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RESUMO 

FERRIOLLI, S. H. T. Indicadores de Risco e Proteção ao Desenvolvimento do Escolar: 

Crianças e Famílias Atendidas em um Programa de Atenção Primária e Saúde da 

Família. 2006. 163 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006. 

 

Considerando-se a proposta do Programa de Saúde da Família, que enfatiza ações de proteção 

e promoção à saúde de maneira integral e contínua, é necessária a realização de pesquisas 

que identifiquem os indicadores de risco e de proteção ao desenvolvimento da criança em 

fase escolar, que representa a maior parte da clientela para atendimento psicológico em 

serviços públicos de saúde. Para que essas crianças possam entrar na adolescência sem 

comprometimento no seu desenvolvimento, compete aos contextos familiar e escolar atuar 

como fontes de suporte para a realização de uma série de tarefas importantes 

(adaptação/desempenho escolar, competência nas relações interpessoais e aprendizado da 

leitura, entre outras). Baseado nessas concepções, o presente trabalho teve por objetivos: 

identificar, na população de seis a 12 anos cadastrada em um Núcleo de Atenção Primária e 

Saúde da Família, crianças em risco para transtornos emocionais/comportamentais, 

sinalizado pela presença de sintomas acima do limite da variabilidade normal; verificar a 

associação entre condições adversas e condições protetoras para o desenvolvimento, 

presentes no contexto familiar, e o risco de transtornos emocionais/comportamentais nas 

crianças; investigar, após um período mínimo de seis meses da avaliação das crianças e do 

contexto familiar, a persistência dos sintomas emocionais/comportamentais identificados e a 

associação entre as condições do contexto familiar e a persistência dos sintomas 

emocionais/comportamentais. Para alcançar esses objetivos, foram avaliadas 100 famílias e 

suas respectivas crianças, em um delineamento longitudinal, quanto aos indicadores de risco 

e de proteção que podem interferir no desenvolvimento saudável da criança em fase escolar, 

sendo eles: nível intelectual, desempenho escolar e competência nas relações interpessoais; 

problemas de comportamento internalizantes e/ou externalizantes, estresse da criança e 

estresse no ambiente escolar; nível sócio-econômico-educacional, recursos e eventos 

adversos do contexto familiar, além estresse e depressão materna. Os dados foram analisados 

através de modelos de análises de regressão logística univariada e multivariada e do teste U 

de Mann-Whitney. Trinta e uma crianças foram classificadas no grupo clínico, segundo o 

instrumento de rastreamento - SDQ. Os problemas de comportamento externalizantes foram 



 

os melhores preditores de transtornos emocionais/comportamentais, enquanto que a 

competência nas relações interpessoais mostrou-se o fator de proteção mais forte. A 

instabilidade financeira e os problemas de saúde mental parental foram as condições do 

contexto familiar mais fortemente associadas ao risco para transtornos 

emocionais/comportamentais. A organização das atividades da criança quando esta não está 

na escola e a organização da rotina dos hábitos diários foram, nesta ordem, os melhores 

fatores de proteção. Quanto à persistência do risco para transtornos 

emocionais/comportamentais, observou-se que as crianças com evolução favorável têm 

melhor desempenho escolar e são avaliadas pelas mães como mais competentes nas relações 

interpessoais. O presente trabalho, através da investigação dos indicadores de risco e de 

proteção ao desenvolvimento da criança escolar, forneceu indícios para a identificação 

precoce dos indivíduos em situação de vulnerabilidade, essencial no atendimento primário à 

saúde mental da criança. Os resultados deste estudo poderão fornecer subsídios para 

programas de capacitação dos profissionais que atendem a criança e sua família, além de 

destacar a possibilidade de utilização do instrumento de rastreamento (SDQ) pelas equipes 

do Programa de Saúde da Família. 

 

Palavras-chave: Atenção primária. Problema de comportamento. Família. Idade escolar. 



 

ABSTRACT 

  

FERRIOLLI, S. H. T. Indicators of Risk and Protection to Scholars Development: 

Children and Family followed by a Primary Care and Family Health Program. 2006. 

163 p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2006. 

 

Considering the goals of the Family Health Program, which emphasizes actions to protect and 

promote health in an integral and continuous fashion, it is necessary to develop researches that 

identify risk and protection factors, within their context, to the development of children of 

school age, that, according to the literature, are those who most frequently look for 

psychological assessment in public health services. In order to avoid impairments to the 

development of school children during the transition to adolescence, family and school 

environments have to act as support sources to the accomplishment of a series of important 

tasks (adaptation/performance in school, competence for interpersonal relationships and 

reading, among others). Based on these tasks of children development, this research aimed: to 

identify in the population aged from six to 12 years enrolled in a Primary Care and Family 

Health Center, children at risk for emotional/behavioral disturbances, indicated by the 

presence of symptoms at a higher level than the normal variability; to verify the association 

between adverse and protective conditions for development, present in the familiar context, 

and the risk for emotional / behavioral disturbances; to investigate, after a period of six 

months or over from the assessment of children and familiar context, the persistence of the 

identified emotional/behavioral symptoms and the association between family context 

conditions and the persistence of the emotional/behavioral symptoms. In order to reach these 

objectives, 100 families and their children were evaluated, at a longitudinal design, as to risk 

and protection indicators that may interfere in healthy development of school age children, 

that is: intellectual level, academic performance and competence for interpersonal 

relationships; internalizing and externalizing behavioral problems and the level of stress of the 

child and in school environment; socio-economic-educational level, resources and adverse 

events of family environment, besides maternal stress and depression. Data were analyzed 

through univariate and multivariate logistic regression and Mann Whitney U-test. Thirty-one 

children were classified as risk group, according to the screening instrument – SDQ. 

Externalizing behavior problems were the best predictors for emotional/behavioral 



 

disturbances, while competence in personal relationship was the strongest protection 

indicator. Financial instability and health problems in parents were the family context 

conditions most strongly associated to risk for emotional/behavioral disturbances. 

Organization of the child’s activities while out of school and organization of daily habits 

were, in this order, the best protection indicators. Regarding the persistence of risk for 

emotional/behavioral disturbances, it was observed that children with favorable outcome have 

better scholar performance and are considered by their mothers as more competent in personal 

relationship. Therefore, this study, through the investigation of risk and protection indicators 

for the development of children of school age, showed indicative factors for the early 

identification of individuals in vulnerable situation, essential for the primary care of children’s 

mental health. The results of this study may subsidize capacitating programs for professionals 

that care for children and their families, besides stressing the possibility of the employment of 

the SDQ screening tool by the Family Health Program teams. 

 

Keywords: Primary Care. Behavioral disturbances. Family. School age.  
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1.1. A Criança em Fase Escolar e Problemas de Comportamento – Indicadores de Risco 

e Proteção  

Este projeto está fundamentado no modelo teórico-metodológico da psicopatologia do 

desenvolvimento, que enfatiza os efeitos de vulnerabilidade e proteção frente a situações de 

risco. O conceito de “situação de risco”, de acordo com este modelo teórico, deve ser 

entendido como um conjunto de possibilidades de desenvolvimento e não como a expressão 

de distúrbios isolados baseados em fatores causais específicos (RUTTER, 1989; 

SAMEROFF, 2000). Já o conceito de “mecanismos protetores” tem como característica 

definidora a modificabilidade da resposta do indivíduo, ou seja, a melhora da reação a um 

fator que, em circunstâncias ordinárias, pode levar a um resultado desadaptativo (RUTTER, 

1987). 

As situações de risco e de proteção mudam de acordo com as circunstâncias de vida e 

têm diferentes repercussões, dependendo das características de cada indivíduo. Além disso, o 

curso de desenvolvimento é marcado por períodos sensíveis, quando determinadas influências 

exercem maior impacto. Contrariando as descrições clássicas da psicologia, que apresentam 

os anos escolares como um período de estabilidade psicológica, sabe-se, atualmente, que a 

fase escolar representa uma seqüência de momentos sensíveis para o desenvolvimento da 

criança. As mudanças no contexto físico e social e as expectativas de bom desempenho se 

ampliam, requerendo adaptações e respostas ao meio social mais elaboradas. 

Erikson (1971) situou na faixa dos seis aos 12 anos a crise evolutiva decorrente do 

desafio da produtividade. Nesta fase, a criança quer ganhar reconhecimento social através de 

sua capacidade de se preparar para produzir no mundo adulto (LINDAHL, 1988). Em nossa 

cultura, as tarefas evolutivas mais importantes da meninice são aquelas relacionadas à 

adaptação/desempenho escolar, à competência nas relações interpessoais e ao aprendizado da 
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leitura, sendo os contextos familiar e escolar os mais relevantes como fontes de suporte para a 

realização dessas tarefas (MRAZEK; HAGGERTY, 1994). 

O bom desempenho nessas tarefas irá contribuir para formação de uma auto-imagem 

positiva, uma vez que a criança pode perceber-se capaz de enfrentar os desafios e problemas 

típicos desta fase, garantindo, dessa forma, perspectivas favoráveis na adolescência. Por outro 

lado, a resolução não satisfatória destas tarefas pode significar condição de risco ao 

desenvolvimento futuro da criança, resultando em manifestações de distúrbios psicossociais 

(MRAZEK; HAGGERTY, 1994). 

Crianças na faixa etária dos seis aos 12 anos têm mostrado altos índices de solicitação 

para atendimento psicológico na rede pública de saúde e nas clínicas-escola de Psicologia 

(SANTOS, 1990; TOLAN et al., 1995). Ancona-Lopez (1983), ao estudar a clientela de 

clínicas-escola de Psicologia em São Paulo, verificou que os pais procuraram o atendimento 

psicológico principalmente quando os filhos começaram a apresentar dificuldades na 

escolarização. 

A taxa de prevalência de distúrbios mentais na faixa etária de oito a 13 anos, segundo 

trabalho epidemiológico realizado por Esser et al. (1990), varia de 16% a 18%. Nesta 

população, a prevalência de distúrbios emocionais ou do desenvolvimento é maior na faixa 

dos oito anos, enquanto que o distúrbio de conduta representa a desordem mais comum na 

faixa etária dos 13 anos. Estima-se que aproximadamente 6% a 16% dos meninos e 2% a 9% 

das meninas da população geral, com menos de 18 anos, apresentam transtorno da conduta 

(DSM-IV, 1994). Recentemente, um estudo epidemiológico conduzido na Inglaterra 

(MELTZER et al., 2000), evidenciou que, entre as crianças de cinco a 15 anos, 5% 

apresentavam transtorno de conduta clinicamente significativo, 4% tinham transtornos 

emocionais (ansiedade e depressão) e 1% foram diagnosticadas como hiperativas. 
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 Trabalhos mais recentes têm mostrado taxa de prevalência variando de 10% a 20% 

para problemas de saúde mental infantil, sendo estes problemas a causa mais importante de 

distúrbios na infância (GLIED; CUELLAR, 2003). 

 Em pesquisa realizada na região sudeste do Brasil, Fleitlich-Bilyk e Goodman (2004), 

utilizando um instrumento de rastreamento (Questionário de Capacidades e Dificuldades - 

SDQ) e uma entrevista diagnóstica estruturada, constataram que aproximadamente uma em 

cada oito crianças de sete a 14 anos de idade apresenta desordens psiquiátricas que envolvem 

um nível considerável de prejuízo pessoal e social, requerendo algum tipo de tratamento (7% 

da amostra demonstraram problemas de conduta oposicional/desafiante; 5,2% problemas de 

ansiedade e 0,8% problemas depressivos).  Outra pesquisa, realizada no município de 

Ribeirão Preto e utilizando o mesmo instrumento de rastreamento (Questionário de 

Capacidades e Dificuldades), obteve, segundo as respostas dos 112 pais, escores mais 

elevados, tais como 30,8% de sintomas emocionais, 17,7% de transtornos de conduta, 16,8% 

de hiperatividade e 14% de problemas nas relações interpessoais (CURY; GOLFETO, 2003). 

Vitolo et al. (2005) encontraram uma taxa geral de prevalência de casos clínicos/limítrofes, no 

SDQ, igual a 35,2%, em uma amostra estratificada segundo tipo de escola (pública ou 

particular) e área geográfica, incluindo 454 crianças de sete a 11 anos, de todas as classes 

sociais. Os sintomas mais freqüentes foram, nesta ordem, ansiedade/depressão (47,8%), 

problemas de conduta (32,6%), hiperatividade/déficit de atenção (31,1%) e problemas no 

relacionamento com colegas (25,8%). 

 Entre os problemas adaptativos que prevalecem nos primeiros anos escolares, os 

problemas de comportamento podem ser considerados como uma característica pessoal de 

vulnerabilidade. Eles são classificados em duas categorias amplas: comportamentos 

externalizantes, que geram conflitos com o ambiente e geralmente são marcados por 

características de desafio, impulsividade, agressão, hiperatividade e ajustamento pobre; e 
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comportamentos internalizantes, relacionados a distúrbios pessoais, como ansiedade, 

retraimento, depressão e sentimentos de inferioridade (HINSHAW, 1992).  

 Trabalhos de pesquisa têm dado maior ênfase aos problemas de comportamento 

externalizantes. Esse tipo de comportamento caracteriza as manifestações mais comuns e 

persistentes de desajustamento na meninice e apresenta curso e prognóstico pouco favoráveis; 

é, ainda, precursor de muitas outras disfunções psicossociais, incluindo transtorno de conduta 

na adolescência (ESSER et al., 1990; HINSHAW, 1992; MRAZEK; HAGGERTY, 1994; 

LOCHMAN, 1995; PARREIRA, 1995; FERGUSSON; LYNSKEY; HORWOOD, 1996; 

BUCHANAN; FLOURI, 2001). 

 Crianças com problemas de comportamento externalizantes são de alto risco, podendo 

apresentar falhas acadêmicas, rejeição pelos companheiros, conflitos com a família e com o 

professor, um conjunto de condições que eleva o risco de delinqüência e criminalidade na fase 

adulta (ACKERMAN et al., 1999; OLSON et al., 2000).  De acordo com Hinshaw (1992), 

jovens com manifestações delinqüentes na adolescência e comportamentos anti-sociais na 

fase adulta exibiram comportamentos agressivos, associados à hiperatividade, durante os anos 

escolares.  

De maneira geral, são vários os fatores que podem estar associados a manifestações de 

comportamentos considerados desadaptativos. 

Vários estudos têm demonstrado a associação entre estresse excessivo e o 

aparecimento de distúrbios psicológicos e comportamentais na criança (LIPP; MALAGRIS, 

1995; MRAZEK et al., 1996; PFEFFER, 1996). A ocorrência de eventos que excedem a 

capacidade adaptativa da criança, ou seja, eventos que a excitem, amedrontem ou representem 

mudanças na sua vida, podem gerar sintomas cujos efeitos psicológicos se caracterizam pela 

ansiedade, terror noturno, pesadelos, dificuldades interpessoais, introversão súbita, desânimo, 



Introdução 25

insegurança, agressividade, choro excessivo, angústia, depressão, birra e medo excessivo 

(LIPP; ROMANO, 1987).  

Esses trabalhos demonstram ainda que, além dos sintomas físicos, como asma, 

doenças dermatológicas e cefaléia, entre outros, situações desgastantes para a criança podem 

ocasionar problemas como atos delinqüentes, depressão, alteração do humor e do 

desempenho, hiperatividade, impulsividade e apatia (LIPP; LUCARELLI, 1998).  

