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RESUMO 

 

MARTIN, M.A.F. Grupo de suporte familiar e treino de práticas parentais e 

habilidades sociais para pais de crianças e adolescentes com Síndrome de 

Williams. 2011. 120 f. Dissertação (Mestrado) - Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011. 

 

A Síndrome de Williams (SW) é causada por uma aneusomia segmentar devido à 

deleção de múltiplos genes no braço longo do cromossomo 7 (região 7q11.23), sendo 

caracterizada por alterações cognitivas e comportamentais, excessiva sociabilidade, com 

dificuldades de linguagem, tendo melhor desempenho na linguagem expressiva do que 

na receptiva, e déficit intelectual de graus variados. Para os pais, o impacto de ter um 

filho com alterações do seu desenvolvimento típico, especialmente quando associada a 

alterações cognitivas e comportamentais, é muito grande, trazendo nova realidade à 

família como um todo. Vários estudos têm demonstrado maior incidência de problemas 

de saúde mental, especialmente maior índice de sinais de ansiedade, depressão e 

estresse em pais de crianças com deficiência intelectual do que na população geral. 

Assim o presente trabalho se propôs a desenvolver, implementar e avaliar a eficácia de 

um programa de suporte familiar, treino de práticas parentais e habilidades sociais para 

pais de crianças e adolescentes com SW. Para isso, foram avaliados problemas de 

comportamento (Adult Self-Report-ASR) e indicadores de saúde mental como estresse 

(ISSL), ansiedade (Inventário de Ansiedade Beck), depressão (Inventário de Depressão 

Beck), além de estilos parentais (Inventário de Estilos Parentais), habilidades sociais 

(IHS), percepção de Suporte Familiar (IPSF) e qualidade de vida (WHOQOL-bref) no 

grupo de pais. Após isso, houve a implementação de um grupo de suporte familiar, 

treino de práticas parentais e habilidades sociais para pais com sete encontros semanais 

que trataram de cada um dos temas avaliados. Foi constituído assim um espaço de 

discussão onde cada um dos temas foi tratado pelo grupo. Após isso, houve nova 

aplicação desses instrumentos para avaliar mudanças nos indicadores. Participaram 

desse processo inicialmente treze pais dos quais oito concluíram todo o processo. Os 

dados dos instrumentos foram analisados por meio de suas padronizações e comparados 

antes e após a intervenção. Como resultados observaram-se, nos indicadores de saúde 

mental, presença de sinais de ansiedade e depressão além de características de estresse 

na fase de resistência, com sintomatologia psicológica. Com relação às características 

de práticas parentais, habilidades sociais e qualidade de vida no grupo de pais, foi 

possível observar que alguns pais demonstraram prática de monitoria positiva como 

abaixo da média e práticas de punição inconsistente com estilo parental de risco. Com 

relação aos índices de habilidades sociais, observou-se que quase metade dos 

participantes apresentaram um repertório para as habilidades sociais abaixo da média ou 

muito deficitário. Com relação à presença de problemas de comportamento indicado 

pelo ASR, há indicadores de problemas associados à ansiedade/depressão e isolamento, 

além de alguns indicativos de comportamento agressivo. De modo geral, após a 

intervenção, índices em muitas áreas avaliadas apresentaram redução. Demonstrando 

assim, como conclusão, eficácia do programa de suporte familiar, treino de práticas 

parentais e habilidades sociais para pais de crianças e adolescentes com Síndrome de 

Williams. 

 

Palavras-Chave: Grupo; Suporte familiar; Práticas parentais; Habilidades sociais; Pais; 

Síndrome de Williams. 



 

 

ABSTRACT 

 

MARTIN, M.A.F. Family support group and training of parenting practices and 

social skills for parents of children and adolescents with Williams syndrome. 2011. 

120 f. Dissertação (Mestrado) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011. 

 

The Williams Syndrome (WS) is caused by an aneusomia due to the deletion of 

multiple genes on the long arm of chromosome 7 (7q11.23 region), characterized by 

cognitive and behavioral changes, excessive sociability, language difficulties with better 

expressive language performance than receptive one and intellectual disability of 

varying degrees. For parents, the impact of having a child with changes on typical 

development, especially when correlated to cognitive and behavioral changes, is huge, 

affecting the family as a whole. Several studies have shown a higher incidence of 

mental health problems, especially higher level of anxiety, depression and stress in 

parents of children with intellectual disabilities compared to general population. This 

study aims to develop, implement and evaluate the effectiveness of a family support 

program, training of parenting styles and social skills for parents of children and 

adolescents with WS. For this, we assessed behavior problems (Adult Self-Report-ASR) 

and mental health indicators such as stress (ISSL), anxiety (Beck Anxiety Inventory), 

depression (Beck Depression Inventory) as well as parenting styles (Inventory Parenting 

Styles), social skills (IHS), perception of Family Support (IPSF) and quality of life 

(WHOQOL-bref) in the group of parents. After that, occurred a group of family 

support, training of parenting practices and social skills for parents with seven weekly 

meetings that deal with each of the subjects evaluated. A space for discussion was 

constituted where each subject was treated by the group. After that, the instruments 

were again used to assess changes in indicators. Thirteen parents took initially part in 

this process but only eight have completed the entire process. Instrument data were 

analyzed through their standardization and compared before and after intervention. As 

results signs of anxiety and depression as well as characteristics of stress in the 

resistance stage, with psychological symptoms were observed in mental health 

indicators. With regard to the characteristics of parenting practices, social skills and 

quality of life, we observed that some parents showed positive monitoring practice as 

below average and inconsistent punishment practices with parental style of risk. 

Moreover, almost half of the participants had a repertoire for social skills below average 

or very deficient. Regarding the presence of behavior problems indicated by the ASR, 

there are indicators of problems related to anxiety/depression and isolation, and some 

indicators of aggressive behavior. Generally, many indicators evaluated after the 

intervention were reduced. As conclusions, these results demonstrated the effectiveness 

of the family support program, training in parenting practices and social skills to parents 

of children and adolescents with WS. 

 

Key words: Group, Family support, Parenting practices, Social skills, Parents, Williams 

syndrome. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente trabalho se localiza dentro de projetos de pesquisa mais amplos 

desenvolvidos no Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento sob 

responsabilidade dos professores Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira e Luiz Renato 

Rodrigues Carreiro. Tais projetos têm foco na identificação de padrões cogntivos e 

comportamentais de crianças com síndromes genéticas, como a Síndrome de Williams-

Beuren.  

 

Durante todo o percurso de trabalhos de pesquisa desenvolvidos com essa 

população, os pais/mães foram ouvidos em processos avaliativos e de anamnese. Nestas 

situações observou-se deles grande preocupação em como lidar com seu filho, 

especialmente pela falta de conhecimento sobre a doença e como agir frente às 

dificuldades cotidianas. Tais fatores foram muitas vezes, nos relatos dos pais, 

relacionados a dificuldades emocionais, como possíveis sinais ansiedade, estresse, 

tristeza e angústia. 

 

 Com este estudo objetiva-se identificar possíveis problemas de comportamento, 

estilos parentais, habilidades sociais, avaliar indicadores de saúde mental e qualidade de 

vida dos pais das crianças e adolescentes com Síndrome de Williams-Beuren (SWB), já 

que tais estudos são ainda incipientes. Além disso, busca-se a implementação e 

avaliação de um programa de suporte familiar, treino de práticas parentais e habilidades 

sociais na forma grupal para estes pais. Tal procedimento instaura um espaço de 

discussão que possibilita identificar a experiência vivenciada pelos pais bem como as 

dificuldades no cotidiano com seu filho, orientá-los com relação à SWB, propor e 

realizar intervenções que facilitem esse processo e viabilizem o reconhecimento e 

reorganização dos papéis desempenhados por eles. 

 

Tal síndrome genética é causada por uma aneusomia segmentar devido à deleção 

de múltiplos genes no braço longo do cromossomo 7 (região 7q11.23), associada a 

alterações cognitivas e comportamentais, caracterizada por excessiva sociabilidade, 

preservação de habilidades de linguagem mas com déficit intelectual de leve a 

moderado (MERVIS, 2003; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008; TEIXEIRA et 

al., 2010).  
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 Para os pais, o impacto de detectar que o filho apresenta algum problema que 

altere o curso do seu desenvolvimento típico, e que por esse motivo precise de cuidados 

constantes, normalmente é muito grande, trazendo nova realidade à família como um 

todo. Inicialmente os pais experimentam a perda de suas expectativas e sonhos, 

entretanto, tanto a profundidade quanto a extensão deste impacto dependerão da 

dinâmica interna de cada família que, aos poucos, desenvolve estratégias para enfrentar 

a nova realidade (BRUNHARA; PETEAN, 1999; BASTOS; DESLANDES, 2008). 

 

Para sustentar o papel de protetor e cuidador, quando se tem um filho com 

deficiência, é importante que os pais conheçam as principais alterações associadas ao 

quadro clínico de seus filhos, especialmente quando a condição de saúde identificada 

está associada a problemas cognitivos (como déficits intelectuais) e comportamentais. É 

relevante ainda que conheçam quais são os tratamentos e encaminhamentos necessários 

e quais as melhores formas de lidar com as novas situações que terão de enfrentar. Além 

disso, eles também precisam ser acolhidos, e ter um espaço para conversar sobre suas 

dúvidas e dificuldades. 

 

É possível encontrar, na área comportamental, uma série de referências com 

resultados positivos em pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de estratégias de 

capacitação e treinamento de pais na promoção de comportamentos adaptativos de 

crianças com dificuldades acadêmicas, de relacionamento, problemas de conduta e 

comportamento (McMAHON, 1999; MARINHO, 2000; MELO E SILVARES, 2003; 

SILVARES, 2004; PINHEIRO et al., 2006; COELHO E MURTA, 2007; BOLSONI-

SILVA; SILVEIRA; MARTURANO, 2008; FERNANDES et al., 2009). São 

encontrados também estudos de treinamentos de pais que tem se revelado eficazes no 

atendimento a diversos quadros clínicos como de crianças com deficiência intelectual, 

transtornos invasivos, problemas de comportamento externalizantes e internalizantes, 

paralisia cerebral, que visam além do desenvolvimento de comportamentos adaptativos 

dos filhos, a intervenção sobre a saúde mental e relacional dos pais (PINHEIRO; 

HAASE; DEL PRETTE, 2002; FREITAS et al., 2008) 

A deficiência intelectual em crianças é um fator de estresse para pais. Majumdar, 

Pereira e Fernandes, (2005) estudaram três grupos de pais de crianças que apresentam 
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níveis intelectuais diferentes (com deficiência de grave a moderado, com deficiência de 

leve a limítrofe e sem deficiência) e revelam que quanto maior o nível de deficiência 

cognitiva, maior a vulnerabilidade dos pais/mães ao estresse. O mesmo estudo indica 

que o nível de ansiedade também se apresenta maior em mães de crianças com 

deficiência intelectual de grave a moderada do que em mães de outros grupos 

(MAJUMDAR; PEREIRA; FERNANDES, 2005). 

Desse modo, estudos como este que pretendem compreender a dinâmica e 

intervir nas famílias com filhos que apresentam síndromes genéticas associadas à 

deficiência mental contribui também para a integração destas crianças no contexto 

social e melhoria da qualidade de vida dos membros da família. Para Glat (1996) quanto 

mais integrada à sua família, a criança com alterações em seu desenvolvimento for, 

mais a família propiciará a ela participar e usufruir dos recursos e serviços da 

comunidade. 
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2-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1-Família e criança com deficiência 

 

 

 Todo trabalho desenvolvido com crianças, independentemente do enfoque dado, 

obrigatoriamente terá que se voltar para a família, pois as crianças são parte integrante 

desse contexto sofrendo influências destes em seu desenvolvimento, e também 

interferindo na formação da dinâmica familiar (FÁVERO, 2005). 

 

Para Maldonado (1999), a rede familiar, que envolve pais e filhos é bastante 

complexa uma vez que o comportamento de um tem influência no comportamento do 

outro. Além disso, tal configuração é dinâmica e pode sofrer alterações com o passar do 

tempo. Ainda segundo a autora, a comunicação e a interação dos familiares constituem 

fortes elementos para o funcionamento das suas relações. Desse modo, o grupo familiar 

estabelece uma grande diversidade de dinâmicas relacionais e seu funcionamento é 

alterado a partir da mudança de qualquer membro que faça parte dele (MALDONADO, 

1999; SILVA; DESSEN, 2001).  

 

Conforme Omote (1990) toda a família pode passar por alterações com o 

nascimento, de uma criança deficiente, ocorrendo mudanças nas interações e na 

dinâmica intra-familiar. A família vivencia uma série de sentimentos frente a um 

diagnóstico de deficiência, ou seja, frente à perda da criança esperada. Nesta situação 

pode ser experimentado, segundo Vash (1988), choque, negação, raiva, tristeza e culpa, 

até que consiga atingir uma nova adaptação e reestruturação da família, que pode variar 

de acordo com os recursos emocionais de cada membro. 

 

Além disso, conforme Cavalcante (2003), no caso de membros da família com 

deficiência mental, são solicitados cuidados constantes e que geralmente avançarão por 

toda a vida, causando repercussões nas dinâmicas, identidades e papéis familiares. Há 

uma alteração em toda a configuração desta família que necessita cuidar e muitas vezes 

perceber quais são as necessidades da criança com deficiência (BRUNHARA; 

PETEAN, 1999; BASTOS; DESLANDES, 2008). 

  



16 

 

Síndromes genéticas associadas à deficiência mental apresentam elevados 

índices de prevalência de problemas de comportamento e transtornos psiquiátricos 

(GARCÍA-NONELL et al., 2003; ANTONELL et al., 2006; O'HEARN; LUNA, 2009). 

Assim como no desenvolvimento típico, muitos desses problemas comprometem o 

funcionamento da criança dentro do contexto familiar, escolar e social, constituindo um 

objetivo importante dos programas de intervenção com pais (FERNANDES et al., 

2009). Cabe destacar que embora a definição de problemas de comportamentos seja 

controversa entre autores, pode-se compreendê-los como déficits ou excessos 

comportamentais que dificultam o acesso da criança a novas contingências de 

reforçamento, que por sua vez, facilitariam a aquisição de repertórios relevantes de 

aprendizagem (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003). Esses aspectos, somados às 

dificuldades dos pais para conciliar os problemas cotidianos, têm levado pesquisadores 

de diferentes áreas do desenvolvimento infantil a criarem programas específicos de 

treinamento de pais visando capacitá-los para a promoção de comportamentos 

adaptativos e amenização de problemas de comportamento de crianças com síndromes 

genéticas e deficiência cognitiva associada (YOUNG; AMARASINGHE, 2010; 

NAJDOWSKI et al., 2008; LEYFER et al., 2006). 

 

Em estudos sobre deficiência mental e família, Silva e Dessen (2001), relatam 

que os sentimentos dos pais em relação a sua criança com deficiência são de extrema 

importância para o desenvolvimento da criança, adaptação e o bem estar familiar. Tais 

autores destacam que, em geral, quando pressionados pelo contexto social, se a família 

não viveu um processo de superação, aceitação e inclusão desta criança, os pais tendem 

a desenvolver sentimentos desagradáveis, como culpa, mágoa e sofrimento, levando-os 

a limitarem as atividades sociais e culturais de seus filhos com deficiência. 

 

Segundo Glat (1996), quanto maior a integração da criança com deficiência em 

seu grupo familiar, maior serão os benefícios e cuidados proporcionados pela família no 

que tange a utilização de serviços e recursos da comunidade, e em consequência melhor 

será sua integração a vida social.  

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O'Hearn%20K%22%5BAuthor%5D
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2.2-Síndrome de Williams-Beuren  

 

 A Síndrome de Williams-Beuren (SWB), foi descrita independentemente, em 

1961 e 1962, por Williams e Beuren, a partir da observação de pacientes com 

características faciais típicas associadas à estenose supravalvular da aorta, hipercalcemia 

infantil e deficiência mental (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2006). 

 

 Esta síndrome é uma desordem genética rara, causada por uma microdeleção 

hemizigótica de cerca de 20 a 26 genes no braço longo do cromossomo 7 (7q11.23). 

Esta supressão pode ser confirmada geneticamente usando hibridização fluorescente in 

situ (FISH) ou pelo estudo de marcadores polimórficos, ambos os métodos para detectar 

a microdeleção de 7q. Esse processo é necessário pois o amplo espectro do fenótipo 

clínico pode mascarar o quadro clínico, especialmente no primeiro ano de vida 

(SUGAYAMA et al., 2007; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008). A incidência da 

SWB é de 1:20.000 até 1:50.000 nascidos vivos e a prevalência acima de 1:7.500 

nascidos vivos (ROSSI et al., 2006, MEYER-LINDENBERG; MERVIS; BERMAN, 

2006; ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007, SUGAYAMA et al., 2007).  

 

 O fenótipo da SWB pode apresentar certa variabilidade que inclui características 

faciais típicas, apresenta bochechas proeminentes, narinas antevertidas, filtro nasal 

longo, proeminência periorbitária e boca grande com lábios volumosos. Estão presentes 

também alterações renais e cardíacas, sendo as mais comuns a estenose aórtica 

supravalvular e a estenose da artéria pulmonar, além de hipertensão sistêmica, 

hipercalcemia e hiperacusia (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2006; 

ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; MARTENS; WILSON; 

REUTENS, 2008) 

 

 A deficiência mental é comum na SWB variando o grau de comprometimento 

entre leve e moderado, sendo seu maior prejuízo nas funções viso-espaciais, e 

aprendizagem (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2006; ROSSI; 

MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007, MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008), 

além das dificuldades de linguagem, tendo melhor desempenho na linguagem 

expressiva do que na receptiva (TEIXEIRA et al., 2010). 
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 No Brasil, estudos de Rossi, Moretti-Ferreira e Giacheti (2007) revelaram que o 

perfil comunicativo dos indivíduos com SWB é caracterizado pela facilidade na 

interação e comunicação, eles buscam estratégicas comunicativas como clichês, 

entonações, recursos sonoros e prosódicos e pausas de preenchimento do espaço 

comunicativo com o interlocutor, ou quando essas estratégias não são suficientes 

utilizam-se de comportamentos verbais ecolálicos e perseverativos. O estudo conclui 

que apesar destes recursos representarem impactos sócio-comunicativos diferentes, eles 

são resultados de limitações lingüísticas, relacionadas aos aspectos estruturais ou 

funcionais da linguagem. Tais resultados também são observados no trabalho de 

Teixeira e colaboradores (2010). 

 

 As pessoas com SWB são excessivamente sociáveis, apresentam uma 

personalidade cativante, são extremamente corteses e educados, geralmente não sentem 

medo de pessoas estranhas, são pouco seletivas no relacionamento interpessoal 

(inclusive com pessoas estranhas ao convívio familiar e social rotineiro), demonstram 

melhor relacionamento com adultos que com seus pares, têm boa capacidade para 

comunicar e perceber sentimentos de outras pessoas, entretanto alguns estudos também 

referem a presença de ansiedade e fobias (MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008). 

 

Transtorno generalizado de ansiedade, transtorno fóbico e depressão são 

problemas psiquiátricos que se associam à SWB. Trata-se, pois de um quadro clínico 

complexo que pode condicionar problemas sérios para a criança e/ou adolescente e, 

precisar em muitos casos, de tratamentos psicoterapêuticos, apoio pedagógico e 

intervenções farmacológicas (RUGGIERI; ARBERAS, 2003; SUGAYAMA et al., 

2007; ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; TEIXEIRA et al., 2010). 

 

 Os sinais do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

também são comuns em crianças com SWB (PASCUAL-CASTROVIEJO et al., 2004). 

Leyfer e colaboradores (2006) realizaram a avaliação de 119 crianças de 4 a 16 anos de 

idade, onde observaram que 64,7% do total preenchiam os critérios clínicos para 

TDAH, segundo o DSM-IV, sendo que destes, 68,8% tinham o tipo predominantemente 

desatento, 25,9% tinham o tipo combinado (desatenção mais hiperatividade/ 

impulsividade), e 3,9% tinham o tipo predominantemente hiperativo/impulsivo. O 

estudo do TDAH na SWB revela um desafio para pesquisadores, pela presença de dois 
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transtornos: um primário, a própria síndrome e outro que poderá se manifestar no 

decorrer do desenvolvimento da criança, neste caso o TDAH (SUGAYAMA et al., 

2007), muitas vezes acentuando problemas presentes na síndrome como dificuldades de 

aprendizagem em função da deficiência intelectual ou comportamentos de oposição ou 

perseveração.  

Com relação aos estudos sobre acompanhamento de pais de crianças com SWB, 

foram feitas pesquisas em bases de dados (Pubmed, Scielo e BVS-PSI) com palavras 

chaves concernentes ao estudo como: suporte familiar, grupo de pais, síndrome de 

Williams, SWB, dentre outras, além de suas variações em inglês. Foram encontrados 

poucos artigos especificamente sobre avaliações indicadores de saúde mental com pais 

de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams. O artigo que mais se relaciona a 

esse tema é o de Gosch (2001) que avalia a quantidade de estresse em mães de crianças 

com retardo mental, como Síndrome de Down, Síndrome de Williams e retardo mental 

de diferentes etiologias.  

