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Abstract
Objective: Research has shown that coparenting is a vital family mechanism in predicting
mental health in children and adolescents. Considering the increasing prevalence of marital
dissolution in Western societies, the objective of this systematic review was to summarize the
key results of empirical studies that tested the association between mental health of children
and coparenting after marital dissolution.
Data source: The studies were obtained from three databases (PsycInfo, PubMed, and Web of
Knowledge), published between January 2000 and October 2014. The titles, abstracts, and key
words of the generated citations were independently reviewed by two investigators to consensually select the articles that met the inclusion criteria. Articles that used psychometrically valid
tools to measure at least one mental health indicator and at least one dimension of coparenting
in samples with divorced parents were included in the review.
Data synthesis: Of the 933 screened articles, 11 met the inclusion criteria. Signiﬁcant positive
associations were found between co-parental conﬂict and behavioral problems and symptoms of
anxiety, depression, and somatization. Signiﬁcant positive associations were also found between
other speciﬁc dimensions of coparenting (co-parental support, cooperation, and agreement),
overall mental health, self-esteem, and academic performance.
Conclusions: The integrated analysis of these studies suggests that coparenting is a key mechanism within the family system for the prediction of child mental health after marital dissolution,
and thus, it is recommended that pediatricians, psychologists, and other health professionals
consider coparenting as a psychosocial variable for children’s mental health assessment and
diagnosis.
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Coparentalidade após a dissolução conjugal e saúde mental das crianças: uma revisão
sistemática
Resumo
Objetivo: A investigação tem demonstrado a coparentalidade como um dos mecanismos familiares centrais na predição da saúde mental em crianças e adolescentes. Considerando o aumento
da prevalência da dissolução conjugal nas sociedades ocidentais, o objetivo desta revisão sistemática foi sumariar os resultados-chave de estudos empíricos que testaram a associação entre
a saúde mental das crianças e a coparentalidade pós-dissolução conjugal.
Fontes dos dados: Foram triados estudos de três bases de dados (PsycInfo, Pubmed e Web of
Knowledge), publicados entre janeiro de 2000 e outubro de 2014. Os títulos, resumos e as
palavras-chave das citações geradas foram independentemente analisados por dois investigadores para selecionar consensualmente os artigos que cumpriam os critérios de inclusão. Foram
incluídos artigos que usassem instrumentos psicometricamente válidos para medir pelo menos
um indicador de saúde mental e pelo menos uma dimensão da coparentalidade em amostras
com pais divorciados.
Síntese dos dados: Dos 933 artigos triados, 11 cumpriram os critérios de inclusão. Foram encontradas associações signiﬁcativamente positivas entre o conﬂito coparental e problemas de
comportamento e sintomas de ansiedade, depressão e somatização. Foram também encontradas
associações signiﬁcativamente positivas entre outras dimensões especíﬁcas da coparentalidade (apoio, cooperação e acordo coparentais) saúde mental global, autoestima e rendimento
acadêmico.
Conclusões: A análise integradora desses estudos sugeriu que a coparentalidade é um
mecanismo-chave dentro do sistema familiar para a predição da saúde mental infantil pós-dissolução conjugal. É recomendado que pediatras, psicólogos e outros proﬁssionais de saúde
considerem a coparentalidade como uma variável psicossocial na avaliação e diagnóstico da
saúde mental em crianças.
© 2016 Publicado por Elsevier Editora Ltda. em nome de Sociedade Brasileira de Pediatria. Este
é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Introdução
O impacto dos acontecimentos de vida no funcionamento
psicológico dos seres humanos tem recebido um expressivo
interesse na literatura psicológica, tal como evidenciado
pela diversidade das deﬁnições conceituais e dos modelos
explicativos desenvolvidos ao longo das últimas décadas.1,2
Nessa linha, dada a sua elevada prevalência nos países ocidentais, o impacto da dissolução conjugal no funcionamento
psicológico tem sido alvo de sistemática investigação transversal e longitudinal. A dissolução do subsistema conjugal
da família parece acarretar elevadas implicações para o
funcionamento psicológico não só para os adultos que o
experienciam, mas também para os ﬁlhos. A investigação
tem tentado descrever e compreender quais são as variáveis
individuais, familiares, sociais e contextuais que predizem
a saúde mental após a dissolução conjugal, quer nos adultos, quer nas crianças cujos pais terminaram a sua relação
íntima.
A dissolução conjugal, enquanto transição de vida familiar marcada por reorganizações estruturais, processuais e
socioemocionais, parece estar empiricamente associada aos
níveis de ajustamento de todos os membros da família. Um
dos temas mais estudados na literatura psicológica sobre
as famílias com pais separados é o impacto da dissolução
conjugal nos indicadores de saúde mental e no desenvolvimento psicológico das crianças. Apesar da associação entre

dissolução conjugal e problemas no funcionamento psicológico das crianças não ser linear,3---6 os resultados transversais
e longitudinais têm mostrado que os ﬁlhos de pais separados
estão em risco aumentado de resultados desadaptativos.4,5
No entanto, alguns autores têm argumentado que o funcionamento psicológico das crianças após a dissolução conjugal
dos pais não está propriamente associado ao ﬁm da relação
marital per se, mas sim ao funcionamento familiar após essa
transição.3,7,8 Apesar de tradicionalmente a investigação ter
centrado o seu foco no estudo de como a parentalidade e
a saúde mental dos pais inﬂuenciam a saúde mental dos
ﬁlhos, um corpo sistemático de investigação tem também
sugerido que a qualidade da interação entre pais após a
dissolução conjugal --- quer enquanto na execução das responsabilidades parentais conjuntas, quer enquanto ex-casal
--- é um forte preditor da saúde mental e bem-estar psicológico das crianças que vivem nesse tipo de estrutura
familiar.
Apesar de todos os modelos recentes da coparentalidade sugerirem o efeito, quer direto e indireto, exercido
pela coparentalidade na saúde mental das crianças,9,10 ainda
nenhuma revisão sistemática sumariou os estudos cientíﬁcos
que examinaram essa associação em amostras constituídas
por pais divorciados ou separados. O presente artigo pretende identiﬁcar e sumariar os principais resultados dos
estudos empíricos publicados em revistas cientíﬁcas com
revisão por pares que examinaram as associações entre a
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coparentalidade pós-dissolução conjugal, a saúde mental e
o ajustamento social das crianças.