 A literatura também tem demonstrado que crianças com baixo desempenho escolar 

freqüentemente apresentam problemas de comportamento externalizantes (GRAMINHA, 

1992; HINSHAW, 1992; SANTOS, 1999). Segundo vários autores, é comum problemas 

externalizantes antecederem as dificuldades escolares e serem exacerbados por estas; quando 

dificuldades interpessoais já estão presentes nessa fase, torna-se maior o risco de persistência 

dos problemas (McGEE et al., 1986; PARREIRA, 1995; DENHAM et al., 2000).   

Dodge (1993) sugere que crianças que apresentam risco para desenvolver 

comportamentos anti-sociais e desordens de conduta podem ser identificadas precocemente, 

durante o período de ensino formal, através de uma série de indicadores, incluindo, entre eles, 

o comportamento agressivo e a criação em ambiente familiar adverso.  

Usando diferentes fontes para avaliação e sucessivos passos no procedimento de 

investigação, crianças em situação de risco podem ser identificadas com maior segurança, 

uma vez que os problemas de comportamento podem ser reconhecidos em diferentes 

contextos, como o familiar e o escolar. Crianças que exibem níveis elevados de problemas de 

comportamento em diferentes ambientes são consideradas mais propensas a apresentar 

problemas futuros do que aquelas que manifestam problemas de comportamento em apenas 

um ambiente (somente em casa ou na escola) (LOCHMAN, 1995). 

O risco de a criança vir a apresentar transtorno de conduta aumenta proporcionalmente 

ao acúmulo de condições de vida adversas. Por outro lado, recursos pessoais como bom nível 
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intelectual e desempenho escolar satisfatório, habilidades no relacionamento na escola, na 

família e com amigos, constituem fatores de proteção ao desenvolvimento saudável, que 

podem reduzir a chance de a criança, futuramente, desenvolver problemas psicossociais 

(LOCHMAN, 1995).  

Nesse sentido, o papel exercido pela família e pela escola é de extrema importância. 

As experiências vivenciadas nesse período podem ter um grande impacto no desenvolvimento 

futuro da criança, uma vez que, através de suas características, podem promover ou dificultar 

seu processo adaptativo. 

 

1.2. Contexto Familiar: Recursos e Condições Adversas 

Dentre os diferentes contextos sociais em que o indivíduo se encontra inserido ao 

longo do seu desenvolvimento, o ambiente familiar representa o mais poderoso agente 

primário de socialização, influenciando na formação da personalidade, nas características, 

motivações e comportamento social da criança, além de transmitir valores, crenças e normas 

de uma cultura. 

Dessa forma, o contexto familiar desempenha um importante papel no 

desenvolvimento da criança, podendo atuar como fonte principal de recursos e mecanismos de 

proteção ao desenvolvimento, mas também como fonte de mecanismos de vulnerabilidade 

frente a situações de risco (EGELAND et al., 1990).  

Variáveis familiares podem contribuir para a persistência dos problemas de 

comportamento da fase pré-escolar à escolar (DENHAM et al., 2000) e da meninice à 

adolescência (FERGUSSON; LYNSKEY; HORWOOD, 1996).  

Pesquisas recentes sugerem que, embora o envolvimento do adolescente em atividades 

anti-sociais seja influenciado significativamente por seus relacionamentos com companheiros 

que apresentam o mesmo tipo de problema, a fonte originária de eventos que conduz muitos 
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adolescentes para grupos anti-sociais começa no lar, durante a meninice. (COLLINS et al., 

2000). 

Os resultados obtidos por Ferreira e Marturano (2002) demonstraram que as crianças 

com problemas de comportamento vivenciam maior adversidade no ambiente familiar, tais 

como falhas parentais quanto à supervisão, monitoramento e suporte, práticas punitivas e 

modelos adultos agressivos.  

Quanto aos processos proximais envolvidos no risco para problemas de 

comportamento, a história psiquiátrica parental vem despertando o interesse dos 

pesquisadores. De acordo com DSM-IV (1994), o transtorno de conduta é mais comum em 

filhos de pais que apresentam transtorno de personalidade e dependência de álcool do que na 

população em geral. Serdeva et al. (1998) observaram que, entre 254 estudantes de sete a 15 

anos que integravam grupo clínico (problemas de comportamento e distúrbios emocionais), 

17% reportaram problemas familiares como alcoolismo e comportamento anti-social paterno. 

Nigg e Hinshaw (1998) constataram que meninos com problemas de comportamento 

externalizantes, na presença de sintomas psiquiátricos maternos (como depressão maior), 

podem apresentar mais comportamentos anti-sociais do que o grupo controle. Crianças filhas 

de mães deprimidas podem estar expostas a ambientes desorganizados, hostis ou com pouca 

responsividade. Manifestações próprias da sintomatologia depressiva, como irritabilidade, 

desânimo e apatia, acabam trazendo, como conseqüências, insegurança emocional na criança 

e dificuldade nas habilidades sociais.  

As dificuldades familiares, no entanto, encontram-se freqüentemente associadas a um 

contexto social mais amplo, marcado muitas vezes por circunstâncias adversas, envolvendo 

problemas econômicos e estressores psicossociais como desemprego, dificuldades financeiras 

e doenças, entre outros (McLOYD, 1998). 
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A desvantagem socioeconômica tem sido apontada como indicador de risco ao 

desenvolvimento, principalmente quando associada a variáveis como vizinhança de risco, 

instabilidade familiar e depressão parental, estas últimas influenciando as práticas educativas 

(CONGER et al., 1992; McLOYD, 1998; ACKERMAN et al., 1999). 

Dodge et al. (1994) investigaram a relação entre desvantagem socioeconômica e as 

experiências de socialização de crianças na pré-escola e nas três séries escolares iniciais. O 

estudo mostrou que o risco para problema de comportamento aumenta com o decréscimo do 

nível socioeconômico, sendo essa relação mediada por variáveis do ambiente familiar. 

Segundo os autores, nestas circunstâncias, as crianças com problemas de comportamento 

acabam sendo educadas por mães relativamente menos afetuosas; recebem menos estimulação 

cognitiva; estão expostas à ação de maior número de estressores, assim como a modelos 

adultos de agressão. Essas crianças podem, ainda, vivenciar maior instabilidade no grupo de 

companheiros. 

Hall e Farel (1988) sugerem que estressores do dia a dia influenciam a interação mãe-

criança, aumentando a irritabilidade, punição e a falta de atenção por parte das mães, gerando, 

na criança, o comportamento de buscar atenção através da agressividade e doenças somáticas. 

A associação entre dificuldades da criança e estresse ou mau funcionamento familiar tem se 

mostrado como poderoso preditor de problemas de comportamento no futuro (MRAZEK; 

HAGGERTY, 1994). 

Shaw e Emery (1988) investigaram a relação entre problemas de comportamento e 

estressores familiares, através de um estudo que focalizava os efeitos da separação dos pais e 

os efeitos da agressão entre cônjuges nas crianças em idade escolar. Os autores confirmaram 

os resultados de estudos anteriores a respeito do impacto do estresse familiar crônico no 

ajustamento social das crianças. Estressores familiares acumulados foram preditores de 
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problemas de comportamento clinicamente elevados, de escores de QI abaixo da média e 

percepção de competência social pobre nas crianças. 

Outro trabalho, baseado nos conceitos de risco e resiliência, investigou as variáveis 

infantis enquanto protetoras dos efeitos dos riscos familiares. Criss et al. (2002) observaram 

que a relação positiva com os pares, durante os primeiros anos escolares, pode atenuar (ou 

proteger contra) os efeitos das adversidades familiares precoces (baixo nível sócio-

econômico, elevado nível de estresse familiar e mãe/pai solteiro) nas manifestações 

externalizantes subseqüentes.  

Vale ressaltar que os indicadores de risco do contexto familiar para o desenvolvimento 

de problemas de comportamento, citados neste trabalho, podem ser considerados, em seu pólo 

positivo, como mecanismos de promoção ao desenvolvimento da criança (SAMEROFF, 

2000), ou seja, condição financeira estável, recursos do ambiente familiar e ausência de 

história psiquiátrica parental. 

Da mesma forma, bom nível intelectual e desempenho escolar satisfatório, assim como 

habilidades no relacionamento na escola, na família e com amigos, são características 

individuais que atuam como proteção ao desenvolvimento saudável, reduzindo a chance de a 

criança, futuramente, desenvolver problemas psicossociais.   

Em síntese, as informações disponíveis indicam claramente que a presença de 

problemas emocionais/comportamentais durante a fase escolar constitui condição de 

vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos psicossociais na adolescência, e que a 

família tem importante papel como agente de proteção ou de risco para o desenvolvimento 

desses problemas. Daí decorre a necessidade de ações voltadas para a prevenção de 

transtornos psicossociais que focalizem o escolar e sua família.   

A escassa literatura, com dados empíricos sobre essas questões em países em 

desenvolvimento, indica a crescente necessidade de obtenção de informações mais precisas 
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sobre os problemas de saúde mental infantil e seus indicadores de risco e proteção. Essas 

informações permitiriam uma melhor estruturação dos serviços e a implantação de estratégias 

preventivas (FLEITLICH; GOODMAN, 2001). 

 
1.3. O Programa de Saúde da Família e o Atendimento à Criança 

O ano de 1994 foi definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o “Ano 

Internacional da Família”. A partir desta data, a família passou a ser considerada, 

oficialmente, como o foco do cuidado profissional de saúde em atenção básica, através do 

Programa de Saúde da Família (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

As bases do Programa de Saúde da Família enfatizam ações de proteção e promoção à 

saúde de cada membro da família, considerando os aspectos biopsicossociais de forma 

integral e contínua, identificando as condições de risco para a saúde do indivíduo.  

O Programa se estrutura em uma unidade de saúde, na qual uma equipe 

multiprofissional assume a responsabilidade por determinada população, em território 

definido, onde desenvolve suas ações. A atenção integral aos indivíduos e à família é 

garantida através de uma rede de serviços, assegurando-se a referência e contra-referência 

para os diversos níveis do sistema, de problemas identificados na atenção básica 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997).  

Ainda em fase de implantação no Brasil, o trabalho realizado pelas equipes de Saúde 

da Família vem beneficiando milhões de brasileiros, em especial as crianças, que respondem 

por grande parte da demanda da atenção primária (MENDES, 1996; GUEDES et al., 1997; 

www.saude.gov.br/programas/criança/2001).  

Esses dados preliminares confirmam uma tendência que vem sendo observada, nas 

últimas décadas, em relação à saúde física da criança. Pode-se considerar que a atenção 

primária, através de melhorias nas condições de saneamento e alimentação e da profilaxia das 
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doenças, vem contribuindo para melhorar a qualidade de vida dessa população (GRAHAM, 

1985). A redução da taxa de mortalidade infantil permitiu que as crianças tivessem a 

possibilidade de vivenciar condições desfavoráveis, propiciadas, entre outras, pela violência e 

mudanças na estrutura familiar (HALPERN; FIGUEIRAS, 2004). 

Dados de pesquisa têm demonstrado que a maior parte dos problemas crônicos na 

infância refere-se a aspectos educacionais, psicológicos ou psiquiátricos (GRAHAM, 1985).  

Segundo Peres (1997), a alta demanda para atendimento psicológico de crianças pode 

estar relacionada às condições de vida desfavoráveis às quais a clientela de camadas populares 

encontra-se submetida, bem como à sua desproteção diante delas. A autora observou que as 

queixas mais freqüentes nas faixas etárias de dois, cinco, nove, dez e 12 anos estavam 

associadas aos aspectos familiares, como família monoparental, separação dos genitores ou 

alcoolismo de um dos pais.  

Com base nestes estudos, é possível supor que, enquanto o atendimento básico de 

atenção à saúde física da criança vem se desenvolvendo e gerando melhorias na qualidade de 

vida, o mesmo não está ocorrendo com a área da saúde mental. Os pais têm buscado 

atendimento psicológico para suas crianças quando os problemas já estão instalados, 

ocasionando uma demanda que o sistema público de saúde não se encontra equipado para 

atender satisfatoriamente. 

A identificação precoce dos problemas de saúde mental da criança e dos fatores a eles 

relacionados provavelmente contribui para evitar a cronificação e facilita o encaminhamento 

de cada caso, quando necessário, para serviços de atendimento adequados. A importância de 

trabalhos nesta área baseia-se em estudos que evidenciam que problemas de saúde mental na 

infância e na adolescência podem prejudicar o rendimento escolar e o relacionamento social e 

tendem a persistir ao longo dos anos (ESSER et al.,1990; MULLICK; GOODMAN, 2001). 
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Devido à dificuldade de identificação precoce desses casos, a maioria das crianças 

acaba não recebendo tratamento adequado. Os transtornos não tratados favorecem a 

ocorrência de eventos graves na vida adulta, como problemas de saúde mental, abuso de 

álcool e drogas, criminalidade, desemprego prolongado e dificuldades na educação dos filhos, 

entre outros (FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2001). 

Considerando-se o atual momento pelo qual nossa sociedade vem passando, com um 

aumento crescente de pessoas em situações de vida adversas, torna-se fundamental a 

identificação dos indicadores de risco e de proteção ao desenvolvimento saudável da criança e 

sua família, a fim de evitar que problemas psicossociais se intensifiquem.  

Segundo Rakel (1997), a observação prolongada dos padrões de comportamento e da 

resposta do paciente a situações estressantes faz com que o indivíduo com problemas 

decorrentes de conflitos emocionais e sociais seja tratado de forma mais eficiente pelo 

médico, uma vez que este tem acesso a informações mais aprofundadas sobre o próprio 

indivíduo, sua família e seu ambiente na comunidade. Esta visão longitudinal é valiosa 

sobretudo no atendimento de crianças, pois permite ao médico um acompanhamento mais 

eficaz do desenvolvimento do potencial total delas. 

Diante da proposta do Programa de Saúde da Família, que enfatiza ações de proteção e 

promoção à saúde de maneira integral e contínua, parece ser necessária a realização de 

pesquisas que identifiquem, dentro de seu contexto, indicadores de risco e de proteção ao 

desenvolvimento da criança em fase escolar que, como já foi citado acima, constitui a maior 

parte da clientela que busca atendimento psicológico em serviços públicos de saúde 

(FERGUSSON; LYNSKEY; HORWOOD, 1996; BUCHANAN; FLOURI, 2001).  
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Com base nas considerações apresentadas, o presente estudo teve por objetivos: 

- Identificar, na população de seis a 12 anos cadastrada em um Núcleo de Atenção 

Primária e Saúde da Família, crianças em risco para transtornos 

emocionais/comportamentais, risco esse sinalizado pela presença de sintomas acima 

do limite da variabilidade normal.  

- Verificar a associação entre condições adversas e condições protetoras para o 

desenvolvimento, presentes no contexto familiar, e o risco de transtornos emocionais 

/ comportamentais nas crianças. 

- Investigar, após um período mínimo de seis meses da avaliação das crianças e do 

contexto familiar: (a) a persistência dos sintomas emocionais/comportamentais 

identificados; (b) a associação entre as condições do contexto familiar e a 

persistência dos sintomas emocionais/comportamentais. 

Para atingir os objetivos propostos, foram selecionados indicadores pessoais da 

criança e do contexto familiar que podem representar proteção ou risco ao desenvolvimento 

de transtornos emocionais/comportamentais da criança em fase escolar. Estes indicadores, que 

variaram dos distais aos mais proximais, de acordo com a literatura específica da área, são 

apresentados brevemente a seguir. 