Desse modo, buscou-se nortear a compreensão das possibilidades de intervenção 

e problemas enfrentados pelos pais utilizando-se de pesquisas já realizadas com outros 

distúrbios do desenvolvimento que também estão associados à deficiência intelectual 

e/ou alterações cognitivas e comportamentais como a Síndrome de Down e Autismo. 

 

2.3-Indicadores de saúde mental em pais de crianças com deficiência intelectual 

As famílias de crianças com deficiência intelectual revelam grande risco para a 

manifestação de uma diversidade de sintomas e comportamentos que interferem na 

dinâmica familiar e no desenvolvimento psicossocial dos indivíduos que integram essa 

família. Bosa (2006) ao abordar as intervenções com autistas ressalta a importância do 

trabalho com as famílias. Tal autora destaca a relevância de se levar em conta as 

necessidades individuais das pessoas que estão sendo assistidas, suas diferentes visões e 

expectativas, bem como a necessidade de ajudá-las a avaliar os fatores estressores e as 

soluções dos problemas. Menciona ainda o valor do grupo como suporte emocional, no 

ensino de técnicas de manejo com a criança e de informações sobre o transtorno. 
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A avaliação familiar realizada por Sanchez e Baptista (2009) comparando 

sintomas depressivos e estresse em mães de crianças autistas com mães de crianças não 

autistas, não destaca diferenças entre elas. Entretanto, a revisão sistemática realizada por 

Fávero e Santos (2005) sobre o impacto psicossocial em famílias de crianças autistas 

demonstra à existência de estresse parental, sendo as preocupações com relação ao 

prejuízo cognitivo, agressividade e o atraso linguístico as mais presentes. É importante 

mencionar que tais autores também observaram um melhor ajustamento familiar quando 

a gravidade do transtorno diminuiu ou quando é relatada maior presença de suporte 

social (apoio profissional, orientação, treinamento de pais, terapia de casal). 

Ainda com relação à maneira como as mães de crianças autistas lidam com 

eventos estressores, Schimidt, Dell‟Aglio e Bosa (2007) identificaram que na maioria 

das vezes as mães utilizam a ação direta, como sua principal estratégia frente as 

dificuldades das atividades diárias e os problemas de comportamento do filho autista, ou 

seja, agem sobre o estressor na busca da solução do problema. É importante salientar 

que a maioria das mães do estudo de Schimidt, Dell‟Aglio e Bosa (2007) recebiam 

orientação de profissionais (suporte social) para o manejo das dificuldades dos filhos 

com autismo, o que pode favorecer a utilização de estratégias positivas. Entretanto, para 

lidar com as próprias emoções frente a situações estressantes, as mães tendem a evitar 

os problemas, afastando-se ou assumindo outra atividade. Diante desta situação, na qual 

as mães conseguem ter uma ação efetiva diante das dificuldades dos filhos, mas não 

com as próprias emoções, os autores destacam a importância de grupos de apoio e 

orientação às mães visando à utilização de estratégias que possibilitem o alívio do 

estresse materno. 

A deficiência intelectual em crianças é um fator de estresse para pais, os estudos 

de Majumdar, Pereira e Fernandes (2005) revelaram através de pesquisa com três 

grupos de pais de crianças com diferentes níveis intelectuais, (deficiência de grave a 

moderado, deficiência de leve a limítrofe, sem deficiência) que quanto maior o nível da 

deficiência cognitiva, maior a vulnerabilidade dos pais (pai e mãe) ao estresse, sendo 

que em mães de crianças com níveis mais altos de deficiência esta vulnerabilidade é 

significativamente maior do que em seus cônjuges. O mesmo estudo revela ainda que o 

nível de ansiedade em mães de crianças com deficiência intelectual grave a moderado é 

significativamente maior do que nas mães dos outros grupos. 
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As pesquisas de Majumdar, Pereira e Fernandes (2005) e Silva e Dessen (2001), 

com pais de crianças com deficiência intelectual apontam fatores como diminuição do 

tempo de lazer, grau da deficiência intelectual da criança, falta de apoio social, nível de 

escolaridades dos pais, renda familiar, dentre outros como responsáveis pelo aumento 

da probabilidade de vivências de estresse e ansiedade experimentadas pelos pais. 

Os estudos de Cherubini, Bosa e Bandeira (2008) investigando o estresse e 

autoconceito de pais/mães de meninos com Síndrome do X-frágil (SXF), meninos com 

Síndrome de Down (SD) e meninos com desenvolvimento típico identificaram maior 

incidência de distúrbios psiquiátricos nas mães do grupo SXF que apresentavam 

agorafobia e transtorno de pânico; no grupo de mães com SD a maior incidência foi de 

depressão e ansiedade generalizada; a depressão também apareceu no grupo de mães 

com desenvolvimento típico (DT), porém com menor incidência. Todavia os pais das 

crianças com SXF são os que apresentam percentuais menores de sintomas 

psiquiátricos, ao serem comparados às mães e aos pais de outros grupos.  

No que diz respeito ao estresse a pesquisa dos autores mencionados revela que 

não há diferença significativa entre os grupos, entretanto os pais/mães de crianças com 

desenvolvimento típico indicaram menor ocorrência de estresse, ao serem comparados 

aos outros grupos. Há um predomínio das mães do grupo SXF na fase de resistência do 

ISSL, com sintomas físicos e psicológicos, já os pais deste grupo apresentam apenas 

sintomas psicológicos (CHERUBINI, BOSA e BANDEIRA, 2008). 

Schimidt e Bosa (2003) através de uma extensa revisão bibliográfica 

demonstram intensas manifestações de estresse e ansiedade em pais de crianças com 

autismo. Segundo eles, as condições físicas e mentais da criança com autismo 

aumentam a demanda por cuidados e em consequência aumenta o nível de dependência 

dos pais, constituindo um potencial estressor para a família. Além disso, tais autores 

descrevem que algumas pesquisas apontam para a mãe, como alvo de maior estresse, 

por considerar que seja dela a maior responsabilidade sobre os cuidados da criança que 

são intensos e prolongados. 

Além de indicadores de estresse e ansiedade foram encontradas pesquisas que 

avaliaram a presença de indicadores de depressão em pais de crianças com autismo e 

deficiência intelectual.  
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Olsson e Hwang (2001) avaliaram indicadores de depressão utilizando o  

Inventário de Depressão de Beck – BDI em 216 famílias com crianças com autismo 

e/ou deficiência intelectual, sua pesquisa indicou que o esforço no cuidado e atenção às 

crianças com deficiência coloca pais/mães em risco de depressão, sendo que mães de 

crianças com autismo demonstraram escores mais elevados do que mães de crianças 

com deficiência intelectual sem autismo, que por sua vez apresentaram escores mais 

elevados do que mães de crianças com desenvolvimento típico. Os pais normalmente 

indicam escores de depressão menor do que as mães, como explicação para isso são 

levantadas algumas hipóteses: a primeira é de que tal como nos quadros de ansiedade e 

estresse a mãe se dedique a maior parte dos cuidados e trabalhos práticos, outra é de que 

os pais demonstrem seu sofrimento de outras formas, daí a importância de ser incluída, 

em novos estudos, a avaliação de outros aspectos psicológicos, além da depressão. 

É importante mencionar também os riscos de desajustes psicossociais e de 

prejuízos na qualidade de vida a que estão expostos os pais e/ou cuidadores, devido às 

restrições sociais, emocionais e físicas a que se submetem ao cuidarem de crianças com 

transtornos mentais. O recente estudo de Marini e colaboradores (2010), realizado com 

crianças, entre quatro e quinze anos de idade, pacientes psiquiátricos e com seus 

cuidadores, teve o objetivo de avaliar a sobrecarga dos pais. O conceito de sobrecarga 

foi diferenciado em duas dimensões, objetivo (são as consequências negativas que 

podem surgir a partir do exercício do papel de cuidador, tais como alterações na rotina, 

diminuição da vida social e profissional, perdas financeiras, realização de tarefas e 

supervisão de comportamentos problemáticos) e subjetivo (são às percepções, 

preocupações, sentimentos negativos e incômodos gerados a partir da vivência como 

cuidador de um paciente psiquiátrico).  

Os resultados do estudo de Marini e colaboradores (2010) permitiram corroborar 

o que outros estudos já mostram com relação à grande maioria dos cuidadores serem 

mulheres, principalmente as mães dos pacientes, sobre as quais recaem, portanto a 

maior sobrecarga. Elencam as principais fontes de sobrecarga objetiva, como sendo as 

tarefas cotidianas de assistência ao paciente, e de sobrecarga subjetiva, aparecem as 

alterações na vida social e profissional dos cuidadores e na supervisão de 

comportamentos problemáticos, assim os autores observam que a presença de crianças 

com comportamentos disruptivos, de ansiedade, de humor, hiperatividade, atenção, 
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entre outros geram mudanças no ambiente, impactando no ambiente familiar.  Destaca-

se em tal estudo a sobrecarga de ordem emocional gerada sobre os cuidadores, o 

sofrimento gerado no cotidiano e a importância de estabelecer intervenções que 

possibilitem melhorar a qualidade de vida dos cuidadores. 

O estudo realizado por Pereira e Pereira Jr. (2003) com familiares de pacientes 

psiquiátricos destaca três tipos de encargos às famílias: financeiro, físico e emocional, 

também classificados em objetivos (tempo para a assistência, diminuição do tempo para 

lazer e socialização, econômico e dificuldade para trabalhar) e subjetivos 

(desenvolvimento de sintomas de ansiedade, efeitos psicossomáticos, sentimentos de 

culpa e vergonha, desconhecimento dos distúrbios mentais e isolamento social). Tais 

autores identificaram quatro categorias projetadas sobre os conteúdos das entrevistas 

realizadas, estas são importantes para a compreensão do relacionamento estabelecido 

entre família e paciente: descompasso temporal, culpa, conflitos e perdas. Desse modo, 

tal trabalho conclui que a vivência destes sentimentos e emoções por parte dos 

familiares, revela a necessidade de suporte e de intervenções que acolham estes 

cuidadores e favoreçam a criação de uma dinâmica de ajuda mútua. 

Os grupos de suporte e orientação para pais de crianças com deficiência 

intelectual demonstram ser bastante eficientes, pois contribuem para aumentar o 

conhecimento do quadro, trocar informações pessoais, fornecer suporte emocional e 

desenvolver o sentimento de pertencer a uma rede social, onde se comunicam e se 

sentem compreendidos, diminuindo o sentimento de isolamento e falta de apoio, 

estimulam o compartilhar das dificuldades, a descoberta e treinamento de formas para 

lidar com estas, melhoram e/ou desenvolvem habilidades para lidar com as crianças, 

(MAJUMDAR; PEREIRA; FERNANDES, 2005; SILVA; DESSEN, 2001; BOSA, 

2006;). 

 

2.4-Indicadores relacionais em pais de crianças com deficiência intelectual 

Considerando a relevância das relações familiares, seus desgastes e suas 

implicações no desenvolvimento infantil típico e/ou atípico neste tópico serão 
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abordadas as práticas educativas parentais, as habilidades sociais dos pais e suas 

dificuldades encontradas no cotidiano. 

Em recente revisão da literatura brasileira sobre práticas parentais, Macarini, 

Martins, Minetto e Vieira (2010) relatam uma série de modelos teóricos sobre o tema, 

permitindo uma verificação de sua evolução histórica, bem como de sua complexidade e 

influência sobre o desenvolvimento infantil. É importante destacar que a investigação 

revela poucas pesquisas relacionadas às práticas de pais de crianças com deficiências 

e/ou doenças, e as encontradas evidenciam que essas famílias tendem a apresentar 

aumento de estresse e dificuldades de relacionamento, o que acaba por afetar o 

funcionamento familiar e pode levar a dúvidas na escolha de práticas parentais. 

Gomide (2006) define estilo parental como o conjunto das práticas educativas 

usadas pelos pais, visando educar, socializar, controlar ou desenvolver valores e 

comportamentos em seus filhos, este modelo teórico é composto por sete variáveis, 

sendo cinco delas vinculadas ao desenvolvimento de comportamentos anti-sociais, 

como a negligência, abuso físico, disciplina relaxada, punição inconsistente e monitoria 

negativa; e duas delas promotoras de comportamentos pró-sociais, que são a monitoria 

positiva e o comportamento moral. 

Weber (2004), em seu estudo sobre a identificação de estilos parentais destaca a 

diferença entre estilos e práticas parentais. As práticas parentais são estratégias 

utilizadas pelos pais no convívio diário com seus filhos visando o desenvolvimento de 

comportamentos que garantam sua autonomia, independência e responsabilidade, além 

de direcioná-los dentro de princípios morais que possibilitem uma interação social 

adequada (ALVARENGA; PICCININI, 2001), os estilos parentais estão ligados a 

características mais amplas do relacionamento pais e filhos, os quais geram um clima 

emocional, neste os comportamentos dos pais são expressos, incluindo as práticas 

parentais e outros aspectos desta interação pais-filhos como tom de voz, linguagem 

corporal, humor e cuidados (DARLING; STEINBERG, 1993). 

O contexto familiar interfere no processo de socialização da criança, de acordo 

com Benetti e Balbinotti (2003, p. 104), “os objetivos e valores (crenças) que orientam 

os pais afetariam as práticas parentais (comportamento) e o estilo parental (clima 

emocional)”. Em seus estudos sobre o tema Miguel, Valentim e Carugati (2009), 
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baseados nos trabalhos de Diana Baumrind, referem-se ao estilo parental segundo uma 

abordagem tipológica e à identificação de três estilos educativos parentais, autoritário, 

democrático e permissivo, acrescido posteriormente do rejeitante-negligente, que 

norteiam as práticas e atitudes dos pais no relacionamento com seus filhos. 

O estilo parental autoritário é caracterizado por uma relação de poder, com 

pouco apoio e envolvimento, além de rígidos padrões de conduta; a obediência, e a 

manutenção da ordem são valorizadas, e diante de diferenças entre as crenças das 

crianças e seus pais as punições e práticas coercitivas são utilizadas visando a 

manutenção do controle. O estilo democrático também é caracterizado por altos níveis 

de exigência e padrões comportamentais firmes, entretanto os pais adotam uma postura 

de maior escuta e flexibilidade frente às necessidades dos filhos, as punições podem 

ocorrer, todavia com a explicação dos motivos. Os pais com estilo permissivo 

estabelecem um comportamento não punitivo, sem restrições, não incentivam a 

obediência de padrões comportamentais e fazem poucas exigências, demonstram maior 

aceitação diante dos impulsos e ações da criança. O estilo parental rejeitante-negligente, 

caracterizado por baixos níveis de exigência e de apoio (MIGUEL; VALENTIM e 

CARUGATI, 2009). 

Baião (2008) em sua pesquisa comparativa sobre o estilo parental de pais de 

crianças típicas com pais de crianças autistas conclui que as famílias com crianças não 

autistas tendem a adotar o estilo democrático, enquanto nas famílias com crianças 

autistas o estilo parental permissivo tende a ser o mais praticado. Os resultados também 

demonstram que os pais de crianças típicas não somente se avaliam como democráticos, 

mas também atribuem ao cônjuge esta avaliação, e os pais de filhos autistas tendem a se 

auto avaliar e avaliar ao cônjuge também como permissivo.  

A autora chama a atenção para o fato de este resultado ir contra o que Woolfson 

e Grant (2006) concluíram em seus estudos sobre a relação entre estilo parental e 

estresse parental em pais de crianças com desenvolvimento atípico, que relata a 

tendência destes adotarem o estilo democrático, quando comparados com pais de 

crianças típicas, por estarem mais envolvidas no cotidiano dos filhos, às suas 

dificuldades e necessidades. 
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Os estudos de Baião (2008) evidenciaram ainda que a aliança parental nas 

famílias com crianças não autistas expressam maiores níveis quando comparadas com 

famílias de crianças autistas, a autora em sua análise exploratória do fato explica-o 

como uma possível interferência negativa da deficiência da criança sobre o 

relacionamento conjugal. 

Observa-se na literatura uma correlação entre práticas parentais e habilidades 

sociais, através dos estudos de Gomide (2005) com oito casais e seus filhos, sendo que 

metade das famílias foram identificadas como de risco e a outra metade como de não 

risco pelo Inventário de Estilos Parentais (IEP), obteve-se correlação positiva entre o 

IEP e o fator 2 do Inventário de Habilidades Sociais de Del Prette e Del Prette, que trata 

da “autoafirmação na expressão de sentimentos positivos”, além disso entre os oito 

membros das famílias com índice de estilo parental negativo três obtiveram escores 

abaixo da média e dois foram indicados para treinamento em habilidades sociais, 

todavia nas famílias com índice de estilo parental positivo apenas um indivíduo foi 

indicado para treinamento, e os demais apresentaram escores acima da média. Neste 

mesmo estudo observa-se uma correlação negativa entre o Inventário de Estilos (IEP) 

Parentais e o Inventário de Depressão de Beck e entre o IEP e o Inventário de Estresse 

de Lipp, o que significa que quanto maior o índice negativo do IEP, maiores os índices 

de depressão e estresse encontrados nas famílias pesquisadas. 

O desenvolvimento de habilidades sociais educativas parentais revela-se 

eficiente na prevenção aos problemas de comportamento das crianças na medida em que 

permite aos pais encontrarem novas formas de agir e colocar limites às atitudes 

inadequadas dos filhos, evitando ações parentais que sejam punitivas ou coercitivas e 

optando por conversas ou outras formas socialmente habilidosas de interação 

(BOLSONI-SILVA; SILVEIRA; MARTURANO, 2008). 

As habilidades sociais são aprendidas durante toda a vida, entretanto 

determinadas condições não contribuem para esta aquisição, assim o processo pode ser 

recuperado através de treinamento em contextos estruturados e por meio de atividades 

grupais. Trabalhos grupais propiciam atividades vivenciais que simulam as situações 

cotidianas permitindo a observação e o treinamento de situações que desenvolvam ou 

fortaleçam as habilidades sociais dos participantes (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2006). Tanto as práticas educativas parentais, quanto as habilidades sociais educativas 
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interferem diretamente nos processos de socialização, no desenvolvimento 

socioemocional e cognitivo de crianças e adolescentes. 

Barros (2008) em seus estudos sobre o treinamento de habilidades sociais para 

pais de crianças com queixas escolares descreve os benefícios do treinamento para a 

melhora do desempenho escolar dos filhos, e das habilidades interpessoais importantes 

para o relacionamento entre pais e filhos, diminuindo os problemas e o uso de punições. 

Assim, o resultado desta pesquisa demonstra a possibilidade não só de fortalecer ou 

desenvolver habilidades sociais, mas também de diminuir ou eliminar dificuldades 

nestas habilidades e práticas coercitivas. 

Tem sido demonstrado, por vários estudos, que o treinamento de habilidades 

educativas para pais propicia que eles ensinem comportamentos adequados e 

modifiquem comportamentos inadequados de seus filhos. Esse fato tem promovido 

muitos benefícios às famílias (MELO; SILVARES, 2003; SERRA-PINHEIRO; 

GUIMARÃES; SERRANO, 2005; SOARES; SOUZA; MARINHO, 2004). Pinheiro 

(2006) em sua pesquisa realizada a partir do treinamento de habilidades sociais 

educativas para pais de crianças com trajetória de risco avalia como positiva a 

intervenção visto que durante os trabalhos as mães relatavam melhoras no 

comportamento das crianças além de importantes mudanças nos relacionamentos intra-

familiares. 

 Desse modo, a partir do que foi expresso na introdução e no quadro teórico, são 

necessários mais estudos que avaliem tanto aspectos emocionais quanto relacionais dos 

pais e destes com seus filhos com desenvolvimento atípico. Nesse contexto, estudos 

sobre procedimentos de avaliação e intervenção com pais de crianças com SW, uma vez 

que tal síndrome apresenta muitas particularidades se comparadas a outras como 

Síndrome de Down ou Autismo, são necessários para compreender as especificidades da 

dinâmica familiar onde se encontram crianças com essa síndrome além de desenvolver 

estratégias de suporte familiar para lidar com essas crianças e adolescentes no dia-a-dia. 
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3-OBJETIVOS 

 

3.1-Objetivo Geral 

 

Elaborar, aplicar e avaliar a eficácia de um programa de suporte familiar, treino 

de práticas parentais e habilidades sociais para pais de crianças e adolescentes com 

Síndrome de Williams. 

 

3.2-Objetivos Específicos 

 

 Avaliar problemas de comportamento e indicadores de saúde mental como 

estresse, ansiedade e depressão no grupo de pais; 

 Avaliar estilos parentais, habilidades sociais, percepção de suporte familiar e 

qualidade de vida no grupo de pais; 

 Elaborar e aplicar um programa de suporte familiar, treino de práticas parentais e 

habilidades sociais para pais; 

 Avaliar a eficácia deste programa reavaliando os índices anteriores. 
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4-MÉTODO 

4.1-Participantes 

O estudo teve início com a participação de treze pais/mães de crianças e 

adolescentes com diagnóstico clínico e citogenético-molecular de Síndrome de 

Williams-Beuren (SWB), confirmados através de técnicas de hibridização in situ por 

fluorescência (FISH), cujos dados sócio-demográficos encontram-se no Quadro 1. Os 

pais foram incluídos independentemente da faixa etária, sexo e escolarização das 

crianças. 