Deﬁnição de coparentalidade
Conceitualmente, a coparentalidade incide sobre as
interações interparentais em relação às funções e expectativas dos adultos no desempenho do seu papel de pais.11
Dessa forma, a coparentalidade não é caracterizada pela
forma como cada pai individualmente presta cuidados à
criança, mas sim pela sincronização dinâmica dos adultos
na prestação de cuidados a uma criança em particular.12,13
McHale14 deﬁniu a coparentalidade como ‘‘uma empreitada
colocada sobre aqueles [que são] mutuamente responsáveis
pelo cuidado e educação de uma criança’’. Num contributo
anterior, Feinberg10 defendeu a teoria de que a coparentalidade se refere às formas como os pais --- ou outros adultos
que assumam responsabilidades parentais --- interagem no
desempenho das funções parentais.
A coparentalidade não é deﬁnida, nessa linha de pensamento, como um substrato ou ramiﬁcação da relação
conjugal, mas sim como um subsistema autônomo com
mecanismos e características idiossincráticos e diferenciáveis dos processos relacionais dos subsistemas conjugal e
parental.10 Enquanto a parentalidade descreve conceitualmente os estilos e práticas que cada um dos pais imprime
individualmente na sua interação com a criança, a coparentalidade foca-se na dinâmica relacional interparental
nos cuidados aos ﬁlhos.9 Por outras palavras, a parentalidade centra-se nas trocas verticais (pai/mãe-ﬁlho) entre
dois subsistemas familiares distintos (subsistema parental
e subsistema fraternal), enquanto o subsistema coparental
refere-se às trocas horizontais entre dois adultos socialmente responsáveis pelo cuidado e desenvolvimento de uma
ou mais crianças. Ao longo do artigo o subsistema coparental
será considerado como constituído por mãe e pai. Note-se,
no entanto, que o subsistema coparental pode ser composto
por dois ou mais adultos que assumem funções partilhadas na educação da criança, independentemente do gênero,
da sua orientação sexual ou dos laços biológicos com a
criança.10,14
Dada ser um constructo relativamente recente na
Psicologia, é visível a existência de um conjunto ampliado de propostas na deﬁnição do objeto de estudo da
coparentalidade.10,15,16 No entanto, a maioria das deﬁnições
avançadas pelos investigadores parece convergir para um
denominador comum. A coparentalidade é operacionalizada pelo grau de coordenação dos adultos na prestação
de cuidados e educação de pelo menos uma criança e pela
forma como cada um dos adultos suporta a parentalidade do
outro.10,17,18
Assim, nos últimos vinte anos, diversos investigadores
têm apresentado propostas de deﬁnição da coparentalidade,
de identiﬁcação das suas componentes e de compreensão
analítica da sua relevância na dinâmica familiar e explicação
dos resultados desenvolvimentais dos membros da família. Teubert e Pinquart,9,19 numa tentativa de integrar
as diferentes propostas de componentes da coparentalidade descritas na literatura prévia, sugeriram um sistema
multidimensional do construto, que tenta emparelhar e integrar as componentes da coparentalidade defendidas pelos
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modelos anteriores. Dessa forma, esses autores defendem
a teoria de que a coparentalidade é composta por quatro
dimensões: cooperação, acordo no cuidado e educação da
criança, conﬂito e triangulação. A componente cooperação
foi deﬁnida como o grau de troca de informação entre os
pais sobre a criança, existência de um contexto de respeito e lealdade recíproca entre si. A componente acordo
no cuidado e educação da criança refere-se à extensão de
acordo entre os adultos nos assuntos relacionados com a
criança. Por sua vez, a componente conﬂito reﬂete o grau de
sabotagem da parentalidade do outro pai, por meio do uso
da culpa, crítica e depreciação. Finalmente, segundo esses
autores, a componente triangulação refere-se ao desenvolvimento de coligações entre um dos membros da equipa
coparental e a criança, que coloca a criança no centro dos
conﬂitos interparentais.9