 

Indicadores Pessoais da Criança 

Indicadores de Risco 

Neste estudo, foram entendidos como indicadores de risco pessoais da criança, a 

manifestação de sintomas emocionais/comportamentais, bem como a presença de sintomas de 

estresse e a percepção de eventos adversos relacionados à vida pessoal e escolar. 
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Problemas emocionais/comportamentais – problemas de comportamento com início 

na infância são mais sérios e persistentes. Crianças com problemas de comportamento 

externalizantes tendem a apresentar baixo desempenho acadêmico, rejeição pelos 

companheiros, conflitos com a família e com o professor (ACKERMAN et al., 1999). As 

crianças com problemas internalizantes, embora possam não ser ativamente rejeitadas ou 

evitadas pelos companheiros, podem se mostrar distraídas e pouco envolvidas, além de 

facilmente frustradas com as demandas acadêmicas e/ou atividades sociais (PACE et al., 

1999). 

Eventos adversos/estressantes na vida pessoal e na vida escolar – estudos têm 

demonstrado que aborrecimentos cotidianos podem afetar a saúde emocional de crianças e 

adolescentes. Experiências adversas na escola também podem afetar negativamente o seu 

desenvolvimento, principalmente quando a criança já se mostra vulnerável em conseqüência 

de condições pessoais e/ou ambientais pré-existentes. Nesse caso, a escola pode contribuir 

para aumentar sua vulnerabilidade a situações de risco presentes à sua volta (RUTTER, 1989; 

MARTURANO, 1997; 2002). 

 

Indicadores de Proteção  

 Nível intelectual acima da média – o melhor funcionamento intelectual pode colaborar 

para uma trajetória de desenvolvimento mais satisfatória, facilitando o desempenho escolar e 

a compreensão e manejo dos eventos de vida (MASTEN; COATSWORTH, 1998). 

Desempenho escolar satisfatório – constitui tarefa central para o desenvolvimento da 

criança em fase escolar, com perspectivas favoráveis na adolescência; contribui para uma 

imagem positiva de si, devido a sua percepção de sucesso no enfrentamento dos desafios e 

problemas típicos da fase (MRAZEK; HAGGERTY, 1994). 
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Competência nas relações interpessoais - a criança competente em suas relações 

interpessoais é capaz de acreditar em suas potencialidades e expressar sentimentos positivos 

com relação a si mesma. Pode, ainda, estabelecer metas e traçar estratégias para resoluções de 

problemas (MONDELL; TYLER, 1981). 

 

 

Indicadores do Contexto Familiar 

Indicadores de Risco  

Como indicadores de risco do contexto familiar, considerou-se o baixo nível-sócio-

econômico da família e os problemas de saúde mental do cuidador e dos pais (estresse e 

depressão), conforme descrito abaixo: 

Baixo nível sócio-econômico – a desvantagem sócio-econômica é talvez o indicador de 

risco mais divulgado na literatura da área. Dodge, Petit e Bates (1994) verificaram uma 

linearidade na relação entre desvantagem social e problemas de comportamento: este último 

aumenta com o decréscimo do nível sócio-econômico. Dificuldades financeiras estão 

associadas à instabilidade ambiental, uma condição que afeta negativamente o 

desenvolvimento da criança (SPEER; ESPOSITO, 2000). Dumas e Serketich (1994) relatam 

que as condições socioeconômicas parecem influenciar o comportamento das mães, refletindo 

no seu estado emocional e, conseqüentemente, no seu comportamento para com a criança.  

Problemas de saúde mental dos pais – influências negativas no comportamento da 

criança são mediadas, principalmente, através do estresse e depressão parental (LUOMA et 

al., 2001), que acabam influenciando negativamente as práticas educativas (McLOYD, 1998). 

Estudos têm demonstrado que meninos com problemas externalizantes, na presença de 

depressão da mãe, podem apresentar mais comportamentos anti-sociais do que o grupo 

controle (NIGG; HINSHAW, 1998).  
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Indicadores de Proteção 

Foram considerados indicadores de proteção provenientes do contexto familiar, as 

condições relacionadas às atitudes ou comportamento dos pais, voltadas para a assistência ao 

desenvolvimento da criança. A estabilidade e a segurança física da casa, a provisão de 

materiais, livros e espaço para a criança realizar suas atividades, assim como o arranjo de 

experiências sociais e culturais enriquecedoras, como passeios e visitas, têm um papel 

significativo no desenvolvimento da competência acadêmica e social da criança 

(GREENBERG et al., 1999). Através da sua participação, ao encorajar os esforços de 

autonomia por parte da criança, os pais fornecem os recursos emocionais essenciais ao 

desenvolvimento do senso de competência, facilitando o desenvolvimento cognitivo e 

metacognitivo (BRADLEY et al., 1988; GROLNICK; RYAN, 1989).   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. MÉTODO 
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3.1. Campo de Estudo 
 

Quando o trabalho de campo desta pesquisa foi realizado, o município de Ribeirão 

Preto possuía um total de quatorze equipes de Programa de Saúde da Família (PSF), sendo 

que destas, cinco constituíam Núcleos de Saúde da Família, a saber: Núcleo 1 (Rua Bonfim), 

Núcleo 2 (Centro de Saúde Escola Vila Tibério), Núcleo 3 (Travessa Nossa Senhora da 

Penha), Núcleo 4 (Rua Salto Grande) e Núcleo 5 (Rua Paranapanema). O primeiro Núcleo foi 

criado em 1999 e em 2001 os demais foram implantados, através de uma parceria entre a 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), Ministério da 

Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas da FMRP-USP 

e Fundação de Apoio ao Ensino e Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto-USP.  

Além da assistência à saúde da família, os Núcleos são campos de formação de alunos 

(graduação, pós-graduação e residência em Medicina, Enfermagem e Farmácia, entre outros).  

Cada Núcleo possui uma coordenação específica, sendo a equipe mínima formada por 

um médico generalista, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e cinco agentes 

comunitários.  

Ribeirão Preto já contava com nove equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), 

pertencentes exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde do Município, sendo elas: uma 

equipe nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Marincek, Presidente Dutra e Vila Recreio, 

e duas equipes dos bairros do Castelo Branco, Dom Miele e Heitor Rigon. O município 

também possuía vinte e duas unidades que apresentavam apenas equipes do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

O presente estudo foi realizado no Núcleo de Atenção Primária 3 do Programa de 

Saúde da Família da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, localizado na Travessa 
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Nossa Senhora da Penha, bairro, Sumarezinho, Distrito Sanitário Oeste1. Este Núcleo era 

coordenado por cinco profissionais, sendo um deles docente da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto-USP, dois docentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, além da 

enfermeira e da médica generalista de família do próprio núcleo.  

A equipe de saúde era composta, além da médica e da enfermeira, por duas auxiliares 

de enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde. Contava ainda com um dentista, uma 

funcionária de apoio administrativo e dois auxiliares de serviços gerais. 

Quanto ao atendimento ao público, a equipe era auxiliada pelos residentes de 

Medicina Geral e Comunitária (com ênfase em Saúde da Família) do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto-USP, docentes e alunos da Faculdade de Farmácia de Ribeirão Preto - USP, 

além de alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina, da Escola de 

Enfermagem e outras faculdades da Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto.  

 

  

3.2. Participantes 

Em novembro de 2001, época em que foi iniciada a coleta de dados, estavam 

cadastradas, segundo levantamento realizado pelas agentes comunitárias, 616 famílias, das 

quais 126 com crianças elegíveis para o estudo (na faixa etária de seis a 12 anos).  

O convite para participar deste trabalho foi estendido a todas as famílias com crianças 

de seis a 12 anos. Quando a família convidada tinha mais de uma criança na faixa etária 

indicada, apenas uma delas era incluída no trabalho de pesquisa. Neste caso, o critério de 

seleção baseou-se no gênero das crianças, a fim de balancear esta variável na amostra 

constituída. 

                                                 
1 O bairro Sumarezinho se desenvolveu na confluência de dois outros, bem mais antigos: Ipiranga (ao norte) e 
Vila Tibério (ao sul). Sua expansão acompanhou a do campus da USP. Com a instalação do Hospital das 
Clínicas no campus, ruas como São Salvador, que corta o bairro, e Paranapanema, que o limita a leste, tornaram-
se parte de diferentes rotas de acesso ao hospital.  
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Entre as 126 famílias de crianças cadastradas, 21% não aceitaram participar do projeto 

por diferentes razões: duas mães, após responderem aos instrumentos sobre a criança e o 

ambiente familiar, não trouxeram os filhos para a avaliação. Três mães permitiram a avaliação 

da criança, mas alegando falta de tempo, recusaram participar da entrevista. Quatro famílias 

não aceitaram participar do projeto por considerar que suas crianças não apresentavam 

problemas psicológicos, apesar dos esclarecimentos de que o convite era estendido a todas as 

crianças de seis a 12 anos cadastradas no Núcleo 3. Os avós maternos de uma criança 

aceitaram participar do estudo, mas quando foi esclarecido que, havendo necessidade, a 

criança seria encaminhada para atendimento na comunidade (e não no Núcleo), retiraram seu 

consentimento.  

As demais famílias recusaram participar, não demonstrando interesse pelo projeto de 

pesquisa. 

Das 100 crianças avaliadas, 83 foram reavaliadas, o que representa 66% das famílias 

cadastradas com crianças na faixa etária de seis a 12 anos. Nove cuidadores não 

compareceram à sessão de reavaliação alegando dificuldades de horário devido ao trabalho ou 

outros compromissos, enquanto que oito famílias mudaram-se da área de abrangência do 

Núcleo, não deixando endereço ou telefone de contato.  

Em relação aos informantes que responderam os instrumentos da pesquisa, cabe 

destacar que este projeto focalizou, como fonte de informação sobre o comportamento da 

criança e seu contexto familiar, a mãe/pai ou cuidador responsável que passava a maior parte 

do tempo com a criança, e que, portanto, teve maiores condições de fornecer informações 

precisas. 

Na Tabela 1 estão os dados de caracterização das crianças quanto a gênero, idade e 

série. Observa-se que 52% das crianças avaliadas são meninas. Em sua maioria, os 

participantes foram distribuídos eqüitativamente quanto ao gênero e faixa etária, com 
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exceção das meninas de sete a oito anos que representam um grupo um pouco maior quando 

comparado ao de meninos da mesma faixa etária. A idade média das crianças foi de 9 anos e 

3 meses. Quanto à escolaridade, verificou-se que a maioria dos participantes freqüentava as 

séries do ensino fundamental de 1ª a 4ª (62%). 

 

Tabela 1 - Caracterização das crianças quanto a gênero, idade e série  

Variáveis Meninos Meninas Total 

Idade/anos N N N 

6 6 5 11 

7 – 8 16 19 35 

9 – 10 14 15 29 

11 – 12 12 13 25 

Total 48 52 100 

Série    

Não estuda 1 1 2 

Pré 5 6 11 

1a – 2a 15 16 31 

3a – 4a 14 17 31 

5a – 6a 13 12 25 

Total 48 52 100 

 

 
A Tabela 2 apresenta os dados da caracterização da estrutura familiar e dos 

informantes. No que se refere à estrutura familiar, observa-se que 58% das crianças eram 

cuidadas pelos pais biológicos e 7% moravam com a mãe e o padrasto. Entre aquelas que 

não conviviam com o casal parental, destaca-se a presença da figura feminina como 

condutora do grupo familiar: 12% residiam com a mãe biológica e outros familiares (avós, 

tios, primos), 11% residiam apenas com a mãe biológica, 2% moravam com a tia paterna e 

irmãos, 1% com a avó materna, 1% com a tia-avó e seu filho, 1% com seus irmãos e a avó 
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materna e 1% com os avós maternos e a irmã durante a semana e com os pais biológicos no 

final de semana. Em relação aos informantes, a grande maioria era a mãe biológica, seguida 

pelas avós materna e paterna. Apenas 4% dos informantes eram do sexo masculino (pai 

biológico, adotivo e avô materno); os demais continuaram representados pela figura 

feminina, como a tia paterna, mãe adotiva, prima materna, tia-avó materna e bisavó paterna. 

 
Tabela 2 – Distribuição das crianças de acordo com a estrutura familiar e os informantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A Tabela 3 apresenta a escolaridade das mães ou outras cuidadoras. Observa-se uma 

distribuição multimodal, indicando considerável heterogeneidade entre as famílias: ao passo 

Variáveis N 

Estrutura Familiar  

Pais biológicos 58 

Mãe biológica/outros 12 

Mãe biológica 11 

Mãe biológica/padrasto 7 

Pai biológico/outros 5 

Pais adotivos 2 

Outros responsáveis 5 

Informantes  

Mãe biológica 82 

Avó materna 4 

Avó paterna 4 

Pai biológico 2 

Tia paterna 2 

Avô materno 1 

Mãe adotiva 1 

Pai adotivo 1 

Prima materna 1 

Tia-avó materna 1 

Bisavó paterna 1 
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que 31% das mães não concluíram o ensino fundamental, 33% ultrapassaram o ensino 

médio. Apenas uma cuidadora (avó) foi identificada como analfabeta. A média de 

escolaridade foi de 9 anos, sendo este índice acima da média do município para escolaridade 

de mulheres, que é 8,05 anos, segundo o Mapa do Analfabetismo no Brasil 

(www.inep.gov.br).  
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Tabela 3 – Distribuição da escolaridade das mães/cuidadoras 

Escolaridade N 

Analfabeta 1 

Primeiro ciclo do ensino fundamental  

Incompleto 5 

Completo 7 

Segundo ciclo do ensino fundamental  

Incompleto 18 

Completo 15 

Ensino médio  

Incompleto 5 

Completo 16 

Ensino superior  

Um a três anos 28 

Quatro anos ou mais 5 

 

3.3. Delineamento 2 

 A realização deste projeto incluiu seguimento longitudinal a fim de atender aos 

objetivos de verificar a persistência de sintomas e sua associação com variáveis do contexto 

familiar, ao longo de um período de tempo considerado pela literatura em saúde mental como 

significativo na identificação dos sintomas. De acordo com a Classificação de Transtornos 

Mentais e de Comportamento da CID – 10 (1993) e o Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders – (DSM-IV, 1994), os comportamentos devem estar presentes por, pelo 

menos, seis meses para que se possa qualificar o diagnóstico. 

 Sendo assim, a coleta de dados compreendeu dois momentos distintos de avaliação, 

com intervalos que variaram de seis a oito meses entre elas (avaliação e reavaliação, 

respectivamente). 

                                                 
2 De acordo com Cozby (2003) 
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3.4. Instrumentos e Medidas 
 
 Para a avaliação das crianças foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- Teste de Matrizes Progressivas Coloridas de Raven- Escala Especial (RAVEN, 

1984), com padronização brasileira de Angelini et al. (1987): instrumento utilizado 

para coletar dados quanto ao nível intelectual das crianças. É um teste não verbal que 

avalia a capacidade intelectual geral através da comparação de formas e raciocínio por 

analogia, independentemente dos conhecimentos adquiridos. Os escores são expressos 

em percentis e agrupados de acordo com as seguintes classificações: intelectualmente 

deficiente, definitivamente abaixo da média na capacidade intelectual, 

intelectualmente médio, definitivamente acima da média na capacidade intelectual e 

intelectualmente superior. 

- Teste de Desempenho Escolar-TDE (STEIN, 1994): fornece normas para classificação 

do desempenho da criança em tarefas de leitura, escrita e aritmética. O desempenho da 

criança é classificado em três níveis: inferior, médio e superior nos três subtestes e na 

classificação total do teste de acordo com norma da série3. 

