação 

funcional 
   
Brincar 

Uso de 

reforçamento 

diferencial 

para 

diminuição de 

comportament

o inadequados 

1 88% 100% 88% 88% 88% 75% 75% 

2 100% 88% 100% 100% 75% 75% 75% 

3 100% 100% 100% 100% 25% 75% 75% 

4 100% 100% 100% 100% 60% 60% 80% 

5 100% 100% 100% 100% 75% 75% 80% 

6 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 

7 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 
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Observa-se que com o decorrer das semanas de execução do programa, o uso das 

estratégias foi aumentando. Das sete estratégias listadas, seis delas (envolvimento em 

comportamento adequado, reforçamento positivo de comportamento adequado, 

identificação de estímulos antecedentes, seguimento de instrução, brincar, uso de 

reforçamento diferencial para diminuição de comportamento inadequados) chegaram a 

ser utilizadas por 100% dos cuidadores na última semana de intervenção. A seguir, na 

tabela 5 serão apresentados os resultados referentes à verificação de diferenças nos 

padrões de funcionamento comportamental das crianças nas fases pré-intervenção, pós-

intervenção e seguimento, mediante uso do BPI-01. A verificação de diferenças 

estatisticamente significativas entre as fases foi analisada a partir do teste de Friedman.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Valores médios de frequência e severidade de problemas de comportamento de AutoAgressão, 

Agressividade e Estereotipa do Inventário de Problemas de Comportamento nas três fases da execução do 

programa parental psicoeducativo. 

BPI Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
N P-valor 

Frequência  

Auto Agressão 

Pré 7,13 5 5,84 8 

0,39 Pós 7,75 7 3,99 8 

Seguimento 5,88 5 4,94 8 

Frequência  

Estereotipia 

Pré 32,63 29,5 10,39 8 

0,03 Pós 31,25 34 11,59 8 

Seguimento 20,63 21 16,19 8 

Frequência  

Agressividade 

Pré 2,00 2 2,00 8 

0,14 Pós 5,25 4 5,87 8 

Seguimento 6,50 7 5,71 8 

Severidade 

 Autoagressão 

Pré 5,50 4 6,02 8 

0,36 Pós 5,75 4,5 3,96 8 

Seguimento 4,13 3,5 4,09 8 

Severidade  

Estereotipia 

Pré 19,88 18 7,66 8 

0,07 Pós 21,00 23,5 8,25 8 

Seguimento 13,63 13,5 11,49 8 

Severidade  

Agressividade 

Pré 1,50 1 1,69 8 

0,15 Pós 3,75 3 3,54 8 

Seguimento 4,63 3,5 4,60 8 

 



Encontramos diferenças estatisticamente significativas nas pontuações de 

frequência da escala de estereotipia entre as três fases (p=0,03) passando de 32,63 (pré- 

intervenção) para 31,25 (pós-intervenção) e 20,63 (seguimento). Na média de pontuação 

de severidade de estereotipia houve resultado marginalmente significante (p=0,07), 

havendo também uma diminuição da avaliação pré para o seguimento. No que se refere 

à pontuação da subescala de autoagressão houve uma diminuição tanto na frequência 

(pré-intervenção 7,13, pós-intervenção 7,75, seguimento 5,88; p-valor = 0,396), quanto 

na severidade (pré-intervenção 5,50 pós-intervenção 5,75, seguimento 4,13; p= 0,36), 

entretanto as diferenças não foram estatisticamente significativas. Nos problemas de 

comportamento de agressividade verificou-se um aumento nas fases pré-intervenção 

(média 2,00), pós-intervenção (média 5,25), seguimento (média 6,50), mas as diferenças 

não foram estatisticamente significativas (p=0,14). No que tange à severidade da 

agressividade também houve um aumento durantes as três fases: pré-intervenção (média 

1,50), pós-intervenção (média 3,75), seguimento (média 4,63), porém também não foram 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,15). 

Outros indicadores de funcionamento comportamental verificados nas crianças, 

foram avaliados mediante uso da Escala ABC. Na figura 2 observam-se os resultados das 

pontuações obtidas na escala nas três fases de execução do programa. Houve uma 

diminuição nas pontuações obtidas na escala ABC entre as fases pré-intervenção, pós-

intervenção e de seguimento. De acordo com teste de Wilcoxon foram confirmadas 

diferenças estatisticamente significativas entre as fases com valor de p=0,04. 

Figura 2. Pontuações totais de problemas de comportamento em função da Escala ABC nas três fases da 

execução do programa parental psicoeducativo. 



 

 

Os resultados da avaliação comportamental das crianças mediante uso dos 

inventários de comportamentos para crianças e adolescentes CBCL/1½5 e CBCL/6-18 

apresentam-se na figura 3. Para a comparação foram escolhidos os escores brutos das 

escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais com compatibilidade entre 

os dois instrumentos. Houve uma diminuição de problemas internalizantes nas duas fases 

avaliadas, pré-intervenção (média 13,63), pós-intervenção (média 10,75), mas essa 

diferença não foi estatisticamente significativa de acordo com teste de Wilcoxon 

(p=0,73). Nas escalas de problemas de comportamento do tipo externalizantes e 

problemas totais também houve uma diminuição, porém no teste de Wilcoxon não houve 

constatação de diferenças estatisticamente significativas, sendo os valores de p=0,48 e 

0,57, respectivamente. 
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Figura 3. Escores brutos médios das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais 

dos inventários de comportamentos para crianças e adolescentes CBCL/1½5 e CBCL/6-18, em duas fases 

da execução do programa parental psicoeducativo 

Os resultados referentes a indicadores de qualidade de vida dos cuidadores, 

mediante uso do WHOQOL-bref nas fases pré e pós do programa são mostrados na tabela 

6. Para verificar possíveis diferenças estatisticamente significativas nesse índice em duas 

das três fases de execução do programa foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. 

Observa-se que, apesar de um discreto aumento nos índices entre as fases pré e pós, não 

houve diferença estatisticamente significativa entre eles.  

Tabela 6.  Valores médios obtidos no WHOQOL-bref nas fases pré e pós-intervenção do programa 

parental psicoeducativo. 

WHOQOL- 
bref 

Índice de Qualidade de Vida 

Geral 

Pré Pós 

Média 15,50 15,75 

Desvio Padrão 2,33 2,92 

n 8 8 

P-valor 0,71 

 

A figura 4 mostra os dados obtidos na aplicação do Inventário de Auto-Avaliação 

para Adultos de 18 a 59 anos (ASR) e de adultos com 60 ou mais anos (OASR). Observa-

se que nas escalas de problemas de comportamento de tipo internalizantes e totais houve 

diminuição na média dos escores brutos. Entretanto, a diferença entre as fases pré e pós 

foi estatisticamente significativa apenas para os escores da escala de problemas 

internalizantes, de acordo com o teste de Wilcoxon (p=0,04). Na escala de problemas 
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totais o valor de p foi de 0,31 (não significativo). Já os escores brutos da escala de 

problemas externalizantes apresentaram um aumento das fases pré (média 11,57) à pós-

intervenção (média 47,86), com diferença estatisticamente significativa de acordo com o 

teste de Wilcoxon (p=0,01). 