Coparentalidade e saúde mental dos ﬁlhos
A coparentalidade remete para coordenação dos adultos
na prestação de cuidados e educação dos ﬁlhos. Essa
coordenação não se resume a questões meramente instrumentais na prestação de cuidados. Os progenitores
cooperantes imprimem prioridade ao bem-estar dos ﬁlhos,
enquanto criam e mantêm uma relação construtiva, com
fronteiras mais ﬂexíveis e maleáveis entre si.10
Apoiados na organização em quatro componentes da
coparentalidade, Teubert e Pinquart9 publicaram a primeira metanálise que avalia a relação entre a qualidade
das relações coparentais e o ajustamento psicológico da
criança. Esse estudo tem a particular vantagem de quantiﬁcar o efeito da coparentalidade na explicação da saúde
mental e do ajustamento social da criança. Estudos prévios
tinham consistentemente relatado uma relação estatisticamente signiﬁcativa entre essas duas variáveis. Por
exemplo, elevados níveis de conﬂito coparental e baixos
níveis de cooperação interparental prediziam problemas de
externalização, independentemente da sua faixa etária.20
As diﬁculdades de cooperação coparental estão também
associadas a problemas de internalização, diﬁculdades atencionais, baixo rendimento acadêmico e diminuída qualidade
da relação parental estabelecida individualmente por cada
pai com a criança.21 Já num estudo pioneiro sobre a relação
entre a qualidade da coparentalidade e a condição de saúde
dos ﬁlhos, Barzel e Reid22 demonstraram que o conﬂito coparental estava associado não só a problemas de internalização
e externalização,k mas também a piores comportamentos
de gestão das diabetes e a uma mais baixa percepção de
qualidade de vida relacionada com essa doença, numa amostra de crianças em idade escolar. Teubert e Pinquart,9 na
sua análise de 59 estudos, concluíram que a coparentalidade predizia as mudanças na saúde mental das crianças,
o efeito da coparentalidade era moderado, entre outros,
pela idade das crianças --- quanto mais novos os ﬁlhos, mais
poder preditivo da coparentalidade. Cada uma das dimensões da coparentalidade explicava individualmente de 1 a
9% da variância do ajustamento das crianças. Apesar de, na
sua generalidade, o tamanho dos efeitos da coparentalidade
ser baixo, mas signiﬁcativo, tais efeitos mantinham-se estatisticamente signiﬁcativos mesmo após a parentalidade e a
qualidade das relações conjugais terem sido controladas.9
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Coparentalidade em famílias com pais separados
e divorciados
A dissolução marital não dissolve a família. O sistema
familiar mantém-se. Exige, no entanto, uma reorganização
estrutural e processual dos restantes subsistemas familiares,
com implicações no desenvolvimento individual e sistêmico. Ao longo das últimas décadas, a investigação tem
sistematicamente demonstrado que a qualidade da relação
coparental após a dissolução conjugal é um dos principais
preditores dos resultados desenvolvimentais das crianças.3,5
Por outras palavras, problemas de saúde mental nos ﬁlhos
parecem não ser causados pela dissolução conjugal per se,
mas sim pelo grau e tipo de conﬂito interparental e coparental após essa transição familiar. De fato, alguns autores
argumentam que o conﬂito coparental é resultado de fronteiras difusas entre subsistemas, caracterizado pela débil
capacidade dos pais de separar o passado romântico e as possíveis litigâncias daí decorrentes das relações coparentais
do presente.17,23,24 Mais especiﬁcamente, as investigações
clínicas apontam que o conﬂito coparental pode reﬂetir a
transferência dos conﬂitos conjugais para a relação coparental que, na maioria dos casos, se torna a única esfera de
contato entre os pais. A diﬁculdade de estabelecer novas
fronteiras relacionais entre os pais surge como um dos principais fatores explicativos para o conﬂito coparental.23,25
Tal como nas famílias com pais casados, aliança coparental não é sinônimo de ausência de conﬂito interparental. A
aliança coparental resulta de um compromisso ativo entre
os pais na cooperação e partilha do cuidado e da educação
da criança. Esse compromisso cooperativo assume especial
relevo nas famílias com pais divorciados ou separados. Os
dados empíricos sugerem que a aliança coparental positiva
promove o maior envolvimento do progenitor não residente na vida quotidiana dos ﬁlhos e funciona como um
fator protetor do rendimento acadêmico e bem-estar psicossocial dessas crianças.26---31 Adicionalmente, a segurança
da vinculação, a qualidade da relação conjugal prévia à
sua dissolução, o nível de educação, a estabilidade ﬁnanceira dos pais, a saúde mental dos pais e a existência
de novos relacionamentos íntimos são importantes preditores da qualidade da relação coparental após a dissolução
conjugal.32---37

Coparentalidade pós-dissolução conjugal e saúde
mental dos ﬁlhos
A coparentalidade é um construto didático com
manifestação triádica. Por outras palavras, os modelos
conceituais da coparentalidade defendem a teoria de que
a estrutura e o processo do subsistema coparental são um
mecanismo precedente explicativo dos níveis de funcionamento individual de cada um dos pais e de cada um dos ﬁlhos
que compõe essa interação triádica.10,14 Nessa sequência,
a investigação empírica tem-se focado principalmente em
estudar as associações entre a qualidade da coparentalidade
e a parentalidade e o funcionamento psicológico de cada
um dos pais. Globalmente, a investigação tem-se debruçado
na última década em compreender como a qualidade da
aliança coparental entre pais após a dissolução conjugal
está associada com os níveis de psicopatologia dos pais, o
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envolvimento do pai não residente na vida dos ﬁlhos e a
qualidade e satisfação com novas relações íntimas.
Surpreendentemente, os dados empíricos sobre a relação
entre a coparentalidade e a saúde mental dos ﬁlhos após
a dissolução conjugal dos pais parecem ser reduzidos em
comparação com os dados empíricos disponíveis sobre o
funcionamento psicológicos dos ﬁlhos com pais casados e
até mesmo em comparação com os estudos que se centram
no impacto da coparentalidade nos indicadores de saúde
mental e no ajustamento social dos pais após a dissolução
conjugal.
A presente revisão sistemática procurou identiﬁcar estudos empíricos que tenham examinado associações entre as
componentes da coparentalidade em pais divorciados e diferentes domínios da saúde mental dos ﬁlhos, com o objetivo
de sumariar os resultados-chave e criticamente avaliar as
suas implicações para a investigação futura. Assim, esta
revisão aborda quais as componentes da coparentalidade
exercida por pais divorciados têm sido testadas empiricamente para explicar a variação nos indicadores de saúde
mental dos ﬁlhos.