- Questionário de Capacidades e Dificuldades da Criança – SDQ (GOODMAN, 1997; 

FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2001): instrumento breve, utilizado para o 

rastreamento de problemas de saúde mental em crianças e jovens de quatro a 16 anos. 

É composto por 25 itens a serem respondidos pelo cuidador, focalizando o 

comportamento da criança, suas emoções e relacionamento com outras pessoas. Dez 

itens referem-se aos recursos da criança em lidar com determinadas situações (ex.: 

Considera os sentimentos das outras pessoas), 14 indicam as dificuldades da criança 

(ex.: Parece estar sempre preocupado) e um item é considerado pelo autor como 

neutro (ex.: Relaciona-se melhor com adultos do que com outras crianças). Os 25 itens 

                                                 
3 Para alunos da primeira série, o desempenho da criança é classificado em quatro níveis: inferior, médio 
inferior, médio superior e superior. 
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são divididos em cinco escalas com cinco itens cada uma, sendo elas: 

hiperatividade/déficit de atenção, ansiedade e/ou depressão, problemas de conduta, 

problemas de relacionamento com colegas e comportamento social positivo. Para cada 

uma das cinco escalas, a pontuação pode variar de zero a 10. A pontuação total de 

dificuldades é fornecida pela soma dos resultados das quatro primeiras escalas. As 

crianças são classificadas em três categorias (normal, limítrofe e anormal) para cada 

uma das escalas e de acordo com a pontuação total. Os valores de classificação variam 

de acordo com as escalas. Foi utilizada a versão do instrumento disponível no endereço 

www.sdqinfo.com. 

- Inventário de Comportamentos da Infância e da Adolescência – CBCL 

(ACHENBACH, 1991), traduzido e adaptado para o Brasil por Bordin et al. (1995): é 

composto de 138 itens, sendo que 20 são destinados à avaliação da competência social 

e 118 são relativos à avaliação de problemas de comportamento. Os itens relativos a 

problemas de comportamento são classificados de acordo com uma escala de três 

pontos: comportamento ausente (escore = 0); comportamento às vezes presente (escore 

= 1) e comportamento freqüentemente presente (escore = 2). Somados e registrados em 

escalas, fornecem o perfil comportamental da criança ou adolescente. O perfil 

comportamental é avaliado através de oito eixos ou síndromes (Retraimento, 

Complicações Somáticas, Ansiedade e Depressão, Problemas Sociais, Problemas de 

Pensamento, Problemas de Atenção, Comportamentos de Violação de Regras e 

Comportamentos Agressivos), além das escalas de Internalização, Externalização e do 

Funcionamento Global (Total). As síndromes Retraimento, Complicações Somáticas, 

Ansiedade e Depressão formam a Escala de Internalização. Já a Escala de 

Externalização é composta pelas síndromes Comportamentos de Violação de Regras e 

Comportamentos Agressivos. O Funcionamento Global é dado pela soma dos escores 
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nos 118 itens (ACHENBACH, 1991). Uma versão eletrônica do CBCL, o ADM, 

possibilita a conversão dos escores brutos em escores T, baseados na freqüência dos 

itens do CBCL na população norte-americana. Os escores T indicam se o escore bruto 

encontrado está desviado do normal. Pontos de corte em escores T determinam as 

categorias não clínica, limítrofe e clínica para as escalas sociais e comportamentais 

(ACHENBACH, 1991).  

- Inventário sobre Fontes de Estresse Escolar: elaborado para o presente estudo, com 

base no trabalho de Ferreira (2005). Investiga a ocorrência de eventos relacionados à 

vida escolar da criança, assim como a intensidade de seus efeitos, no último ano. O 

Inventário é composto por 35 itens, dos quais oito abordam eventos de caráter positivo 

(ex.: As lições de casa eram fáceis), e 27 eventos de caráter negativo (ex.: Esqueci tudo 

na hora da prova), segundo a percepção da criança. Os itens abrangem uma variedade 

de situações cotidianas de domínio acadêmico (ex.: As atividades em sala de aula 

ficaram difíceis), relacionamento com os professores (ex.: Minha professora ficou 

muito brava), relacionamento com os companheiros (ex.: Um colega bateu em mim) e 

relacionamento com os pais (ex.: Meus pais me cobraram boas notas). Também 

investiga situações de ameaça ou prejuízo no ambiente escolar (ex.: Já fui roubado na 

escola). Durante a aplicação, cada item é lido para a criança, que deve responder uma 

escala de três pontos quanto à ocorrência do evento (Nunca; Algumas vezes e Muitas 

vezes). Ao responder aos eventos negativos, a criança é indagada sobre o quanto a 

ocorrência daquele evento a aborreceu, em uma escala de quatro pontos (Não 

aborreceu; Aborreceu pouco; Aborreceu muito e Aborreceu demais). Os protocolos são 

cotados quanto à ocorrência e à intensidade dos efeitos dos eventos negativos. Para 

obtenção da medida de ocorrência, atribuiu-se valor zero ao item quando o evento não 

ocorreu, e valores 1 e 2, respectivamente, para os eventos que ocorreram algumas 
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vezes e muitas vezes. Para obtenção da medida de intensidade, atribuiu-se valor zero 

ao item quando o evento não aborreceu, e valores 1, 2 e 3, respectivamente, para os 

eventos que Aborreceram Pouco, Aborreceram Muito e Aborreceram Demais (Anexo 

A).  No presente estudo, o inventário apresentou índices satisfatórios de consistência 

interna para escore de ocorrência e para escore de intensidade (n = 100, α = 0,86 e α = 

0,90, respectivamente).  

- Escala de Competência nas Relações Interpessoais: com base no trabalho de 

Caldarella e Merrell (1997), foi elaborada uma escala de 27 itens com o objetivo de 

investigar a ocorrência e a intensidade de características interpessoais da criança, 

indicadoras da sua competência social nos últimos seis meses (ex.: Convida outras 

crianças para brincar), de acordo com a avaliação das mães. A ocorrência e a 

intensidade das características interpessoais são medidas através de uma escala de três 

pontos: o valor zero é atribuído ao item quando a criança não apresenta a característica 

abordada (Não se aplica); o valor 1 e 2 indicam, respectivamente, a intensidade da 

ocorrência (Se aplica um pouco e Certamente se aplica). A Escala de Competência nas 

Relações Interpessoais também mostrou índice satisfatório de consistência interna (α 

= 0,839) (Anexo B).  

- Escala de Stress Infantil - ESI (LIPP; LUCARELLI, 1998): tem por objetivo verificar 

a existência de sintomas de estresse em crianças de seis a 14 anos, determinando o tipo 

de reação mais freqüente na criança. É composta de 35 itens relacionados às seguintes 

reações do estresse: físicas (ex: Tenho diarréia); psicológicas (ex: Eu me sinto 

assustado na hora de dormir); psicológicas com componente depressivo (ex: Penso 

que sou feio, ruim, que não consigo aprender as coisas) e psicofisiológicas (ex: Estou 

sempre resfriado, com dor de garganta). A resposta ao item é registrada através de 

uma escala “likert” de cinco pontos, conforme a freqüência com que a criança 
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experimenta os sintomas referidos pelo item (nunca sente, sente raramente, sente às 

vezes, sente com freqüência, sente sempre). O escore total da escala pode variar de 

zero a 140 pontos. 

 

Para a avaliação do contexto familiar foram utilizados os seguintes instrumentos:  

- Escala de nível-sócio-econômico-cultural (SOARES; FERNANDES,1989): 

composta por 14 perguntas com cinco opções de resposta sobre ocupação 

profissional, escolaridade, condições e recursos de moradia, estrutura familiar, prática 

de esportes e férias. 

-  Inventário de Recursos do Ambiente Familiar – RAF (MARTURANO, 1999): 

instrumento elaborado por Marturano (1999) para sondagem dos recursos promotores 

de desenvolvimento no ambiente familiar, com objetivo de obter informações sobre 

condições relevantes para o desempenho acadêmico, com base em proposições de 

Bradley et al. (1988) e Christensen (1990). É composto de três módulos (Supervisão e 

organização das rotinas, Oportunidades de interação com os pais e Presença de 

recursos no ambiente físico), distribuídos em 13 tópicos. O escore em cada tópico é a 

soma dos pontos obtidos, dividida pelo número de itens que compõem aquele tópico. 

O escore total corresponde à soma dos escores obtidos nos 13 tópicos 

(MARTURANO, 1999). O RAF é aplicado através de uma entrevista semi- 

estruturada, onde cada tópico é apresentado oralmente, podendo o entrevistador 

parafrasear o conteúdo da questão, caso a mãe/cuidador apresente dificuldade em 

compreendê-la. O tópico é iniciado através de uma pergunta ampla (ex.: O que a 

criança faz quando não está na escola?).  Em seguida, o entrevistador apresenta os 

itens específicos. O instrumento foi testado quanto à sua fidedignidade, através de um 

procedimento de teste – reteste com 20 dias de intervalo aplicado em três mães, 
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obtendo-se índices de estabilidade iguais a 100%, 99% e 92% (SANTOS; 

MARTURANO, 1999). D`Ávila-Bacarji (2004) apresenta um índice aceitável de 

consistência interna (α = 0,76). 

- Escala de Eventos Adversos - EEA (MARTURANO, 1999): investiga eventos 

adversos que podem ter ocorrido nos últimos 12 meses ou anteriormente na vida da 

criança. É composta de 36 itens, divididos em três sub-escalas: Vida Escolar, Familiar 

e Pessoal da criança. A cada item é atribuído o escore zero, 1 ou 2, de acordo com a 

resposta dada pela mãe. O escore total é a soma dos escores individuais, podendo 

variar de zero a 72. Para aplicação, o entrevistador lê a lista de situações que podem 

acontecer na vida das crianças, para que a mãe/cuidador informe se alguma delas 

ocorreu nos últimos 12 meses ou anteriormente. Preenche-se cada item com um X na 

coluna apropriada. Se o evento ocorreu tanto nos últimos 12 meses como 

anteriormente, marca-se X nas duas colunas. Neste trabalho só foram considerados 

aqueles eventos que ocorreram nos últimos 12 meses, que fizeram parte de um índice 

de instabilidade ambiental. A fidedignidade do instrumento foi verificada através de 

um procedimento de teste e reteste aplicado em três mães, obtendo-se índices de 

estabilidade iguais a 100%, 97% e 94% entre aplicações realizadas com 20 dias de 

intervalo (SANTOS; MARTURANO, 1999). D`Ávila-Bacarji (2004) relata um índice 

aceitável de consistência interna (α = 0,75).  

- Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSl (LIPP, 1998): o 

instrumento visa identificar os sintomas apresentados pelo entrevistado, avaliando se 

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

em que se encontra. É composto de três quadros que se referem às quatro fases do 

estresse (alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão), sendo que os sintomas listados 

são típicos de cada fase. No total, o ISSL inclui 37 itens de natureza somática e 19 de 
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psicológica. O instrumento foi validado em 1994 por Lipp e Guevara e vem sendo 

utilizado em várias pesquisas e trabalhos clínicos na área do estresse. 

- Inventário de Depressão de Beck – BDI: consiste de 21 itens, incluindo sintomas e 

atitudes, variando a sua intensidade de zero a 3. Os itens abordam a tristeza, 

pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, sensação de 

punição, auto-depreciação, auto-acusações, idéias suicidas, crises de choro, 

irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição para o 

trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupação 

somática e diminuição da libido. São utilizadas várias propostas, de diferentes pontos 

de corte, para distinguir os níveis de depressão. Para amostras não diagnosticadas, 

Gorestein e Andrade (1998), com base em dados da literatura, recomendam escores 

acima de 15 para diagnosticar disforia e acima de 20 para detectar depressão, 

preferencialmente com diagnóstico clínico concomitante. As propriedades 

psicométricas da versão em português da escala foram estudadas em diferentes 

amostras, sendo que a consistência interna da escala foi alta para amostras não-clínicas 

(0,81).  

 

3.5. Procedimento de Coleta de Dados 
 

Foi realizado, inicialmente, um levantamento das crianças de seis a 12 anos de idade 

cadastradas no Programa de Saúde da Família-Núcleo 3. As mães ou responsáveis por  essas 

crianças foram convidadas para uma entrevista com a pesquisadora, por meio do agente 

comunitário de saúde, em visita domiciliar de rotina. A opção do primeiro contato com a 

família ser realizado pelo agente comunitário baseou-se na confiança das famílias nestes 

profissionais, garantindo assim melhor aceitação do projeto de pesquisa. 
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Após o consentimento da família, os encontros eram agendados pela pesquisadora 

por telefone, segundo a disponibilidade de tempo das mães.  

De maneira geral, as sessões eram realizadas em uma sala do próprio Núcleo. Houve, 

porém, exceção quanto ao local da coleta de dados em oito casos, uma vez que os cuidadores 

aceitaram participar do estudo, mas apresentavam dificuldades para se locomover até o local 

da avaliação. Em quatro casos, os cuidadores eram avós com problemas de saúde; duas mães 

não puderam se ausentar do local de trabalho e outras duas cuidavam de filhos pequenos. A 

pesquisadora conduziu as entrevistas com o cuidador na sua residência ou local de trabalho, 

de acordo com a conveniência. No entanto, nestes casos, as crianças continuaram sendo 

avaliadas no Núcleo, ficando a cargo da pesquisadora buscá-las e retorná-las às suas 

residências. 

A avaliação foi realizada em duas sessões, sendo uma com a mãe e outra com a 

criança. A mãe/responsável respondeu ao Questionário de Capacidades e Dificuldades da 

Criança – SDQ; Inventário de Comportamentos da Infância e da Adolescência de 

Achenbach - CBCL e Escala de Competência nas Relações Interpessoais, instrumentos 

utilizados para investigar o comportamento e sintomas emocionais da criança. A Escala de 

nível-sócio-econômico-cultural foi utilizada para caracterização da família; o Inventário de 

Recursos do Ambiente Familiar – RAF e a Escala de Eventos Adversos indicaram os 

recursos e adversidades do ambiente familiar, enquanto que os Inventários de Sintomas de 

Stress para Adultos de Lipp – ISSl e o de Depressão de Beck – BDI forneceram indicadores 

de  problemas de saúde mental das mães/cuidadores.  

Na sessão agendada com a criança, foi avaliado seu nível intelectual e desempenho 

escolar através do Teste de Matrizes Progressivas Coloridas de Raven- Escala Especial e do 

Teste do Desempenho Escolar- TDE, respectivamente. Os níveis de estresse e de estresse na 
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escola foram medidos com a Escala de Stress Infantil – ESI e o Roteiro de Avaliação de 

Stress Infantil na Escola, respectivamente.  

Após seis a oito meses dessa avaliação, a mãe era convidada para uma entrevista 

breve, quando a persistência do comportamento e estado emocional da criança e sua 

associação com variáveis do contexto familiar eram investigados. Para tanto, foram 

novamente utilizados o Questionário de Capacidades e Dificuldades da Criança – SDQ e o 

Inventário de Comportamentos da Infância e da Adolescência de Achenbach – CBCL, assim 

como a Escala de Eventos Adversos - EEA. 

 

3.6. Aspectos Éticos 

Antes de iniciar a coleta de dados propriamente dita, o projeto de pesquisa foi lido e 

aprovado pela equipe do Programa de Saúde da Família - Núcleo 3, que solicitou uma 

apresentação formal, na qual foram esclarecidas as dúvidas quanto à coleta de dados. A partir 

do consentimento da equipe, foi realizado um estudo piloto com três mães e suas crianças, a 

fim de padronizar os procedimentos de coleta e adequar o tempo aos instrumentos utilizados. 