 

 

 

Figura 6. Escores brutos médios das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e 

totais dos inventários ASR e OASR em duas fases da execução do programa parental psicoeducativo 

 Também foram comparados os estilos educativos parentais em duas das três fases 

do programa. A comparação foi feita em função dos dados obtidos no instrumento IEP 

que avaliou sete tipos de práticas educativas (práticas negativas – punição inconsistente, 

negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa e abuso físico; práticas positivas – 

monitoria positiva e comportamento moral). Na tabela 7 são descritos os resultados dessa 

análise qualitativa que mostra a distribuição dos estilos em função do número de 

cuidadores. Comparando as duas fases pré e pós intervenção percebemos uma diminuição 

na quantidade de pais classificados no índice de risco para os comportamentos de punição 

inconsistente, negligência, disciplina relaxada e monitoria negativa e abuso físico. 

Entretanto observa-se um aumento nos comportamentos de monitoria positiva, 

comportamento moral e no índice de estilo parental total. O teste de Wilcoxon verificou 

diferenças estatisticamente significativas entre as fases pré e pós intervenção para os 

escores de monitoria positiva (p=0,04) e disciplina relaxada (p=0,02). 
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Tabela 7. Distribuição dos cuidadores de acordo com o uso das práticas educativas parentais nas fases pré 

e pós do treinamento parental. 

Classificação 

dos Estilos de 

Práticas 

Educativas 

Parentais 

Fase pré-intervenção Fase pós-intervenção 

 Ótimo Regular Risco Ótimo Regular Risco 

Monitoria 

Positiva 

1 6 1 0 5 3 

Comportamento 

Moral 

0 6 2 0 2 6 

Punição 

Inconsistente 

5 1 2 4 3 1 

Negligência 3 3 2 3 5 0 

Disciplina 

Relaxada 

1 2 5 3 4 1 

Monitoria 

Negativa 

1 4 3 1 5 2 

Abuso Físico 3 2 3 3 3 2 

IEP Total 2 5 1 0 4 4 

Legenda: IEP: Inventário de Estilos Parentais 



O relato dos cuidadores em relação ao uso das estratégias mostrou que com o 

decorrer do programa houve um aumento da utilização de estratégias por eles nas rotinas 

diárias de manejo comportamental dos filhos. Seis das sete estratégias listadas na tabela 

6 chegaram a ser utilizadas por 100% dos cuidadores na última semana da vigência do 

programa. Esse resultado é positivo, pois mostra como eles puderam desempenhar um 

papel pró-ativo na implementação das diferentes estratégias do programa. Como 

mostrado nos resultados dos checklists, eles participaram no estabelecimento de 

estimulações para a aquisição de comportamentos adequados dos filhos e diminuição de 

taxas de ocorrência de comportamentos inadequados. Considerando a complexidade 

clínica do TEA, os percentuais de adesão relatados pelos cuidadores à utilização das 

estratégias foram adequados. Estudo de Bailley e Blair (2015) também verificou a 

viabilidade e eficácia de modelo de intervenção focado em famílias que tinham entre seus 

membros crianças com TEA. O estudo foi desenvolvido junto a três famílias e avaliou a 

adesão destas à intervenção a partir de mudanças nos indicadores comportamentais dos 

filhos (VISMARA; ROGERS, 2010). A verificação de mudanças nos padrões de 

funcionamento comportamental de acordo com o BPI-01 mostrou diferenças entre as 

médias de frequência nas fases pré-intervenção, pós-intervenção e seguimento na escala 

de comportamentos estereotipados e autoagressivos, assim como também uma tendência 

a diferença estaticamente significativa no indicador de severidade da escala de 

comportamentos estereotipados.  

Na escala de estereotipias foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas e na de autoagressividade apenas houve diminuição sem diferença 

estatística significativa. Esses dados vão de encontro ao estudo de Rampazo (2011), no 

qual a autora relata que o ensino de novas habilidades, dentre elas: brincar, comunicação 

funcional, atividades motoras, interação entre pares, atividades de vida diária, ensino de 

habilidades acadêmicas, dentre outras podem contribuir para redução desses 

comportamentos. A partir disso, observa-se que os pais conseguiram utilizar as estratégias 

do programa aplicando-as no convívio com seus filhos, tendo como consequência o 

aumento do repertório do indivíduo e a diminuição das estereotipias e comportamentos 

autoagressivos.  Estudo de Rojahn e colaboradores alerta que o BPI-01 é um instrumento 

que auxilia na detecção de mudanças em estudos prospectivos de populações de risco para 

o desenvolvimento de problemas de comportamento (ROJAHN et al., 2001). Este 

trabalho teve como amostra um número pequeno de participantes, entretanto, assim como 



mostrado em estudos anteriores cujos focos são o desenvolvimento de modelos de 

intervenção voltados para os cuidadores (KARST, VAN HECKE, 2012; SEARS et al., 

2013). Considera-se que a redução de padrões de resposta de autoagressividade e 

estereotipias que foi confirmada, mostrou indicadores de eficácia do programa. 

Os resultados que foram verificados nas escalas de comportamentos 

autoagressivos e estereotipados do BPI-01 não se confirmaram na escala de 

comportamentos agressivos. Esta última mostrou aumento de sua pontuação entre as fases 

pré, pós e de seguimento. É provável que os comportamentos agressivos tenham 

aumentado em função dos limites impostos e de novas rotinas instaladas. Intervenções 

junto a pessoas com TEA, ao ser implementadas, deverão ser supervisionadas 

sistematicamente, pois repertórios de comportamento inadequados precisam ser extintos 

e/ou substituídos por repertórios adequados. Nessa transição é frequente o relato de 

comportamentos de oposição, acessos de raiva, agressividade física e verbal, dentre 

outros (BEARSS et al., 2012). Tratando-se de um programa psicoeducativo cuja 

finalidade foi orientar os pais sobre características do transtorno e instrui-los no uso de 

estratégias para resolução dos problemas de comportamento era esperado que as 

mudanças positivas não pudessem ser constatadas de maneira equivalente entre todas as 

escalas. De outro lado, por ter sido um programa desenvolvido em um período de tempo 

curto a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos não se consolida plenamente nesse 

período. É provável que, se os pais continuem aplicando o que aprenderam, aumentem a 

probabilidade de futuramente as crianças apresentarem repertórios comportamentais mais 

adequados (VISMARA; ROGERS, 2010). Os resultados obtidos na ABC referente à 

verificação de mudanças nos padrões comportamentais de irritabilidade, agitação, choro 

letargia, isolamento social, comportamento estereotipado, hiperatividade, desobediência 

e linguagem imprópria (figura 3) foram positivos. A diminuição nas pontuações entre as 

fases pré-intervenção, pós-intervenção e de seguimento apresentou diferença 

estatisticamente significativa (p=0,04). A escala ABC tem sido utilizada como medida 

para avaliar a eficácia de intervenções em TEA em que os pais são os mediadores dessas 

intervenções. Ela tem se mostrado sensível à detecção de mudanças de comportamento, 

especialmente as escalas de irritabilidade e comportamento estereotipado. Por exemplo, 

estudos avaliaram resultados positivos na escala de irritabilidade após treinamento de pais 

de crianças entre 3 e 6 anos com TEA (BEARSS et al., 2013). Estudos de revisão 

sistemática de literatura voltados à avaliação da eficácia de terapias para crianças com 



TEA também reportam o ABC como medida adequada para avaliar o desfecho de 

intervenções, tanto parentais como em ensaios clínicos randomizados com uso de 

medicações (SINHA, 2011; WEITLAUF et al., 2014). No Brasil não foram verificados 

trabalhos publicados com uso da escala ABC em intervenções em TEA o que faz deste 

estudo ser pioneiro no país. 