Material e métodos
Estratégia de pesquisa e extração dos dados
A ﬁm de compreender as tendências metodológicas, os
objetivos e resultados, procedeu-se a um levantamento sistemático da literatura cientíﬁca a partir de janeiro de 2000
até outubro de 2014 com o intuito de identiﬁcar estudos
empíricos sobre as variáveis-alvo desta revisão. Foram sistematicamente revistos estudos empíricos que apresentassem
como um dos seus objetivos de investigação examinar a
relação entre a coparentalidade --- ou, pelo menos, uma das
suas componentes --- e indicadores de funcionamento e/ou
desenvolvimento psicológico em crianças com pais divorciados. Como a deﬁnição conceitual de coparentalidade é
recente na literatura psicológica, foram considerados neste
levantamento conceitos que tradicionalmente são usados
para descrever dimensões da coordenação interparental,
quer na tomada de decisão sobre a vida dos seus ﬁlhos quer
na prestação de cuidados às crianças. Consequentemente,
foram considerados nesta revisão conceitos como aliança
parental, conﬂito interparental, triangulação e parentalidade. Note-se que esses conceitos são não conceitualmente
sinônimos de coparentalidade. De igual forma, foram apenas
incluídos estudos empíricos publicados em revistas cientíﬁcas com sistema de revisão por pares indexadas às bases de
dados selecionadas. Por isso, estudos empíricos publicados
em capítulos de livros, em dissertações de doutoramento
ou mestrado e em revistas cientíﬁcas sem revisão por pares
foram excluídos da análise.
Foram procurados artigos cientíﬁcos indexados entre 1 de
janeiro de 2000 e 1 de outubro de 2014 nas bases de dados
PsycInfo, Pubmed e Web of Knowledge. Foram usadas as
seguintes palavras-chave: divorce, coparenting, parenting
alliance, interparental conﬂict, triangulation, parenting,
adjustment, mental health e psychopathology. A estratégia de pesquisa foi cruzar individualmente a palavra-chave
divorce com cada uma outra das palavras-chave selecionadas. A pesquisa bibliográﬁca foi restringida a artigos
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publicados em línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Os
títulos, resumos e as palavras-chave de todas as citações
geradas por essa estratégia de pesquisa foram analisados
cuidadosamente com o intuito de identiﬁcar artigos potencialmente elegíveis para a revisão. Os artigos integrais foram
consultados quando não era possível decidir pela inclusão ou
exclusão da publicação por esses indicadores. Todos os estudos que pareciam ir ao encontro dos critérios foram revistos
por dois investigadores de forma independente para decisão
quanto à sua inclusão e extração de dados. Desacordos entre
os investigadores foram resolvidos por meio de discussão
para atingir um consenso.

Critérios de inclusão e exclusão
Foram critérios de inclusão para selecionar os artigos para
a presente revisão: ser um estudo empírico quantitativo,
estar publicado numa publicação com revisão por pares,
apresentar pelo menos uma medida de avaliação da coparentalidade, de uma das suas componentes ou dos conceitos
associados, medição da coparentalidade com o ex-cônjuge
(o recasamento dos pais não foi considerado como critério de
exclusão), apresentar pelo menos uma medida psicométrica
de avaliação de um indicador de saúde mental ou desenvolvimento do ﬁlho, incluir reportes de estatística inferencial
(e.g., correlações, regressões, modelos estruturais) entre
a medida de coparentalidade e a medida de saúde mental dos ﬁlhos usadas no estudo e, ﬁnalmente, em caso de
a amostra ser também composta por crianças com pais
com outro estado civil para além do divorciado, existirem
dados independentes para as famílias com pais divorciados
nas variáveis consideradas. Não foram incluídos estudos que
mediam o conﬂito não coparental entre pais (e.g., estudos
que avaliam o conﬂito interadultos por meio de escalas de
conﬂito e/ou funcionamento conjugal, tal como a Conﬂict
Tactics Scale).38 Estudos que relatassem resultados sobre as
mesmas variáveis na mesma amostra foram excluídos, foi
apenas considerado para a inclusão o estudo mais recentemente publicado.

Resultados
O processo de pesquisa e exclusão está sumariado na
ﬁgura 1. Dos 933 artigos identiﬁcados nas bases de dados
selecionadas, 11 cumpriram os critérios de inclusão e
foram integrados nesta revisão. Os principais resultados dos
estudos incluídos sobre o impacto da coparentalidade no
funcionamento psicológico dos ﬁlhos estão sumariados na
tabela 1.

Características dos estudos
Do ponto de vista metodológico, os 11 estudos ﬁltrados apresentam uma considerável variabilidade entre si quanto ao
tamanho amostral, às idades dos ﬁlhos e aos instrumentos usados para medir a coparentalidade e os indicadores
de saúde mental e ajustamento psicológico. Mais especiﬁcamente, os resultados relatados nos estudos considerados
nesta revisão foram gerados a partir de amostras de ﬁlhos
na primeira infância, idade escolar, adolescência e adultez
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Artigos inicialmente
identificados na pesquisa nas
bases de dados (n = 933)

Excluídos (n = 519):
– Estudos de caso ou qualitativos
– Avaliação exclusiva do conflito não-coparental
téoricos, revisões, livros
– Teses, dissertações, conferências
– Estudos psicométricos

Estudos seleccionados para
triagem posterior (n = 414)

Excluídos (n = 380):

Estudos seleccionados para
avaliação detalhada (n = 34)

Estudos incluídos na revisão
(n = 11)

– Artigos não disponíveis em Inglês, Português
ou Espanhol
– Sem medida psicométrica da coparentalidade
– Sem medida de pelo menos um indicador de
saúde mental dos filhos

Excluídos (n = 23):
– Sem dados da subamostra de pais
divorciados
– Artigos com a mesma amostra

Figura 1 Fluxograma do processo de seleção dos estudos
empíricos.

emergente, usaram designs transversais e longitudinais,
avaliaram a coparentalidade e recorreram ao autorrelato
dos pais e/ou dos ﬁlhos e examinaram os indicadores de
funcionamento psicológico com diferentes instrumentos de
medida.39---49

Coparentalidade e saúde mental global
Os resultados produzidos demonstram uma associação signiﬁcativa entre a coparentalidade (ou suas componentes)
e os indicadores globais de saúde mental de crianças,
adolescentes e jovens adultos com pais divorciados. Mais
concretamente, alguns dos estudos demonstram que a coparentalidade explica uma parte substancial da variância do
ajustamento psicológico global. Por exemplo, no estudo de
Macie e Stolberg,40 o comportamento coparental explica 46%
da variância da saúde mental global dos ﬁlhos adolescentes,
enquanto Trinder et al.45 mostraram que as preocupações
parentais sobre a competência parental do ex-cônjuge explicavam 31% dos problemas de saúde mental dos ﬁlhos dois
anos após a sessão de mediação de regulação do poder
parental.