A coleta dos dados iniciou-se após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (Anexo C).  

No primeiro encontro com as mães/responsáveis, era explicado o objetivo do projeto 

e solicitada a participação, tanto da mãe como a da criança, na pesquisa. Mediante o 

consentimento da mãe ou responsável, estabelecia-se então o contrato de trabalho e 

preenchia-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D).   

 Vale ressaltar que nos casos de falta, tanto por ocasião da avaliação quanto da 

reavaliação, a família era novamente contatada e novo horário era marcado. Caso o cuidador 

faltasse novamente e não entrasse em contato com a pesquisadora, ficava subentendido que 



Método 55

não havia interesse da sua parte em continuar participando do projeto. Nesses casos, as 

famílias não eram novamente contatadas. Esta regra foi estabelecida primeiramente em 

respeito ao direito da família em não ser insistentemente assediada para que participasse do 

projeto de pesquisa. Em segundo lugar, visando o bom andamento do estudo e o cumprimento 

do cronograma, já que muitos cuidadores remarcavam várias vezes a entrevista com a 

pesquisadora e não compareciam.   

Após a avaliação da criança, era marcada, com a mãe, uma entrevista devolutiva, 

quando os resultados das avaliações eram apresentados. Nessas ocasiões, os casos de crianças 

identificadas em situação iminente de risco, seja por características individuais ou do contexto 

familiar, eram encaminhados para o atendimento adequado na rede pública de saúde, 

mediante a aceitação das mães/cuidadores. Sob essa condição, 25 crianças, das 100 avaliadas, 

foram encaminhadas para atendimento psicológico em serviços de atendimento público do 

município. Destas, apenas duas estavam recebendo o atendimento quando foi realizada a 

reavaliação, seis a oito meses após o encaminhamento. Os principais motivos pelos quais 

essas crianças ainda não haviam recebido atendimento psicológico variaram entre a alta 

demanda para este tipo de atendimento na rede pública, até a dificuldade da mãe em levar a 

criança, seja por falta de tempo, dificuldades financeiras ou recusa da criança em ir.    

 

 3.7. Procedimento de Análise dos Dados 

Os dados coletados foram organizados e cotados de acordo com as proposições de 

cada técnica. Após a correção e cotação, os escores de cada instrumento foram digitados em 

planilhas do Excel, para que então fosse realizado o tratamento estatístico, utilizando o 

programa SPSS, versão 12.0. 



Método 56

A identificação de crianças em risco para transtornos emocionais e de comportamento 

foi feita a partir do SDQ. Foram empregados pontos de corte para problema de 

comportamento limítrofe e anormal fornecidos no endereço www.sdqinfo.com 4.  

Foram, assim, formados dois grupos, conforme a descrição abaixo: 

- Grupo de Risco (GR) = crianças com problema de comportamento em nível 

classificado como Anormal ou Limítrofe no SDQ 

- Grupo Sem Risco (GSR) = crianças com problema de comportamento em nível 

classificado como Normal 

A associação entre condições adversas/protetoras e o risco para transtornos 

emocionais/comportamentais foi verificada por meio de diversos indicadores. As tabelas 

abaixo apresentam os instrumentos e os respectivos indicadores de risco e de proteção 

pessoais/escolares da criança e do contexto familiar avaliados. 

                                                 
4 Em estudo recente de Fleitlich-Bilyk e Goodman (2001), o ponto de corte para 
comportamento anormal apresentou associação significativa com um critério externo de 
avaliação clínica psiquiátrica.   
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Tabela 4 – Indicadores de risco pessoais da criança, instrumentos utilizados e medidas 

avaliadas 

Instrumentos Indicadores de risco   Medidas  

-Inventário de 

Comportamentos da 

Infância e da Adolescência 

– CBCL 

- Comportamento 

Internalizante  

- Comportamento 

Externalizante  

- Escores de classificação:  

1 =  Normal  

2 = Limítrofe 

3 = Clínico 

- Escala de Stress Infantil 

– ESI 

- Reações de estresse  - Escore total bruto 

- Escala de Eventos 

Adversos – EEA 

- Sub-escala Vida Pessoal = 

itens Hospitalização ou 

enfermidade grave da 

criança e Acidente com 

seqüela  

- Escore bruto: soma dos 

dois itens 
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Tabela 5 – Indicadores de risco escolar da criança, instrumentos utilizados e medidas 

avaliadas 

Instrumentos Indicadores de risco  Medidas 

- Inventário sobre Fontes de 

Stress Escolar 

- Ocorrência dos eventos 

- Intensidade do evento  

(o quanto aborreceu) 

- Escore total bruto de 

ocorrência 

- Escore total bruto de 

intensidade 

- Escala de Eventos 

Adversos – EEA 

- Sub-escala Vida Escolar = 

itens Mudança de escola, 

Repetência e Mais de uma 

troca de professora no 

mesmo ano letivo 

- Escore bruto: soma dos 

três itens 

 

 

Tabela 6 – Indicadores pessoais de proteção da criança, instrumentos utilizados e medidas 

avaliadas 

Instrumentos Indicadores de proteção  Medidas 

- Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven 

- Classificação intelectual   - Percentil 

- Teste do Desempenho 

Escolar – TDE 

- Desempenho acadêmico: 

Escrita, Aritmética, Leitura 

e Total 

- Escores de classificação: 

1 = inferior 

2 = médio5  

3 = superior  

- Escala de Competência 

nas Relações 

Interpessoais – ECRI 

- Intensidade das 

características interpessoais 

- Escore total bruto  

 

                                                 
5 No caso das crianças que cursavam a 1ª série, as classes “médio superior” e “médio inferior” foram agrupadas. 
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Tabela 7 – Indicadores de risco do contexto familiar, instrumentos utilizados e medidas 

avaliadas 

Instrumentos Indicadores de risco  Medidas 

- Escala de Eventos 

Adversos – EEA 

 - Sub-escala Vida Familiar = 

itens Conflitos entre os pais, 

Separação temporária dos 

pais, Divórcio dos pais, 

Abandono do lar pelo pai ou 

pela mãe, Novo casamento 

da mãe e Litígio judicial 

entre os pais 

- Escore bruto: soma 

dos seis itens 

-  Escala de Eventos 

Adversos - EEA 

 

- Instabilidade Financeira = 

itens Momentos difíceis do 

ponto de vista financeiro, 

Perda de emprego do pai ou 

da mãe e Mãe passou a 

trabalhar fora 

- Escore bruto: soma 

dos três itens 

- Inventário de Depressão de 

Beck – BDI 

- Sintomas e atitudes - Escore total bruto  

- Inventário de Sintomas de 

Stress para Adultos - ISSI 

- Fase do estresse materno: 

Alerta, Resistência, Quase-

Exaustão e Exaustão 

- Escores de 

classificação: 

0 = ausência de 
estresse 

1 = Alerta 

2 = Resistência  

3 = Quase-Exaustão 

4 = Exaustão 
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Tabela 8 – Indicadores de proteção do contexto familiar, instrumentos utilizados e medidas 

avaliadas 

Instrumentos Indicadores de proteção  Medidas 

Escala de Nível 

Socioeconômico 

 

- Escolaridade pais 

- Nível socioeconômico 

 

 - Escore bruto/anos 

- Escore total bruto 

 

Inventário de 

Recursos do 

Ambiente 

Familiar - RAF 

- Módulo Supervisão e Organização das 

Rotinas: tópicos  O que a criança faz 

quando não está na escola, Arranjo espaço-

temporal para a lição de casa, Supervisão 

para a escola e Atividades diárias com 

horário definido  

- Módulo Oportunidades de Interação 

com os Pais: tópicos Passeios 

proporcionados/compartilhados, Atividades 

compartilhadas pela criança e os pais no 

lar, Ocasiões em que a família está reunida 

e Pessoas a quem a criança recorre para 

pedir ajuda ou conselho 

 - Módulo Presença de Recursos no 

Ambiente Físico: tópicos Atividades que a 

criança realiza regularmente, 

Disponibilidade de livros, Disponibilidade 

de jornais/revistas e Oferta de brinquedos e 

outros materiais promotores do 

desenvolvimento   

- quatro medidas: 

escore bruto de cada 

tópico 

 

 

- quatro medidas: 

escore bruto de cada 

tópico 

 

 

 
 
- quatro medidas: 

escore bruto de cada 

tópico 
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As análises estatísticas foram realizadas considerando-se a condição de risco da 

criança para transtornos emocionais/comportamentais a partir da composição dos grupos de 

risco (GR) e sem risco (GSR), segundo as classificações no SDQ. 

Inicialmente, foram realizadas análises descritivas a fim de caracterizar a amostra de 

crianças quanto aos recursos e adversidades pessoais e do contexto familiar. Para tanto, além 

de medidas de freqüência, utilizou-se a mediana e o Teste de Correlação de Spearman (p ≤ 

0,05). Este último foi utilizado para verificar associações significativas entre indicadores de 

risco e de proteção da criança e do contexto familiar, em duas etapas: primeiramente foram 

computadas as correlações entre a condição de risco da criança para transtornos 

emocionais/comportamentais (classificação no SDQ) e os indicadores de risco e proteção 

apresentados nas tabelas 4 e 5; depois, os indicadores foram correlacionados entre si. 

A associação entre indicadores pessoais e indicadores do contexto familiar das 

crianças e a condição de risco também foi investigada através de análises de regressão. Em 

primeiro lugar, a associação entre cada indicador e o risco para transtornos 

emocionais/comportamentais foi verificada por meio de um modelo de análise de regressão 

logística univariada. Considerou-se significativo todo resultado com probabilidade igual ou 

inferior a 0,05. 

Em seguida, de acordo com o recomendado na literatura específica da área, que 

enfatiza a importância da influência de múltiplos fatores de risco e proteção nas manifestações 

emocionais/comportamentais (BUCHANAN; FLOURI, 2001), examinou-se a inter-relação 

entre os indicadores, através de um modelo de análise de regressão logística multivariada. 

Neste modelo, foram incluídas apenas os indicadores que, na análise univariada, apresentaram 

nível de significância igual ou inferior a 0,05.   

 
A persistência dos sintomas emocionais/comportamentais e a sua associação com 

indicadores de risco e de proteção do contexto familiar, após um período de seis a oito meses, 
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foi investigada através da comparação de quatro grupos, definidos segundo as classificações 

no SDQ, obtidas na avaliação e na reavaliação, respectivamente. A definição dos grupos está 

descrita abaixo: 

- Grupo 1: Normal-Normal = crianças com classificação Normal na avaliação e 

Normal na reavaliação 

- Grupo 2: Risco-Risco = crianças com classificação Anormal/Limítrofe na 

avaliação e na reavaliação 

- Grupo 3: Risco-Normal = crianças com classificação Anormal/Limítrofe na 

avaliação e Normal na reavaliação 

- Grupo 4: Normal-Risco = crianças com classificação Normal na avaliação e 

Anormal/Limítrofe na reavaliação 

As condições pessoais e do contexto familiar da criança, avaliadas no momento da 

avaliação e da reavaliação, foram comparadas entre os grupos Normal-Normal e Normal-

Risco e entre os grupos Risco-Risco e Risco-Normal, através do Teste U de Mann-Whitney.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4. RESULTADOS 
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Nesta seção, serão relatadas as análises dos resultados das crianças avaliadas e do seu 

contexto familiar, de forma a responder aos objetivos propostos neste estudo.  

Análises preliminares de comparações de gênero e de idade, realizadas através do 

Teste t de Student para escores brutos e Teste X2 para classificações clínicas, indicaram que 

não houve diferenças significativas entre os resultados obtidos por meninas e meninos e entre 

as diferentes faixas etárias. Dessa forma, as análises subseqüentes foram realizadas 

considerando a amostra como um todo, sem diferenciação de gênero e de idade. 

Uma vez que a maior parte dos informantes era constituída pela genitora, optou-se 

por utilizar o termo mãe quando se tratar do cuidador ou responsável pela criança, a fim de 

facilitar a leitura do trabalho. 

Os dados analisados serão apresentados em quatro partes distintas: 

A primeira parte, denominada Análise Descritiva dos Indicadores de Risco e  de 

Proteção ao Desenvolvimento do Escolar, é subdividida em três seções: Análise Descritiva 

dos Indicadores Pessoais/Escolares de Risco e de Proteção da Criança, Análise Descritiva 

dos Indicadores de Risco e de Proteção do Contexto Familiar e Associação entre os 

Indicadores de Risco e de Proteção da Criança e do Contexto Familiar. Nas duas primeiras 

seções são apresentados os indicadores de risco e de proteção alcançados pelos três grupos, 

definidos de acordo com a classificação alcançada no Inventário de Capacidades e 

Dificuldades da Criança - SDQ (Normal, Limítrofe e Anormal). Constam nesta parte, além 

dos dados descritivos, as correlações significativas obtidas através do Teste de Correlação de 

Spearman (p ≤ 0,05) entre os indicadores de risco e de proteção e os resultados de 

classificação do SDQ. A terceira seção desta parte mostra as associações significativas entre 

os indicadores de risco e de proteção da criança e os indicadores de risco e de proteção do 

contexto familiar. As análises estatísticas foram realizadas através do Teste de Correlação de 

Spearman (p ≤ 0,05). 
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Na segunda parte, denominada Indicadores Pessoais associados ao Risco para 

Transtornos Emocionais/Comportamentais da Criança, são mostrados os resultados das 

análises de regressão logística univariada e multivariada dos indicadores de risco e de 

proteção pessoais da criança.  

A terceira parte, denominada Indicadores do Contexto Familiar associados ao 

Risco para Transtornos Emocionais/Comportamentais, apresenta os resultados das 

análises de regressão logística univariada e multivariada dos indicadores de risco e de 

proteção do contexto familiar da criança.  

Tanto na segunda como na terceira parte, com base nos resultados das análises 

univariadas, foram testados vários modelos de análise de regressão logística multivariada, nos 

quais foi mantida a variável dependente e acrescentados, simultaneamente, como co-variáveis, 

os indicadores pessoais e os indicadores do contexto familiar, cuja significância foi menor ou 

igual a 0,05 nas análises univariadas. 

Na quarta parte, denominada Persistência do Risco para Transtornos 

Emocionais/Comportamentais, são apresentadas as análises de persistência dos problemas 

emocionais/comportamentais na reavaliação, realizadas através do teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. As tabelas mostram as medianas de cada indicador de risco e de proteção da 

criança e do contexto familiar, assim como os indicadores cujo nível de significância foi 

inferior ou igual a 0,05 (p ≤ 0,05).  
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4.1. Análise Descritiva dos Indicadores de Risco e de Proteção ao 

Desenvolvimento do Escolar 

 

4.1.1. Análise Descritiva dos Indicadores Pessoais/Escolares de Risco e de Proteção da 

Criança 

Indicadores de Risco 

A Tabela 9 apresenta os dados referentes às classificações diagnósticas obtidas nas 

cinco escalas do Questionário de Capacidades e Dificuldades da Criança – SDQ. Observa-se 

que, entre as 100 crianças avaliadas, a maioria atingiu a classificação Normal nas cinco 

escalas do questionário. Em relação ao Total de dificuldades para problemas de saúde 

mental1, 19 crianças foram classificadas como Anormal e 12 como Limítrofes, perfazendo 

um total de 31 crianças compondo o grupo de risco. 