Nos inventários CBCL/1½5 e CBCL/6-18 também foi verificada uma diminuição 

nos escores brutos das escalas de problemas internalizantes, externalizantes e totais, 

entretanto, nas duas fases avaliadas (pré-intervenção e pós-intervenção), essas diferenças 

não foram estatisticamente significativas de acordo com teste de Wilcoxon (figura 4). A 

agência americana para a pesquisa da qualidade dos cuidados à saúde da população 

patrocina o desenvolvimento de revisões sistemáticas para ajudar organizações dos 

setores público e privado a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde nos Estados 

Unidos. Em 2014 esta publicou um documento que sumaria diversos estudos de revisão 

sistemática voltados para a avaliação da qualidade de terapias baseadas em evidências do 

TEA (WEITLAUF et al., 2014). Neste documento há uma lista de instrumentos de 

avaliação que são utilizados para avaliar a eficácia das terapias. Assim como a escala 

ABC, os inventários ASEBA, como o CBCL também são utilizados. Dentre as escalas 

mais sensíveis para a identificação de mudanças nos padrões comportamentais citam-se 

as de tipo externalizante (predominantemente, desafio e oposição e comportamento 

agressivo). A amostra do estudo foi pequena e o tempo de intervenção foi curto não 

configurando um programa de treinamento parental. Contudo, apesar destas limitações, 

os resultados obtidos nos CBCL foram positivos. Estudos anteriores que utilizaram o 

CBCL em intervenção com modelos de treinamento parental, além de verificar mudanças 

nos escores das escalas, identificaram que algumas delas agem como fatores preditores 

do sucesso das intervenções ou como fatores preditores de padrões comportamentais não 

adaptativos, por exemplo, as escalas internalizantes e externalizantes (HARTLEY, 

SIKORA, MCCOY, 2008; STAHMER, AKSHOOMOFF, CUNNINGHAM, 2011). 

                Em relação às mudanças nos indicadores de qualidade de vida, práticas 

educativas parentais e saúde mental dos cuidadores, mediante uso do WHOQOL-bref e 

do ASR verificamos que houve mudanças positivas, embora nem todas apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas. No caso dos indicadores de qualidade de vida 

verificou-se um discreto aumento entre as fases pré e pós, porém o aumento não mostrou 

diferença estatisticamente significativa entre as fases pré e pós. A qualidade de vida 



parental tem sido um fator relevante para o desenvolvimento adequado do papel do 

cuidado de uma criança com TEA (WISESSATHORN, CHANUANTONG, FISHER, 

2013). Quando os pais apresentam comprometimentos psicológicos, dificuldades de 

socialização e déficits de suporte social (indicadores medidos pelo WHOQOL-bref), 

geralmente as possibilidades destes manejarem adequadamente os comportamentos dos 

filhos diminui (FIRTH; DRYER, 2013). Os resultados mostram que é importante 

reconhecer que pais de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento devem ser 

alvos de intervenções, assim como os filhos. Estudo anterior, embora desenvolvido com 

um grupo de pais de filhos com Síndrome de Williams e Deficiência Intelectual mostrou 

o impacto positivo de intervenções de baixo custo voltadas para pais (MARTIN, 2011). 

 Beaudoin, Sébire e Couture (2014) relatam que a formação de pais/cuidadores está 

relacionada a uma diminuição dos estresse e aumento do bem estar, porém os efeitos da 

intervenção podem ser diferentes em pais/cuidadores de crianças com TEA, já que eles 

demonstram níveis elevados de estresse. Ressalta-se também, que deve ser considerado a 

carga de trabalho e a realidade dos pais dessas crianças, já que esse é um fator importante 

relacionado ao estresse e ao senso de competência dos mesmos. No que tange os 

indicadores de problemas de comportamento de tipo internalizante medidos pelo ASR, 

observa-se uma melhorara com diferenças estatisticamente significativas entre a fase pré 

e a fase pós. Já os escores brutos da escala de problemas totais avaliados pelo ASR e 

OASR também apresentaram discreta diminuição, porém, sem diferenças 

estatisticamente significativas entre a fases pré e pós. Estudos anteriores com foco na 

saúde mental do cuidador cujo desenho também abrangeu intervenções parentais 

destacam a necessidade de intervenções diretamente voltadas para a redução de estresse, 

ansiedade, depressão e sobrecarga derivada do exercício do cuidado, ainda mais quando 

esse papel é concentrado em um único cuidador. E ainda, em países em desenvolvimento 

cujo sistema de saúde é ineficiente para atender as demandas de saúde mental de sua 

população, como é o caso do Brasil (WANG et al., 2012; BRENTANI et al., 2013; 

DYKENS et al., 2014; FEINBERG et al., 2014).  

Dentre os itens do inventário ASR que se referem aos comportamentos 

internalizantes, encontram-se: sinto-me sozinho, choro muito, acho que ninguém gosta de 

mim, sinto-me sem valor ou inferior, falta-me autoconfiança, poucas coisas me dão 

prazer, tenho dificuldade para fazer ou manter amigos. Foi verificado, também, que 

durante o programa psicoeducativo os indicadores de problemas de comportamento de 



tipo externalizante medidos pelo ASR pioraram com diferenças estatisticamente 

significativa entre as fases pré e pós, de acordo com o teste de Wilcoxon (p=0,01). O 

resultado indica que os cuidadores participantes parecem ter aumentado repertórios de 

comportamento agressivo, comportamento de quebrar regras, impulsividade, agitação, 

desafio antissocial, não seguimento de regras e comportamento intrusivo, dentre outros 

(ACHENBACH; EDELBROCK, 1978).   Embora não fosse esperado que esses padrões 

apresentassem uma piora, esse resultado alerta para a necessidade de implementar junto 

aos cuidadores participantes ações individuais de intervenção, pois de fato, alguns dos 

dados dos diários de campo evidenciam diversas situações geradoras de estresse 

enfrentadas por eles na rotina diária do cuidado dos filhos. De outro lado, os indicadores 

de comportamentos de externalização são compostos no ASR por itens como: falo 

demais, sou muito impaciente, sou esquentado, meto-me em muitas brigas, discuto muito, 

dentre outros. Esses comportamentos podem ter aumentado de frequência nos pais, já que 

eles passaram a ter mais conhecimento dos comportamentos e necessidades de seus filhos, 

passando dessa forma a questionar mais as pessoas. 