Coparentalidade e problemas de externalização
e internalização
A exposição ao conﬂito coparental, globalmente deﬁnido
como expressão de raiva e uso de estratégias de reduzida assertividade para resolução de problemas coparentais,
parece ser a dimensão da coparentalidade com associações
mais robustas com os problemas de externalização.47 Por
exemplo, Amato et al.47 descobriram que crianças cujos pais
apresentavam um padrão coparental conﬂituoso, caracterizado por elevados níveis de conﬂito latente e expressão de
afetividade negativa e baixos níveis de apoio e acordo coparentais, exibiam maiores problemas de comportamento na
adolescência (e.g., absentismo e insucesso escolares, uso
de substâncias ou comportamentos de oposição), quando
comparados com os pais com um padrão coparental cooperativo (i.e., altos níveis de apoio e acordo e baixos níveis
de expressão de afeto negativo e conﬂito) e os pais com
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Tabela 1

Sumário das características dos estudos e principais resultados
Design

Participantes

Medida coparentalidade

Medida saúde mental dos
ﬁlhos

Resultados

Hilton &
Desrochers39
(2002)
EUA

TP

120 pais e mães (60
divorciados e 60 casados)
M idade crianças com
pais divorciados = entre
7,3 e 9,6 anos (SD = na)

- Conﬂito coparental
(Quality of Co-parental
Communication Scale)

- Problemas de
externalização (AR-P)
(Child Behavior Checklist)

Macie &
Stolberg40 (2003)
EUA

TP

68 díades (pai-criança)
72% crianças com idade
entre os 10 e 15 anos;
28% entre 16 e 17 anos

- Perceção do comportamento
coparental dos pais
(Coparenting Behavior
Questionnaire)

- Ajustamento psicológico
(AR-P e AR-Cr)
(Behavior Problems Index)
- Autoestima (AR-Cr)
(Hare Self-esteem Scale)

Fabricius &
Luecken41 (2007)
EUA

TR

266 estudantes
universitários, cujos pais
se divorciaram antes dos
16 anos

- Conﬂito coparental
(Questão única criada pelos
autores do estudo)

- Sintomas psicossomáticos
(Subescala Somatização,
Symptom Checklist---90-R)

Lau42 (2007)
Hong-Kong

TP

62 díades (pai residente
e criança)
M idade criança =
11.6 anos (SD = na)

- Acordo parental na tomada
de decisão
(Co-parental Interaction Scale)
- Apoio e cooperação
coparentais
(Parenting Support Scale)

- Autoestima (AR-Cr)
(Self-perception Proﬁle for
Children Scale)

Conﬂito coparental, entre outras
variáveis, mostrou-se como um
mecanismo mediador entre a associação
negativa e signiﬁcativa entre o estado
civil de divorciado dos pais e os sintomas
de externalização dos ﬁlhos
A perceção das crianças do
comportamento coparental dos pais
predisse a saúde mental global e a
autoestima das crianças. O
comportamento coparental percecionado
pelas crianças não se mostrou
estatisticamente associado com os
sintomas de hiperatividade, nem com os
sintomas de depressão e ansiedade
quando avaliado pelos pais
Dimensões do comportamento coparental,
como o conﬂito, triangulação,
respeito/cooperação e comunicação,
encontram-se negativa e
signiﬁcativamente correlacionadas com as
medidas de funcionamento psicológico
dos ﬁlhos
Globalmente, num modelo estrutural, o
conﬂito parental predisse maior distress
atual quanto ao divórcio dos pais, sendo
que, por sua vez, o distress predisse
signiﬁcativamente os níveis de saúde
física dos participantes
Mais especiﬁcamente, foi encontrada uma
associação estatisticamente signiﬁcativa
de magnitude fraca entre o conﬂito
coparental e os níveis atuais de
sintomatologia psicossomática
Autoestima geral das crianças mostrou-se
negativa e signiﬁcativamente associada
com coparentalidade conﬂituosa
reportada pelos pais residentes,
caracterizada por baixos níveis quer de
acordo quer de apoio coparental
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Estudo (Ano)
País

(Continuação)

Estudo (Ano)
País

Design

Participantes

Medida coparentalidade

Medida saúde mental dos
ﬁlhos

Resultados

Schrodt & Aﬁﬁ43
(2007)
EUA

TR

1.170 jovens adultos
(484 com pais
divorciados)
M idade total amostra =
20,2 anos (SD = 5.4)

- Triangulação e sabotagem
coparental (AR-Cr)
(Feeling Caught Scale)

- Saúde mental
(Subescala Saúde Mental,
Adolescente Health Scale)

Gasper et al.44
(2008)
EUA

TP

389 estudantes
universitários
M idade = 19,6 anos
(SD = 2,0)

Perceção do comportamento
coparental dos pais (AR-Cr)
(Coparenting Behavior
Questionnaire)

- Saúde mental geral
(Brief Symptom Inventory)

Os jovens adultos com pais divorciados
apresentaram valores médios
signiﬁcativamente mais elevados de
triangulação e sabotagem coparental do
que os jovens adultos com pais casados
No grupo de jovens com pais divorciados,
a triangulação e sabotagem coparentais
mostrou-se como uma variável mediadora
entre a insatisfação conjugal no passado e
os níveis de saúde mental atuais
Num modelo estrutural, o estado civil de
divorciado dos pais apresentou-se
associado a maior hostilidade coparental
e a menor cooperação coparental que,
por sua vez, estavam a associados a
menores níveis de saúde mental e
autoestima e a maiores níveis de
delinquência e problemas com a
intimidade. Estes resultados sugerem o
efeito mediador destas dimensões
coparentais entre o estado civil dos pais e
os indicadores de saúde mental dos ﬁlhos
Maiores preocupações sobre a qualidade
da parentalidade do outro pai predisseram
o bem-estar psicológico (SDQ total) dos
ﬁlhos 2 anos após a sessão judicial de
mediação da regulação do poder parental.
A idade e o género do ﬁlho não foram
preditores estatisticamente signiﬁcativos
do seu bem-estar psicológico neste
momento de avaliação
Não foram encontradas associações
estatisticamente signiﬁcativas entre a
comunicação coparental e a segurança da
vinculação das crianças