 

                                                 
1 Vale lembrar que no cálculo da pontuação total do SDQ não é incluída a escala de sociabilidade, uma vez que 
esta reflete recursos da criança, e não problemas. 
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Tabela 9 - Classificação diagnóstica das crianças nas escalas do SDQ 

Classificação – SDQ N = 100 

Ansiedade e/ou depressão  

Anormal 27 

Limítrofe 12 

Normal 61 

Problemas de conduta  

Anormal 25 

Limítrofe 9 

Normal 66 

Hiperatividade/déficit de atenção  

Anormal 26 

Limítrofe 9 

Normal 65 

Problemas com colegas  

Anormal 10 

Limítrofe 6 

Normal 84 

Total de dificuldades  

Anormal 19 

Limítrofe 12 

Normal 69 

 

A Tabela 10 apresenta o cruzamento entre as classificações obtidas nos 

instrumentos SDQ e CBCL. Os dados foram baseados nos escores totais das escalas dos dois 

instrumentos. De acordo com a Tabela, 28 crianças obtiveram classificação Anormal/Clínica 

ou Limítrofe em ambos os instrumentos, ou seja, encontram-se em condição considerada 

neste estudo como de risco para transtornos emocionais/comportamentais. Cinqüenta 

crianças foram classificadas como Normal, sendo que das 53 crianças que o CBCL situou na 

faixa Normal, o SDQ indicou 3 como estando em situação de risco.  
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A correlação, obtida através do Teste de Spearman, entre os escores totais de 

classificação clínica nos dois instrumentos foi 0,60 (p ≤ 0,0001). 

 

Tabela 10 - Cruzamento entre as classificações clínicas do SDQ e do CBCL 

Grupos - SDQ CBCL 
Normal Limítrofe Anormal Total 

Normal 50 2 1 53 

Limítrofe 5 2 2 9 

Clínico 14 8 16 38 

Total 69 12 19 100 

 

A Tabela 11 mostra as classificações obtidas pelos grupos diagnósticos do SDQ 

(Normal, Limítrofe e Anormal) nas escalas do CBCL (Internalizante e Externalizante). 

Observa-se que a maioria das crianças avaliadas foi classificada como Normal nos dois 

instrumentos, principalmente na Escala Externalizante.   

A correlação entre a classificação na Escala Internalizante do CBCL (três níveis: 

Normal, Limítrofe e Clínico) e a classificação diagnóstica no SDQ (três níveis: Normal, 

Limítrofe e Anormal) foi 0,30 (p < 0,003). Para a Escala Externalizante, a correlação de 

Spearman foi igual a 0,55 (p < 0,0001). 
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Tabela 11 - Classificações nas Escalas do CBCL, segundo os grupos diagnósticos do SDQ  

Grupos - SDQ 
Escalas - CBCL 

Normal Limítrofe Anormal Total 

Internalizante     

Normal 40 2 5 47 

Limítrofe 7 4 3 14 

Clínico 22 6 11 37 

Externalizante     

Normal 52 4 3 59 

Limítrofe 7 1 1 9 

Clínico 10 7 15 32 

 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados obtidos pelos grupos do SDQ no que 

diz respeito à ausência/presença de estresse infantil, investigado através da Escala de Stress 

Infantil - ESI. Verifica-se que apenas três crianças apresentam sintomas em grau compatível 

com um diagnóstico de presença de estresse, segundo as normas do ISI. Essas três crianças 

encontram-se no grupo de risco (classificadas como Limítrofe ou Anormal no SDQ). 

 

Tabela 12 – Distribuição quanto à presença ou ausência de estresse infantil, segundo os 

grupos diagnósticos do SDQ  

Grupos – SDQ Estresse 

Infantil - ISI Normal Limítrofe Anormal Total 

Ausência de 

estresse 
69 11 17 97 

Presença de 

estresse 
0 1 2 3 

Total 69 12 19 100 
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Na Tabela 13 estão expostas as medianas dos eventos adversos pessoais/escolares, 

investigados através das Sub-escalas Vida Pessoal e Vida Escolar, que compõem a Escala de 

Eventos Adversos – EEA. Constam, ainda, da Tabela 13, o total de ocorrências e da 

intensidade de eventos estressantes na escola, obtidos através do Inventário sobre Fontes de 

Stress Escolar. De acordo com os dados, o grupo Clínico reporta mais eventos adversos na 

Vida Escolar e mais ocorrências de eventos estressantes na escola do que os outros dois 

grupos. No entanto, este grupo também é o que demonstra menor suscetibilidade à 

intensidade do evento estressante no ambiente escolar.  

A correlação foi significativa apenas entre a classificação diagnóstica no SDQ (três 

níveis: Normal, Limítrofe e Anormal) e o total de eventos adversos da Sub-escala Vida 

Escolar (r = 0,27; p < 0,006).  

 

Tabela 13 – Medianas dos eventos adversos pessoais/escolares e do total de ocorrência e de 

intensidade de estresse escolar nos grupos diagnósticos do SDQ 

Grupos – SDQ 
Variáveis 

Normal Limítrofe Anormal Total 

Eventos Adversos     

Sub-escala Vida Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sub-escala Vida Escolar 0,00 0,50 1,00 0,00 

Estresse Escolar     

Ocorrência dos eventos 21,00 21,00 23,00 21,00 

Intensidade do evento 4,00 5,00 3,00 4,00 
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Indicadores de Proteção 

A Tabela 14 mostra a distribuição dos percentis obtidos pelas crianças nas Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven –Escala Especial. As crianças dos grupos Limítrofe e 

Anormal encontram-se situadas, na sua maioria, na faixa de percentis 26 a 74, o que 

representa classificação intelectualmente média. Já no grupo Normal, a maior parte das 

crianças situou-se nas faixas de percentís 26 a 74 e 75 a 94, obtendo, portanto, classificação 

intelectual média e acima da média.  Proporcionalmente, há mais crianças com desempenho 

abaixo da média nos grupos Anormal e Limítrofe do que no grupo Normal do SDQ.  

Associando os resultados nos três níveis de classificação do SDQ com os resultados 

do Raven nos cinco níveis de desempenho apresentados na Tabela 14, por meio do teste de 

correlação de Spearman, obteve-se uma correlação significativa negativa igual a – 0,32 (p < 

0,001). 

 

Tabela 14 – Distribuição dos percentís obtidos nas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven 

– Escala Especial, segundo os grupos diagnósticos no SDQ  

 
 

 Grupos – SDQ  

Percentil - Raven Normal Limítrofe Anormal Total 

95 ou superior 10  1  0  11 

75 - 94 29  1  4  34 

26 - 74 23  6  11  40 

6 – 25 7  4  2  13 

5 ou inferior 0  0  2 2 

Total 69 12 19 100 
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São apresentadas, na Tabela 15, as classificações alcançadas no Teste de 

Desempenho Escolar – TDE, pelas crianças que freqüentavam a escola (N = 87). De acordo 

com os dados, a maioria das crianças do grupo Anormal apresentou desempenho classificado 

como inferior nas três tarefas do TDE (Escrita; Aritmética e Leitura) e na classificação Total. 

Em contrapartida, a maior parte das crianças do grupo Normal foi classificada como superior 

nas três tarefas e no desempenho Total do TDE.  

As correlações entre os resultados no SDQ (três níveis) e os resultados de 

desempenho nas tarefas de Escrita, Aritmética e Leitura, assim como no Desempenho Total 

no TDE (três níveis), mostraram-se significativamente negativas. Os valores foram, 

respectivamente, iguais a -0,30 (p < 0,005), -0,40 (p < 0,00), -0,35 (p < 0,001) e -0,42 (p < 

0,0001). 
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Tabela 15 – Classificação no TDE, segundo os grupos diagnósticos do SDQ  

Grupos- SDQ  
TDE 

Normal Limítrofe Anormal Total 

Escrita     

Inferior 19  3  10  32 

Médio 16  7  2  25 

Superior 27  1  2  30 

Total 62 11  14 87 

Aritmética     

Inferior 17  4   10  31 

Médio 14  5  4  23 

Superior 31 2  0  33 

Total 62   11  14 87 

Leitura     

Inferior 11  4  9 24 

Médio 16  2  3  21 

Superior 35  5 2  42 

Total 62 11 14 87 

Total     

Inferior 15  4  11  30 

Médio 18  4  2  24 

Superior 29  3  1  33 

Total 62 11 14  87 

 

Constam, na Tabela 16, as medianas dos escores totais obtidos na Escala de 

Competência Interpessoal – ECRI, pelos grupos diagnósticos do SDQ. Verifica-se que, 

comparadas principalmente às crianças do grupo Normal, as do grupo Anormal dispõem de 

menor habilidade na competência interpessoal.  

A correlação entre o escore total da Escala de Competência Interpessoal e os 

resultados no SDQ (três níveis) foi igual a -0,67 (p < 0,0001).  
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Tabela 16 - Medianas dos escores totais obtidos na Escala de Competência Interpessoal – 

ECRI, segundo os grupos diagnósticos do SDQ  

 Grupos - SDQ  

Indicador de proteção Normal Limítrofe Anormal Total 

Escala de Competência 

Interpessoal – ECRI 
42,00 32,00 29,00 39,00 

 

 

4.1.2. Análise Descritiva dos Indicadores de Risco e de Proteção do Contexto Familiar 

Indicadores de Risco 

A Tabela 17 mostra as medianas dos seguintes indicadores de risco do contexto 

familiar: Sub-escala Vida Familiar - EEA, Instabilidade Financeira - EEA, Estresse Materno 

e Sintomatologia Depressiva Materna. De acordo com os dados, quando comparadas ao 

grupo Normal, as crianças do grupo Clínico pertencem a famílias com maior instabilidade 

financeira e mais sintomas depressivos. Por outro lado, a mediana do Estresse Materno foi a 

mesma nos três grupos do SDQ. 

Calculados os índices de correlação de Spearman entre os indicadores de risco 

apresentados na Tabela 17 e os resultados nos três níveis de classificação do SDQ, foram 

encontradas correlações significativas positivas para os seguintes indicadores: Instabilidade 

Financeira (r = 0,26; p < 0,008), Estresse Materno (r = 0,25; p < 0,01) e Sintomatologia 

Depressiva Materna (r = 0,23; p < 0,02).  
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Tabela 17 – Medianas dos indicadores de risco do contexto familiar, segundo os grupos 

diagnósticos do SDQ  

Indicadores de risco Grupos - SDQ  

 Normal Limítrofe Anormal Total 

Eventos Adversos - Vida Familiar 0,00 0,50 0,00 0,00 

Instabilidade Financeira 1,00 0,00 2,00 0,00 

Estresse Materno   2,00 2,00 2,00 2,00 

Sintomatologia Depressiva Materna 11,00 17,50 19,00 12,00 

 

 

Indicadores de Proteção 

A Tabela 18 apresenta as medianas dos indicadores de proteção do contexto familiar. 

Os indicadores se referem à Escolaridade Materna e Paterna, escore total do Nível Sócio-

econômico e cada um dos tópicos dos três Módulos que compõem a Escala de Recursos do 

Ambiente Familiar - RAF: Supervisão e Organização das Rotinas, Oportunidades de 

Interação com os Pais e Presença de Recursos do Ambiente Físico. Observa-se que, quando 

comparadas ao grupo Normal, as crianças do grupo Anormal vivem em famílias cujos pais 

têm menos anos de escolaridade e nível socioeconômico menor; dispõem de menos 

Supervisão e Organização das Rotinas, evidenciado através dos tópicos O que a criança faz 

quando não está na escola e Atividades diárias com horário definido. As crianças do grupo 

Clínico contam ainda com menos Oportunidades de Interação com os Pais (tópicos Passeios 

proporcionados/compartilhados e Ocasiões em que a família está reunida) e Presença de 

Recursos no Ambiente Físico (tópicos Atividades que a criança realiza regularmente, Oferta 

de brinquedos e outros materiais promotores do desenvolvimento e Disponibilidade de 

livros, jornais e revistas).  



Resultados 76

Verificou-se correlação significativa negativa entre os resultados do SDQ e os tópicos: 

O que a criança faz quando não está na escola (r = -0,37; p < 0,0001); Atividades diárias 

com horário definido (r = -0,32; p < 0,001) e Arranjo espaço-temporal para a lição de casa 

(r = -0,25; p < 0,01). Esta última correlação aparentemente conflita com as medianas 

apresentadas na Tabela 9, que foram iguais para os três grupos. Mediante a aparente 

incongruência, procurou-se verificar a variação dos resultados nos três grupos, tendo sido 

encontradas as seguintes amplitudes de variação: 5,00 no Grupo Normal, 3,33 no Grupo 

Limítrofe e 1,66 no Grupo Anormal, indicando concentração de casos com valores baixos 

neste último e maior proporção de casos com valores acima da mediana no Grupo Normal. 

Uma correlação marginalmente significativa foi encontrada com o tópico Oferta de 

brinquedos e outros materiais promotores do desenvolvimento (r = -0,19; p < 0,06).  
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Tabela 18 - Medianas dos indicadores de proteção do contexto familiar, segundo os grupos 

diagnósticos do SDQ  

Grupos - SDQ Total 
Indicadores de proteção 

Normal Limítrofe Anormal  

Escolaridade Materna/anos 11,00 7,50 8,00 10,00 

Escolaridade Paterna/anos 11,00 11,00 6,00  10,50 

Nível sócio-econômico/total 41,00 41,00 38,00 40,50 

Supervisão e Organização das 
Rotinas    

O que a criança faz quando não 
está na escola 6,66 5,00 5,00 6,33 

 Arranjo espaço-temporal para a 
lição de casa 1,66 1,66 1,66 1,66 

 Supervisão para a escola 6,66 6,66 6,66 6,66 

Atividades diárias com horário 

definido 
6,87 5,00 5,00 6,25 

Oportunidades de Interação com 
os Pais     

 Passeios 
proporcionados/compartilhados 4,21 4,00 3,15 4,21 

 Atividades compartilhadas pelas 
crianças e os pais no lar 4,54 4,54 5,45 4,54 

 Ocasiões em que a família está 
reunida 6,66 4,58 5,83 5,83 

 Pessoas a quem a criança recorre 
para pedir ajuda ou conselho 9,00 9,00 9,00 9,00 

Presença de Recursos no 
Ambiente Físico    

 Atividades que a criança realiza 
regularmente 1,11 1,11 0,00 1,11 

 Disponibilidade de livros 5,00 6,87 3,75 5,00 

 Disponibilidade de 
jornais/revistas 2,50 2,50 1,25 2,50 

 Oferta de brinquedos e outros 
materiais promotores do 
desenvolvimento 

8,00 7,36 6,31 8,00 
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4.1.3. Associação entre os Indicadores de Risco e de Proteção da Criança e do Contexto 

Familiar 

Nesta seção, são apresentadas análises de correlação realizadas através do Teste de 

Correlação de Spearman, com o objetivo de verificar as associações entre os indicadores de 

risco e de proteção da criança e do contexto familiar. Constam, nas tabelas, os dados cujas 

probabilidades foram menores ou iguais a 0,05 (p ≤ 0,05 ). 

São mostradas, na Tabela 19, as correlações significativas obtidas entre os indicadores 

de proteção da criança e do contexto familiar, assim como os respectivos índices de 

significância (p). A Escolaridade Materna correlacionou-se positivamente com o desempenho 

em Leitura e a Paterna, com o percentil no Raven e o desempenho em Escrita. Dois 

indicadores do contexto familiar, O que a criança faz quando não está na escola e o Total de 

Recursos do Ambiente Familiar - RAF estiveram associados positivamente com todos os 

indicadores de proteção da criança (Percentil no Raven, desempenhos nas tarefas de Escrita, 

Aritmética, Leitura, Desempenho Escolar Total e Competência nas Relações Interpessoais).  