 

 Percebe-se o predomínio da participação de mães (11) no grupo. O grupo 

apresentou escolaridade variando entre ensino fundamental II incompleto à superior 

completo, as idades variavam entre 23 e 61 anos, e média de 42 anos. A maior parte dos 

participantes do grupo eram casados (10), dois eram desquitados ou divorciados e 

apenas um era solteiro. Destes, sete residiam em São Paulo-Capital, dois na Grande São 

Paulo, dois no interior do Estado de São Paulo e dois em outros estados (Rondônia e 

Paraná). O nível sócio econômico do grupo variou entre D e B1, de acordo com o 

modelo da Associação Nacional de Empresas de Pesquisa-ANEP (2000). 
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Quadro 1: Caracterização dos participantes quanto a idade, sexo, escolaridade, profissão, 

estado civil, número de filhos, cidade que reside e classe socioeconômica. 

 

 

Partic. 

 

Idade 

 

Sexo 

 

Escolaridade 

 

Profissão 

 

Est. 

Civil 

 

Nº de 

Filhos 

 

Cidade /UF 

Classe 

Sócio 

Econômica 

01 48 F Superior 

Cursando 

Do lar Casada 2 Osasco/ SP B2 

02 41 M Médio 

Completo 

Vigilante Casado 4 São Paulo/SP B1 

03 46 F Superior 

Completo 

Professora não 

atuando 

Casada 2 Itatiba/ SP B1 

04 61 F Médio 

Cursando-

EJA 

Costureira / 

Autonôma 

Desq./  

divorc. 

3 São Paulo/SP C 

05 51 F Médio 

Completo 

Do lar Casada 6 São Paulo/SP C 

06 36 F Médio 

Completo 

Do lar Casada 1 São Paulo/SP B2 

07 29 F Médio 

Completo 

Desempregada Solteira 1 São Paulo/SP C 

08 23 F Superior 

Incompleto 

Trabalha na 

loja da mãe 

Desq./  

divorc. 

2 Lidianópolis /PR C 

09 32 F Superior 

Completo 

Assist. Financ. Casada 1 São Paulo/SP B1 

10 49 F Médio 

Completo 

Do lar Casada 3 Migrantinópolis 

/RD 

D 

11 28 F Fund. II 

Incompleto 

Do lar Casada 3 São Paulo/SP D 

12 47 F Médio 

Incompleto 

Do lar Casada 4 Mairiporã /SP D 

13 53 M Superior 

Completo 

Eng. Civil Casado 2 Itatiba/ SP B1 

 

 Foram incluídos pais e mães cujos filhos estavam inseridos em projetos de 

pesquisa mais amplos, executados pelo Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tais projetos buscam 

traçar um perfil cognitivo e comportamental, identificando problemas de 

comportamento em crianças e adolescentes com Síndrome de Williams-Beuren. O 

grupo de crianças e seus pais, que já participavam desses projetos, foram rastreados 

inicialmente na Associação Brasileira de Síndrome de Williams e no Departamento de 

Genética do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 

A avaliação pré-intervenção foi realizada com treze pais/mães, porém iniciaram 

o programa de intervenção dez participantes, pois uma das mães (participante 9)  
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engravidou com a presença de intercorrências que a impediram continuar no grupo. As 

outras duas mães (participantes 7 e 11) interromperam a participação por motivos de 

trabalho. Finalizaram o programa de intervenção e realizaram a avaliação pós-

intervenção oito pais/mães, ou seja, mais duas mães (participantes 4 e 5) interromperam 

a participação no transcorrer dos encontros de intervenção, uma delas participou de dois 

encontros, mas ficou doente e não pode mais comparecer, a outra esteve em quatro 

encontros, porém conseguiu um novo emprego que impossibilitou a continuidade de sua 

participação, as desistências (em vermelho), presenças e faltas ao programa encontram-

se no Quadro 2. 

 

As faltas aos encontros foram raras e quando aconteciam, no início dos 

encontros que vinham a seguir, realizávamos uma retomada dos assuntos abordados, e 

sob orientação da psicóloga o próprio grupo compartilhava as experiências e 

informações. 

 

Quadro 2: Registro de Presenças e Faltas aos encontros. 

Partic. Aval. Pré 

Intervenção 

1º 

Encontro 

2º 

Encontro 

3º 

Encontro 

4º  

Encontro 

5º 

Encontro 

6º 

Encontro 

7º 

Encontro 

Aval. Pós 

Intervenção 

01 P P P P P P P P P 

02 P P P P P F P F P 

03 P P P P P P P P P 

04 P P P P / / / / / 

05 P P P / / / / / / 

06 P F F P F P P P P 

07 P / / / / / / / / 

08 P P P P F F F P P 

09 P / / / / / / / / 

10 P P P P P P P P P 

11 P / / / / / / / / 

12 P P P F P F P P P 

13 P P P P P P P P P 

P = presença, F = faltas e / = desistências. 
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4.2-Local 

 

 A realização do projeto foi feita em uma sala da Pós-Graduação em Distúrbios 

do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie preparada para a 

acomodação dos participantes e execução das atividades deste projeto de pesquisa. 

 

4.3-Instrumentos e Procedimentos 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie através do Processo nº 1302/11/2010 e CAAE nº 

0110.0.272.000-10. Os participantes receberam a Carta de Informação e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I) conforme requerimentos éticos de 

pesquisa com seres humanos, que foi lida para apreciação e assinada. 

 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas como se pode observar no Quadro 3: 

(1) Avaliação pré-intervenção; (2) Intervenção com a aplicação de um grupo de suporte 

familiar, treino de práticas parentais e habilidades sociais para pais e (3) Avaliação pós-

intervenção. Cada uma dessas etapas será detalhadamente descrita a seguir. 
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Quadro 3: Apresentação das etapas do projeto, objetivos, quantidade e duração dos encontros. 

 

ETAPA OBJETIVOS QUANTIDADE E 

DURAÇÃO DOS 

ENCONTROS 

Primeira Avaliação pré-intervenção  

Avaliação de problemas de comportamento, indicadores 

de ansiedade, estresse, depressão, qualidade de vida, 

indicadores de estilos parentais e habilidades sociais. 

Um encontro de 180 

minutos. 

Segunda Intervenção com programa de suporte familiar, 

treino de práticas parentais e habilidades sociais 

para pais de crianças e adolescentes com 

Síndrome de Williams 

Intervenções com foco no processo de socialização, 

Práticas parentais, Habilidades sociais, Clima emocional 

e Suporte Familiar, Qualidade de Vida, Agentes 

estressores, ansiógenos e depressivos na relação pais e 

filhos. 

Sete encontros semanais 

com duração de 90 

minutos. 

 

 

 

 

Terceira Avaliação pós-intervenção 

Reavaliação com os instrumentos da avaliação pré-

intervenção.  

Um encontro de 180 

minutos. 

 

 

4.3.1-PRIMEIRA ETAPA - Avaliação pré-intervenção 

 

A avaliação pré-intervenção foi realizada em um encontro de aproximadamente 

180 minutos de duração.  Oito instrumentos, descritos a seguir, foram aplicados de 

forma grupal e assistida. Os cadernos e/ou folhas de respostas foram entregues aos pais, 

o pesquisador dava as instruções e mantinha-se aguardando e acompanhando as 

respostas dos pais em todos os instrumentos. Nesta primeira etapa, os instrumentos de 

avaliação dos participantes incluíram: 

 

1. Escalas Beck (Inventário de Depressão Beck - BDI e Inventário de 

Ansiedade - BAI): O BDI é uma escala sintomática de depressão, utilizado nas 

mais diversas áreas (clínica, pesquisa) e sujeitos (pacientes psiquiátricos e 

população geral). É uma escala de auto-relato, com 21 itens, cada um com 

quatro alternativas, que refletem níveis crescentes de gravidade da depressão.  
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Seus escores variam entre zero e sessenta e três pontos, sendo que escores de 0 a 

9 classificam-se como nível mínimo de depressão, de 10 a 16 pontos tem-se uma 

depressão leve a moderada, de 17 a 29 pontos uma depressão moderada a severa 

e acima de 30 pontos uma depressão severa. O BAI é uma escala de auto-relato, 

que mede a intensidade de sintomas de ansiedade. São 21 itens, que descrevem 

os sintomas de ansiedade, e o sujeito avalia com referência a si mesmo, levando 

em conta quatro graus de severidade - absolutamente não, levemente, 

moderadamente e gravemente. Com os escores de 0 a 7 tem-se um nível mínimo 

de ansiedade, de 08 a 15 pontos ansiedade leve; de 16 a 25 pontos ansiedade 

moderada e de 26 a 63 pontos uma ansiedade grave (CUNHA, 2001). 

 

2. Inventário de Percepção de Suporte Familiar - IPSF: O inventário é 

composto por 42 afirmações relacionadas a situações familiares, o sujeito deverá 

marcar a frequência com que cada situação acontece em sua família. Sua 

aplicação é indicada para pessoas entre 11 e 57 anos. O objetivo do IPSF é 

avaliar o quanto as pessoas percebem seu suporte familiar, de acordo com três 

fatores: afetividade, autonomia e adaptação entre os membros. A pontuação 

obtida é transformada em percentil e classificada como baixo, médio-baixo, 

médio-alto ou alto. (BAPTISTA, 2009). 

 

3. Inventário de sintomas de estresse para adultos de Lipp - ISSL: Validado em 

1994 por Lipp e Guevara. O ISSL permite realizar um diagnóstico preciso de 

stress. É um instrumento que visa identificar objetivamente a sintomatologia que 

o sujeito apresenta. Baseia-se em um modelo quadrifásico e propõe um método 

de avaliação do estresse que enfatiza a sintomatologia somática e psicológica 

etiologicamente a ele ligada e a fase (Alerta, Resistência, Quase Exaustão e 

Exaustão) em que se encontra. O diagnóstico de estresse é feito quando os 

escores brutos, para a Fase de Alerta é maior do que 6, para a Fase de 

Resistência é maior do que 3 e para a Fase de Exaustão é maior do que 8. O 

escore bruto é transformado em porcentagem em cada uma das fases descritas 

pelo teste, e a maior porcentagem obtida indica a fase do estresse em que o 

sujeito se encontra. (LIPP, 2000). 
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4. Inventário de Estilos Parentais - IEP: Este inventário é composto por 42 

questões que correspondem às sete práticas educativas, sendo duas positivas 

(monitoria positiva e comportamento moral) e cinco práticas educativas 

negativas (punição inconsistente, negligência, disciplina relaxada, monitoria 

negativa e abuso físico). Para cada prática educativa estão distribuídas 

aleatoriamente no inventário, seis questões. O IEP apresenta-se de duas formas, 

uma quando os filhos respondem sobre as práticas educativas utilizadas pelos 

seus pais (Práticas Educativas Paternas e Práticas Educativas Maternas e outra 

forma, que foi utilizada nesta pesquisa, quando os pais respondem sobre as 

práticas educativas usadas com seus filhos. O índice de Estilo Parental calcula-se 

somando-se as práticas positivas e subtraindo-se deste total a soma das práticas 

negativas. Os valores obtidos variam de +24 (estilo parental excelente) a -60 

(estilo parental de extremo risco). O Índice de Estilo Parental é o resultado da 

incidência das práticas parentais utilizadas na educação dos filhos, ou seja, 

quanto mais negativo, maior a influência das práticas negativas com 

conseqüências adversativas sobre o comportamento de filhos. Já, quanto mais 

positivo esse valor, maiores as chances de comportamentos pró-sociais serem 

apresentados pelos filhos (GOMIDE, 2006). 

 

5. Inventário de Habilidades Sociais – IHS - Del Prette: Este inventário tem 

como objetivo caracterizar o desempenho social em diferentes situações 

(trabalho, escola, família, cotidiano). É composto por 38 questões que 

apresentam ações ou sentimentos diante de determinada situação, cada questão é 

respondida de acordo com a frequência em que a reação sugerida ocorre – nunca 

ou raramente; com pouca frequência; com regular frequência, muito 

frequentemente e sempre ou quase sempre. Para a apuração dos resultados as 

questões 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. (DEL 

PRETE; DEL PRETE, 2001). 

 

6. Inventário de Auto-Avaliação para Adultos de 18 a 59 anos / Adult Self-

Report – ASR de Achenbach e Rescorla (2001): O inventário é composto por 
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126 itens e outras questões que permitem gerar três tipos de perfis: (a) Perfil que 

contém a escala de funcionamento adaptativo em relação às áreas educação, 

trabalho, amigos família e companheiro; (b) Perfil das escalas orientadas pelo 

DSM-IV, composto por problemas depressivos, problemas de ansiedade, 

problemas somáticos, problemas de déficit de atenção com hiperatividade, 

problemas de personalidade antissocial, transtornos de comportamento e 

problemas de personalidade evitativa; (c) Perfil da escala das sindromes que 

incluiu ansiedade/depressão, isolamento/depressão, queixas somáticas, 

problemas de pensamento, problemas de atenção, comportamento de quebrar 

regras, comportamento agressivo e intrusivo; será analisado também o Perfil dos 

problemas de Internalização (soma dos problemas: ansiedade/depressão; 

isolamento/depressão e queixas somáticas, incluídos no perfil das síndromes), 

Externalização (soma dos problemas comportamento de quebrar regras e 

comportamento agressivo que estão incluídos, também, no perfil das síndromes), 

problemas totais (soma de todas as escalas) e uso de substâncias. Para este 

estudo será utilizada apenas o resultado da escala das Síndromes, pois 

complementa a avaliação dos indicadores focos desta pesquisa. Os escores 

brutos do ASR são convertidos a ponderados (escores T) com auxílio do 

programa Assessment Data Manager 7.2 (ADM).  De acordo com amostras 

normativas americanas em função de idade e sexo, os perfis de comportamentos 

os escores T permitem a classificação do comportamento que é compatível com 

as escalas de problemas de comportamento em três faixas: limítrofe (escores de 

65 a 69); clínica (escores ≥ 70) e normal (escores abaixo de 65). Já os escores T 

da escala de funcionamento adaptativo classificam a pessoa na faixa normal para 

escores T abaixo de 30, limítrofe entre 30 e 35 e clínico acima de 35 

(ACHENBACH; RESCORLA, 2001). 

 

7. Instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida “WHOQOL-

bref”: É um instrumento de rápida aplicação desenvolvido pelo Grupo de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde. Consta de 26 questões, 

sendo duas perguntas gerais sobre qualidade de vida e as outras representando as 

24 facetas do Whoqol-100, divididas em quatro domínios: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente. O WHOQOL-bref é resultado da necessidade 

de instrumentos curtos que demandem pouco tempo de aplicação, mas que 
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preservem as características psicométricas (FLECK et al., 2000). É uma versão 

reduzida do WHOQOL-100. O WHOQOL-100 foi desenvolvido a partir de um 

enfoque transcultural, visando refletir a percepção que a pessoa avaliada tem de 

seu contexto cultural, social e do meio ambiente (FLECK et al., 2000). A 

utilização deste instrumento com o grupo de pais permitirá a obtenção de 

informações de como eles se sentem a respeito da qualidade de vida, saúde e 

outras áreas de sua vida. 

 

8. Questionário sociodemográfico: mediante ele foi feita a identificação do 

participante e dos seguintes dados: sexo, idade, estado civil, número de filhos, 

identificação do chefe da família, atividade profissional, com quem reside, tipo 

de vínculo de trabalho, além de estimar o poder de compra a fim de obter a 

classe econômica do pesquisado. Esta pesquisa e sistema de classificação 

econômica são baseados no modelo da ANEP – Associação Nacional de 

Empresas de Pesquisa (2000) (Anexo II). 

 

 

 

4.3.2- SEGUNDA ETAPA – Elaboração e Aplicação do Programa de Suporte 

Familiar, Treino de Práticas Parentais e Habilidades Sociais para pais. 

 

Na segunda etapa, foi elaborado e aplicado o Programa de Suporte Familiar, 

Treino de Práticas Parentais e Habilidades Sociais. O programa foi realizado em sete 

encontros semanais, e duração de aproximadamente 90 minutos cada e foi desenvolvido 

pelo autor desse trabalho, a partir dos temas que foram avaliados na primeira fase do 

estudo. 

 

O programa aplicado ao grupo de pais abordou temas direcionados a diversos 

aspectos pertinentes ao papel de pai/mãe nas relações familiares e sociais. A saber: (1) 

desenvolvimento de habilidades sociais; (2) práticas educativas parentais e suporte 

familiar que estimulem o convívio social da criança e dos pais em contextos diversos; 

(3) desenvolvimento do comportamento de brincar nos pais; (4) desenvolvimento de 

autonomia e independência das crianças; (5) estabelecimento de interações familiares 

positivas e de colaboração entre pais e filhos; (6) identificação e intervenção sobre 



38 

 

aspectos emocionais que dificultam as relações interpessoais; (7) desenvolvimento de 

formas adequadas de expressão de afetos; (8) desenvolvimento de estratégias parentais 

para a identificação e enfrentamento de eventos estressores e situações causadoras de 

ansiedade e depressão. 

 

A estratégia grupal adotada para a implementação do programa permitiu 

compartilhar experiências entre os participantes do grupo e o desenvolvimento de novos 

repertórios comportamentais para manejar problemas do cotidiano de famílias que 

possuem membros com SWB. A descrição dos temas com suas respectivas estratégias 

de abordagem podem ser vistas no Quadro 4 a seguir. 

 

O programa de intervenção foi desenvolvido a partir dos referenciais teóricos 

dos instrumentos selecionados para compor a avaliação dos pais das crianças e 

adolescentes com SWB. Cada encontro teve como foco um dos indicadores avaliados. 

 

As sessões de intervenção foram baseadas em procedimentos que buscaram 

permitir aos participantes, maior conhecimento de suas atitudes e dificuldades frente aos 

temas tratados. Desse modo, as intervenções foram derivadas de procedimentos com 

suporte teórico comportamental e técnicas psicodramáticas que permitiriam o confronto 

do grupo com as questões a serem trabalhadas em cada encontro. Nas descrições dos 

encontros as referências específicas de cada procedimento poderão ser observadas. 
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Quadro 4: Descrição dos temas com suas respectivas estratégias de abordagem que foram 

focados em cada um dos encontros. 

 

ENCONTRO TEMA/ 

AÇÃO 

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM/ 

 DURAÇÃO 

1º 

Preparação para 

o encontro. 

Recepção e acolhida aos pais, retomada das atividades 

realizadas no encontro de avaliação pré-intervenção 

(primeira etapa). 

Duração: 10 minutos. 

Devolutiva da 

avaliação pré-

intervenção e 

contrato de 

funcionamento 

do grupo. 

Devolutiva grupal: Apresentação dos indicadores obtidos na 

avaliação pré-intervenção, através de exposição (power 

point) da psicóloga. 

Definição e exemplificação dos indicadores. Apresentação 

dos resultados da avaliação grupal e da proposta do grupo.  

Duração: 60 minutos 

Comentários e 

dúvidas. 

Esclarecimentos às perguntas e comentários dos pais sobre 

os resultados e sobre a proposta do grupo de pais. 

Duração: 20 minutos 

2º 

Preparação para 

o tema do dia 

 

Realização da técnica de apresentação do átomo social 

(SANTOS, 1993), adaptada para uma forma gráfica 

(FERRACINI, 2008) que consiste em um trabalho de 

colagem individual com pequenos recortes coloridos de 

papel de diversas formas e cores numa folha de sulfite. Os 

recortes representam as pessoas e coisas importantes na 

vida de cada um.  

Duração: 30 minutos 

Apresentação e 

Integração 

Grupal 

Apresentação para o grupo da colagem que cada um 

realizou. 

Realização de entrevista de um dos personagens 

representados na colagem, visando à apresentação do 

pai/mãe participante do grupo. 

Identificação de Suporte Familiar. 

Duração: 45 minutos 

Encerramento e 

preparação para 

o próximo 

encontro 

Comentários sobre a atividade. 

Tarefa: Leitura e reflexão sobre algumas situações descritas 

(folha entregue aos pais abordando exemplos de práticas 

educativas parentais – Anexo III), e orientação para que 

observem suas próprias atitudes (dos pais) cotidianas na 

interação com seus filhos. 

Duração: 15 minutos 
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Continuação Quadro 4 

 

ENCONTRO TEMA/ 

AÇÃO 

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM/ 

 DURAÇÃO 

3º 

Preparação 

grupal para a 

temática do dia 

Exposição das observações e reflexões que os pais fizeram 

durante a semana, sobre as situações descritas no material 

entregue no encontro anterior (abordando exemplos de 

práticas educativas parentais). 

