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PSI – Índice de Stress Parental 

 

O Índice de Stress Parental (PSI) permite avaliar dois domínios principais de fontes de 
stress na relação pais-filhos: 
Características da criança (Domínio da Criança) 
Características da figura parental (Domínio dos Pais) 
Cada Domínio integra diversas subescalas, as quais possibilitam a identificação de fontes 
específicas de stress. 
Enquanto as subescalas do Domínio da Criança avaliam aspectos do temperamento da 
criança e as percepções que os pais têm do impacto das características da criança neles 
próprios, as subescalas do Domínio dos Pais avaliam algumas das características pessoais 
dos pais e determinadas variáveis do contexto familiar. 

  

Ficha  
  

Versão: Portuguesa 

Autor: Richard R. Abidin 

Idades: Pais / Cuidadores de crianças com idade compreendida entre os 5 e os 10 anos. 

Aplicação:  Individual 

Duração: +/- 25 min. 

Classificação: C 
  

Descrição  
  

O Domínio da Criança integra as seguintes subescalas: 

 Distracção/Hiperactividade 

 Reforço aos pais 

 Humor 

 Aceitação 

 Maleabilidade 

 Exigência 

 Autonomia (que apenas faz parte da adaptação portuguesa) 

Relativamente ao Domínio dos Pais, as subescalas que o constituem avaliam: 

 Sentido de competência 

 Vinculação 

 Restrição do papel 

 Depressão 

 Relação Marido/Mulher 

 Isolamento social 

 Saúde 

O PSI é constituído por 132 itens e permite calcular resultados por subescala, por Domínio e por Total de Stress. O 
PSI inclui ainda uma escala de Stress de Vida, que fornece um indicador da quantidade de stress, externo à relação 
mãe/pai-criança, que está a ser vivenciada pela figura parental. 
  

Normas  
  

A tipificação portuguesa utiliza a escala percentílica. 
A 2ª edição revista do PSI inclui, para além dos dados normativos da amostra total de pais de crianças dos 5 aos 10 
anos, dados normativos por grupo de idade. Tabelas de normas disponíveis: 

 Pais (crianças 5-10 anos) – Ambos os sexos 

 Pais (crianças 5-6 anos) – Ambos os sexos 

 Pais (crianças 7-8 anos) – Ambos os sexos 

 Pais (crianças 9-10 anos) – Ambos os sexos 
Nota: os dados normativos calculados por grupo de idade apenas dizem respeito a cada um dos domínios (Criança e 
Pais) e ao Total de Stress. 
  

Correcção  
  

Online (Licença de Utilização da plataforma TP Online by Cegoc) 
  

Material  
  

 Kit Completo (Inclui Manual, 20 Cadernos, 100 Folhas de resposta e 100 Créditos para correcção) 

 Kit Completo (Inclui Manual, 20 Cadernos, 25 Folhas de resposta e 25 Créditos para correcção) 
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