O indicador Passeios proporcionados/compartilhados apresentou correlação positiva 

com todos os indicadores da criança relacionados ao desempenho escolar. Neste sentido, 

observa-se que os recursos do ambiente físico também se mostraram freqüentemente 

associados ao desempenho total e tarefas escolares. A Disponibilidade de livros só não 

apresentou correlação com a Competência nas Relações Interpessoais; da mesma forma, o 

indicador Oferta de brinquedos e outros materiais promotores do desenvolvimento somente 

não esteve associado à Competência nas Relações Interpessoais e ao desempenho em 

Aritmética. Ainda em relação aos recursos do ambiente físico, a Disponibilidade de 

jornais/revistas mostrou-se associada positivamente à Leitura.  
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A organização da rotina da criança pode ser observada através das associações 

positivas entre Percentil no Raven e Atividades diárias com horário definido, e Competência 

nas Relações Interpessoais e O que a criança faz quando não está na escola. 

Houve ainda tendência à significância na associação entre os seguintes indicadores: 

Atividades diárias com horário definido e Leitura; Atividades compartilhadas pelas crianças 

e os pais no lar e Leitura; Pessoas a quem a criança recorre para pedir ajuda ou conselho e 

Competência nas Relações Interpessoais; Disponibilidade de livros e Escrita.  
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Tabela 19 – Correlações significativas entre indicadores de proteção da criança e do contexto 

familiar (Teste de Correlação de Spearman)  

 Indicadores de proteção da criança 

Indicadores de 
proteção da 

família 

Percentil 
no Raven Escrita Aritmética Leitura 

Desempenho 
Escolar – 

Total 

Competência 
nas Relações 
Interpessoais 

Escolaridade 
Materna/anos n. s. n. s. n. s. 0,30 b n. s. n.s. 

Escolaridade 
Paterna/anos 0,20 a 0,30 b n. s. n. s. n. s. n.s. 

O que a criança 
faz quando não 
está na escola 

0,21 a 0,25 a 0,43 b 0,40 b 0,30 b 0,23 a 

Atividades 
diárias com 
horário definido 

0,20 a n. s. n. s. 0,20 a n. s. 0,30 b 

Passeios 
proporcionados / 
compartilhados 

0,25 b 0,37 b 0,44 b 0,35 b 0,41 b n. s. 

Atividades 
compartilhadas 
pelas crianças e 
os pais no lar 

n. s. n. s. 0,21 a 0,20 a n. s. n. s. 

Pessoas a quem a 
criança recorre 
para pedir ajuda 
ou conselho 

n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 0,20 a 

Disponibilidade 
de livros 0,22 a 0,20 a 0,21 a 0,34 b 0,30 b n. s. 

 Disponibilidade 
de jornais / 
revistas 

n. s. n. s. n. s. 0,22 a n. s. n. s. 

Oferta de 
brinquedos e 
outros materiais 
promotores do 
desenvolvimento 

0,25 b 0,30 b n. s. 0,30 b 0,30 a n. s. 

RAF - Total 0,23 a 0,28 b 0,34 b 0,50 b 0,33 b 0,32 b 

a p ≤  0,05;  b p ≤  0,01 
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Na Tabela 20, são apresentadas as correlações significativas obtidas entre o 

cruzamento dos indicadores risco da criança e os indicadores de proteção do contexto 

familiar. 

A Escolaridade Materna e o Nível Sócio-econômico apresentaram correlação negativa 

com os Eventos Adversos na Escola. O Comportamento Internalizante mostrou-se associado 

positivamente aos indicadores Supervisão para a escola e Atividades programadas que a 

criança realiza regularmente, enquanto que o Comportamento Externalizante apresentou 

correlação negativa com os indicadores O que a criança faz quando não está na escola e 

Arranjo espaço-temporal para a lição de casa. Este último indicador de proteção do contexto 

familiar também esteve associado negativamente aos Eventos Adversos na Escola. Houve 

ainda tendência à significância na associação negativa entre o Total de Recursos do Ambiente 

Familiar - RAF e Comportamento Externalizante. Não houve correlações envolvendo o 

indicador  Estresse Escolar - Ocorrência e indicadores de proteção da família, com exceção da 

Disponibilidade de livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 82

Tabela 20 - Correlações significativas entre indicadores de risco da criança e os indicadores de 

proteção do contexto familiar (Teste de Correlação de Spearman) 

Indicadores de risco da criança 
Indicadores de proteção 

da família - RAF 
Comportamento 

Internalizante 

Comportamento 

Externalizante 

Estresse 
Escolar - 

Ocorrência  

Eventos 

Adversos na 

Escola   

Escolaridade Materna / 

anos 
n. s. n. s. n. s. -0,30 b 

Nível sócio-

econômico/total 
n. s. n. s. n. s. -0,23 a  

O que a criança faz 

quando não está na 

escola 

 

n. s. 

 

-0,21 a n. s. n. s. 

Atividades que a criança 

realiza regularmente 
0,20 a n. s. n. s. n. s. 

 Arranjo espaço-

temporal para a lição de 

casa 

n. s. -0,23 a n.s. -0,26 b 

Supervisão para a escola 0,20 a n. s. n. s. n. s. 

Disponibilidade de 

livros 
n. s. n. s. -0,30 a n. s.  

RAF - Total n. s. -0,20 a n. s. n. s. 
a p ≤ 0,05;  b p ≤ 0,01 

 

As correlações significativas obtidas entre o cruzamento dos indicadores de proteção 

da criança e os indicadores de risco do contexto familiar, bem como os respectivos índices de 

significância (p), estão expostos na Tabela 21. De acordo com os resultados, a Competência 

nas Relações Interpessoais apresentou correlações significativamente negativas com os 

indicadores Total de Eventos Adversos do contexto familiar, Sintomatologia Depressiva 
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Materna e Estresse Materno. Houve ainda tendência à significância no cruzamento entre os 

indicadores Eventos Adversos da Vida Familiar e Leitura, Total de Eventos Adversos e 

Aritmética, e Estresse Materno e Escrita.  

 

Tabela 21 - Correlações significativas entre indicadores de proteção da criança e os 

indicadores de risco contexto familiar (Teste de Correlação de Spearman) 

 
Indicadores de proteção da criança 

Indicadores de 

risco da família   
Raven - 

Percentil 
Escrita Aritmética Leitura 

Competência 

nas Relações 

Interpessoais 

Eventos 

Adversos - Vida 

Familiar 

n. s. n. s. n. s. -0,20 a n. s. 

Estresse Materno   n. s. -0,20 a n. s. n. s. -0,26 b 

Sintomatologia 

Depressiva 

Materna 

n. s. n. s. n. s. n. s. -0,26 b 

Eventos 

Adversos - Total 
n. s. n. s. -0,24 a n. s. -0,30 b 

a p ≤ 0,05; b p ≤ 0,01 

São apresentadas, na Tabela 22, as correlações significativas obtidas entre o 

cruzamento dos indicadores de risco da criança e do contexto familiar, e seus respectivos 

índices de significância (p). Observa-se que o Comportamento Internalizante mostrou 

correlações positivas com os indicadores Estresse Materno e Sintomatologia Depressiva 

Materna. O Comportamento Externalizante também esteve associado positivamente à 

Sintomatologia Depressiva Materna, assim como ao Total de Eventos Adversos; porém, foi o 

único indicador da criança que não apresentou correlação com o Estresse Materno. Da mesma 



Resultados 84

forma, o indicador Eventos Adversos na Escola apenas não se relacionou significativamente 

com a Sintomatologia Depressiva Materna.  

 

Tabela 22 – Associações significativas entre indicadores de risco da criança e do contexto 

familiar (Teste de Correlação de Spearman) 

 Indicadores de risco da criança 

Indicadores de 

risco da família - 

RAF 

Comportamento 

Internalizante 

Comportamento 

Externalizante 

Estresse 

Infantil 

Eventos 

Adversos na 

Escola 

Instabilidade 

Financeira 
n. s. n. s. n. s. 0,20 a 

Estresse 

Materno   
0,30 b n. s. 0,20 a 0,20 a 

Sintomatologia 

Depressiva 

Materna 

0,31 b 0,21 a n. s. n. s. 

Eventos 

Adversos - 

Total 

n. s. 0,31 b n. s. 0,40 b 

a p ≤ 0,05;  b p ≤ 0,01 
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4.2. Indicadores Pessoais associados ao Risco para Transtornos 

Emocionais/Comportamentais da Criança 

Análises de regressão logística univariada foram realizadas com o objetivo de 

investigar os indicadores de risco e de proteção pessoais das crianças associados ao 

desenvolvimento de transtornos emocionais/comportamentais.  

As probabilidades associadas a cada indicador de risco e de proteção, na análise 

univariada, são apresentadas nas Tabelas 23 e 24, respectivamente. Observa-se na Tabela 23 

que, entre os indicadores de risco, apresentaram valor significativo os Problemas de 

Comportamento Externalizante e Internalizante e Eventos Adversos – Vida Escolar.  
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Tabela 23 – Probabilidades associadas aos indicadores de risco da criança (análise 

univariada) 

Indicadores de risco p 

Comportamento Internalizante 0,004b 

Comportamento Externalizante 0,000b 

Estresse Infantil – Reações Físicas 0,99 

Estresse Infantil - Reações Psicológicas  0,10 

Estresse Infantil – Reações Psicológicas com Componente 

Depressivo 
0,19 

Estresse Infantil – Reações Psicofisiológicas 0,58 

Estresse Infantil – Total 0,20 

Eventos adversos- Vida Pessoal 0,99 

Eventos Adversos- Vida Escolar 0,02a 

Estresse na Escola – Total de Eventos   0,71 

Estresse na Escola – Total – Intensidade 0,99 

a p ≤ 0,05; b p ≤ 0,01     
 

Quanto aos indicadores de proteção pessoais das crianças, os mais significativos, de 

acordo com os dados na Tabela 24, foram a Competência nas Relações Interpessoais e o 

Desempenho Escolar –TDE.  
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Tabela 24 – Probabilidades associadas aos indicadores de proteção da criança (análise 

univariada) 

 
Indicadores P 

Competência nas Relações Interpessoais – ECRI 0,000  

 Percentil – Raven 0,006  

Desempenho Escolar – TDE 0,002  

p ≤ 0,01     

 

As Tabelas 25 e 26 mostram, respectivamente, as odds ratio (OR) e os intervalos de 

confiança (IC) obtidos para os indicadores pessoais de risco e de proteção da criança que 

apresentaram nível de significância inferior ou igual a 0,05. Observa-se na Tabela 25 que, a 

presença de Eventos Adversos na Vida Escolar e Problemas Internalizantes no CBCL, dobra a 

chance de uma criança pertencer ao grupo de risco para transtornos 

emocionais/comportamentais. Já na presença de Problemas Externalizantes, essa 

probabilidade aumenta quatro vezes.  

 

Tabela 25 – Indicadores de risco pessoais associados aos transtornos 

emocionais/comportamentais (análise univariada) 

Indicadores de risco  OR IC – 95% 

Comportamento Externalizante – CBCL 4,07 (2,35– 7,04) 

Eventos Adversos- Vida Escolar - EEA 2,21 (1,12 – 4,37) 

Comportamento Internalizante- CBCL 2,03 (1,24 – 3,30) 

p ≤ 0,05    OR = odds ratio     IC = Intervalo de Confiança 

 



Resultados 88

Como indicado na Tabela 26, o bom desempenho escolar reduziu em cerca de duas 

vezes a probabilidade da criança de pertencer ao grupo de risco para transtornos 

emocionais/comportamentais. O fato de apresentar nível intelectual elevado e competência 

nas relações interpessoais também reduziu esta probabilidade, embora em nível menor.  

 

Tabela 26 – Indicadores de proteção pessoais associados aos problemas 

emocionais/comportamentais (análise univariada) 

Indicadores de proteção N OR IC – 95% 1 / OR 

Desempenho Escolar – TDE 87 0,37 (0,20 – 0,69) 2,70 

Competência nas Relações Interpessoais – 

ECRI 
100 0,75 (0,67 – 0,84) 1,33 

Percentil – Raven 100 0,98 (0,96 – 0,99) 1,02 

p ≤ 0,05 OR = odds ratio     IC = Intervalo de Confiança 

 

Na análise multivariada dos indicadores pessoais de risco e de proteção da criança, 

foram incluídas, como co-variáveis, aquelas que haviam mostrado, nas análises univariadas, 

uma associação significativa com risco para transtornos emocionais/comportamentais. A 

análise foi feita pelo método de blocos, incluindo uma variável por bloco e começando por 

aquela que tinha alcançado maior odds-ratio na análise univariada. A ordem de inclusão das 

variáveis foi, então, a seguinte: Comportamento Externalizante, Desempenho Escolar – TDE, 

Eventos Adversos - Vida Escolar, Comportamento Internalizante, Competência nas Relações 

Interpessoais, Percentil no Raven. Entre essas variáveis, apenas duas mantiveram o nível de 

significância no modelo de análise multivariada, conforme pode ser visto na Tabela 27. Nesse 

modelo de análise, o Desempenho Escolar deixou de ser um preditor significativo com a 

entrada, no modelo, da Competência nas Relações Interpessoais. Já o comportamento 

Internalizante não se mostrou um preditor significativo ao entrar no modelo. 
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Tabela 27 – Probabilidades associadas aos indicadores de risco e proteção da criança 

(análise multivariada) 

Indicadores de risco e proteção p 

Comportamento Externalizante – CBCL 0,02a 

Competência nas Relações Interpessoais - ECRI 0,006b 
a p ≤ 0,05;  bp ≤ 0,01 

Na Tabela 28, apresentada a seguir, verifica-se que o problema de Comportamento 

Externalizante manteve-se como o indicador pessoal mais fortemente associado ao risco para 

transtornos emocionais/comportamentais na criança, ao passo que a Competência nas 

Relações Interpessoais foi o indicador de proteção mais forte. 

  

Tabela 28 – Indicadores pessoais de risco e de proteção associados aos transtornos 

emocionais / comportamentais (análise multivariada) 

Indicadores pessoais de risco e proteção  OR IC – 95% 1 / OR 

Comportamento Externalizante – CBCL 2,66 1,19 – 5,92 - 

Competência nas Relações Interpessoais - ECRI 0,85 0,75 – 0,95 1,18 

p ≤ 0,05 OR = odds ratio     IC = Intervalo de Confiança 
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4.3. Indicadores do Contexto Familiar associados ao Risco para 

Transtornos Emocionais/Comportamentais 

Análises de regressão logística univariada foram realizadas com o objetivo de 

investigar os indicadores de risco e de proteção do contexto familiar associados ao 

desenvolvimento de transtornos emocionais/comportamentais na criança.  

As probabilidades associadas a cada indicador de risco e de proteção do contexto 

familiar podem ser observados nas Tabelas 29 e 30, respectivamente.  

De acordo com a Tabela 29, o indicador de Estresse Materno foi a medida mais 

fortemente associada ao risco para transtornos emocionais/comportamentais na criança. Os 

demais indicadores, em ordem de importância na predição do risco, foram a Instabilidade 

Financeira e a Sintomatologia Depressiva Materna.  