Discussão do tema (práticas educativas parentais) a partir 

do levantamento das situações cotidianas vividas por eles 

que reconheceram como similares as descritas, e quais as 

atitudes dos pais frente às mesmas. 

Na discussão levaram em conta três aspectos em relação aos 

temas: (“O que eu faço? O que eu não faço? O que eu 

gostaria de fazer?”) 

Duração: 20 minutos 

Práticas 

Educativas 

Parentais 

Realização de atividade vivencial: “Ocupando o lugar de 

seu filho” que tem como base principal a técnica de 

Inversão de Papéis (GONÇALVES, 1993). 

Reflexão crítica sobre a postura dos pais nas situações e 

discussão sobre novas possibilidades de agir.  

Duração: 50 minutos. 

Comentários 

finais e 

preparação para 

o próximo 

encontro 

Comentários sobre as vivências, visando proporcionar aos 

pais a oportunidade de refletirem e aperfeiçoarem seus 

valores e comportamentos usados nas práticas disciplinares. 

Tarefa: Durante a semana responder o questionário entregue 

e refletir sobre as situações descritas, identificando seus 

sentimentos e atitudes (folha entregue aos pais, abordando 

habilidades sociais – Anexo IV). 

Duração: 20 minutos 
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Continuação Quadro 4 

 

ENCONTRO TEMA/ 

AÇÃO 

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM/ 

 DURAÇÃO 

4º 

Preparação para 

atividade do dia 

Os participantes comentam suas reflexões e respostas às 

questões referentes às habilidades sociais. 

Em subgrupos retomaram os pontos principais e elegeram 

uma habilidade e uma dificuldade percebida nas reflexões. 

Duração: 15 minutos  

Habilidades 

Sociais, Suporte 

Familiar e 

Social. 

Cada subgrupo transformou as dificuldades eleitas em uma 

imagem/escultura (BERMUDEZ, 1970; FLEURY; 

KHOURI; HUG, 2008), que será trabalhada pela psicóloga 

através de dramatização, em busca de uma solução para a 

dificuldade, que poderá vir do próprio participante ou de 

alguém de seu suporte familiar/social que ele escolha para 

ajudá-lo (a). Neste caso o participante assumirá o papel 

deste familiar na cena. 

Duração: 60 minutos 

Comentários. 

Comentários do grupo sobre as percepções que tiveram na 

dramatização, e sobre as dificuldades e soluções 

encontradas. 

Duração 15 minutos. 
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Continuação Quadro 4 

 

ENCONTRO TEMA/ 

AÇÃO 

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM/ 

 DURAÇÃO 

5º 

Preparação para 

o tema do 

encontro. 

Apresentação em power point de uma série de fotos/cenas 

familiares, retratando uma diversidade de formas de se 

relacionar e a expressão de diversas emoções. 

Solicitar aos pais que prestem atenção nas cenas, percebam 

e verbalizem os sentimentos ilustrados nas imagens. 

Duração: 10 minutos. 

Suporte Familiar 

e Clima 

Emocional 

Jogo das emoções: A partir de uma dramatização sem fala 

cada participante transmitiu uma emoção ou sentimento e o 

grupo fez a identificação destes, o jogo visou desenvolver 

empatia e habilidades para transmitir e perceber 

sentimentos e emoções nas relações.  

Jogo de comunicação: Em duplas, um participante através 

de instruções verbais orientou o parceiro que estava 

vendado para a construção de uma figura desenhada com 

quatro palitos de fósforo, sem usar palavras que dessem 

sentido de direção, o objetivo foi o desenvolvimento da 

comunicação familiar, adaptabilidade e flexibilidade. 

Duração: 50 minutos 

Comentários e 

Reflexões. 

Identificar com o grupo as dificuldades e soluções 

encontradas para o desenvolvimento das atividades.  

Levar o grupo a relacionar as atividades com o cotidiano. 

Refletir sobre expressão dos sentimentos, coesão e 

comunicação familiar, flexibilidade e adaptabilidade nos 

relacionamentos familiares. 

Duração: 30 minutos. 
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Continuação Quadro 4 

 

ENCONTRO TEMA/ 

AÇÃO 

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM/ 

 DURAÇÃO 

6º 

Preparação para 

a temática do 

dia. 

Apresentação em power point sobre o tema: “Ansiedade e 

Depressão” (definição, causas e sintomas), feita pela 

psicóloga. 

Apresentação de uma sequência de imagens/fotos 

relacionadas ao tema com a seguinte questão: “Você já se 

sentiu assim?” 

Os participantes ao ver as fotos diziam o sentimento 

percebido. Ao final as fotos foram repassadas para que cada 

participante escolhesse aquela com a qual mais se 

identificou.  

Duração: 15 minutos. 

Ansiedade e 

Depressão. 

De acordo com as escolhas os participantes foram 

separados em subgrupos, para conversarem sobre a ligação 

entre a foto e as situações cotidianas geradoras de ansiedade 

e depressão. 

Cada subgrupo dramatizou a situação identificada e os 

outros subgrupos, com o auxílio da psicóloga (quando 

necessário), apresentavam possíveis encaminhamentos para 

a solução, dando continuidade a cena. 

Duração: 55 minutos. 

Comentários e 

Reflexões. 

Comentários sobre as dramatizações e reflexões sobre 

possíveis mudanças de atitudes. 

Apresentação de uma sequência de imagens retomando os 

temas focados durante os encontros: práticas parentais, 

habilidades sociais, relacionamento familiar. 

Foi solicitado como tarefa de casa que refletissem sobre as 

imagens apresentadas, pensando nas seguintes questões: 

Como sou visto pela minha família? 

Como quero ser visto? 

Como eu quero ser? 

Duração: 20 minutos. 
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Continuação Quadro 4 

 

ENCONTRO TEMA/ 

AÇÃO 

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM/ 

 DURAÇÃO 

7º 

Atividade 

preparatória para 

o tema. 

Apresentação em power point sobre o tema: “Estresse e 

Qualidade de Vida” (definição, causas e sintomas), feita 

pela psicóloga. 

Duração: 10 minutos. 

Estresse e 

Qualidade de 

vida. 

Levantamento de situações geradoras de estresse (agentes 

estressores) e reflexão sobre as atitudes frente às mesmas, 

através do jogo: Complete a frase... 

A psicóloga inicia a frase e cada participante 

complementa com a primeira coisa que vier á cabeça. 

As frases usadas foram: 

Sinto que vou explodir quando....... 

Para não explodir eu....................... 

Antes de explodir eu....................... 

Quando explodo eu......................... 

Cada bloco de respostas foi lido para os participantes e 

foram feitas discussões e reflexões, visando destacar 

situações de fuga e/ou enfrentamento dos agentes 

estressores e suas consequências. 

Duração: 50 minutos 

Retomada dos 

temas trabalhados 

durante o 

desenvolvimento 

do programa e 

preparação para 

encerramento do 

grupo. 

Encerramento da etapa de intervenção com a retomada 

dos temas destacados durante o desenvolvimento do grupo 

e das reflexões solicitadas como tarefa de casa no 6º 

encontro. 

Compartilhar das experiências do processo de 

intervenção. 

Informar sobre a avaliação pós-intervenção e 

desligamento no próximo encontro. 

Duração: 30 minutos. 
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4.3.3- TERCEIRA ETAPA – Avaliação pós-intervenção 

 

Na terceira etapa realizou-se a avaliação pós-intervenção através da reaplicação 

dos instrumentos utilizados na primeira etapa, a fim de estabelecer uma comparação 

entre os resultados obtidos pré e pós-intervenção. Para essa parte do estudo foram 

considerados os dados obtidos com 08 participantes (dois pais e seis mães) que 

concluíram todas as etapas da pesquisa. 

 

Solicitou-se também que os pais respondessem três perguntas avaliando o 

trabalho grupal: (1) Como foi para você este processo grupal que desenvolvemos 

juntos? (2) Para você quais foram os pontos positivos do trabalho? (3) Quais pontos 

podem ser melhorados em sua opinião? Salientou-se a importância de que o fizessem de 

forma livre procurando não censurar suas impressões. 

 

Neste último encontro com o grupo foi entregue a todos os participantes um 

livreto intitulado “Grupo de suporte familiar e treino de práticas parentais e 

habilidades sociais para pais de crianças e adolescentes com Síndrome de 

Williams” (Anexo V), contendo sinteticamente os temas trabalhados durante os sete 

encontros do processo de intervenção. O objetivo do livreto era de que eles pudessem 

relembrar as experiências vivenciadas no grupo e pudessem ter uma fonte que os 

auxiliasse a implementar no dia-a-dia as sugestões fornecidas. 

 

 

4.4 - Análise de Dados 

 

 Os dados obtidos a partir dos instrumentos de avaliação foram analisados de 

modo quantitativo, de acordo com seus manuais e comparados com a sua amostra de 

padronização. Além disso, as avaliações realizadas antes e depois das intervenções 

foram comparadas de modo quantitativo buscando-se correlações dos diferentes 

instrumentos. 

 Os encontros do programa de suporte familiar, treino de práticas parentais e 

habilidades sociais foram registrados continuamente por uma estagiária de psicologia e 

analisados qualitativamente. Ao longo de cada encontro foi feito um registro cursivo das 

manifestações expressas pelo grupo. Esses dados foram analisados para avaliar a 
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participação dos diferentes membros e o encaminhamento do próprio grupo. Além 

disso, na avaliação pós-intervenção, além da análise dos instrumentos os participantes 

avaliaram qualitativamente o programa, suas respostas foram categorizadas e 

analisadas. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados serão apresentados em três partes, a primeira se refere à avaliação 

pré-intervenção feita com 13 participantes que compareceram a esse momento do 

processo. Na segunda parte, serão feitas as análises qualitativas dos próprios encontros e 

do questionário de satisfação do processo. Após isso, como 3º momento de descrição 

dos resultados, na última parte serão feitas as comparações dos instrumentos antes e 

após a intervenção e nesse caso serão utilizados apenas dados dos participantes (n=8) 

que concluíram as sete sessões de intervenção e realizaram a avaliação pós-intervenção.  

 

5.1-Avaliação Pré-intervenção 

 

Para as Escalas Beck – Inventário de Depressão - BDI, os escores foram 

baseados em avaliações clínicas de depressão, e a classificação foi feita de acordo com 

sua intensidade: escores de 0 a 9, nível de depressão mínimo; 10-16, nível leve; 17-29, 

nível moderado e 30-63, nível grave. A classificação do Inventário de Ansiedade – BAI 

está baseada na observação de pacientes ambulatoriais com transtornos de ansiedade, e 

também foi feita de acordo com sua intensidade: escores de 0 a 7, nível mínimo de 

ansiedade; 8-15, nível leve; 16-25, nível moderado e 26-63, nível grave (CUNHA, 

2001). 

 

O Gráfico1 e o Quadro 5 apresentam os resultados da avaliação pré-intervenção 

do grupo de pais para os inventários de ansiedade (BAI) e depressão (BDI). Dos 

participantes avaliados 61,5% (n=8) apresentaram nível mínimo de ansiedade, 23,1% 

(n=3) apresentaram nível leve, 7,7% (n=1) apresentou nível moderado, e também 7,7% 

(n=1) apresentou nível grave. A presença de ansiedade em pais/mães de crianças e 

adolescentes com SWB vem de encontro aos estudos de Majumdar, Pereira e 

Fernandes, 2005 nos quais percebeu-se que a presença de retardo mental nos filhos,  

gera maior vulnerabilidade dos pais à ansiedade; e também pesquisas com pais de 

crianças com dificuldades de aprendizagem específicas revelaram aumento nos níveis 

de ansiedade dos pais (KARANDE, et al, 2009).  

 

Ainda no Gráfico1 e no Quadro 5 observa-se que dos avaliados 46,2% (n=6) 

apresentaram nível mínimo de depressão, 23,1% (n=3) apresentaram nível leve e 30,8% 
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(n=4) apresentaram nível moderado, nenhum participante apresentou nível grave de 

depressão. O resultado para depressão em mães/pais de crianças com deficiência 

intelectual também foi percebido nos estudos de Olsson e Hwang, 2001, no qual 45% 

das mães de crianças com deficiência intelectual apresentaram níveis elevados de 

depressão (BDI > 9), correspondentes aos níveis leve, moderado e grave. 

 

Estudos de Cherubini, Bosa e Bandeira, 2008 demonstraram a ocorrência de 

ansiedade e fobias nas mães do grupo de crianças com Síndrome do X-Frágil, revelaram 

ainda que em mães de crianças com Síndrome de Down a incidência de ansiedade 

generalizada atinge 40% e a incidência de depressão foi de 53,3%; também foi 

identificada depressão no grupo de mães de crianças com desenvolvimento típico porém 

com menor incidência. 
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Gráfico 1: Resultados da avaliação pré-intervenção do grupo de pais para os inventários de 

ansiedade (BAI) e depressão (BDI). 

 

 O Quadro 5 nos permite observar que os participantes que revelaram níveis mais 

altos de ansiedade (participante 10 - moderado e participante 8 - grave), também 

demonstraram níveis mais altos de depressão (participante 10 - moderado e participante 

8 - moderado), o que corrobora com Cunha, 2001 quando considera que em pacientes 

com ansiedade é frequente a superposição de sintomas, sendo a depressão uma 

possibilidade. 
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Quadro 5:  Comparação individual dos resultados da avaliação pré-intervenção entre os níveis 

de ansiedade e depressão. 

 

Participantes BAI - Ansiedade BDI - Depressão 

01 Mínimo Mínimo 

02 Mínimo Mínimo 

03 Mínimo Mínimo 

04 Mínimo Moderado 

05 Leve Moderado 

06 Mínimo Mínimo 

07 Mínimo Leve 

08 Grave Moderado 

09 Mínimo Mínimo 

10 Moderado Moderado 

11 Mínimo Mínimo 

12 Leve Leve 

13 Leve Leve 

 

 

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

possibilita a avaliação de três fatores: Afetividade/Consistência, Adaptação e 

Autonomia, além da avaliação total de como o participante percebe seu suporte familiar. 

A partir da pontuação bruta de cada fator e do total foram obtidos os percentis que 

permitem interpretar os resultados de acordo com as faixas de classificação baixo, 

médio baixo, médio alto e alto. 

 

O fator afetivo-consistente compreende situações de expressão (verbal e não 

verbal) de afetividade, ou seja, o interesse, a proximidade, o acolhimento, a 

comunicação, a interação, o respeito, a empatia, a clareza nas regras intrafamiliares, a 

consistência de comportamentos e as verbalizações e as habilidades na resolução de 

problemas. O fator adaptação familiar refere-se a sentimentos e comportamentos 

negativos em relação à família (raiva, isolamento, exclusão, vergonha, irritação, 

agressividade), percepção de competição entre os familiares e o fator autonomia aborda 

relações de confiança, liberdade e privacidade entre as pessoas da família (BAPTISTA, 

2005). 

 

 O Gráfico 2 apresenta os resultados da avaliação pré intervenção do IPSF total e 

as três dimensões que o compõe. Para o fator afetividade o grupo de pais avaliado 

demonstrou que 53,8% (n=7) do grupo perceberam como alto, 15,4% (n=2) como 

médio alto, 15,4% (n=2) como médio baixo e também 15,4% (n=2) como baixo o nível 
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de afetividade entre os membros da família. No fator adaptação 30,8% (n=4) 

perceberam como alto, 38,4% (n=5) indicaram que percebem como médio alto, 23,1% 

(n=3) perceberam como médio baixo e 7,7% (n=1) perceberam como baixo o nível de 

adaptação entre os familiares. Para o fator autonomia 53,8% (n=7) do grupo perceberam 

como alto, 7,7% (n=1) perceberam como médio alto, 15,4% (n=2) indicaram uma 

percepção médio baixa e 23,1% (n=3) demonstraram um nível baixo de autonomia em 

suas famílias. 

 

 Na avaliação total de percepção do suporte familiar observamos que 53,8% 

(n=7) do grupo perceberam como alto, 30,8% (n=4) perceberam como médio baixo e 

15,4% (n=2) indicaram que percebem como baixo o suporte familiar que vivenciam. 

Segundo Glat (1996) o suporte familiar mostra-se de extrema importância para o 

desenvolvimento e integração de indivíduos com deficiência à sociedade. Em seus 

estudos demonstra que quanto melhor a adaptação da criança com deficiência à sua 

família maior será sua integração à comunidade e aos serviços que esta disponibilizar. 

Esta autora ressalta ainda a importância do suporte social às famílias, não apenas 

orientando-as e incentivando-as à integração do filho com deficiência, mas num sentido 

mais amplo visando o desenvolvimento desta família e consequentemente das relações 

interpessoais nela contidas, já que a criança com deficiência passa a maior parte do 

tempo com sua família e lá desenvolverá sua auto-imagem, seus valores e sua 

concepção de mundo, além de neste contexto estabelecer relações pessoais mais 

próximas e relevantes. 
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Avaliação Inicial
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Gráfico 2: Resultados da avaliação pré-intervenção do IPSF total e as três dimensões que o 

compõe: Afetividade, Adaptação e Autonomia. 

 

 

 O Quadro 6 compara os dados da avaliação pré-intervenção dos pais para 

ansiedade, depressão e percepção de suporte familiar. Observa-se que os resultados 

“moderado” e “grave” para ansiedade e “moderado” para depressão aparecem nos 

participantes 08 e 10 com classificação “baixo” para percepção de suporte familiar e 

também nos participantes 04 e 05 com classificação “médio baixo” do IPSF. A 

literatura apresenta depressão e suporte familiar de forma associada, confirmando os 

resultados obtidos neste estudo, ao apontar que quanto pior o suporte familiar 

percebido, maior o nível de depressão (BAPTISTA, 2009). 
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Quadro 6:  Comparação dos resultados individuais da avaliação pré-intervenção dos pais para 

ansiedade, depressão e percepção de suporte familiar. 

 

Participantes 
BAI  

Ansiedade 

BDI 

Depressão 

IPSF 

Total 

01 Mínimo Mínimo Alto 

02 Mínimo Mínimo Alto 

03 Mínimo Mínimo Alto 

04 Mínimo Moderado Médio baixo 

05 Leve Moderado Médio baixo 

06 Mínimo Mínimo Alto 

07 Mínimo Leve Alto 

08 Grave Moderado Baixo 

09 Mínimo Mínimo Alto 

10 Moderado Moderado Baixo 

11 Mínimo Mínimo Médio Baixo 

12 Leve Leve Médio Baixo 

13 Leve Leve Alto 

 

 

 O Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL) de Lipp (2000) permite 

identificar objetivamente a sintomatologia apresentada pelo avaliado, avalia se este 

possui sintomas de estresse, o tipo de sintoma existente (somático ou psicológico) e a 

fase em que se encontra que podem ser de Alerta, Resistência, Quase Exaustão ou 

Exaustão. O diagnóstico de estresse é feito quando qualquer dos escores brutos, 

referentes às fases descritas acima, atingirem determinados limites. O escore bruto é 

transformado em porcentagem em cada uma das fases descritas pelo teste, e a maior 

porcentagem obtida indica a fase do estresse em que a pessoa se encontra. 

 

 O Gráfico 3 indica os resultados do ISSL na avaliação pré-intervenção realizada 

com os pais, identificou-se que 30,8% (n=4) dos pais apresentaram estresse na fase de 

resistência, com sintomatologia psicológica e 69,2% (n=9) não revelaram estresse. 

 

Diferente de outros transtornos de desenvolvimento como a Síndrome de Down 

e os Transtornos do Espectro Autista, estudos sobre estresse familiar associados à SWB 

são mais escassos (NORIZAN; SHAMSUDDIN, 2010; PISULA; KOSSAKOWSKA, 

2010; DURMAZ, et al.,2011). Um estudo publicado no idioma alemã em 2001 permitiu 

verificar, a partir de dados do resumo que, entre quatro grupos de mães de crianças com 

Síndrome de Down, Síndrome de Williams, Deficiência Mental de causa idiopática e 

crianças com desenvolvimento típico pareadas por sexo e nível de habilidades de 

compreensão verbal; além de verificar nestas mães níveis moderados de estresse, este 
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em geral correlacionou positivamente com o grau de deficiência intelectual das crianças 

diferente de outras variáveis como o nível sócio-econômico (GOSCH, 2001).  

 

 

 
 
Gráfico 3: Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL) de Lipp na avaliação pré-

intervenção realizada com os pais. 

 

 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 anti-sociais. 

As questões referentes a cada uma das dimensões das práticas educativas avaliadas são 

pontuadas e somadas. Além da pontuação e interpretação de cada variável, o índice de 

estilo parental é calculado pela diferença entre as somatórias das práticas educativas 

positivas e negativas, a partir deste valor obtemos os percentis e a interpretação dos 

resultados que podem ser ótimo, acima da média, abaixo da média ou de risco. 