No que tange as práticas educativas parentais, observa-se que o instrumento IEP 

é utilizado para identificar famílias de risco e de não risco em sete práticas educativas, 

dentre elas: abuso físico, punição inconsistente, disciplina relaxada, monitoria negativa, 

monitoria positiva, negligência e comportamento moral. Alguns estilos parentais 

apresentaram indicadores de melhora e outros de piora (tabela 9). Como indicadores de 

melhora citam-se a negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa, abuso físico, e 

punição inconsistente. Esse resultado é positivo, pois indica que os cuidadores devem ter 

diminuído a proteção excessiva, assim como melhorado a organização de rotinas diárias 

como estipulado nas intervenções comportamentais para Autismo (LEAR, 2004;  

DAWSON et al., 2010). Já, outros estilos como a monitoria positiva e o comportamento 

moral apresentaram um resultado contrário, pois a maior parte da amostra se concentrou 

nas classificações regular e de risco na fase pós. Trata-se de um resultado diferente do 

que seria esperado, levantando como hipótese ao achado o seguinte: o programa 

provavelmente contribuiu com o esclarecimento dos cuidadores em relação ao quadro 

clínico-comportamental do TEA. Baseado nisto, é provável que estes tenham 

desenvolvido maior clareza sobre como manejar alguns repertórios comportamentais que 

nem sempre serão passíveis de serem incorporados aos filhos nos moldes dos itens que 

compõem os estilos de monitoria positiva e comportamento moral do IEP. 



Os indicadores de satisfação e possibilidade de uso na rotina do dia-a-dia das estratégias 

aprendidas no programa tiveram um balanço geral positivo. Os resultados sugerem que o 

programa foi viável para os cuidadores e que, mesmo sendo desenvolvido em situação 

grupal e em um curto espaço de tempo, ele auxiliou os cuidadores no desenvolvimento 

de novos repertórios comportamentais dos filhos e um aumento de alguns indicadores de 

saúde mental e qualidade de vida deles próprios. Existe um número expressivo de estudos 

realizados com intervenções individualizadas por períodos de tempo mais longos que o 

adotado no presente estudo, e com a participação de equipes interdisciplinares de 

profissionais (WEINMANN et al., 2009; GREEN et al., 2010; WEITLAUF et al., 2014; 

BYFORD et al., 2015). Outros fatores registrados nos diários permitiram identificar 

dificuldades no uso ou adesão às orientações e estratégias. Nelas citam-se os déficits de 

acesso aos serviços de saúde mental do município, que são essenciais, tendo em conta a 

complexidade dos comportamentos de indivíduos com TEA. Por exemplo, 50% das 

crianças ficaram sem o atendimento fonoaudiológico no período do seguimento do 

estudo, esse resultado é de grande importância, pois impacta diretamente nos resultados 

do treinamento, já que na ausência de serviços de saúde adequados, a sobrecarga de 

cuidados recai sobre a família (SMITH; GREENBERG; MAILICK, 2012). 

 

Resultados do Estudo 2 

Os resultados do projeto de pesquisa foram apresentados em três partes, a primeira se 

refere à avaliação pré-intervenção, feita com 19 participantes (mães) com filhos 

diagnosticados com deficiência intelectual (DI).  Na segunda parte é descrita a análise 

qualitativa dos 12 encontros semanais e os questionários de satisfação do processo. E por 

fim a terceira parte, em que foram realizadas as comparações dos resultados dos 

instrumentos aplicados antes e após a intervenção. 

1. Avaliação Pré-Intervenção 

 

Os resultados estão condensados nos seguintes gráficos e tabela. 



Figura 1. Resultados da avaliação pré-intervenção do grupo de pais para os inventários de 

ansiedade (BAI) e depressão (BDI). 
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Figura 2. Resultados da avaliação pré-intervenção dos pais para o Inventário de Sintomas de 

Estresse para Adultos - ISSL. 
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PART. 

ANSIEDADE - BAI DEPRESSÃO - BDI 

ISSL - ESTRESSE 

ESCORE CLASSIF. ESCORE CLASSIF. 

01 14 Leve 4 Mínimo Estresse - Fase de resistência - Físicos 

02 19 Moderada 9 Mínimo 
Estresse -  

Fase de resistência - Físicos e Psi 

03 14 Leve 8 Mínimo 
Estresse -  

Fase de resistência - Físicos e Psi 

04 19 Moderada 14 Leve Sem estresse 

05 0 Mìnimo 7 Mínimo Sem estresse 

06 25 Moderada 31 Moderado Estresse - Fase de Quase Exaustão - Psi 

07 8 Leve 5 Mínimo Sem estresse 

08 9 Leve 8 Mínimo Estresse - Fase de resistência - Físicos 

09 3 Mínimo 12 Leve Estresse - Fase de resistência - Físicos 

10 23 Moderada 17 Moderado Estresse - Fase de resistência - Psi 

11 5 Mínimo 10 Leve Sem estresse 

12 24 Moderada 20 Moderado Sem estresse 

13 22 Moderada 18 Moderado Estresse - Fase de resistência - Psi 

14 38 Grave 20 Moderado Estresse - Fase de resistência - Psi 

15 27 Grave 32 Grave Estresse - Fase de resistência - Psi 

16 16 Moderada 17 Moderado Sem estresse 

17 4 Mínimo 27 Moderado Sem estresse 

18 25 Moderada 8 Mínimo Estresse - Fase de resistência - Físicos 

19 36 Grave 7 Mínimo Estresse - Fase de resistência - Físicos 

Tabela 1. Comparação individual dos resultados da avaliação pré-intervenção dos pais para os 

inventários de Ansiedade (BAI), Depressão (BDI) e Estresse (ISSL). 

 

Dos participantes avaliados com o BAI, 21,05% (n = 04) apresentaram nível 

mínimo de ansiedade, também 21,05% (n = 4) apresentaram nível leve; 42,10% (n = 8) 

revelaram nível moderado de ansiedade e 15,8% (n = 3) indicaram nível grave.   

A avaliação com o BDI revelou 42,10% (n = 8) dos participantes com nível 

mínimo de indicadores de depressão, 15,8% (n = 3) com nível leve; 36,84% (n = 7) 



indicando nível moderado e 5,26% (n = 1) com nível grave. Dos pais avaliados com o 

ISSL, 36,84% (n = 7) não tiveram indicadores de estresse, 26,32% (n = 5) revelaram 

estresse na fase de resistência com maior vulnerabilidade na sintomatologia física, 

21,05% (n = 4) demonstraram estresse também na fase de resistência, porém com 

vulnerabilidade psicológica, 10,52% (n = 2) também revelaram estresse na fase de 

resistência, mas com vulnerabilidade mista ou seja, eles podem apresentar sintomas tanto 

da área física quanto psicológica, e 5,26% (n = 1) indicou estresse na fase de quase 

exaustão com vulnerabilidade na área psicológica, totalizando 63,16% (n = 12) dos 

participantes  a presença de estresse. 