- Problemas com a
intimidade
(Fear of Intimacy Scale)
- Delinquência
(Subescala Síndrome
Delinquência, Young Adult
Self Report)

Trinder et al.45
(2008)
Inglaterra

L

117 pais e mães
divorciados (momento 3
de avaliação) residentes
e não residentes.
Amostra de elevado
litígio judicial

- Preocupação coparental
(Parenting Concerns Scale)
- Divisão de tarefas e acordo
coparental
(Co-parental Decision-making
scale)

- Bem-estar emocional e
comportamental
(Strength and Difﬁculties
Questionnaire --- versão pais)

Altenhofen
et al.46 (2010)
EUA

TP

24 díades (mães
residentes e seus ﬁlhos)
M idade criança =
37 meses (SD = 13,4)

- Comunicação coparental
(Quality of Co-parental
Communication Scale)

- Segurança da vinculação
(Waters’s Attachment
Q-Set)
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Tabela 1

(Continuação)
Design

Participantes

Medida coparentalidade

Medida saúde mental dos
ﬁlhos

Resultados

Amato et al.47
(2011)
EUA

L

- Funcionamento coparental
(Questões desenvolvidas no
âmbito do projeto de
investigação sobre divisão de
tarefas, apoio, conﬂito e
acordo coparentais. Questões
não-sujeitas a validação
psicométrica)

- Problemas de
comportamento, uso de
substâncias, autoestima e
satisfação com a vida
(Questões desenvolvidas
pelos investigadores. Não é
reportado qualquer
indicador de validade
psicométrica dos itens
administrados via entrevista
telefónica)

Adolescentes com pais que apresentavam
um padrão coparental de conﬂito
mostraram mais problemas de
comportamento do que os adolescentes
cujos pais eram caracterizados por um
padrão coparental cooperativo ou paralelo
Não foram encontradas diferenças nos
outros indicadores de saúde mental dos
ﬁlhos em função do padrão coparental dos
pais, quer na adolescência, quer na
adultez emergente

Shimkowski &
Schrodt48 (2012)
EUA

TR

784 pais divorciados
e/ou separados
residentes com 455 ﬁlhos
avaliados na
adolescência. Desses,
296 foram reavaliados na
adultez emergente
M idade ﬁlhos no
momento 2 de
avaliação = 12,4 anos
(SD = na)
M idade ﬁlhos no
momento 3 = 22,7 anos
(SD = na)
493 jovens adultos (129
com pais divorciados)
M idade total
amostra = 20,3 anos
(SD = 2,9)

- Comunicação coparental
(AR-Cr)
(Quality of Coparenting
Questionnaire)

- Saúde mental
(Subescala Saúde Mental,
Adolescente Health Scale)

Yárnoz-Yaben
et al.49 (2012)
Espanha

TP

223 pais divorciados e
160 dos seus ﬁlhos
M idade criança =
11,0 anos (SD = 6,7)

- Disposição para a
coparentalidade (AR-P)
(Subescala Coparentalidade,
Cuestionario de Adaptación al
Divorcio-Separación)
- Apoio coparental (AR-P)
(Cuestionario de Apoyo
Recibido de la Ex-pareja)

- Sintomas de internalização
e externalização (AR-P)
(Child Behavior Checklist)

Quando comparados com os jovens adultos
com pais casados, os jovens adultos com
pais divorciados mostraram maiores níveis
de comunicação coparental antagonista e
menores níveis de comunicação
coparental de apoio e saúde mental
Num modelo estrutural, parte do efeito
do conﬂito conjugal exercido nos níveis
atuais de saúde mental dos ﬁlhos foi
exercido via comunicação coparental
antagonista. Não foram encontradas
diferenças multigrupos (pais casados
versus pais divorciados) neste modelo
Disposição para a coparentalidade e apoio
coparental não se mostraram
signiﬁcativamente associadas com os
sintomas de internalização e
externalização e CBCL total

TP, Transversal prospectivo; TR, Transversal retrospectivo; L, Longitudinal; AR-P, Instrumento autorrelato administrado aos pais; AR-Cr, Instrumento autorrelato administrado aos ﬁlhos.
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Estudo (Ano)
País
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coparentalidade paralela (i.e., baixos níveis de conﬂito,
apoio e acordo coparentais).

Coparentalidade e problemas de internalização
O efeito coparentalidade pós-dissolução conjugal nos sintomas de internalização dos ﬁlhos parece estar pouco
estudado na literatura, dado que apenas um estudo apresenta dados correlacionais entre as duas variáveis. Mais
especiﬁcamente, Macie e Stolberg40 encontraram que a
percepção dos ﬁlhos sobre o comportamento coparental dos
pais predizia signiﬁcativamente os seus sintomas de ansiedade e depressão, explicou 37% da variância nesse indicador
de internalização. Adicionalmente, este estudo evidenciou
que dimensões especíﬁcas da coparentalidade, tais como
conﬂito, comunicação, triangulação e respeito/cooperação
coparentais, estavam associadas com os sintomas de ansiedade e depressão avaliados quer pelos pais quer por
autorrelato dos ﬁlhos.40

Coparentalidade e outros indicadores
de ajustamento psicológico e social
Para além de testar a associação entre a coparentalidade
e os níveis de ajustamento psicológico global e os sintomas
de externalização e internalização, cinco estudos analisaram o efeito da coparentalidade noutros indicadores de
funcionamento psicológico dos ﬁlhos.40---42,44,46,47 Mais detalhadamente, uma baixa cooperação e elevada hostilidade
e conﬂito coparentais mostraram-se associados com menores níveis de autoestima em ﬁlhos adultos emergentes e em
idade escolar.42,44 Por sua vez, o conﬂito coparental passado
predisse os níveis de somatização na adultez emergente.41
Adicionalmente, dimensões especíﬁcas da coparentalidade --- i.e., baixo apoio e elevado conﬂito coparental
--- mostraram-se associadas a diﬁculdades no estabelecimento de relações de intimidade na adultez emergente,44
o que parece indiciar que a exposição frequente a padrões
de interação interparental pautados pela reduzida proximidade afetiva, cooperação e negociação relacional (i.e.,
baixo apoio coparental) e pela elevada manifestação de
afeto negativo, podem condicionar o desenvolvimento de
representações adaptativas sobre o relacionamento horizontal entre adultos que é, por sua vez, reﬂetido na capacidade
de os ﬁlhos em idade adulta estabelecerem relações interpessoais seguras e íntimas. Por outro lado, Altenhofen
et al.46 não encontraram uma associação signiﬁcativa entre
a qualidade da comunicação coparental e a segurança da
vinculação de crianças na primeira idade.