 

 No Gráfico 4 observa-se o resultado das práticas educativas positivas, sendo que 

61,5% (n=8) demonstraram uma prática de Monitoria Positiva ótima, 7,7 (n=1) acima 

da média, enquanto 30,8% (n=4) do grupo revelaram-se abaixo da média. Quanto a 

prática de Comportamento Moral 46,1% (n=6) do grupo classificou-se como ótimo, 

30,8 % (n=4) acima da média e 23,1% (n=3) revelou-se abaixo da média. O grupo não 

apresentou risco para nenhuma das práticas educativas positivas. 
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Gráfico 4: Resultado da avaliação pré-intervenção com relação às práticas educativas positivas 

do Inventário de Estilo Parental (IEP) de Gomide. 

 

 

 O Gráfico 5 apresenta os resultados para as práticas educativas negativas. Para a 

prática de punição inconsistente 23,1% (n=3) do grupo apresentou um ótimo 

desempenho, 30,8 % (n=4) um desempenho acima da média e também 30,8 % (n=4) do 

grupo classificou-se como abaixo da média e 15,4% (n=2) do grupo indicaram um estilo 

parental de risco para esta prática. 

 

 O grupo indicou que 15,4% (n=2) dos participantes têm um estilo parental ótimo 

para negligência e também 15,4% (n=2) deles indicam um estilo acima da média, 

entretanto 53,9% (n=7) revelaram-se abaixo da média e 15,4% (n=2) do grupo 

demonstraram um estilo parental de risco para negligência. Para a variável disciplina 

relaxada percebemos que apenas 7,7% (n=1) do grupo apresentaram um ótimo estilo 

parental, 38,5% (n=5) encontram-se acima da média, e também 38,5% (n=5) revelaram-

se abaixo da média e 15,4% (n=2) indicaram um estilo parental de risco. 

 

 Para a prática de monitoria negativa não encontramos no grupo nenhum ótimo 

desempenho, apenas 15,4% (n=2) do grupo apresentou-se acima da média, 7,7% (n=1) 

revelou-se abaixo da média e 76,9% (n=10) dos pais revelaram um estilo parental de 

risco para esta variável, indicando dificuldades dos pais no desenvolvimento da 
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independência e auto-direcionamento de seus filhos, levando-os a repetirem 

ostensivamente as orientações, além de exercer um monitoramento gerador de 

dependência emocional, possivelmente isto ocorra em função da deficiência cognitiva 

apresentada pelos filhos. 

 

 O grupo demonstrou que 30,8% (n=4) dos participantes têm um ótimo estilo 

parental para o abuso físico, 15,4% (n=2) encontram-se abaixo da média e 53,9% (n=7) 

revelaram um estilo parental de risco. 
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Gráfico 5: Resultados na etapa pré-intervenção para as práticas educativas negativas do 

Inventário de Estilo Parental (IEP) de Gomide. 

 

 

 

A avaliação total dos estilos parentais realizada na etapa pré-intervenção está 

retratada no Gráfico 6, observa-se que 61,5% (n=8) dos participantes apresentaram 

índice de estilo parental acima da média, 23,1% (n=3) do grupo revelaram-se abaixo da 

média, e 15,4% (n=2) demonstraram estilos parentais de risco. 

 

De acordo com a interpretação dos resultados e orientações propostas por 

Gomide (2006), aos pais com índice de estilos parentais acima da média é aconselhável 

a leitura de livros que orientem os pais para o aprimoramento de suas práticas parentais; 
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aos que se apresentaram abaixo da média é indicada a participação em grupos de 

treinamento de pais e àqueles que indicaram estilo parental de risco é aconselhável a 

participação em grupos de intervenções terapêuticas que abordem as dificuldades em 

práticas educativas, bem como as consequências da utilização das práticas negativas. 

 

Estudos tem demonstrado uma correlação positiva entre depressão, estresse e 

práticas educativas de negligência, abuso físico, punição inconsistente, disciplina 

relaxada e monitoria negativa (PETTIT et al, 2001; GOMIDE et al, 2005). Com relação 

às práticas educativas positivas, vários autores (GOMIDE et al., 2005; PINHEIRO, 

2006; PRUST; GOMIDE, 2007) relataram que pais com habilidades sociais, próximo 

indicador avaliado neste estudo, tendem a utilizar a monitoria positiva e o 

comportamento moral como estratégias na interação com seus filhos aumentando a 

probabilidade de desenvolvimento de comportamentos pró-sociais. 

 

Assim de acordo com a literatura pode-se considerar o estresse, a depressão e a 

falta de habilidades sociais dos pais como fatores de risco para o surgimento de 

comportamentos anti-sociais em crianças e adolescentes (GOMIDE et al., 2005). 
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Gráfico 6: Avaliação total dos estilos parentais de Gomide realizada na etapa pré-intervenção. 
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Para o Inventário de Habilidades Sociais (IHS) de Del Prette e Del Prette (2001), 

realizamos a avaliação de determinadas habilidades dos pais, 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 pontuação bruta das habilidades é convertida em valores fatoriais a fim 

de obtermos uma soma ponderada, através dos quais temos os escores fatoriais; a partir 

da soma bruta obtemos o escore total, todos são comparados ao grupo amostral e 

convertidos em percentis. Com isso realizamos a interpretação dos resultados que está 

classificada em: Repertorio bastante elaborado de HS; Bom repertório de HS (acima da 

média); Repertório médio; Bom repertório de HS (abaixo da média) e Indicação de 

treinamento em HS quando os déficits se tornam fonte de problemas. 

 

 O Gráfico 7 descreve os resultados da avaliação pré-intervenção realizada com 

os pais referente a cada um dos fatores que compõe o inventário de habilidades sociais. 

Para o fator enfrentamento e auto-afirmação com risco verificou-se que 30,7% (n=4) 

dos pais apresentaram um repertório bastante elaborado, 15,4% (n=2) encontraram-se 

acima da média, 30,7% (n=4) abaixo da média e 23,1% (n=3) dos pais indicaram 

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

afirmação na expressão de sentimentos positivos, grande parte dos pais, ou seja, 46,2 % 

(n=6) revelaram um repertório bastante elaborado, 23,1% (n=3) apresentaram-se acima 

da média, 7,7% (n=1) abaixo da média, e 23,1% (n=3) revelaram necessidade de receber 

indicação para treinamento neste fator.  

 

Outro fator avaliado foi conversação e desenvoltura social, no qual 53,9% (n=7) 

dos pais indicaram ter um repertório bastante elaborado, 15,4% (n=2) revelaram-se 

abaixo da média e 30,7% (n=4) apresentaram indicação para treinamento. Para auto-

exposição à desconhecidos e situações novas, 15,4% (n=2) demonstraram um repertório 

bem elaborado e 53,9% (n=7) estavam acima da média, apenas 7,7% (n=1) abaixo da 

média e 23,1% (n=3) indicaram necessitar de treinamento para este aspecto. Para o fator 

autocontrole da agressividade 30,7% (n=4) apresentaram um repertório bastante 

elaborado, 38,5% (n=5) indicaram estar acima da média, 23,1% (n=3) dos pais 

revelaram repertório médio e apenas 7,7% (n=1) estavam abaixo da média, eles não 

indicaram necessidade de treinamento neste fator. 
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Gráfico 7: Resultados da avaliação pré-intervenção realizada com os pais referente a cada um 

dos fatores que compõe o inventário de habilidades sociais de Del Prette: 1- enfrentamento e 

auto-afirmação com risco; 2- afirmação na expressão de sentimentos positivos; 3- conversação e 

desenvoltura social; 4- auto-exposição à desconhecidos e situações novas e 5- autocontrole da 

agressividade. 

 

 

 Além da avaliação dos fatores também demonstramos o resultado total das 

habilidades sociais dos pais que é apresentado no Gráfico 8. Percebemos que 30,7% 

(n=4) dos participantes do grupo revelaram um repertório bastante elaborado de 

habilidades sociais, 15,4% (n=2) encontraram-se acima da média, 7,7% (n=1) dos pais 

indicaram um repertório mediano para as habilidades sociais, abaixo da média 

encontramos 30,7% (n=4) do grupo e 15,4% (n=2) deles apresentaram um repertório de 

habilidades sociais muito deficitário, sendo indicados à participarem de programas de 

intervenção nesta área. 
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Gráfico 8: Resultado total da avaliação pré-intervenção das habilidades sociais de Del Prette do 

grupo de pais. 

 

 Para a avaliação de qualidade de vida do grupo de pais, utilizou-se do 

WHOQOL-bref (FLECK et al., 2000) e para análise dos dados foi utilizado o cálculo 

dos escores e estatística descritiva dos domínios e do total através do Microsoft Excel 

(PEDROSO et al., 2010). 

 

 O Gráfico 9 apresenta os resultados do grupo em sua avaliação pré-intervenção, 

para qualidade de vida. Observa-se neste gráfico os dados coletados para os quatro 

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

para o Total, percebe-se que para o domínio físico o nível de qualidade de vida do grupo 

de pais encontra-se em 71,7%, para o domínio psicológico 70,51%, com referência as 

relações sociais 71,15%, para o ambiente 52,40% e no total o grupo apresentou um 

índice de qualidade de vida equivalente 65,31%. 
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Gráfico 9: Resultados do grupo de pais em sua avaliação pré-intervenção, para qualidade de 

vida e para os quatro domínios do Whoqol-bref:  Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio-

Ambiente e para o Total, 

 

Os dados obtidos na aplicação do Inventário de Auto-Avaliação para Adultos de 

18 a 59 anos / Adult Self-Report – ASR de Achenbach e Rescorla (2001) foram 

registrados no programa Assessment Data Manager (ADM 7.2B) de Achenbach e 

Rescorla (2004) para a geração de diferentes perfis comportamentais sobre a pessoa 

avaliada. O programa permite que a pontuação bruta da escala (ASR/18-59) seja 

convertida em escores T. Estes últimos ao serem comparados com as amostras 

normativas permitirão estabelecer os pontos de corte para três tipos de faixas dos perfis 

comportamentais: clínica, limítrofe e não clínica. 

 

Os resultados da avaliação pré-intervenção do Adult Self-Report (ASR) de 

Achenbach e Rescorla (2001) encontram-se nos Gráficos 10, 11 e 12. No Gráfico 10 

observa-se a avaliação pré-intervenção dos problemas internalizantes, percebe-se o 

perfil comportamental clínico para ansiedade e depressão em apenas 7,7% (n=1) dos 

participantes, 30,8% (n=4) classificaram-se como limítrofes e 61,5% (n=8) como 

normais. O perfil clínico para isolamento foi revelado em 15,4% (n=2) e também em 

15,4% (n=2) encontrou-se o perfil limítrofe, 69,2% (n=9) dos pais apresentaram um 

perfil normal.  Revelaram o perfil limítrofe para queixas somáticas somente 15,4% 

(n=2) dos participantes e 84,6% (n=11) apresentaram-se normais. 
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Gráfico 10: Perfil da Escala das Síndromes. Descrição dos resultados da avaliação pré-

intervenção para problemas internalizantes. 

 

No Gráfico 11 observa-se que 7,7% (n=1) apresentou perfil clínico para os 

problemas de comportamento, 15,4% (n=2) revelaram perfil limítrofe e 76,9% (n=10) 

perfil normal. Para os problemas de atenção 7,7% (n=1) revelou perfil clínico, 15,4% 

(n=2) perfil limítrofe e 76,9% (n=10) apresentou-se normal. 
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Gráfico 11: Perfil da Escala das Síndromes. Descrição dos resultados da avaliação pré-

intervenção para problemas com o pensamento e problemas de atenção. 

 

Identifica-se através do Gráfico 12 que o perfil limítrofe para comportamento 

agressivo está presente em 23,1% (n=3) e que 76,9% (n=10) dos pais apresentou-se 

normal Para o comportamento de quebrar regras apenas 7,7% (n=1) revelou perfil 

clínico, também 7,7% (n=1) indicou perfil limítrofe e 84,6% (n=11) revelou perfil 

normal, assim como para intrusivo obteve-se o mesmo resultado, ou seja, 7,7% (n=1) 

apresentou perfil clínico, 7,7 (n=1) perfil limítrofe e 84,6% (n=11) demosntraram perfil 

normal. 
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Gráfico 12: Perfil da Escala das Síndromes. Descrição dos resultados da avaliação pré-

intervenção para problemas externalizantes do tipo: comportamento agressivo, comportamento 

de quebrar regras e intrusivo. 

 

 

5.2-Intervenção: Programa de suporte familiar, treino de práticas parentais e 

habilidades sociais para pais de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams 

 

Primeiro Encontro 

 

 Durante o primeiro encontro realizou-se a devolutiva da avaliação pré-

intervenção aos pais e o estabelecimento das regras de funcionamento do grupo. Os 

indicadores foram brevemente definidos e exemplificados e os resultados da avaliação 

grupal foram apresentados através de data-show, seguindo os temas avaliados: 

 DEPRESSÃO 

 ANSIEDADE 

 ESTRESSE 

 QUALIDADE DE VIDA 

 SUPORTE FAMILIAR 
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 COMPORTAMENTO 

 HABILIDADES SOCIAIS 

 PRÁTICAS PARENTAIS 

 

Houve grande interesse e participação do grupo, com comentários, perguntas e 

compartilhar de experiências. Os temas mais comentados foram: ansiedade, estresse, 

suporte familiar e as práticas parentais. 

 

Segundo Encontro 

 

O foco deste encontro foi a apresentação e integração dos participantes do grupo. 

Estavam presentes oito integrantes do grupo, sendo dois pais e seis mães. Realizou-se a 

técnica de apresentação do átomo social, adaptada para uma forma gráfica 

(FERRACINI, 2008) que consiste na montagem individual com pequenos recortes 

coloridos de papel de diversas formas e cores, numa folha de sulfite, simbolizando as 

pessoas e coisas importantes de sua vida, com posterior apresentação para o grupo. 

Objetivou-se com este recurso atingir um campo relaxado, portanto facilitador para a 

apresentação dos participantes, bem como de suas redes relacionais atuais. 

 

Durante a atividade surgiram alguns comentários como: “Olha, eu não vim aqui 

para brincar, mas já estou me sentindo diferente”. Outra mãe comentou: “Como é 

difícil, eu não sou tão inteligente para isso”. Percebeu-se que inicialmente havia certa 

dificuldade para falarem de si ao grupo, que com o desenvolvimento da atividade foi 

sendo diluída propiciando a auto apresentação dos participantes. 

 

Foi possível identificar pontos importantes das relações desenvolvidas pelos 

participantes em seu cotidiano, suas prioridades, suportes, relações de maior 

proximidade afetiva, do que sentem falta, da presença de situações tensas e hostis, e 

também de seus investimentos pessoais. 
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Convém destacar que a família constituída apareceu como de grande 

importância a todos os participantes, entretanto quanto a família nuclear observou-se 

uma percepção diversificada, três participantes percebem sua família nuclear como 

apoio e suporte, duas dizem não obter na família nuclear o suporte que necessitam, duas 

delas referem a distância geográfica como impeditivo para este suporte, do qual sentem 

muita falta, e uma participante diz ter parcialmente este suporte, pois apenas um dos 

integrantes de sua família nuclear faz parte de sua convivência diária, já o restante 

encontra-se distante, dificultando muito o contato. 

 

 Identificou-se também que sete participantes encontram em seus amigos e 

vizinhos o suporte que necessitam. Dois deles destacam a religião como suporte 

importante, conforme fala de uma participante: “A Religião é muito forte, é a base o 

equilíbrio. Ela equilibra tudo e todos na fé.” 

 

 O desenvolvimento pessoal através do trabalho, estudos e outras atividades 

apareceram também como componentes importantes na vida de seis participantes, assim 

como o desejo de retomar a vida profissional, o lazer e a diversão fazem parte do 

projeto de três integrantes do grupo.  Quatro participantes destacaram os problemas e as 

dificuldades (financeiras, relacionais, residência) como presentes e com forte influência 

em seus cotidianos. 

 

 Detectou-se ainda as seguintes auto percepções: quatro participantes veem-se 

como pessoas “batalhadoras”, duas delas como “fortes e corajosas”, capazes de lidar 

com as adversidades, dois consideraram-se “boas pessoas”, três revelaram-se como 

“distantes” nos relacionamentos interpessoais e três indicaram ser pessoas “tensas, 

nervosas ou estressadas”. 

 

Terceiro Encontro 

 

O tema deste encontro foram as Práticas Educativas Parentais e participaram 

dele oito pais/mães. Objetivou-se abordar a temática a partir de situações cotidianas 

(entregues no encontro anterior) para observação de suas condutas. 
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Após a reflexão sobre as situações, foi solicitado aos participantes que 

colocando-se no papel de seu filho falassem sobre as percepções da situação. Os pais no 

geral demonstraram muita dificuldade para fazê-lo, revelando falta de habilidade para 

realizarem a compreensão das situações a partir do olhar e entendimento do outro (no 

caso o filho). 

Assim, a atividade foi retomada possibilitando que os pais falassem a partir de 

suas próprias percepções. 

Pode-se perceber na maioria dos pais condições de identificarem suas atitudes e 

de refletirem sobre elas, entretanto demonstraram dificuldades para perceber o que suas 

atitudes provocam em seus filhos. 

As atividades deste encontro possibilitaram algumas reflexões importantes sobre 

o desempenho do papel de pai/mãe: 

 

 Observação da repercussão das atitudes dos pais no comportamento dos 

filhos. 

o “A gente tem que ter cuidado como nos referimos às pessoas, o 

que comentamos. Se dissermos que a pessoa chata vem vindo. 

Eles vão dizer: “A pessoa chata está vindo” 

o “Quando a gente faz um comentário, para eles o que comentamos 

está certo.”  

Esta atitude da criança/adolescente com SWB pode estar ligada ao 

perfil comportamental da síndrome, no qual está presente a utilização 

de comportamentos verbais de ecolalia e perseveração. 

 

 Forma de orientação, ou acompanhamento às orientações. Identificou-se 

aqui diferenças sutis na forma de “dar” e/ou “repetir” as orientações, 

muitas vezes diferentes apenas na forma (hostil ou afetiva) de fazê-lo. 

o “Explico dez vezes se for necessário. Eu falo sempre um monte de 

vezes.” 

o “Porque eles não fazem sem precisarmos repetir tanto.” 

o “Todos os dias eu falo, repito para ele.” 

o “Essa repetição diária é importante, aos poucos vão absorvendo. 

Depois passa a ser habito.” 
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o “Eu fazia muita coisa para ela. Agora eu deixo para ela resolver, 

ela faz do jeito dela.” 

 

 Hostilidade na relação. 

o “Eu brigo tanto com o meu filho” 

o “Eu falo duas vezes e depois começo a contar. Eu coloco de 

castigo. Eles são folgados.” 

o “...falo para ele, a empregada não veio hoje”, uso da ironia, além 

de agressivo, não é uma comunicação clara e objetiva com 

crianças que apresentam deficiência cognitiva. 

 

 Uso do julgamento do comportamento. 

o “Eles aumentam o que a gente fala” 

o “Quando estou conversando ou discutindo na cozinha com o meu 

marido, meu filho vem na ponta dos pés.” 

o “Eles são dedo duro” 

o “Ela é uma fofoqueira igual às vizinhas.” 

 

 Percepção das necessidades da criança, valorização de seus acertos. 

o “A criança é o termômetro, ela que vai indicar para onde 

conseguimos ir. 

o “O meu filho trouxe um trabalho, eu não entendi direito, não 

elogiei. Ele colocou na frente da porta do quarto dele e ninguém 

fez um comentário. Pela primeira vez ele tirou da bolsa e mostrou 

para mim.” 

 

Neste encontro foi importante  

 

 

Quarto Encontro 

 

O foco deste encontro foi trabalhar as habilidades sociais dos pais, estiveram 

presentes seis pais/mães. No final do encontro anterior os pais receberam uma série de 



68 

 

questões sobre habilidades sociais para refletirem (durante a semana) quanto às suas 

atitudes nas situações descritas a fim de se preparem para o foco deste encontro. 

Em subgrupos os pontos principais destas reflexões foram retomados e 

discutidos pelos pais, foi solicitado que identificassem uma habilidade e uma 

dificuldade presente em seus relacionamentos sociais. 

Nos subgrupos, cada participante elegeu uma de suas habilidades e uma 

dificuldade, em seguida eles apresentaram ao grupo as dificuldades escolhidas na forma 

de imagem (BERMUDEZ, 1970; FLEURY; KHOURI; HUG, 2008), que foram 

trabalhadas através de dramatização. 

Pôde-se perceber através das falas dos participantes a identificação das seguintes 

habilidades, dificuldades e das soluções encontradas durante o trabalho que foi realizado 

com o grupo, em busca do enfrentamento das dificuldades apresentadas. 

 

Habilidades: 

 “Sou persistente, mesmo que as coisas sejam difíceis eu não 

desisto.” 

 “Me vejo batalhadora, nesta luta do dia a dia.” 

 “Eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Crio vínculo de 

amizade, me ajuda muito.” 

 “Eu me desdobro em duas. Eu saio de casa de madrugada. As 

pessoas sempre me elogiam pelo pique, pela coragem que tenho.” 

  “Aprendo muito. – Tenho força de vontade para lutar pelo meu 

filho.” 

Dificuldades: 

 “É difícil alcançar os objetivos.”  