Com a tabela 1 observa-se nos participantes índices elevados de ansiedade 

(participantes 2, 4, 6, 10, 12, 13, 16 e 18 com nível moderado). Nos colaboradores 14, 15 

e 19 (que possuem nível grave de indicadores de ansiedade) também houve elevado nível 

de depressão, e a maioria que indicou a presença de estresse (participantes 2, 18 e 19, em 

nível mínimo) também apresentou altos escores de indicadores de depressão.Assim, tais 

indicadores condizem com a afirmação de Cunha (2001) que considera presente a 

superposição  de sintomas em pacientes com ansiedade, como a presença de depressão. 

O Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF) de Baptista (2009) avalia três 

fatores: Afetividade/Consistência, Adaptação e Autonomia, permite também analisar a 

percepção do colaborador sobre o suporte familiar. 



  

Figura 3. Resultados da avaliação pré-intervenção do IPSF total e as três dimensões que o 

compõe: Afetividade, Adaptação e Autonomia. 

A figura 3 apresenta os seguintes resultados; Para o fator afetividade 31,58% (n = 

6) das participantes percebem o nível de afetividade entre os membros da família como 

alto, 21,05% (n = 4) como médio alto, também 21,05% (n = 4) o percebem como médio 

baixo e 26,32% (n = 5) como baixo.  No fator adaptação familiar, 31,58% (n = 6) das 

mães o percebem como alto, apenas 5,25% (n = 1) como médio alto, 42,11% (n = 8) como 

médio baixo e 21,05% (n = 4) como baixo o nível de adaptação entre os familiares. Com 

relação ao fator autonomia 31,58% (n = 6) percebem como alto o nível das relações de 

confiança, liberdade e privacidade na família, 26,32% (n = 5) como médio alto, e também 

26,32% (n = 5) indicaram nível médio baixo e 15,78% (n = 3) entendem como baixo o 

nível de autonomia entre os membros de suas famílias. 

Na avaliação total de percepção do suporte familiar do grupo avaliado 31,58% (n 

= 6) perceberam como alto, 15,78% (n = 3) como médio alto, 26,32% (n = 5) veem como 

médio baixo e também 26,32% (n = 5) percebem como baixo o suporte familiar que 

recebem.  
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O quadro a seguir demonstra que as mães cuja percepção de suporte familiar baixo 

(participantes 6,10,12,13,e 17) e a maioria que tiveram percepção médio baixo (4, 15 e 

16), apresentaram altos indicadores de ansiedade e depressão, corroborando aos estudos 

de Martin (2011), que comparam resultados de percepção de suporte familiar com 

indicadores de ansiedade e depressão em pais de crianças e adolescentes com Síndrome 

de Williams. Também encontra-se na literatura a associação de suporte familiar e 

depressão, demostrando que quanto pior o suporte familiar percebido, maior nível de 

depressão (BAPTISTA, 2009). 

 

Participantes 
BAI 

Ansiedade 

BDI 

Depressão 
IPSF Total 

01 Leve Mínimo Alto 

02 Moderada Mínimo Médio-Alto 

03 Leve Mínimo Alto 

04 Moderada Leve Médio-Baixo 

05 Mínimo Mínimo Médio-Alto 

06 Moderada Moderado Baixo 

07 Leve Mínimo Médio-Baixo 

08 Leve Mínimo Alto 

09 Mínimo Leve Médio-Baixo 

10 Moderada Moderado Baixo 

11 Mínimo Leve Alto 

12 Moderada Moderado Baixo 

13 Moderada Moderado Baixo 

14 Grave Moderado Médio-Alto 

15 Grave Grave Médio-Baixo 

16 Moderada Moderado Médio-Baixo 

17 Mínimo Moderado Baixo 

18 Moderada Mínimo Alto 

19 Grave Mínimo Alto 

Tabela 2. Comparação dos resultados individuais da avaliação pré-intervenção das mães para os 

indicadores de ansiedade, de depressão e percepção de suporte familiar. 

 

 O Inventário de Estilo Parental (IEP) de Gomide, 2006 avalia sete práticas 

educativas relacionadas ao desenvolvimento (práticas negativas - punição inconsistente, 

negligência, disciplina relaxada, monitoria negativa e abuso físico) ou inibição (práticas 

positivas - monitoria positiva e comportamento moral) de comportamentos antissociais.   

O índice de estilo parental (iep) é calculado pela diferença entre as somatórias das práticas 

educativas positivas e negativas, a partir deste valor obtém-se os percentis em que os 

resultados podem ser classificados como ótimo, acima da média, abaixo da média ou de 

risco. 



 

 
Figura 4. Resultado da avaliação pré-intervenção das práticas educativas positivas do 

IEP - Inventário de Estilo Parental de Gomide. 

 

 

 Na figura 4 observa-se o resultado do IEP - Inventário de estilos parentais. Para o 

resultado das práticas educativas positivas, 15,79% (n = 3) demonstraram uma prática de 

Monitoria Positiva ótima, 21,05% (n = 4) acima da média, enquanto 47,37% (n = 9) 

encontram-se abaixo da média e 15,79% (n = 3) indicaram comportamento de risco. 

Quanto a prática de Comportamento Moral 21,05% (n = 4) classificaram-se como ótimo, 

e também 21,05% (n = 4) definiram como abaixo da média e 57,90% (n = 11) dos 

integrantes demonstraram comportamento de risco para a prática de Comportamento 

Moral.  
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Figura 5. Resultado da avaliação pré-intervenção das práticas educativas negativas do 

IEP - Inventário de Estilo Parental de Gomide. 

 

Na figura 5 apresentamos os resultados para as práticas educativas negativas. 

Observa-se que para a prática de punição inconsistente 10,53% (n = 2) dos participantes 

apresentaram um ótimo desempenho e 57,89% (n = 11) tiveram desempenho acima da 

média, enquanto 15,79% (n = 3) indicaram um estilo parental abaixo da média e também 

15,79% (n = 3) um comportamento de risco para esta prática.  O grupo, ainda demostrou 

que 26,32% (n = 5) dos participantes têm um estilo parental ótimo para negligência e 

15,78% (n = 3) está acima da média, enquanto 31,58% (n = 6) encontram-se abaixo da 

média e 26,32% (n = 5)  demonstraram estilo parental de risco para negligência. Para a 

variável disciplina relaxada apenas 5,26% (n = 1) apresentaram ótimo estilo parental, 

10,52% (n = 2) encontraram-se acima da média, todavia 36,84% (n = 7) da amostra 

avaliada demostrou uma prática abaixo da média e 47.37% (n = 9) indicaram um estilo 

parental de risco. Para a prática de monitoria negativa encontramos no grupo 15,78% (n 

= 3) dos participantes obtiveram ótimo desempenho, 31,58% (n = 6) apresentaram-se 

acima da média, e também 31,58% (n = 6) abaixo da média, e 21,05% (n = 4) membros 

do grupo revelaram um estilo parental de risco para esta variável. O grupo demonstrou 
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que 47,37% (n = 9) dos participantes têm um ótimo estilo parental para a prática de abuso 

físico, entretanto 10,52% (n = 2) encontram-se abaixo da média e 42,11% (n = 8) 

revelaram um estilo parental de risco para esta prática. 