Discussão
Nesta revisão sistemática, foram identiﬁcados estudos empíricos que tivessem investigado o efeito da coparentalidade
após a dissolução conjugal na saúde mental dos ﬁlhos, com o
objetivo de sumariar os principais resultados. Em síntese, os
resultados das investigações integradas nesta revisão parecem indicar relações signiﬁcativas entre a coparentalidade e
marcadores de saúde mental dos ﬁlhos dos pais divorciados.
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A maioria dos estudos que analisaram as associações
entre a coparentalidade e os problemas de externalização
demonstrou que o conﬂito coparental está signiﬁcativamente associado ao aumento de sintomas de problemas
comportamentais nos ﬁlhos. Esses resultados parecem estar
em linha com a investigação empírica que examina a relação
entre o conﬂito conjugal e coparental em pais casados e os
níveis de externalização das crianças.9,50,51 Teoricamente,
alguns autores sustentam que processos de aprendizagem social,52,53 de segurança emocional,54 de distorção
cognitiva55 e de desregulação psicoﬁsiológica56 explicam a
associação entre o uso de técnicas agressivas por parte dos
pais para gerir conﬂitos de forma destrutiva e disfunções na
regulação comportamental das crianças.
Adicionalmente, os resultados dos estudos que examinaram a associação entre a coparentalidade e os sintomas de
internalização parecem estar em linha com aqueles encontrados em estudos com ﬁlhos com pais casados, separados
ou nunca casados.57---59 Por sua vez, o estudo de Fabricius e
Luecken,41 que mostrou que o conﬂito coparental passado
tinha poder preditivo sobre os níveis de somatização na adultez emergente, está em linha com a investigação empírica
que sistematicamente tem demonstrado uma associação
signiﬁcativa entre o conﬂito familiar durante a infância
e sintomas e/ou perturbações psicossomáticas na idade
adulta.60,61
Por outro lado, ao contrário do que poderia ser expectável do ponto de vista teórico,62,63 no único estudo publicado
na literatura sobre o efeito da coparentalidade pós-dissolução conjugal na vinculação das crianças, nenhuma
associação signiﬁcativa foi encontrada entre a segurança da
vinculação das crianças e as componentes da coparentalidade estudadas.46 Esse dado empírico parece não corroborar
a investigação anterior com famílias com pais casados que
sistematicamente têm demonstrado associações positivas e
signiﬁcativas entre a coparentalidade positiva e a vinculação
segura dos ﬁlhos e entre o conﬂito interparental e/ou
a coparentalidade conﬂituosa/não suportiva e estilos de
vinculação inseguros nos ﬁlhos.64---66 Todavia, os resultados
deste estudo devem, a nosso ver, ser interpretados com
cuidado, já que a não existência de valores de associação
signiﬁcativos se pode dever ao fato de um possível diminuído
poder estatístico devido à dimensão amostral (N = 24).
Alguns dos estudos, ao comparar dimensões do funcionamento psicológico dos ﬁlhos com pais divorciados com os
ﬁlhos com pais casados, sugerem que o efeito da coparentalidade negativa nos resultados desenvolvimentais parece
ser transversal às crianças, aos adolescentes e adultos emergentes, independentemente da sua estrutura familiar.48
Assim, a investigação futura deve tentar reproduzir esses
resultados e compreender se os processos coparentais são
qualitativamente inﬂuenciados pelo estado civil dos pais ou
se, pelo contrário, por outras variáveis moderadoras proximais --- proxy variables67 --- que, apesar de não serem
consequência da dissolução conjugal, têm maior probabilidade de prevalência por entre os pais divorciados.