Como resolução chega-se a seguinte colocação do participante: 

“É importante ter o alvo claro, ter foco e seguir em frente para 

alcançá-lo”  
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 “Eu não sei falar NÃO. Eu estou vendo que está errado, mas eu 

não consigo porque acho que vai magoar a pessoa. Importo-me 

com o que eles vão pensar, sentir, eu me angustio.” 

 A reflexão e solução encontrada pelo participante: ”Eu também 

sou importante, o que eu sinto e penso, eu preciso e quero por 

limites dizer não, não, não... é difícil, porém alivia a pressão.”  

 “Sinto que tenho dificuldade para dar autonomia para a minha 

filha. Ela fica ansiosa e eu também.” ”É como um grande balão 

cheio, cheio de angústia e ansiedade que pesa no peito e parece 

que o coração vai explodir” 

Realizou-se um trabalho de respiração e relaxamento, o 

participante se emociona e diz: “Estou mais leve, agora posso 

pensar melhor na situação” 

 “Sinto dificuldade em lidar com essas viagens para o tratamento 

do meu filho. Sinto vontade de fazer sempre mais, mas nunca está 

bom. Sinto saudades da minha casa, da família.” (residem 

distante de São Paulo). 

O trabalho de respiração e relaxamento realizado também 

contribuiu com este participante: “Dá uma sensação de alívio, dá 

prá olhar com mais tranqüilidade.” 

 “Tenho dificuldades para alcançar o equilíbrio, fico ansiosa.” 

O participante traz a imagem de uma balança, com um lado muito 

mais pesado do que o outro, representando o medo de errar que 

sente, na solução conclui: “Preciso encontrar o meio termo, na 

busca do acerto. Colocar os acertos do outro lado da balança. 

Quero me sentir mais leve, mais confortável.” 

 “Não sei pedir ajuda. Tenho que resolver todos os problemas.” 

No grupo apresenta-se corporalmente contraída, de cabeça 

abaixada, “carregando todo o peso nos ombros”, após o trabalho 

com o grupo que a ajuda, levantando-a, dando-lhe suporte e 

compartilhando experiências ela diz: “Fico feliz em me levantar, 

saber que outras pessoas passam por situações semelhantes, e 
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mesmo com tantas dificuldades um está disposto a ajudar o 

outro.” 

 

Quinto Encontro 

 

O tema deste encontro foi Suporte familiar e Clima emocional, estiveram 

presentes cinco pais/mães. As atividades realizadas neste encontro visavam reconhecer 

e trabalhar a percepção e transmissão dos sentimentos e emoções pertinentes as relações 

familiares dos participantes, além de identificar os níveis de coesão, adaptabilidade e 

comunicação familiar. 

Percebeu-se que o grupo como observador encontra maior facilidade para 

perceber as situações e clima emocional dos relacionamentos, entretanto ao se 

envolverem revelaram dificuldades tanto para transmitir como para perceber 

sentimentos. 

“Eu não sei passar. Eu sinto, mas não manifesto para o outro.” 

“Não consigo expressar esse sentimento. Devido a minha falta de coragem de 

expressar esse sentimento, guardo para mim, para não entrar em desentendimento.” 

“É difícil expressar os sentimentos.” 

“Quando o outro não fala é difícil saber o que está acontecendo.” 

A maioria dos participantes demonstrou dificuldades nas atividades de 

comunicação, revelando certa rigidez para se adaptar as necessidades do outro. Percebe-

se também ansiedade frente a dificuldade de emitir e/ou receber.  

“Fui arriscando, pois me sentia ansiosa, para ficar esperando a informação. 

Faço isso no dia a dia também.” 

“Ela repete, repete, sempre a mesma informação, mesmo o outro demonstrando 

que não consegue compreender.”  

“Gera ansiedade não entender o que o outro quer dizer e não poder fazer 

nada.”  

 

Sexto Encontro 
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Este encontro teve como tema central os indicadores de saúde mental, ansiedade 

e depressão. Participaram sete pais/mães. As situações geradoras de ansiedade / 

depressão trazidas pelos pais foram: 

 Ensinar ao filho (a) as tarefas escolares. São situações vivenciadas 

com muita tensão, geradoras de sentimentos de impotência nos 

pais e pressão para os filhos. 

“Ela tem muita vontade de aprender. Pesa em minhas costas, eu 

já pedi ajuda mas ninguém me ajuda com ela. Eu passo a minha 

angústia para ela. Ela fala; mãe eu vou aprender.” 

Do próprio grupo surgem propostas de enfrentamento da situação. 

“Precisar tentar...tentar. As vezes é preciso dar um tempo, depois 

você tenta novamente. A criança se distrai e relaxa, sente-se 

aliviada, depois tenta novamente. “ 

“Se não dá prá ir de FERRARI, você precisa subir na 

CHARRETE e andar junto com ela.” 

 

 Ser chamada pela direção/coordenação da escola do filho (a). 

“Quando a direção da escola liga, eu já fico angustiada, fico 

imaginando a situação, eles focam numa questão que não é 

importante pra mim. Como lidar com meu filho e com o ambiente 

que não aceita a maneira que ele se comporta, e que eu acho 

certo. Eu vejo de um outro lado, porque sou mãe. Um dia ele teve 

um comportamento que eu achei correto, mas para a escola não 

foi. Eles não têm essa sensibilidade de que para ele é diferente. 

Eu acho que tem que haver o equilíbrio.” 

 

Para enfrentar estas situações o grupo comenta uma série de 

aprendizados que tiveram com seus próprios filhos. 

 

“É preciso ter paciência.” 
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“Como pais nós conseguimos valorizar cada pequena conquista 

deles.” 

“O tempo deles é muito diferente do nosso tempo. Nós sofremos 

muito, choramos e descobrimos que o tempo é importante, cada 

vírgula deve ser valorizada, nos contentamos com o pouco, 

porque sabemos que é muito para ela.” 

“As vezes não respondem na hora certa, mas depois têm a atitude 

certa, na hora e situação não tão certa, é preciso ir orientando, e 

a escola precisa participar dessa orientação.” 

 

 Descobrir que o filho tem Síndrome de Williams. 

“Foi angustiante, desesperador, nunca tinha ouvido falar, não 

tinha a menor ideia do que era.” 

Hoje conversando com este grupo, fazendo parte da ABSW – 

Associação Brasileira de Síndrome de Williams me sinto mais 

confortável. Posso aprender, ensinar, trocar com iguais.” 

 

O aspecto do diagnóstico mencionado como situação geradora de ansiedade, por 

um dos integrantes do grupo de pais e que mobilizou a atenção do grupo, embora não 

seja o foco principal desta pesquisa vale comentá-lo mais detalhadamente, visto que os 

pais atribuem a este momento uma grande importância, tanto no que diz respeito as 

dúvidas e incertezas trazidas pela notícia, quanto pelo sentimento contrário de encontrar 

explicações para as dificuldades de desenvolvimento apresentadas pelo filho até então; a 

importância dada pelos pais à este momento vem de encontro aos estudos de Pereira-

Silva e Dessen (2006) com famílias de crianças com Síndrome de Down que ressalta a 

importância do momento da notícia como crucial e determinante para as interações 

familiares futuras. Sentimentos de culpa e frustrações reforçam o estresse e interferem 

negativamente nas interações familiares (PEREIRA-SILVA E DESSEN, 2001). 

 

Os estudos de Sanchez e Baptista (2009) com famílias de crianças com autismo 

e crianças com desenvolvimento típico também revelam a presença de fatores externos à 

família como causadores de estresse em ambas, apontam ainda que eventos estressores 

podem agir como fatores de risco para depressão. 
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 Situações de trabalho. Problemas de relacionamento com colegas. 

O grupo compartilha uma série de problemas e soluções vividas 

com chefes, pares, clientes e também situações de desemprego. 

 

 Problemas financeiros. 

Compartilham as “tensões” e os “sentimentos de impotência” 

experimentados em situações deste tipo e fazem reflexões sobre 

algumas soluções que funcionaram e outras que não deram certo 

em suas experiências. 

 

Sétimo Encontro 

 

Nota-se envolvimento dos pais com o trabalho grupal, através de alguns 

comentários logo na entrada da sala: 

“Vamos... é hora de falar da gente!” 

“Nós também precisamos de atenção, como é bom!” 

O tema deste encontro foi “Estresse e Qualidade de Vida”.  

Os participantes revelaram que a maior parte das situações causadoras de 

estresse relaciona-se com: 

 Problemas ou dificuldades com os filhos (comportamentos, dificuldades 

escolares  

 Problemas no trabalho, 

 Enfrentamento de situações novas, 

 Acúmulo de atividades, 

 Dependência de outra pessoa ou situação, 

 Problemas financeiros. 

 

Na descrição das situações estressoras vivenciadas pelos pais nota-se a 

influência de outros fatores não relativos ao papel parental na saúde mental destes. A 
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importância de intervir nestes fatores é abordada por alguns autores que evidenciam a 

necessidade de intervenções mais amplas, como dificuldades no trabalho, conjugais, 

financeiras, entre outras, pois o estresse dos pais gerado pela dificuldade de 

enfrentamento destas situações pode levar ao uso de práticas parentais coercitivas e/ou 

negligentes com os filhos (SILVA & MARTURANO, 2002; COELHO & MURTA, 

2007). 

 

Os pais demonstraram ainda que na maioria das vezes que se encontram nestas 

situações a primeira atitude é de refúgio, afastando-se do agente estressor: 

 Sair para fumar, 

 „Gritar, brigar com o filho: “Paciência, às vezes eu não tenho. Tem dia 

que é muito difícil” 

 Sair para tomar café, 

 Fazer alguma atividade doméstica: “Eu paro e vou passar roupa” 

 Sair para meditar, pensar. 

 Chorar: “Eu, às vezes choro, da uma aliviada” 

 Tomar medicamento, 

 Ir dormir. 

 

As reflexões do grupo fazem com que percebam que em algumas situações 

conseguem ter atitudes mais efetivas e de enfrentamento: 

 “Eu sabia que meu filho tinha uma dificuldade, fui atrás do diagnóstico.” 

 “A gente acha que é só com a gente que isso acontece, quando enfrenta 

percebe que não.” 

 

O grupo percebe que nas situações enfrentadas por eles o desgaste tende a ser 

menor, entretanto também entende que em alguns momentos é importante afastar-se da 

situação a fim de ter uma visão melhor da mesma. 
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Questionário de satisfação do processo 

 

O questionário de satisfação do processo foi aplicado na terceira etapa do projeto 

juntamente com a avaliação pós-intervenção e as respostas foram categorizadas de 

modo que seu conteúdo se assemelhasse. 

 

O Processo Grupal foi avaliado pelo grupo como: 

 

 Importante para manter contato com outros pais; 

 Um espaço para poder falar sobre as vivencias familiares diárias de 

forma espontânea; 

 Um momento para troca de experiências; 

 Importante para compreender vários aspectos sobre a SWB. 

 

Os pontos positivos destacados pelo grupo foram: 

 

 Ajuda para resolver as dificuldades com o filho; 

 Ajuda frente às dificuldades familiares; 

 Seriedade dos profissionais; 

 Aprender a se conhecerem melhor; 

 Revisão de valores; 

 Revisão na forma de lidar com o filho; 

 Aprender a expressar melhor o que pensam e sentem. 

 

Os pontos a serem melhorados elencados pelo grupo foram: 

 

 Necessidade de continuidade do trabalho, manutenção do contato com os 

profissionais e colegas de grupo; 

 Inclusão de outras famílias; 

 Orientações sobre como ajudar no aprendizado escolar das crianças. 

 

A avaliação dos participantes sobre o programa desenvolvido vem de encontro 

ao que foi percebido por Silva e Dessen, 2001;  Majumdar, Pereira e Fernandes, 2005 e 

Bosa, 2006, quando dizem que o grupo de suporte e orientação para pais de crianças 
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com deficiência intelectual contribuem para a troca de informações pessoais, para 

fornecer suporte emocional e estabelecer o sentimento de pertencer a um grupo, onde é 

possível a comunicação, o compartilhar de dificuldades, treinar e descobrir  formas para 

enfrentá-las, desenvolver habilidades para lidar com os filhos, experimentar o 

sentimento de ser compreendido, o que diminui o isolamento e a falta de apoio. 

 

5.3-Avaliação Pós-intervenção 

 

Os resultados da avaliação pós-intervenção do grupo de pais para o inventário de 

ansiedade (BAI) demonstram que 62,5% (n=5) dos participantes avaliados apresentaram 

nível mínimo de ansiedade, nenhum participante apresentou nível leve, 25% (n=2) 

apresentaram nível moderado, e 12,5% (n=1) apresentou nível grave (Gráfico 13). 

Ainda no Gráfico 13 é possível comparar os níveis de ansiedade da avaliação grupal pré 

e pós-intervenção, percebe-se um aumento de participantes com nível mínimo e 

moderado de ansiedade, além da diminuição de participantes com nível leve e a 

manutenção de participantes com nível grave, entretanto o quadro 6 demonstra a 

variação individual dos participantes que permite uma clareza maior das mudanças 

ocorridas. 

 

 

Gráfico 13: Comparação da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de pais para o inventário 

de ansiedade (BAI). 
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Observa-se no Gráfico 14 a avaliação pós-intervenção do grupo de pais para o 

inventário de depressão (BDI), 75% (n=6) dos avaliados apresentaram nível mínimo de 

depressão e 25% (n=2) apresentaram nível leve e nenhum dos participantes indicou 

níveis moderado ou grave de depressão. Ao comparar com os níveis da avaliação de 

depressão pré-intervenção percebe-se uma grande melhora deste indicador, com 

aumento de participantes que apresentam nível mínimo de depressão, manutenção da 

quantidade de participantes com nível leve e a extinção de participantes com níveis 

moderado e grave. No Quadro 6 observa-se a variação individual do participantes para o 

indicador de depressão, nota-se a melhora do nível de depressão de moderado para leve 

em dois participantes (8 e 10), e também a melhora do nível leve para mínimo em 

outros dois participantes (12 e 13). 

 

 

 

Gráfico 14: Comparação da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de pais para o inventário 

de depressão (BDI). 
 

 

Como descrito anteriormente no quadro 7 compara-se os dados da avaliação 

individual pré e pós-intervenção, é possível observar que quatro participantes 

(Números: 8, 10, 12 e 13) reduziram seus níveis de depressão e dois participantes 

(Números: 8 e 13) reduziram seu nível de ansiedade. Um dos participantes, o sujeito 12, 

apresentou um aumento do nível de ansiedade, entretanto no dia da avaliação pós-
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intervenção ele relatou que havia passado por uma situação pontual difícil, dias antes, 

que pode ser a causa desse aumento. 

 

Quadro 7: Comparação individual dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção entre os 

níveis de ansiedade e depressão. 

 

 BAI - Ansiedade BDI – Depressão 

Participantes 
Pré 

Intervenção 

Pós 

Intervenção 

Pré 

Intervenção 

Pós 

Intervenção 

01 Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

02 Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

03 Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

06 Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo 

08 Grave Moderado Moderado Leve 

10 Moderado Moderado Moderado Leve 

12 Leve Grave Leve Mínimo 

13 Leve Mínimo Leve Mínimo 

 

O Gráfico 15 apresenta os resultados obtidos na avaliação pós-intervenção do 

IPSF total e as três dimensões que o compõe, para o fator afetividade o grupo de pais 

avaliado demonstrou que 75% (n=6) do grupo perceberam como alto, nenhum 

participante do grupo percebeu como médio alto, 12,5% (n=1) como médio baixo e 

também 12,5% (n=1) como baixo o nível de afetividade entre os membros da família. 

No fator adaptação, 62,5% (n=5) perceberam como alto, nenhum participante do grupo 

percebeu como médio alto, 12,5% (n=1) percebeu como médio baixo e 25% (n=2) 

perceberam como baixo o nível de adaptação entre os familiares. Para o fator autonomia 

37,5% (n=3) do grupo perceberam como alto, nenhum participante do grupo percebeu 

como médio alto, 37,5% (n=3) indicaram percepção médio baixa e 25% (n=2) 

demonstraram nível baixo de autonomia em suas famílias. 

 

 Na avaliação total de percepção do suporte familiar observamos que 62,5% 

(n=5) do grupo perceberam como alto, 12,5% (n=1) perceberam como médio alto, 

também 12,5% (n=1) demonstraram percepção médio baixo e 12,5% (n=1) também 

indicaram que percebem como baixo o suporte familiar que vivenciam. 
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Gráfico 15: Resultados da avaliação pós-intervenção do grupo de pais para o IPSF total e as 

suas três dimensões: Afetividade, Adaptação e Autonomia. 

 

 

 No Gráfico 16 observam-se as variações pré e pós-intervenção na percepção de suporte 

familiar do grupo de pais avaliada através do IPSF total. Nota-se a manutenção dos participantes 

que percebem como alto e como médio baixo o suporte familiar obtido, percebe-se ainda o 

aumento dos que percebem seu suporte familiar como médio alto, e uma diminuição dos que o 

percebem como baixo. 
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Gráfico 16: Comparação da avaliação grupal pré e pós intervenção do IPSF total – Inventário 

de Percepção de Suporte Familiar. 
 

 

 

Ao comparar os resultados individuais dos participantes pré e pós-intervenção da 

avaliação total do IPSF do grupo de pais (Quadro 8) observa-se que dois participantes 

identificaram uma melhora no seu suporte familiar, os participantes 10 e 12 aumentaram 

a classificação de como percebem o suporte familiar desenvolvido em suas famílias, de 

baixo para médio baixo e de médio baixo para alto respectivamente. 

 

Quadro 8: Comparação individual dos resultados da avaliação pré intervenção e pós 

intervenção da avaliação total do IPSF – Inventário de Percepção de Suporte Familiar. 
 

Avaliação Individual IPSF - total 

Participantes Pré Intervenção Pós Intervenção 

01 alto alto 

02 alto alto 

03 alto alto 

06 alto alto 

08 baixo baixo 

10 baixo médio baixo 

12 médio baixo alto 

13 alto alto 
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O Gráfico 17 indica os resultados do ISSL – Inventário de Sintomas de Stress 

para adultos (LIPP, 2000) na avaliação pós-intervenção realizada com os pais, e também 

a comparação entre a avaliação pré e pós intervenção. Identificou-se que 12,5% (n=1) 

dos pais apresentou estresse na fase de resistência, com sintomatologia psicológica, 

também 12,5% (n=1) apresentou estresse na fase de resistência, com sintomatologia 

física e 75% (n=6) não revelaram estresse.  

 

Ao comparar os resultados do ISSL pré e pós-intervenção observa-se um 

aumento dos participantes que não apresentam estresse, o surgimento de um participante 

com estresse na fase de resistência com sintomatologia física e a redução de 

participantes com estresse na fase de resistência com sintomatologia psicológica. 

 

 

 
 

Gráfico 17: Resultados da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de pais para o Inventário 

de Sintomas de Stress para adultos (ISSL) de Lipp. 

 

 

Através do quadro 9 pode-se comparar os resultados individuais pré e pós 

intervenção dos sintomas de estresse e observar que dois participantes (números 6 e 13) 

reduziram seus níveis de estresse da fase de resistência para a ausência de estresse. 

Observa-se também a alteração da sintomatologia do participante oito de psicológicos 

para físicos e também o aumento do nível de estresse do participante 10 que antes 
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estava ausente, para a fase de resistência – sintomas psicológicos, vale ressaltar que este 

participante reside em Rondônia e encontra-se longe de sua família há 

aproximadamente três meses, motivo de várias queixas do mesmo. 

 

Quadro 9: Comparação individual dos resultados da avaliação pré intervenção e pós-

intervenção do ISSL – Inventário  de Sintomas de Stress para adultos. 
 

Participantes 
Avaliação Individual ISSL 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

1 Não tem estresse Não tem estresse 

2 Não tem estresse Não tem estresse 

3 Não tem estresse Não tem estresse 

6 
Tem estresse  

Fase de Resistência - Psicológicos 
Não tem estresse 

8 
Tem estresse  

Fase de Resistência - Psicológicos 

Tem estresse  

Fase de Resistência - Físicos 

10 Não tem estresse 
Tem estresse  

Fase de Resistência - Psicológicos 

12 Não tem estresse Não tem estresse 

13 
Tem estresse  

Fase de Resistência - Psicológicos 
Não tem estresse 

 

 

No Gráfico 18 observa-se o resultado pós-intervenção das práticas educativas 

positivas (monitoria positiva e comportamento moral), sendo que 75% (n=6) 

demonstraram uma prática de Monitoria Positiva ótima, enquanto 12,5% (n=1) do grupo 

revelaram-se abaixo da média e também 12,5% (n=1) apresentaram-se numa situação de 

risco. Quanto à prática de Comportamento Moral 37,5 % (n=3) do grupo classificou-se 

como ótimo; 25 % (n=2) acima da média, também 25% (n=2) revelaram-se abaixo da 

média e 12,5% (n=1) indicaram risco na prática de comportamento moral.  

 



83 

 

 
 
Gráfico 18: Resultados da avaliação pós-intervenção do grupo de pais das práticas educativas 

positivas do Inventário de Estilos Parentais (IEP) de Gomide. 