 

 
Figura 6. Resultado da avaliação pré-intervenção do IEP. 

 

Na figura 6 se identifica que no total apenas 5,26% (n = 1) dos participantes 

obtiveram um índice de estilo parental ótimo e 15,79% (n = 3) acima da média, enquanto 

42,11% (n = 8) encontram-se abaixo da média e 36,84% (n = 7) apresentaram estilos 

parentais de risco. Para o Inventário de Habilidades Sociais (IHS) de Del Prette e Del 

Prette (2001), avalia habilidades dos pais, relacionadas ao desempenho de papéis, que são 

agrupadas compondo os seguintes fatores: F1 - Enfrentamento e auto-afirmação com 

risco; F2 - Auto-afirmação na expressão de sentimento positivo; F3 - Conversação e 

desenvoltura social; F4 - Auto-exposição a desconhecidos e situações novas; e 

F5 - Autocontrole da agressividade A interpretação dos resultados está classificada em: 

Repertório bastante elaborado de habilidades sociais (HS); Repertório de HS acima da 

média; Repertório médio; Repertório de HS abaixo da média e Indicação de treinamento 

em HS quando os déficits se tornam fonte de problemas. 
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Figura 7. Resultados da Avaliação Pré-intervenção dos fatores que compõe o 

IHS - Inventário de habilidades sociais de Del Prette: F - 1 Enfrentamento e auto-

afirmação com risco; F - 2  Afirmação na expressão de sentimento positivo; F - 3 

Conversação e desenvoltura social; F - 4 Auto exposição à desconhecidos e situações 

novas e F - 5 Autocontrole da agressividade. 
 

Na figura 7 descreve os resultados da avaliação de cada um dos fatores que 

compõe o inventário de habilidades sociais. Para o fator enfrentamento e auto-afirmação 

com risco verificou-se que 10,53% (n = 2) apresentaram um repertório bastante 

elaborado; 21,05% (n = 4) encontram-se acima da média, 5,26% (n = 1) estão na média, 

também 5,26% (n = 1) abaixo da média e 57,90% (n = 11) dos pais indicaram necessidade 

de treinamento neste fator das habilidades sociais. Para o fator auto-afirmação na 

expressão de sentimentos positivos, 15,79% (n = 3) revelaram repertório bastante 

elaborado, 36,84% (n = 7) apresentaram-se acima da média, 5,26% (n = 1) na média; 

31,58% (n = 6) estão abaixo da média e 10,53 (n = 2) indicaram necessidade de 

treinamento neste fator.  
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Outro fator avaliado foi conversação e desenvoltura social, no qual 21,05% (n = 

4)  indicaram ter um repertório bastante elaborado, 15,79% (n = 3) acima da média, 

10,53% (n = 2) na média, e também 10,53% (n = 2) estão a baixo da média e 42,10% (n 

= 8) apresentaram indicação para treinamento. Para auto exposição à desconhecidos e 

situações novas, apenas 5,26% (n = 1) membro do grupo revelou repertório bem 

elaborado, 10,53% (n = 2) apresentaram-se acima da média, 5,26% (n = 1) demonstrou 

estar abaixo da média e a maior parte do grupo avaliado 78,95% (n = 15) indicaram 

necessitar de treinamento para este aspecto. Já para o fator autocontrole da agressividade 

a maioria do grupo 63,16% (n = 12) demonstrou repertório bastante elaborado, 21,05% 

(n = 4) indicaram estar acima da média, 10,53% (n = 2) estavam abaixo da média, e apenas 

5,26% (n = 1) indicou necessidade de treinamento neste fator. 

 

 

Figura 8. Resultado da avaliação pré intervenção do Repertório Total de Habilidades Sociais – 

IHS. 

 

Na figura 8 apresenta o resultado total das habilidades sociais dos pais, 10,53% (n 

= 2) possuem um repertório bastante elaborado para o desempenho das habilidades 

sociais, 26,32% (n = 5) encontram-se acima da média, apenas 5,26% (n = 1) na média, 
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10,53% (n = 2) estão abaixo da média e 47,36 % (n = 9) membros do grupo apresentaram 

um repertório de habilidades sociais muito deficitário, sendo indicados à participarem de 

programas de intervenção nesta área. 

 Figura 9. Resultado da avaliação pré-intervenção da qualidade de vida total e dos quatro 

domínios do Whoqol-brief : Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio-Ambiente 

 

 Na figura 9 o Whoqol-brief indica a qualidade de vida dos pais em quatro 

domínios que são: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio ambiente. De modo geral 

podemos compreender como mediana a percepção que os pais têm de sua qualidade de 

vida, 

 

2. Avaliação Pós-Intervenção 

 

Após a intervenção, em 12 sessões, foi aplicado um questionário de satisfação e uma 

avaliação pós-intervenção, categorizando as respostas de acordo com o conteúdo. 

A partir desses dados, pode-se fazer uma comparação entre a avaliação pré e pós-

intervenção. 
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Figura 10. Comparação dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de 

pais para o inventário de ansiedade (BAI). 

 

Na figura 10, 50% (n = 4) dos pais avaliados indicaram nível mínimo, 25% (n = 2) nível 

leve e também 25% (n = 2) nível moderado, nenhum dos participantes indicou nível grave 

de ansiedade na avaliação pós-intervenção. Pode-se verificar um aumento dos 

participantes que indicaram níveis mínimo e leve de ansiedade, e a diminuição dos 

participantes que demonstraram níveis moderado e grave deste aspecto da saúde mental. 

 

 

Figura 11. Comparação dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de 

pais para o inventário de depressão (BDI).  
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Na figura 11, 62,5% (n = 5) dos pais avaliados indicaram nível mínimo, 25% (n = 

2) nível leve e apenas 12,5% (n = 1) nível moderado, nenhum participante indicou nível 

grave de depressão na avaliação pós intervenção. Houve um acentuado aumento dos 

participantes que indicaram níveis mínimo de depressão, o nível leve de indicadores de 

depressão manteve-se com a mesma porcentagem. Nota-se ainda uma diminuição dos 

participantes que demonstraram níveis moderado e grave deste aspecto. 

 

  

 

Figura 12. Comparação dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de pais para 

o Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos - ISSL. 

Na figura 12,  12,5% (n = 1) dos pais revelaram a presença de estresse na fase de 

resistência com vulnerabilidade nos aspectos psicológicos; e também 12,5% (n = 1) 

apresentaram indicadores de estresse na fase de resistência, todavia com vulnerabilidade 

nos aspectos físicos e 75% (n = 6) dos participantes não indicaram a presença de estresse 

nesta avaliação. Percebe-se uma redução de 50% (n = 4) para 12,5% (n = 1)  indicaram a 

presença de estresse na fase de resistência com vulnerabilidade psicológica. 
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PART. 

ANSIEDADE - BAI DEPRESSÃO - BDI ISSL - ESTRESSE 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

9 Mínimo Mínimo Leve Mínimo 
Estresse - resist. 

Físicos 
Sem estresse 

10 Moderada Moderada Moderado Leve 
Estresse - resist. 

Psicológicos 
Estresse - resist. 