Limitações dos estudos e investigação futura
Os artigos publicados que analisaram a associação entre a
coparentalidade e a saúde mental das crianças com pais
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divorciados são reduzidos em número e apresentam um
conjunto de limitações conceituais e metodológicas que é
necessário considerar. Em primeiro, em nenhum dos artigos
a avaliação da coparentalidade está baseada num modelo
teórico que oriente os objetivos da investigação e as opções
metodológicas tomadas. Esse aspecto assume relevância no
que diz respeito à seleção dos instrumentos de medida da
coparentalidade. Apesar de a maioria dos estudos medir
a coparentalidade por meio de instrumentos previamente
validados, é evidente uma indeﬁnição conceptual sobre
o construto da coparentalidade. Por exemplo, Hilton e
Desrochers39 aﬁrmam no seu estudo ter avaliado o conﬂito
coparental. No entanto, a escala que usam, a Quality of
Coparental Communication,68 mede a comunicação entre os
parceiros coparentais após a dissolução conjugal em que seis
itens da escala avaliam o apoio coparental e quatro itens a
frequência e intensidade do conﬂito coparental. Adicionalmente, uma vez que as medidas usadas não estão baseadas
num modelo teórico que sustente a operacionalização do
construto, não existe uma normatização conceitual das componentes da coparentalidade na investigação, o que diﬁculta
a comparabilidade dos resultados obtidos. Em segundo, a
coparentalidade foi avaliada em todos os estudos por medidas de autorrelato sem a inclusão de outros instrumentos de
medida que, por meio da triangulação dos dados, aumentaria a validade dos resultados obtidos.
Em terceiro, existe uma sobrerrepresentação de estudos cujas amostras são compostas por um número reduzido
de participantes (5 estudos com tamanho amostral inferior
a 150 participantes), ou por participantes com características de risco (e.g., elevado litígio judicial) (1 estudo)
ou por participantes jovens adultos em contexto universitário (2 estudos). Apenas um estudo47 usa uma amostra
representativa da população. No entanto, as medidas administradas para avaliar a coparentalidade e a saúde mental
não foram validadas psicometricamente, o que representa
uma acentuada limitação metodológica desse estudo. Em
terceiro, três dos estudos com maior número de participantes apresentam características retrospectivas e dão
instrução aos participantes para evocar as memórias do
conﬂito conjugal ou qualidade da coparentalidade durante
a infância e/ou adolescência.41,43,48 Apesar de os resultados desses estudos estarem tendencialmente em linha com
aqueles obtidos nos estudos com design longitudinal ou
transversal prospetivo, alguma investigação tem demonstrado em outros domínios da psicologia que resultados
empíricos baseados em medidas que requerem a evocação
de memórias passadas sobre acontecimentos potencialmente adversos podem apresentar problemas de validade e
sofrem do efeito de desinformação.69---71 Dessa forma, são
aconselhadas precauções adicionais na interpretação dos
resultados dessas investigações retrospectivas. Em quinto,
os estudos revistos, com exceção de Amato et al.,47 usaram ou instrumentos que mediam componentes isoladas
da coparentalidade (7 estudos) ou instrumentos de banda-larga (3 estudos) que mediam a coparentalidade como
construto unidimensional. Ora, tendo por base a premissa
conceptual que a coparentalidade é multidimensional, uma
avaliação unidimensional do construto não permite compreender o potencial efeito especializado das dimensões
da coparentalidade na predição de problemas especíﬁcos de saúde mental, o que pode ser visto como uma
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limitação signiﬁcativa da atual geração de estudos no domínio.
Nessa linha, apenas o estudo de Yárnoz-Yaben e
González49 parece conseguir reunir um conjunto de características metodológicas que aumentam a validade externa
dos resultados obtidos, já que avalia os construtos prospectivamente, apresenta uma amostra que parece garantir o
poder estatístico adequado ao teste dos objetivos do estudo
e usa medidas com qualidade psicométrica. No entanto, os
dados relatados pelas autoras são de natureza correlacional,
uma vez que a análise da relação entre coparentalidade e
funcionamento psicológico das crianças não era o objetivo
do estudo.
Dessa forma, investigação futura nesse domínio deve
responder às limitações metodológicas identiﬁcadas nos
estudos empíricos prévios. Assim, futuros estudos que usem
medidas de avaliação da coparentalidade teoricamente
orientados e com validade psicométrica, que apresentem
um design prospetivo e com uma dimensão amostral adequada para atingir poder estatístico poderão contribuir de
forma relevante para o estado da arte. Adicionalmente,
investigação futura deveria também examinar o potencial
efeito moderador, entre outras, da idade das crianças, do
tempo desde a dissolução conjugal e do grau de litigância judicial na associação entre coparentalidade e saúde
mental dos ﬁlhos, dada a inexistência de dados empíricos até ao momento. Finalmente, tendo por base que a
coparentalidade é um conceito multidimensional, é plausível hipotetizar que a conjugação interativa das diferentes
componentes da coparentalidade poderá produzir padrões
de funcionamento coparental distintos que poderão estar
associados diferencialmente com a parentalidade e níveis
de saúde mental dos pais e seus ﬁlhos. Essa hipótese teórica já foi testada recentemente num estudo americano.47
No entanto, esse estudo apresenta, quer limitações conceituais (i.e., a operacionalização da coparentalidade e
suas relações com os outros subsistema familiares não
é orientada teoricamente) quer limitações metodológicas
(tabela 1) que reduzem a validade externa dos resultados
obtidos. Nessa lógica, investigação adicional deve ser conduzida, a ﬁm de reproduzir os resultados encontrados por
esses autores e recorrer a um quadro conceitual que enquadre a avaliação das componentes da coparentalidade e a sua
relação com o funcionamento psicológico dos pais divorciados e dos seus ﬁlhos.

Considerações ﬁnais
Tradicionalmente, a investigação psicológica tem destacado
o impacto de variáveis individuais relativas a cada um dos
pais na saúde mental das crianças, como, por exemplo, desajustamento psicopatológico, padrões de vinculação, traços
da personalidade, exposição a adversidade ao longo do ciclo
de vida. No entanto, tal como foi discutido ao longo deste
artigo, diversos estudos publicados nos últimos 20 anos
têm demonstrado que dimensões especíﬁcas da coparentalidade (acordo/desacordo face à prestação de cuidados e
uma parentalidade de sabotagem) têm um importante peso
explicativo nos resultados desenvolvimentais da criança
após a dissolução conjugal. Mais concretamente, os dados
da investigação têm evidenciado que a coparentalidade
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é um preditor robusto dos problemas de internalização e
externalização das crianças, dos níveis de saúde mental
dos pais e de características processuais dentro da família
após essa transição familiar. No entanto, tal como demonstrado na presente revisão da literatura empírica, o estudo
cientíﬁco da coparentalidade pós-dissolução conjugal pode
assumir importância clínica para o desenho de intervenções
psicológicas em contexto de cuidados de saúde primários
baseadas na evidência de que promovam o ajustamento
familiar e da criança após essa transição familiar. Mais
especiﬁcamente, ao mostrar quais componentes da coparentalidade que apresentam um impacto diferencial na
emergência de problemas de saúde mental das crianças,
a presente revisão pode contribuir para o desenvolvimento
de programas de intervenção que foquem em módulos mais
especíﬁcos para os alvos de intervenção e ir de encontro aos
princípios de uma prática pediátrica e psicológica baseada
na evidência empírica.72---74
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