 

 

 No Gráfico 19 apresentam-se os resultados da avaliação pós-intervenção para as 

práticas educativas negativas. Para a prática de punição inconsistente 50% (n=4) do 

grupo apresentou um ótimo desempenho, 25% (n=2) um desempenho acima da média, 

12,5% (n=1) do grupo classificou-se como abaixo da média e também 12,5 % (n=1) do 

grupo indicaram um estilo parental de risco para esta prática. 

 

 O grupo indicou que 12,5% (n=1) dos participantes têm um estilo parental ótimo 

para a dimensão negligência e também 12,5% (n=1) deles indicam um estilo acima da 

média, entretanto 50% (n=4) revelaram-se abaixo da média e 25% (n=2) do grupo 

demonstraram um estilo parental de risco para negligência. 

 

 Para a variável disciplina relaxada percebeu-se que 37,5% (n=3) do grupo 

apresentaram um ótimo estilo parental, e também 37,5% (n=3) encontram-se acima da 

média, 25% (n=2) revelaram-se abaixo da média, e não se detectou pais com estilo 

parental de risco para a dimensão disciplina relaxada. 
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 Para a prática de monitoria negativa não encontramos no grupo nenhum ótimo 

desempenho, 37,5% (n=3) do grupo apresentou-se acima da média, e também 37,5% 

(n=3) revelou-se abaixo da média e 25% (n=10) dos pais revelaram um estilo parental 

de risco para esta variável, indicando dificuldades dos pais no desenvolvimento da 

independência e autodirecionamento de seus filhos, levando-os a repetirem 

ostensivamente as orientações, além de exercer um monitoramento gerador de 

dependência emocional. 

 

 O grupo demonstrou que 25% (n=2) dos participantes têm um ótimo estilo 

parental para o abuso físico, também 25% (n=2) encontram-se abaixo da média e 50% 

(n=4) revelaram um estilo parental de risco. 

 

 
 

Gráfico 19: Resultados da avaliação pós-intervenção do grupo de pais das práticas educativas 

negativas do Inventário de Estilos Parentais (IEP) de Gomide. 

 

 

A avaliação total dos estilos parentais realizada na etapa pós-intervenção está 

demonstrada no Gráfico 20, onde também é realizada a comparação dos resultados entre 

a avaliação pré e pós intervenção. Observa-se que 37,5% (n=3) dos participantes 

apresentaram índice de estilo parental ótimo, 50% (n=4) deles revelaram-se acima da 
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média, e 12,5% (n=1) demonstraram estilos parentais de risco. Nota-se através do 

gráfico 20 o aumento dos estilos parentais classificados como ótimo pelos participantes 

do grupo, seguidos da diminuição dos estilos parentais acima e abaixo da média, 

entretanto identifica-se também um pequeno aumento nos estilos parentais classificados 

como de risco.  

 

 
 

Gráfico 20: Comparação da avaliação pré e pós-intervenção do grupo de pais do Inventário de 

Estilos Parentais (IEP) total, de Gomide. 

 

 

 Comparando os resultados individuais da avaliação total pré e pós intervenção 

do IEP - Inventário de Estilos Parentais de Gomide, no quadro 10 observa-se destacados 

em vermelho que cinco pais aumentaram sua classificação, o participante um elevou de 

abaixo da média para ótima a sua classificação; os participantes dois e treze de acima da 

média para ótima; e os participantes três e seis de abaixo da média para acima da média, 

percebe-se apenas uma diminuição na classificação de estilo parental realizada pelo 

participante 12, de acima da média para estilo parental de risco, destacado em azul, 

como detalhado nos resultados de outros instrumentos esta participante 

momentaneamente vivenciava uma situação familiar conflitiva, que possivelmente 

impactou em sua avaliação. 
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 A literatura aponta uma relação entre nível de escolaridade alto e estilos 

parentais positivos, todavia nota-se que isto não foi relevante em nossa pesquisa 

provavelmente porque não há discrepâncias tão exacerbadas na escolaridade de nossa 

amostra (quadro 10). 

 

 

Quadro 10: Comparação individual dos resultados da avaliação total pré intervenção e pós 

intervenção do IEP - Inventário de Estilos Parentais de Gomide (2006) e nível de escolaridade. 
 

Participantes 

Avaliação total Inventário de Estilos Parentais IEP 

(Individual) Escolaridade 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

1 Abaixo da média Ótimo Superior Cursando 

2 Acima da média Ótimo Médio Completo 

3 Abaixo da média Acima da média Superior Completo 

6 Abaixo da média Acima da média Médio Completo 

8 Acima da média Acima da média Superior Incompleto 

10 Acima da média Acima da média Médio Completo 

12 Acima da média Risco Médio Incompleto 

13 Acima da média Ótimo Superior Completo 

 

 

Ao comparar os resultados individuais da avaliação pré e pós-intervenção das 

variáveis do IEP – Inventário de Estilos Parentais no quadro 11, nota-se uma melhora na 

classificação da variável monitoria positiva dos participantes dois, doze e treze; na 

variável comportamento moral percebe-se uma melhora no participante seis; para a 

variável punição inconsistente a melhora foi observada nos participantes um, dois e seis; 

para disciplina relaxada a melhora foi percebida nos participantes um, dois, três e treze; 

para monitoria negativa nota-se um aumento na classificação dos participantes um, oito, 

dez e doze e para abuso físico apenas o participante um melhorou sua classificação, que 

estão destacados em vermelho no Quadro xxxxx. Os participantes um e dois foram os 

que apresentaram melhora no maior número das variáveis avaliadas. 

 

Ainda no quadro 11, pode-se observar uma diminuição na classificação de 

algumas variáveis (destacados em azul), sendo que a participante doze foi a que 

apresentou piora na maior parte das variáveis, entretanto vale novamente ressaltar que 
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esta participante informou que passava por uma situação familiar difícil, que 

possivelmente interferiu nos resultados de sua avaliação pós intervenção. 

 

Quadro 11: Comparação individual dos resultados da avaliação das variáveis pré e pós 

intervenção do Inventário de Estilos Parentais de Gomide (2006) . 

 

Partic. 

 

Variáveis 

 

Monitoria 

Positiva 

Comport. 

Moral 

Punição 

Inconsistente 
Negligência 

Disciplina 

Relaxada 

Monitoria 

Negativa 

Abuso 

Físico 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

1 ótimo ótimo ótimo ótimo 
abx 

média 
ótimo 

abx 

média 

abx 

média 

abx 

média 
ótimo risco 

ac 

média 
risco 

abx 

média 

2 
abx 

média 
ótimo 

ac 

média 

ac 

média 

abx 

média 
ótimo 

ac 

média 

ac 

média 

ac 

média 
ótimo 

ac 

média 

ac 

média 
risco risco 

3 
abx 

média 
ótimo 

abx 

média 

abx 

média 

abx 

média 

abx 

média 

abx 

média 

abx 

média 
risco 

ac 

média 
risco risco ótimo ótimo 

6 ótimo ótimo 
ac 

média 
ótimo 

ac 

média 
ótimo ótimo ótimo 

abx 

média 

abx 

média 
risco risco 

abx 

média 

abx 

média 

8 
abx 

média 

abx 

média 
ótimo 

abx 

média 
ótimo ótimo ótimo 

abx 

média 

ac 

média 

ac 

média 
risco 

ac 

média 
risco risco 

10 ótimo ótimo ótimo ótimo 
ac 

média 

ac 

média 

abx 

média 

abx 

média 
ótimo 

ac 

média 
risco 

abx 

média 
risco risco 

12 ótimo risco ótimo risco 
abx 

média 
risco 

abx 

média 
risco 

abx 

média 

abx 

média 
risco 

abx 

média 

abx 

média 
risco 

13 
abx 

média 
ótimo 

ac 

média 

ac 

média 
ótimo 

ac 

média 
risco risco 

ac 

média 
ótimo 

abx 

média 

abx 

média 
ótimo ótimo 

 

O Gráfico 21 indica os resultados da avaliação pós-intervenção realizada com o 

grupo de pais referente a cada um dos fatores que compõe o inventário de habilidades 

sociais. Para o fator enfrentamento e auto-afirmação com risco verificou-se que 12,5% 

(n=1) dos pais apresentaram repertório bastante elaborado, 25% (n=2) encontraram-se 

acima da média, 12,5% (n=1) revelam-se com repertório mediano, 12,5% (n=1) abaixo 

da média e 37,5% (n=3) dos pais indicaram necessidade de treinamento neste fator das 

habilidades sociais. Para o fator auto-afirmação na expressão de sentimentos positivos, 

12,5 % (n=1) demonstraram um repertório bastante elaborado, 50% (n=4) 
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apresentaram-se acima da média, 25% (n=2) abaixo da média e 12,5% (n=1) revelaram 

necessidade de receber treinamento neste fator.  

 

Outro fator avaliado foi conversação e desenvoltura social, no qual 25% (n=2) 

dos pais indicaram um repertório bastante desenvolvido, também 25% (n=2) 

demonstram um repertório acima da média, e 50% (n=4) apresentaram indicação para 

treinamento. Para auto-exposição à desconhecidos e situações novas, 12,5% (n=1) 

demonstraram um repertório bem elaborado e 25% (n=2) estavam acima da média, e 

62,5% (n=5) indicaram necessitar de treinamento para este aspecto. Para o fator 

autocontrole da agressividade 25% (n=2) apresentaram um repertório bastante 

elaborado, 37,5% (n=3) indicaram estar acima da média, e 37,5% (n=3) estavam abaixo 

da média, os pais não indicaram necessidade de treinamento neste fator. 
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Gráfico 21: Resultados da avaliação grupal pós intervenção  realizada com os pais referente a 

cada um dos fatores que compõe o inventário de habilidades sociais de Del Prette: 1- 

enfrentamento e auto-afirmação com risco; 2- afirmação na expressão de sentimentos positivos; 

3- conversação e desenvoltura social; 4- auto-exposição à desconhecidos e situações novas e 5- 

autocontrole da agressividade. 

 

 

 

Dando continuidade aos dados obtidos na avaliação grupal pós intervenção do 

IHS, observa-se através do gráfico 22, o resultado total das habilidades sociais dos pais, 

e também a comparação destes dados com a avaliação pré intervenção realizada no 

início deste estudo, percebe-se que 25% (n=2) dos participantes do grupo revelaram um 

repertório bastante elaborado de habilidades sociais, 12,5% (n=1) encontraram-se acima 

da média para as habilidades sociais, abaixo da média encontramos 25% (n=2) do grupo 

e 37,5% (n=3) deles apresentaram um repertório de habilidades sociais muito 

deficitário. 
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Gráfico 22: Comparação da avaliação pré e pós intervenção do grupo de pais do IHS 

Inventário de Habilidades Sociais total de Del Prette.  

 
 

 

 Ao comparar os resultados individuais da avaliação pré e pós-intervenção do 

IHS – inventário de habilidades sociais de Del-Prette no quadro 12 percebe-se uma 

diminuição na classificação dos participantes um, três e doze, que estão destacados em 

azul. Estes pais durante o programa de intervenção revelaram-se bastante exigentes com 

relação a si mesmos, levantando muitas reflexões e questionamentos em relação aos 

seus comportamentos e inter-relacionamentos sociais, o que pode ter levado-os a 

expressar escores maiores na avaliação pós-intervenção. Os participantes seis e dez 

melhoraram sua classificação, são os destacados em vermelho e os participantes dois, 

oito e treze mantiveram a mesma classificação nas duas avaliações. 
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Quadro 12: Comparação individual dos resultados da avaliação total pré intervenção e pós 

intervenção do IHS - Inventário de Habilidades Sociais de Del-Prette. 
 

Participantes 
Avaliação total IHS - Individual 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

1 Repertório médio Indicação para treinamento 

2 Repertório bastante elaborado Repertório bastante elaborado 

3 Abaixo da mediana Indicação para treinamento 

6 Acima da mediana Repertório bastante elaborado 

8 Abaixo da mediana Abaixo da mediana 

10 Abaixo da mediana Acima da mediana 

12 Acima da mediana Abaixo da mediana 

13 Indicação para treinamento Indicação para treinamento 

 

 

 

Os resultados do grupo em sua avaliação pós intervenção, para qualidade de vida 

apresentam-se no Gráfico 23. Observa-se que para o domínio físico o nível de qualidade 

de vida do grupo de pais encontra-se em 77,68%, para o domínio psicológico 77,08%, 

com referência as relações sociais 80,21%, para o ambiente 61,72% e no total o grupo 

apresentou um índice de qualidade de vida equivalente 72,36%. Nota-se um aumento 

em todos os domínios do Whoqol-bref, bem como na qualidade de vida total do grupo 

de pais.  
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Gráfico 23: Comparação pré e pós intervenção do grupo de pais, para qualidade de vida total e 

para os quatro domínios do Whoqol-bref:  Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio-

Ambiente. 

 

 

 Ao comparar os resultados da avaliação individual pré e pós intervenção total do 

Whoqol-bref,  no Quadro 13, observa-se também um aumento nos índices de qualidade 

de vida total em todos os participantes, destacando-se o participante dez que demonstra 

a maior variação, seguido dos participantes três e oito. 

 
Quadro 13: Comparação individual dos resultados da avaliação total pré e pós-intervenção do 

Whoqol-bref. 

 

Participantes 

Avaliação total Whoqol-bref  

 Individual Variação 

Pré-intervenção Pós-intervenção 

1 15,7 16,8 1,1 

2 15,2 16,3 1,1 

3 14,9 16,5 1,6 

6 14,3 15,2 0,9 

8 12,5 14,2 1,7 

10 11,7 13,8 2,1 

12 14,3 14,9 0,6 

13 15,7 16,9 1,2 

Média 14,3 15,6 1,3 



93 

 

Os Gráficos 24, 25 e 26 demonstram os resultados da avaliação grupal pós 

intervenção do Adult Self-Report – ASR de Achenbach e Rescorla (2001). No Gráfico 

24 observa-se a avaliação dos problemas internalizantes, percebe-se o perfil 

comportamental clínico para ansiedade e depressão em apenas 12,5% (n=1) dos 

participantes, 25% (n=2) classificaram-se como limítrofes e 62,5% (n=5) como normais. 

O perfil clínico para isolamento foi encontrado em apenas 12,5% (n=1) e também 

12,5% (n=1) do grupo revelou perfil limítrofe, 75% (n=6) dos pais apresentaram um 

perfil normal.  Revelaram o perfil limítrofe para queixas somáticas somente 12,5% 

(n=1) dos participantes e 87,5% (n=7) apresentaram-se normais. 

 

 

Gráfico 24: Perfil da Escala das Síndromes. Descrição dos resultados da avaliação pós-

intervenção para problemas internalizantes. 

 

  

No gráfico 25 observa-se que 12,5% (n=1) apresentou perfil limítrofe para os 

problemas com o pensamento e 87,5% (n=7) perfil normal. Para os problemas de 

atenção 12,5% (n=1) revelou perfil clínico, 25% (n=2) perfil limítrofe e 62,5% (n=5) 

apresentou-se normal. 
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Gráfico 25: Perfil da Escala das Síndromes. Descrição dos resultados da avaliação pós-

intervenção para problemas com o pensamento e problemas de atenção. 

 

 

 Identifica-se através do gráfico 26, que o perfil limítrofe para comportamento 

agressivo está presente em  12,5% (n=1) e que 87,5% (n=7) dos pais apresentou-se 

normal, para o comportamento de quebrar regras 100% (n=8) revelou perfil normal, 

assim como para comportamento intrusivo obteve-se o mesmo resultado 100% (n=8) 

normal. 

 



95 

 

 

Gráfico 26: Perfil da Escala das Síndromes do ASR - Adult Self-Report. Descrição dos 

resultados da avaliação pós-intervenção para problemas externalizantes do tipo: comportamento 

agressivo, comportamento de quebrar regras e intrusivo. 

 

 

 Os Quadros 14, 15 e 16 apresentam as comparações dos resultados individuais 

da avaliação pré e pós-intervenção do ASR - Adult Self-Report. As comparações são 

feitas através das classificações e também dos escores t (ou seja de acordo com a 

amostra de padronização do instrumento), o que permite observar variações sutis dentro 

do mesmo perfil. 

  

No Quadro 14 observa-se a comparação dos problemas internalizantes, mediante 

a apresentação dos escores e da classificação destes. Nota-se melhora nos perfis das 

participantes três, oito e doze, para ansiedade e depressão, sendo que as participantes 

três e doze alteraram seu perfil de limítrofe para normal e para isolamento as 

participantes três e oito também aumentam seu perfil de limítrofe para normal, 

destacados em vermelho no quadro. Entretanto a participante dez diminuiu seu perfil de 

normal para limítrofe para ansiedade e depressão e também diminuiu de limítrofe para 

clínico para isolamento, destacados em azul. 
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Quadro 14: Comparação individual dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção dos 

problemas internalizantes do perfil da escala das Síndromes do ASR - Adult Self-Report. Os 

números representam os escores t, ou seja, os valores de acordo com a amostra de padronização 

do instrumento. 
 

Participantes 

PROBLEMAS INTERNALIZANTES 

Ansiedade/ 

Depressão 
Isolamento 

Queixas 

Somáticas 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

1 
56 

Norm. 

 

61 

Norm. 

53 

Norm. 

62 

Norm. 

54 

Norm. 

57 

Norm. 

2 
51 

Norm. 

 

52 

Norm. 

50 

Norm. 

50 

Norm. 

53 

Norm. 

51 

Norm. 

3 
66 

Lim. 

 

59 

Norm. 

67 

Lim. 

56 

Norm. 

59 

Norm. 

57 

Norm. 

6 
52 

Norm. 

 

52 

Norm. 

53 

Norm. 

59 

Norm. 

57 

Norm. 

54 

Norm. 

8 
70 

Clín. 

 

74 

Clín. 

70 

Clín. 

69 

Lim. 

65 

Lim. 

69 

Lim. 

10 
64 

Norm. 

 

69 

Lim. 

67 

Lim. 

73 

Clín. 

61 

Norm. 

57 

Norm. 

12 
66 

Lim. 

 

59 

Norm. 

56 

Norm. 

56 

Norm. 

54 

Norm. 

54 

Norm. 

13 65 

Lim. 

66 

Lim. 

61 

Norm. 

54 

Norm. 

57 

Norm. 

57 

Norm. 

  

 

 No Quadro 15 realiza-se a comparação dos resultados dos problemas com o 

pensamento e dos problemas de atenção, mediante a apresentação dos escores e de sua 

classificação, percebe-se melhora no perfil de limítrofe para normal da participante 10 

para os problemas do pensamento, que está em destaque na cor vermelha, entretanto a 

participante oito diminui seu perfil de normal para limítrofe para problemas de 

pensamento também, destacado em azul. 
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Quadro 15: Comparação individual dos resultados da avaliação pré e pós-intervenção dos 

problemas com o pensamento e de atenção do perfil da escala das Síndromes do ASR - Adult 

Self-Report. Os números representam os escores t, ou seja, os valores de acordo com a amostra 

de padronização do instrumento. 
 

Participantes 

Problemas com  

o pensamento 

Problemas 

de Atenção 

Pre Pos Pre Pos 

1 

 

51 

Norm. 

 

50 

Norm. 

50 

Norm. 

53 

Norm. 

2 
50 

Norm. 

 

51 

Norm. 

52 

Norm. 

50 

Norm. 

3 
62 

Norm. 

 

62 

Norm. 

61 

Norm. 

54 

Norm. 

6 
54 

Norm. 

 

54 

Norm. 

51 

Norm. 

50 

Norm. 

8 
58 

Norm. 

 

65-B 

Lim. 

60 

Norm. 

61 

Norm. 

10 
65 

Lim. 

 

58 

Norm. 

66 

Lim. 

69 

Lim. 

12 
65 

Lim. 

 

65 

Lim. 

61 

Norm. 

57 

Norm. 

13 59 

Norm. 

63 

Norm. 

72 

Clín. 

70 

Clín. 

 

  

 O Quadro 16 indica melhora dos participantes oito, dez e doze, a participante 

oito melhora seu perfil de limítrofe para normal em relação a comportamentos 

agressivos, a participante dez melhora de clínico para normal com relação ao 

comportamento de quebrar regras e a participante doze melhora também de clínico para 

normal seu comportamento intrusivo, todos destacados em vermelho no quadro. 
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Quadro 16: Comparação individual dos resultados da avaliação pré e pós intervenção dos 

problemas externalizantes do perfil da escala das Síndromes do ASR - Adult Self-Report. Os 

números representam os escores t, ou seja, os valores de acordo com a amostra de padronização 

do instrumento. 
 

Participantes 

PROBLEMAS EXTERNALIZANTES 

Comportamento 

Agressivo 

Comportamento de 

quebrar regras 
Intrusivo 

Pre Pos Pre Pos Pre Pos 

1 

 

50 

Norm. 

 

 

52 

Norm. 

 

50 

Norm. 

 

50 

Norm. 

 

50 

Norm. 

 

50 

Norm. 

 

2 

61 

Norm. 