Físicos 

11 Mínimo Mínimo Leve Mínimo Sem estresse Sem estresse 

12 Moderada Leve Moderado Leve Sem estresse Sem estresse 

13 Moderada Mínimo Moderado Mínimo 
Estresse - resist. 

Psicológicos 
Sem estresse 

14 Grave Leve Moderado Mínimo 
Estresse - resist. 

Psicológicos 
Sem estresse 

15 Grave Moderada Grave Moderada 
Estresse - resist. 

Psicológicos 
Estresse - resist. 

Psicológicos 

16 Moderada Mínimo Moderado Mínimo Sem estresse Sem estresse 

Tabela 3. Comparação individual dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção dos pais para 

os inventários de Ansiedade (BAI), Depressão (BDI) e Estresse (ISSL). 

 
 

Na tabela 3 foram evidenciados todos os indicadores que apresentaram redução. Pode-se 

perceber uma redução dos indicadores de ansiedade dos participantes 12, 13, 14, 15 e 16; 

os indicadores de depressão apresentaram redução em todos os participantes que 

integraram o grupo de intervenção e nota-se uma redução também dos níveis de estresse 

dos participantes 9, 13 e 14.  A partir das figuras 10, 11 e 12 e da tabela 3 que comparam 

os resultados das avaliações pré e pós intervenção dos indicadores de ansiedade, 

depressão e estresse percebe-se  a diminuição destes indicadores em grande parte dos 

participantes. Além disso, verificamos que nas análises qualitativas do programa de 

intervenção sociodramático, há uma evolução na forma das participantes desempenharem 

seus papéis sociais, bem como na maneira de responderem aos desafios dramáticos 

vivenciados, com atitudes mais espontâneas e criativas.  Desse modo o surgimento de 

respostas mais espontâneas e criativas vêm ao encontro de uma diminuição dos 

indicadores de saúde mental das participantes. 

 

 

 

 



 

Figura 13. Comparação dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de pais para 

o IPSF total - Inventário de Percepção de Suporte Familiar. 

 

Na figura 13, 25% (n = 2) dos pais avaliados percebem como baixo o suporte que 

recebem, e 12,5% (n = 1) percebem como médio baixo, enquanto 25% (n = 2) dos pais 

que participaram da intervenção tem uma percepção médio alta e 37,5% (n = 3) uma 

percepção alta do suporte recebido de seus familiares. Notamos uma diminuição dos 

participantes que percebiam seu suporte como baixo e médio baixo e um aumento dos 

pais que percebiam o suporte familiar como alto e médio alto.  Essa mudança pode estar 

relacionada ao trabalho sociodramático, as mães vivenciaram uma série de atividades que 

promoveram uma melhora na forma como elas se percebem, bem como no 

desenvolvimento de suas inter-relações. Além disso, o próprio grupo se constituiu como 

um espaço para suporte social, o que pode ter diminuído a necessidade anterior (na 

avaliação pré- intervenção). 
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Figura 14. Comparação dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de pais para 

o IEP total - Inventário de Estilos Parentais. 

 

Na figura 14  observamos que 25% (n = 2) apresentaram comportamentos de risco, 

12,5% (n = 1) ficaram abaixo da média, enquanto 37,5% (n = 3) demonstraram estar 

acima da média e 25% (n = 2) revelaram um ótimo estilo parental. Houve uma diminuição 

nos índices de risco e abaixo da média nas práticas parentais realizadas e um aumento dos 

índices acima da média e ótimo nas práticas parentais dos pais que participaram do grupo. 

 

Figura 15. Comparação dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de pais para 

o IHS total - Inventário de Habilidades Sociais. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Risco Abaixo da Média Acima da Média Ótimo

%

Inventário de Estilos Parentais  Pré e Pós 
Intervenção do Grupo de Pais

IEP total PRÉ IEP total PÓS

0

10

20

30

40

50

60

70

Repertório
bastante

elaborado

Acima  da
Mediana

Repertório
Médio

Abaixo da
Mediana

Indicação p/
Treinamento

% Inventário de Habilidades Sociais Pré e 
Pós Intervenção do Grupo de Pais

IHS total PRÉ IHS total PÓS



 

Na figura 15 notamos que 50% das mães avaliadas apresentaram um bom 

desempenho em suas habilidades sociais, sendo que 25% (n = 2) encontram-se acima da 

média e também 25% (n = 2) demonstraram um repertório de habilidades sociais bastante 

elaborado. Percebemos também que 50% delas revela necessidades de cuidados no que 

diz respeito as suas habilidades sociais, sendo que 12,5% (n = 1) estão abaixo da média e 

37,5% (n = 3) das mães indicaram ainda necessidade de treinamento para o 

desenvolvimento de melhores habilidades sociais. Ao compararmos os resultados 

notamos a manutenção das mães que demonstraram repertório bem elaborado de 

habilidades para interagir socialmente, um leve aumento das mães que se classificaram 

acima da média, e uma diminuição das mães que foram indicadas para treinamento de 

habilidades sociais. 

 

 

PART. 

IPSF IEP IHS 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

9 
Médio-

Baixo 
Alto 

Acima da 

Média 
Ótimo 

Repert. 

Elaborado 

Repert. 

Elaborado 

10 Baixo Baixo Risco Risco Treinamento Treinamento 

11 Alto Alto 
Abaixo da 

Média 

Acima da 

Média 

Repert. 

Elaborado 

Repert. 

Elaborado 

12 Baixo Baixo 
Abaixo da 

Média 
Risco 

Acima da 

Média 

Acima da 

Média 

13 Baixo 
Médio-

Baixo 

Abaixo da 

Média 
Ótimo Treinamento 

Abaixo da 

Média 

14 
Médio-

Alto 
Alto 

Abaixo da 

Média 

Acima da 

Média 
Treinamento Treinamento 

15 
Médio-

Baixo 

Médio-

Alto 
Risco 

Abaixo da 

Média 
Treinamento 

Acima da 

Media 

16 
Médio-

Baixo 

Médio-

Alto 
Risco 

Acima da 

Média 
Treinamento Treinamento 

Tabela 4. Comparação individual dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção dos pais para 

os inventários de Percepção de suporte familiar (IPSF), Estilos Parentais (IEP) e Habilidades 

Sociais (IHS). 

 

 

 Na tabela 4, os participantes do grupo que demonstraram melhora em seus 

indicadores estão destacados na cor vermelha. Percebemos que as participantes 9, 13, 14, 



15 e 16 revelaram melhora na percepção do suporte familiar que recebem.  Nas práticas 

parentais, notamos um aumento nos indicadores de seis das oito mães que frequentaram 

os sociodramas tematizados,  as participantes 09, 11, 13, 14, 15 e 16 apresentaram certo 

desenvolvimento no papel de mãe, passando do roletaking para o roleplaying 

(MORENO, 1992) melhorando o desempenho desta relação. 