 

56 

Norm. 

56 

Norm. 

59 

Norm. 

58 

Norm. 

52 

Norm. 

3 

65-B 

Lim. 

 

65-B 

Lim. 

51 

Norm. 

59 

Norm. 

50 

Norm. 

51 

Norm. 

6 

53 

Norm. 

 

56 

Norm. 

50 

Norm. 

51 

Norm. 

51 

Norm. 

51 

Norm. 

8 

65-B 

Lim. 

 

61 

Norm. 

58 

Norm. 

52 

Norm. 

50 

Norm. 

50 

Norm. 

10 

60 

Norm. 

 

62 

Norm. 

70-C 

Clín. 

63 
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52 
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6-CONCLUSÕES 

 

 

 A partir dos resultados apresentados é possível concluir com esse trabalho que a 

avaliação dos problemas de comportamento e indicadores de saúde mental como 

estresse, ansiedade e depressão no grupo de pais de crianças com Síndrome de Williams 

indicaram presença de sinais de ansiedade e depressão além de características de 

estresse na fase de resistência, com sintomatologia psicológica. 

 

 Com relação às características das práticas parentais, habilidades sociais e 

qualidade de vida no grupo de pais. Foi possível observar que alguns pais demonstraram 

prática de Monitoria Positiva classificada como abaixo da média, por outro lado, para 

práticas de punição inconsistente houve resultados abaixo da média inclusive com estilo 

parental de risco para esta prática. Para a prática de Monitoria Negativa o grupo 

apresentou predominantemente um estilo parental de risco. Com relação aos índices de 

habilidades sociais, observou-se que quase metade dos participantes apresenta um 

repertório para as habilidades sociais abaixo da média ou muito deficitário, inclusive 

com indicações de participação em programas de intervenção nesta área. 

 

 Com relação à presença de problemas de comportamento indicado pelo ASR, há 

indicadores de problemas associados à ansiedade/depressão e isolamento, além de 

alguns indicativos de comportamento agressivo. 

 

 O perfil da amostra estudada de maneira geral não revelou alto nível de 

comprometimento nos indicadores avaliados, entretanto o processo de intervenção foi 

mantido levando em conta aspectos preventivos da realização do programa. 

 

 Embora a amostra da pesquisa seja reduzida é importante mencionar que a 

literatura é bastante incipiente quanto aos indicadores relacionais e de saúde mental de 

pais/mães de crianças e adolescentes com SWB, caracterizando um estudo pioneiro no 

delineamento do perfil destes pais. 

 

De modo geral, após a intervenção, índices em todas as áreas avaliadas 

apresentaram melhoria. Demonstrando assim, eficácia do programa de suporte familiar, 
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treino de práticas parentais e habilidades sociais para pais de crianças e adolescentes 

com Síndrome de Williams. 

 

Além dos indicadores dos instrumentos, relatos dos pais durante as intervenções 

também confirmam que eles puderam utilizar das experiências compartilhadas no grupo 

para orientar sua tomada de decisão seja em relação aos outros ou mesmo em relação ao 

seu filho com Síndrome de Williams.  

 

No questionário de avaliação de satisfação, também foi possível perceber 

mudanças de atitudes quando descrevem como pontos positivos do trabalho grupal a 

ajuda para resolver as dificuldades familiares e com o filho, aprender a expressar melhor 

o que pensam e sentem além de aprender a se conhecer melhor e a rever certos valores. 

 

As limitações deste estudo referem-se ao número baixo de sujeitos, que ocorre 

também em função da prevalência da SWB e também ao número reduzido de encontros 

para intervenção. 

 

 Assim, como continuidade desse trabalho, seria necessário manter 

acompanhamento mensal do grupo para verificar a implementação das mudanças e 

fornecer suporte para eventuais dificuldades que surjam nesse período. Outras variáveis 

poderão ser analisadas neste seguimento que estejam relacionadas as próprias crianças 

como problemas de comportamento destas e nível de deficiência intelectual. 
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ANEXO I: Carta de informação ao sujeito da pesquisa 
 

O projeto de pesquisa “Grupo de Suporte Familiar e Manejo de Contingências para Pais de 

Crianças e Adolescentes com Síndrome de Williams” se propõe a organizar e realizar um grupo 

de pais de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams, visando identificar suas 

experiências na interação com seus filhos, e a criação de um espaço para troca de vivencias e 

ampliação de estratégias para lidar com as dificuldades cotidianas. Os dados para o estudo serão 

coletados através de doze encontros com duração de noventa minutos cada, realizados uma vez 

por semana. O programa está organizado em três etapas, sendo a primeira composta de dois 

encontros, para a aplicação de questionários que avaliam aspectos emocionais e relacionais dos 

participantes. A segunda etapa consta de oito encontros, nos quais serão realizadas atividades 

em grupo que abordarão os temas avaliados. A terceira etapa será de dois encontros para nova 

aplicação dos questionários para que os resultados possam ser comparados. Os instrumentos de 

avaliação e a intervenção serão aplicados pelo pesquisador responsável e podem oferecer riscos 

mínimos aos participantes, pois é possível que se deparem com certas dificuldades emocionais, 

entretanto estas serão cuidadas adequadamente pelo pesquisador, que poderá interrompê-la caso 

observe algum desconforto. 

 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas, no endereço abaixo. Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre 

os aspectos éticos da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 

Mezanino. 

 

Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem prejuízo 

algum. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e 

será garantido sigilo absoluto sobre as questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 

participantes, bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

____________________________ 

Maria Aparecida Fernandes Martin 

Pesquisador 

 

____________________________ 

Orientador Prof. Dr. Luiz Renato R. Carreiro  

Universidade Presbiteriana Mackenzie  
Rua da Rua da Consolação, 930. São Paulo 

Tel.: (11) 2114-8179 ou (11) 2114-8707 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

________________________________, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AOS 

RESPONSÁVEIS, ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, riscos e 

garantias de confidencialidade e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do 

explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em 

participar da pesquisa proposta. 

 

Fica claro que o responsável pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e fica ciente que todo trabalho 

realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 

São Paulo, de ___________ de______. 

 

____________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa 
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ANEXO II: Questionário Sociodemográfico 
 

1. Nome do filho(a): __________________________________________________________ 
2. Data de nascimento do filho: _________________ 
3. Nome da mãe: _____________________________________________________________ 
4. Nome do pai:   _____________________________________________________________ 
5. Quem respondeu o questionário: (   ) pai   (   )mãe (    )outro cuidador. Quem: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Sexo: Masculino____ Feminino____ 

 
7- Idade do pai:_____ Idade da mãe: 

 
8- Estado civil: 

___Solteiro      ___ Viúvo 
___Casado      ___ Desquitado/Divorciado 
___Recasado  ___ Outros 
 
9- Número de filhos:___ 

 
10- Exerce atualmente qual tipo de trabalho 

(atividade)? 
___ não trabalho 
___apenas  trabalho remunerado 
___apenas trabalho voluntário 
___trabalho remunerado e voluntário 
 
11- Quantas horas por semana exerce atividade 
remunerada? 

___Até 20 horas 
___De 21 a 30 horas 
___Até 40/44 horas 
___Mais de 44 horas 
 
12-Quem é considerado o “chefe da família” (quem 

gerencia a família financeiramente)? 
___Você 
___Cônjuge 
___Pai 
___Mãe 
___Irmão 
___Não tem ninguém em específico 
___Outros 
 
13- Qual o grau de escolaridade da pessoa 
considerada chefe da família? 

___Analfabeto?Fundamental incompleto 
___Fund I (1ªa4ªsérie)compl./Fund.II(5ªa8ªsérie)incompl. 
___Fundamental II completo/ Ensino Médio incompleto 
___Médio completo/ Superior incompleto 
___Superior completo 
 
14-Indique o seu nível de escolaridade: 

___Analfabeto?Fundamental incompleto 
___Fund I (1ªa4ªsérie)compl./Fund.II(5ªa8ªsérie)incompl 
___Fundamental II completo/ Ensino Médio incompleto 
___Médio completo/ Superior incompleto 
___Superior completo 

 

15- Assinale com um X os itens que você possui em 

casa: 
 

Item 
Não 
tem 

1 2 3 
4 ou 
mais 

Televisão em 
cores 

     

Rádio      

Banheiro      

Automóvel      

Empregada 
mensalista 

     

Aspirador de 
pó 

     

Máquina de 
lavar 

     

Vídeo cassete 
e/ou DVD 

     

Geladeira      

Freezer 
(aparelho 
independente 
ou parte da 
geladeira 
duplex) 
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ANEXO III – Tarefa: Reflexões sobre práticas educativas parentais 

 

 

A mãe coloca o filho de castigo por mentir para ela, passado alguns dias uma 

pessoa telefona e pede à criança que chame sua mãe. A mãe (ao seu lado) 

pede que a criança diga que ela está tomando banho e não pode atender. 

 

 

A criança começa a fazer suas lições da escola, fica chorosa, dizendo não 

saber realizá-la, pois é muito difícil. A mãe dá uma olhada, e diz que ela 

deixe assim mesmo, pois realmente é uma lição muito difícil. 

 

 

A criança chega da escola e vai direto ligar a televisão, senta na sala, e 

largando a mochila ali mesmo, fica assistindo ao seu programa preferido. A 

mãe irritada por toda a bagunça da casa que vem arrumando durante todo o 

dia, chama-lhe fortemente a atenção, desliga a TV e manda-o trocar-se, 

guardar o material, e diz que está de castigo que não verá mais televisão 

naquele dia. 

A criança pergunta por que se assiste a este programa todos os dias. 

 

 

Ao acordar a mãe chama a criança e lhe atribui uma série de tarefas, 

arrumar sua cama, tomar café, escovar os dentes, fazer a lição, e se 

aprontar para ir ao colégio. Minuto depois vendo que praticamente nada foi 

feito a mãe repete as ordens, dando uma grande bronca na criança, alguns 

minutos depois toda a bronca é repetida, pois apenas a primeira tarefa foi 

realizada. 

 

 

Todos os dias a mãe confere a organização e os objetos de seu filho na 

mochila escolar, e ao sentir falta de algum material, ou observar algo fora 

do lugar, começa a brigar, dizendo que a criança não consegue cuidar de seu 

material que vive perdendo suas coisas. 
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ANEXO IV – Tarefa: Habilidades Sociais 

(F1)- 1) Um amigo, há seis meses pediu R$ 500,00 à você, que prontamente 

tirou o dinheiro da poupança para ajudá-lo, ele disse que estava com alguns 

problemas em casa e precisava deste dinheiro para pagar uma dívida, disse 

também que no máximo em dois meses conseguiria o dinheiro para te 

devolver, porém até agora não disse nada. 

Como você se sente?  

O que você faz? 

 

2) Você faz parte de um grupo de amigos e vocês estão discutindo sobre um 

tema polêmico, você discorda do que eles estão propondo. O que você faz? 

 

3) Você chegou de suas compras e percebe que na caixa de leites que 

comprou, um deles está furado e vazio. O que você pensa? Como se sente? 

Faz algo? 

 

(F2)- 4) Seu colega que normalmente é brincalhão e muito falante e hoje 

parece diferente, está quieto e parece mal humorado. O que você fica 

pensando? O que faz? 

 

5) Uma pessoa próxima traz um presente prá você, diz que quando viu aquela 

peça logo se lembrou de você. Qual a primeira coisa que você pensa? O que 

tem vontade de fazer? 

 

6) Um amigo estudou para um concurso de emprego, faz a prova e é 

aprovado, quando ele lhe dá a notícia o que você fica pensando? O que tem 

vontade de fazer? 

 

(F3)- 7) Você recebe uma ligação da escola de seu filho pedindo que vá 

buscá-lo, pois ele não está muito bem, você está do outro lado da cidade e 

não tem ninguém em sua casa que pode ir a escola buscá-lo. O que você faz? 

 

8) Você vai a uma festa, esperando encontrar algum conhecido, mas não 

conhece ninguém. Uma pessoa começa uma conversa com você. Como você se 

sente? O que faz?  

 

9) Você está saindo para um compromisso importante com hora marcada, o 

telefone toca e você atende, a pessoa é uma amiga muito querida e falante, 

ela começa a contar todas as novidades, pois faz tempo que não se falam. 

Como você se sente? O que você faz? 
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(F4)- 10) Você está na rua e recebe uma notícia urgente dizendo que você 

precisa ir a algum lugar para resolver um problema importante, mas não faz 

a mínima ideia em como chegar lá. 

Como se sente? O que faz?  

 

11) Você foi convidada a dar uma entrevista pessoalmente para falar sobre 

um assunto que você conhece, estarão aproximadamente 50 pessoas 

presentes. Você aceita? Por que? 

 

12) Você recebe um bilhete da escola de seu filho convidando os pais para 

participarem de um evento apresentando seus talentos. O que você faz? 

 

F5)- 13) Como você se comporta quando fazem gozações com você? 

 

14) O que você faz quando recebe críticas sobre suas atitudes? 
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ANEXO V: Livreto: “Grupo de suporte familiar e treino de práticas parentais e 

habilidades sociais para pais de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams 
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

             Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

            Programa de Pós-Graduação em Distúrbio do Desenvolvimento 

 

Grupo de Suporte Familiar, 

 Treino de Práticas Parentais e 

Habilidades Sociais para  

Pais de Crianças e Adolescentes 

com Síndrome de Williams 
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Pessoas e Coisas importantes em minha vida: 
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Práticas Parentais - Reflexões sobre meu papel de mãe/pai: 
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 As formas como os pais/mães interagem e educam seus 

filhos podem, tanto promover comportamentos socialmente 

adequados, como favorecer o surgimento e/ou manutenção 

de comportamentos inadequados. 

 

Pense: 

 

 Qual é a minha forma de interação com meu filho (a) ??? 

...    ...    ... 

 

 Como contribuo para a educação de meu filho (a) ??? 

...     ...     ... 

 

 Como participo da vida do meu filho (a) ??? 

...      ...      ... 
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Você pode contribuir positivamente: 

 

 Conhecendo seu filho (a), onde e com quem ele se 

encontra, suas atividades, gostos e preferências.  

 

 Por exemplo, você sabe... 

 

Qual o prato preferido de seu filho (a)? 

Quando fizeram o passeio preferido (por ele) pela última vez? 

Que brinquedo ele prefere, ou de que gosta de brincar? 

Com que amigo (a) ele mais gosta de brincar? 

Quando você assistiu com ele, seu programa de TV preferido? 

Já sugeriu, fazerem juntos, alguma brincadeira ou algum 

programa que você acha possa interessar a ele (a)? 

...                ...                ... 
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Atenção: 

 

 É importante que você diferencie a fiscalização, do 

real interesse pelo filho, que implica na 

disponibilidade dos pais, para ouvirem o que o filho 

necessita contar, para se empatizarem com suas 

vitórias e para se disporem a ajudar na resolução de 

problemas 

                                          

 

Você pode contribuir positivamente: 

 

 Ensinando valores, como honestidade, empatia e senso 

de justiça, ajudando-os a distinguir o certo do errado, 

sobretudo através de modelos positivos, ou seja, por 

meio das suas atitudes. 

 Lembre-se a criança aprende muito mais através das 

cenas que assiste do que das coisas que escuta.                               
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Mas.....você pode contribuir negativamente: 

 

 Quando sua relação e a educação que dá ao seu filho 

estão baseadas em seu estado de humor, e não no 

comportamento de seu filho (a). 

 

 Isto gera na criança confusão na discriminação de 

seus comportamentos, e ela não distingue “certo” e 

“errado”, mas o estado de humor do outro (pais).   

 

 

                         

 Quando fica ausente, não disponibilizando apoio e 

ajuda ao seu filho, não dá atenção às suas dificuldades 

e necessidades. 

 

 Quando você é espectador e não participante do 

processo de educação e desenvolvimento do filho. 
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Você também contribui negativamente: 

 Quando determina regras que você mesmo 

desrespeita, ou esquece, pois com isso ele aprende 

que regras não são para serem cumpridas. 

 

 Quando tem dificuldade para colocar limites para 

comportamentos inadequados ou anti-sociais; 

relaxando o cumprimento das regras estabelecidas, 

em função de comportamentos de birras, 

agressividade ou tristeza dos filhos, porque assim 

ele aprende que pode manipular as situações para não 

cumprir as regras estabelecidas. 

 

 Quando determina regras em excesso, estas acabam 

não sendo ouvidas, nem cumpridas e não há 

consequência para a desobediência constante. 

 

 Através da busca de controle pela pressão, 

exagerando na vigilância ou fiscalização, com 

repetição da mesma ordem diversas vezes, gerando 

uma supervisão estressante, isto indica desconfiança, 

afeta o desenvolvimento, impede a formação de 

autonomia, mantendo seu filho dependente. 
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 Quando utiliza punições físicas, com maior ou menor 

intensidade. São ações usadas na tentativa de 

controlar o comportamento dos filhos, causando dor 

ou machucados, buscando o respeito da criança 

através do medo. Estas ações, normalmente são as 

principais desencadeadoras de comportamentos anti-

sociais de crianças e adolescentes. 
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Agora, olhando para você: 

Como você se relaciona com as pessoas? 

Você percebe alguma dificuldade? 

Quais são suas Habilidades Sociais? 

 

 As habilidades sociais estão diretamente ligadas a saúde, a 

satisfação pessoal, a realização profissional e a qualidade 

de vida das pessoas. 

 

 As dificuldades nas habilidades sociais estão associadas a 

conflitos nas relações interpessoais, diversos tipos de 

transtornos psicológicos e uma qualidade de vida 

insatisfatória. 

 

 

 Desenvolver habilidades sociais é importante para 

estabelecer relacionamentos sociais mais produtivos e 

satisfatórios, gerando melhor saúde física e mental. 

 

 Para perceber como estamos desempenhando nossas 

habilidades sociais precisamos ficar atentos: 

 

 

 



124 

 

o A comunicação que estabelecemos, nos diversos 

contextos sociais (trabalho, lazer, família), como 

fazemos para iniciar e encerrar conversas, dar e pedir 

feedback. 

o A expressão de sentimentos positivos e de nossa 

civilidade (dizer por favor, agradecer, cumprimentar, 

despedir-se, desculpar-se). 

o A nossa capacidade de expressar apoio, solidariedade, 

fazer amizades, colocar limites, mediar conflitos e 

tomar decisões de forma adequada. 

o A manifestação de opiniões; fazer, aceitar e recusar 

pedidos; discordar; expressar raiva ou desagrado com 

algo. 
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Você já se sentiu... 

Ansiosa (o)?           Deprimida (o)?           Estressada (o)? 

Como está sua Qualidade de Vida? 

 

Falando sobre ANSIEDADE 

 

 Normalmente, é um sinal de alerta, que permite ao 

indivíduo ficar atento a um perigo iminente e tomar as 

medidas necessárias. 

 

 É considerada um problema quando ocorre em momentos 

que não se justificam ou quando é tão intensa ou duradoura 

que acaba interferindo com as atividades normais do 

indivíduo. 

 Merece atenção quando ao invés de contribuir com o 

enfrentamento da situação, atrapalha, dificulta ou 

impossibilita a adaptação. 

 Aparece como uma sensação confusa, desagradável, de 

apreensão, acompanhada por várias sensações físicas 

desagradáveis:  sensação de vazio no estômago, coração 
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batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, 

transpiração etc. 

 

Falando sobre DEPRESSÃO 

 

 Depressão representa uma das doenças mais comuns da era 

moderna, mas já é conhecida desde a antiguidade. 

 Apresenta múltiplas causas. 

 A pessoa fica angustiada, desanimada, sente-se sem 

energia e uma tristeza profunda, às vezes acompanhada de 

tédio e indiferença. 
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Falando sobre ESTRESSE 

 

 É composto de um conjunto de reações fisiológicas que se 

exageradas em intensidade ou duração podem levar a um 

desequilíbrio no organismo. 

 Apresenta-se em três fases sucessivas; alerta, resistência 

e exaustão. 

 Os sintomas podem ser físicos e/ou psicológicos. 

REFLITA: 

Sinto que vou explodir quando....... 

Para não explodir eu....................... 

Antes de explodir eu....................... 

Quando explodo eu......................... 

 

Como você está ? 

Como lida com agentes estressores ? Busca refúgio? Tem suas 

estratégias de enfrentamento? 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
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Agora, Um olhar para sua  

Família e para o Clima Emocional Familiar: 

 

Para refletir...  

olhe, observe, pense... 

 

 Quantas vezes você esteve numa cena como esta nas últimas 

semanas??? 

                   

 

 Ou presenciei estas cenas? 
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 Conseguiu estar numa cena como esta nas últimas 

semanas??? 
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 Ou as cenas vividas foram estas? 
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 Como sou visto(a) pela minha família? 

  

Assim??? 

                

Estressada (o) 

 

 Ou assim??? 

 

           

Cansada (o)       Correndo contra o tempo       Muito ocupada (o) 
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 Ou, quem sabe assim??? 

 

       

 

 

 

 

E... o mais importante... 

 Como quero ser visto (a)??? 

Ou melhor..... 

 Como eu quero ser??? 
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