Com relação às habilidades sociais, ou ao desempenho de papéis sociais de um 

modo geral as participantes 13 e 15 evidenciaram um aumento em seus indicadores, e as 

participantes 9, 11 e 12 mantiveram bons indicadores de habilidades sociais, entretanto 

as participantes e 10, 14 e 16 continuaram apresentando dificuldades no desempenho de 

papéis sociais.  

 

 

Figura 16. Comparação da avaliação pré e pós-intervenção da qualidade de vida total e dos quatro 

domínios do Whoqol-brief : Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio-Ambiente  

 

Na figura 16 acima pode-se observar que para o domínio físico o grupo de mães 

que participou deste estudo demonstrou um nível de satisfação de 68,30%, para o domínio 

psicológico 66,67%, para as relações sociais 59,38%, com relação ao ambiente onde mora 

58, 39%. Para o nível total de qualidade de vida o grupo revelou um nível de satisfação 

de 63,46%. Ao compararmos os níveis de satisfação pré e pós intervenção que também 

podem ser observados no gráfico 16, percebemos um aumento de satisfação em todos os 

domínios do Whoqol-brief, inclusive para o índice de qualidade de vida total.  
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Podemos ainda perceber uma forma pouco flexível para desempenhar papéis e em 

consequência para lidar com as situações, e também dificuldades para encontrarem novas 

maneiras de enfrentar as dificuldades e conflitos, denotando condutas conservadas, ou 

seja, uma baixa manifestação da espontaneidade e criatividade. Os fenômenos de empatia 

e tele também não estavam presentes na maior parte das relações vivenciadas 

dramaticamente. 

Podemos identificar alguns pontos relevantes que transparecem nos resultados das 

avaliações pós-intervenção dos aspectos relacionais das mães.  A partir do sétimo 

encontro o grupo têm um novo movimento grupo de buscar de novas formas de lidar com 

as situações, o que nos aponta para alguns indícios de resgate da 

espontaneidade - criatividade (MORENO, 1972, 2008), e do desenvolvimento de relações 

empáticas, que ficaram um pouco mais presentes na décima sessão.  

No oitavo encontro percebe-se um avanço no desenvolvimento do papel social de 

mãe, deixando a fase do roletaking e iniciando o roleplaying (MORENO, 1992), é 

possível ainda perceber a partir do décimo encontro o desenvolvimento de outros papéis 

sociais, entretanto ainda com o suporte social construído no grupo que oferece segurança 

e gera sentimentos de capacidade para enfrentar novas situações,  conforme descreve 

Navarro (1999). 

O grupo se constituiu num suporte importante para as mães, contribuindo para o 

desenvolvimento de formas mais espontâneas de ser e estar no cotidiano, no 

estabelecimento de relações mais empáticas, melhorando os vínculos estabelecidos com 

os filhos, bem como em outras relações sociais (papéis sociais), o que por sua vez 

impactou nos resultados dos indicadores de saúde emocional e relacional das 

participantes, melhorando-os em sua maioria, pois conforme discutido anteriormente o 

resgate da espontaneidade e a capacidade de desenvolver relações empáticas melhoram 

aspectos da saúde emocional e relacional dos indivíduos, corroborando os resultados das 

avaliações pós intervenção. 

 

Integração dos resultados de ambos os estudos 

Os dois estudos verificaram melhoras em diversos indicadores das medidas 

utilizadas, com um desempenho de papel proativo na implementação das diferentes 

estratégias, e em seis das sete foram utilizadas por 100% dos cuidadores (Estudo 1). Outro 

dado que também se associa a esse elevado índice de adesão foram as avaliações positivas 



de satisfação e de possibilidades reais de uso das orientações que foram dadas no 

programa de educação comportamental, o que podemos observar o auxílio que os 

cuidadores receberam para desenvolver novos repertórios comportamentais dos filhos. 

Um aumento de bons indicadores de saúde mental e qualidade de vida foi verificado pela 

aplicação comum do WHOQOL.  

Indicadores comportamentais relatados pelos cuidadores como autoagressividade, 

estereotipias, irritabilidade, agitação, choro letargia, isolamento social, hiperatividade, 

desobediência, linguagem imprópria, problemas comportamentais internalizantes, 

externalizantes e totais (avaliados mediante o BPI-01, ABC, CBCL/1½5 e CBCL/6-18) 

diminuíram na fase pós e/ou seguimento em comparação com a fase pré do programa. 

Entretanto, não se verificou o mesmo resultado positivo no indicador comportamental de 

agressividade, verificado no inventário BPI-01. O mesmo aumentou na fase pós. É 

possível que as novas rotinas e estratégias de manejo comportamental implementadas 

pelos cuidadores influenciaram o aumento desses problemas de comportamento. Tendo 

em consideração um dos princípios básicos da Análise do Comportamento, é provável 

que esses comportamentos de agressividade pararam de ser reforçados e instalou-se um 

processo de extinção em que ocorrem naturalmente picos de resistência, aumentando a 

frequência de emissão desses comportamentos. 

Foi verificado também que indicadores relacionais como estilos parentais, 

habilidades sociais e percepção de suporte familiar nessa população, muitas vezes a expõe 

a maiores dificuldades no lidar diário com seu filho com DI (Estudo 2). 

A realização do programa auxiliou no acolhimento e cuidado das necessidades 

trazidas pelo grupo, e no decorrer das sessões é notável a redução dos indicadores de 

ansiedade, depressão e estresse. Assim, apresenta-se uma melhora nos resultados de suas 

práticas parentais, e nos encontros demonstraram evolução no desempenho do papel de 

mãe, passando do roletaking para o roleplaying, demonstrando certo grau de liberdade 

em sua realização, com a proposta de explorar, experimentar e desenvolver o papel 

desempenhado. 

 

Conclusão 

A condução dos programas verificou que os cuidadores desempenharam um papel 

pró-ativo na implementação das diferentes estratégias. Indicadores de adesão e fidelidade 

em relação ao cumprimento das orientações do programa também foram adequados. 



Outro dado positivo foram as avaliações positivas de satisfação e de possibilidades reais 

de uso das orientações dos programas na rotina do dia-a-dia. Tratando-se de programas 

desenvolvidos em contexto grupal e em um curto espaço de tempo, os resultados revelam 

que os cuidadores foram auxiliados no desenvolvimento de novos repertórios 

comportamentais dos filhos e deles próprios relativos a indicadores de saúde mental e 

qualidade de vida. As evidências empíricas verificadas mediante uso de instrumentos 

padronizados de avaliação dos estudos também mostraram resultados positivos quanto à 

eficácia dos programas. Em função da literatura consultada sobre estudos brasileiros 

sobre o tema foi verificado que o trabalho é pioneiro com intervenção multimodal 

psicoeducativa. Entretanto, recomenda-se que estudos futuros contemplem, também, 

nessas avaliações outros cuidadores, membros da família, assim como professores. Isto 

permitiria verificar possibilidades de generalização de muitos dos ganhos verificados. 

Recomenda-se que novos estudos sejam realizados com desenho experimental e 

que os cuidadores e crianças possam receber outros apoios adicionais durante o período 

de tempo após a intervenção, para verificar se as melhoras são mantidas ao longo do 

tempo.   
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