 

Tabela 29 – Probabilidades associadas aos indicadores de risco do contexto familiar 

(análise univariada) 

Indicadores de risco  p 

Eventos Adversos - Instabilidade Financeira  0,03 a 

Eventos Adversos - Vida Familiar 0,17 

Estresse Materno 0,01 a 

Sintomatologia Depressiva Materna  0,04 a 
a p ≤ 0,05 

Conforme pode ser observado na Tabela 30, os indicadores de proteção para a 

ocorrência de transtornos emocionais/comportamentais referem-se à Supervisão e 

Organização das Rotinas, sendo eles, por ordem de significância: O que a criança faz quando 

não está na escola, Atividades diárias com horário definido e Arranjo espaço-temporal para 

a lição de casa. Os indicadores Pessoas a quem a criança recorre para pedir ajuda ou 

conselho e Oferta de brinquedos e outros materiais demonstraram tendência á significância 

no que diz respeito à proteção quanto ao desenvolvimento de transtornos 

emocionais/comportamentais. 
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Tabela 30 – Probabilidades associadas aos indicadores de proteção do contexto familiar 

(análise univariada) 

Indicadores de proteção p 

Escolaridade Materna 0,34 

Escolaridade Paterna 0,17 

Nível socioeconômico 0,36 

Supervisão e Organização das Rotinas  

- O que a criança faz quando não está na escola 0,001 b 

- Arranjo espaço-temporal para a lição de casa 0,03 a  

- Supervisão para a escola 0,41 

- Atividades diárias com horário definido 0,001 b  

Oportunidades de Interação com os Pais  

- Passeios proporcionados / compartilhados 0,20 

- Atividades compartilhadas pelas crianças e os pais no lar 0,87 

- Ocasiões em que a família está reunida 0,60 

- Pessoas a quem a criança recorre para pedir ajuda ou conselho 0,07 a 

Presença de Recursos no Ambiente Físico  

 - Atividades que a criança realiza regularmente 0,87 

- Disponibilidade de livros 0,98 

- Disponibilidade de jornais/revistas 0,98 

- Oferta de brinquedos e outros materiais promotores do 

desenvolvimento 
0,08 a 

 a p ≤ 0,05; b p ≤ 0,01 
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As Tabelas 31 e 32 apresentam, respectivamente, os indicadores de risco e de proteção 

do contexto familiar, associados ao desenvolvimento de transtornos 

emocionais/comportamentais na criança. Nelas constam os intervalos de confiança (IC) das 

odds ratios (OR) significativas, tendo como referência o Grupo de Risco.  

Observa-se na Tabela 31 que a Instabilidade Financeira é a condição mais fortemente 

associada ao risco para transtornos emocionais/comportamentais na criança, seguida, em 

ordem de importância na predição do risco, pelo Estresse Materno e Sintomatologia 

Depressiva Materna.  

  

Tabela 31 – Indicadores de risco do contexto familiar associados aos transtornos emocionais 

/ comportamentais (análise univariada) 

Indicadores de risco  OR IC – 95% 

Instabilidade Financeira 1,78 (1,05 – 3,04) 

Estresse Materno  1,50 (1,10 – 2,10) 

Sintomatologia Depressiva Materna 1,03 (1,00 – 1,07) 

    p ≤ 0,05  OR = odds ratio     IC = Intervalo de Confiança 

 

Os indicadores de proteção do contexto familiar para a ocorrência de transtornos 

emocionais/comportamentais, conforme exposto na Tabela 32, foram: Atividades diárias com 

horário definido, O que a criança faz quando não está na escola e Arranjo espaço-temporal 

para a lição de casa. 
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Tabela 32 – Indicadores de proteção do contexto familiar associados aos transtornos 

emocionais/comportamentais (análise univariada) 

Indicadores de proteção OR IC – 95% 1 / OR 

Atividades diárias com horário 

definido 
0,77 (0,66 – 0,89) 1,30 

O que a criança faz quando não 

está na escola 
0,58 (0,41 – 0,80) 1,72 

Arranjo espaço-temporal para a 

lição de casa 
0,54 (0,32 – 0,94) 1,85 

p ≤ 0,05    OR = odds ratio     IC = Intervalo de Confiança 

 

O modelo de análise de regressão logística multivariada, que investigou os indicadores 

de risco e de proteção do contexto familiar, incluiu as variáveis que obtiveram níveis de 

significância igual ou menor a 0,05 nas análises univariadas, conforme descrito nas Tabelas 

29 e 30. A análise foi feita pelo método de blocos, incluindo uma variável por bloco e 

começando por aquela que tinha alcançado maior odds-ratio na análise univariada, ou seja: 

Arranjo espaço-temporal para a lição de casa, Instabilidade Financeira, O que a criança faz 

quando não está na escola, Estresse Materno, Atividades diárias com horário definido e 

Sintomatologia Depressiva Materna. Permaneceram no modelo apenas a co-variável de risco 

Estresse Materno e duas co-variáveis de proteção, conforme exposto na Tabela 34.  
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Tabela 33 – Indicadores de risco e de proteção do contexto familiar e níveis de significância 

(análise multivariada) 

Indicadores de risco e de proteção p 

Estresse Materno 0,006 

O que a criança faz quando não está na escola 0,003 

Atividades diárias com horário definido 0,002 

p ≤ 0,01 

 

Verifica-se, na Tabela 34, que o indicador Estresse Materno permaneceu como 

preditor de risco para a ocorrência de transtornos emocionais/comportamentais, assim como 

se mantiveram, como indicadores de proteção do contexto familiar, O que a criança faz 

quando não está na escola e Atividades diárias com horário definido.  

 

Tabela 34 – Indicadores de risco e de proteção do contexto familiar associados aos 

transtornos emocionais/comportamentais (análise multivariada) 

Indicadores de risco e de 

proteção 
OR IC – 95% 1 / OR 

Estresse Materno 1,72 (1,16 – 2,54) - 

O que a criança faz quando não 

está na escola 
0,54 (0,35 – 0,81) 1,85 

Atividades diárias com horário 

definido 
0,75 (0,63 – 0,90) 1,33 

p ≤ 0,05    OR = odds ratio     IC = Intervalo de Confiança 



Resultados 95

4.4. Persistência do Risco para Transtornos Emocionais/Comportamentais 

A persistência dos sintomas emocionais/comportamentais e a sua associação com 

indicadores de risco e de proteção pessoais/escolares da criança e do contexto familiar, após 

um período de seis a oito meses, foram investigadas através de comparações envolvendo 

quatro grupos, definidos segundo as classificações no SDQ, obtidas na avaliação e na 

reavaliação: Grupo Normal-Normal (N-N), Grupo Risco-Risco (R-R), Grupo Risco-Normal 

(R-N) e Grupo Normal-Risco (N-R).  

Participaram da reavaliação 83 crianças, das quais 58 haviam obtido classificação 

Normal na avaliação e 25 classificação de Risco. Das 58 crianças com classificação Normal 

na avaliação, 50 mantiveram essa posição (N-N) e oito mudaram para o grupo de risco (N-R). 

Quinze crianças deixaram o grupo de risco onde se encontravam inicialmente, passando para 

o grupo com classificação Normal (R-N). Desse modo, encontrou-se persistência do risco em 

10 crianças (R-R).  

As comparações foram realizadas entre os grupos Normal-Normal e Normal-Risco e 

entre os grupos Risco-Risco e Risco-Normal, respectivamente, através do Teste U de Mann-

Whitney.   

As Tabelas 35 e 36, apresentadas a seguir, mostram as medianas de cada indicador de 

risco e de proteção da criança, para os quatro grupos de classificação do SDQ.  

Em relação aos indicadores de risco pessoais da criança para transtornos 

emocionais/comportamentais, nota-se, na Tabela 35, que o grupo Normal-Normal apresenta, 

segundo o relato das mães, menos Problemas de Comportamento Externalizante, em 

comparação aos outros grupos. O grupo Risco-Risco, por sua vez, incluiu as crianças com 

níveis mais elevados de Problemas Externalizantes e Sintomas de Estresse.  
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Tabela 35 – Medianas dos indicadores de risco pessoais da criança nos grupos de 

classificação no SDQ  

Classificação SDQ  

 avaliação x reavaliação 
Indicadores de risco  

N- N 

(n = 50) 

N- R 

(n = 8) 

R- R 

(n = 10) 

R- N 

(n = 15) 

Comportamento Internalizante 9,00 8,00 11,50 13,00 

Comportamento Externalizante 9,00 13,00 26,00 20,00 

Estresse Infantil - Total 15,00 16,00 20,00 15,00 

Eventos Adversos- Vida Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eventos Adversos- Vida Escolar 0,00 0,00 0,50 1,00 

Estresse na Escola – Total de 

Eventos   
21,00 20,50 16,50 24,00 

Estresse na Escola – Total – 

Intensidade 
3,00 2,00 3,50 5,00 

N = Normal; R = Risco 

 

Quanto aos indicadores de proteção pessoais da criança, a Tabela 36 mostra que o 

grupo Normal-Normal é constituído, na sua maioria, pelas crianças que apresentam mais 

recursos como nível intelectual (Percentil no Raven) e Desempenho Escolar elevados (TDE), 

além de melhor Competência nas Relações Interpessoais.  
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Tabela 36 – Medianas dos indicadores pessoais de proteção da criança nos grupos de 

classificação no SDQ 

 

 Classificação SDQ - avaliação x reavaliação 

Indicadores de proteção 
N-N 

 (n = 50) 

N-R 

 (n = 8) 

R-R 

(n = 10) 

R-N 

(n = 15) 

Percentil - Raven 80,00 62,50 55,00 60,00 

Desempenho Escolar –

TDE 
    

Escrita 27,50 24,00 15,00 25,00 

Aritmética 19,00 12,00 10,00 14,00 

Leitura 68,50 65,00 40,00 67,00 

Total 115,50 102,00 64,00 102,00 

Competência nas 

Relações Interpessoais –

ECRI 

42,50 37,50 26,00 30,00 

N = Normal; R = Risco 

 

A Tabela 37 apresenta comparações entre grupos, quanto à persistência dos 

indicadores de risco e de proteção pessoais da criança, através do Teste U de Mann-Whitney. 

Houve diferenças significativas entre os grupos Normal-Normal e Normal-Risco em relação 

ao Desempenho Escolar (Escrita, Aritmética e Desempenho Total), além de uma tendência à 

significância quanto à Leitura, Adversidade na Vida Escolar e Competência nas Relações 

Interpessoais. Na comparação dos grupos Risco-Risco e Risco-Normal, constataram-se 

diferenças significativas em relação aos seguintes indicadores: Desempenho Escolar (Leitura 

e Desempenho Total), Estresse Escolar – Ocorrência Total e Competência nas Relações 
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Interpessoais. Houve ainda, na comparação entre estes dois grupos, uma tendência à 

significância na Escrita. 

  

Tabela 37 – Probabilidades associadas aos indicadores pessoais/escolares de risco e de 

proteção na persistência dos sintomas clínicos (Teste Mann-Whitney)  

 Comparações – grupos 

Normal-Normal  
x  

Normal -Risco 

Risco-Risco  
x  

Risco - Normal Indicadores de risco e proteção 

p p  

Adversidade – Vida Escolar 0,06 0,92 

Estresse Escolar - Ocorrência Total 0,63 0,01 b 

Leitura – TDE 0,06 0,04 a 

Escrita – TDE 0,03a 0,06 

Aritmética- TDE 0,02 a 0,18 

Total – TDE 0,02 a 0,04 a 

Competência nas Relações 

Interpessoais – Total 
0,07 0,05 a  

a p ≤ 0,05; b p ≤ 0,01     

As Tabelas 38 e 39 apresentam as medianas de cada indicador de risco e de proteção 

do contexto familiar, para os quatro grupos de classificação do SDQ.  

No que se refere aos indicadores de risco do contexto familiar, a Tabela 38 mostra que 

o grupo que manteve a classificação de risco na reavaliação (Risco-Risco) apresenta maior 

Instabilidade Financeira. Por outro lado, no grupo que manteve a classificação Normal na 

reavaliação (Normal-Normal), a manifestação da Sintomatologia Depressiva Materna é mais 

baixa. Os grupos não diferem quanto ao Estresse Materno. 
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Tabela 38 – Medianas dos indicadores de risco do contexto familiar nos grupos de 

classificação no SDQ 

Classificação SDQ - avaliação x reavaliação 
Indicadores de risco da família  N-N  

(n = 50) 
N-R 

(n = 8) 
R-R 

(n = 10) 
R-N 

(n = 15) 
Instabilidade Financeira 1,00 1,00 1,50 1,00 

Adversidade - Vida familiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sintomatologia Depressiva Materna 10,00 13,50 12,50 14,00 

Estresse Materno  2,00 2,00 2,00 2,00 

N = Normal; R = Risco 

 

Em relação aos indicadores de proteção do contexto familiar, conforme pode ser 

verificado na Tabela 39, o grupo Risco-Risco apresenta menos anos de Escolaridade Materna 

e Paterna, bem como menor Nível Socioeconômico. Dispõe ainda de menos Atividades 

diárias com horário definido, Passeios proporcionados/compartilhados e Oferta de 

brinquedos e outros materiais promotores do desenvolvimento. Já no grupo Normal-Normal 

ocorre um número maior de Ocasiões em que a família está reunida do que nos outros três 

grupos. 
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Tabela 39 – Medianas dos indicadores de proteção do contexto familiar nos grupos de 

classificação do SDQ 

Classificação SDQ - avaliação x 
reavaliação 

Indicadores de proteção da família 
N - N 

(n = 50)
N - R 

(n = 8) 
R – R 

(n = 10) 
R - N 

(n = 15) 

Escolaridade Materna/anos 10,50 9,50 8,00 12,00 

Escolaridade Paterna/anos 11,00 9,50 8,50 11,00 

Nível socioeconômico - Total 41,00 40,50 37,50 40,00 

Supervisão e Organização das Rotinas     

 O que a criança faz quando não está na 
escola 6,66 6,66 5,00 5,00 

Arranjo espaço-temporal para a lição de 
casa 1,66 1,66 1,66 1,66 

Supervisão para a escola 6,66 6,66 6,66 6,66 

Atividades diárias com horário definido 7,50 6,90 2,50 5,00 

Oportunidades de Interação com os Pais     

Passeios proporcionados/ compartilhados 4,47 4,47 3,94 4,21 

Atividades compartilhadas pelas crianças 
e os pais no lar 5,45 4,10 4,10 5,45 

Ocasiões em que a família está reunida 6,66 4,99 4,16 5,00 

Pessoas a quem a criança recorre para 
pedir ajuda ou conselho 9,00 7,00 7,00 9,00 

Presença de Recursos no Ambiente 
Físico 

    

Atividades que a criança realiza 
regularmente 0,55 0,55 0,00 1,11 

Disponibilidade de livros 5,00 3,80 5,62 6,25 

Disponibilidade de jornais/revistas 2,50 1,90 2,50 2,50 

Oferta de brinquedos e outros materiais 
promotores do desenvolvimento 

7,90 8,70 6,80 7,90 
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Comparando-se os grupos Normal-Normal com Normal-Risco e Risco-Risco com 

Risco-Normal, através do teste não paramétrico de Mann-Whitney para duas amostras 

independentes, verifica-se, na Tabela 40, uma tendência à significância do indicador de risco 

Instabilidade Financeira entre os grupos Normal - Normal e Normal – Risco. Já entre os grupos 

Risco – Risco e Risco – Normal, houve diferença significativa em relação ao indicador Nível 

Socioeconômico. 

 

Tabela 40 – Probabilidades associadas aos indicadores de risco e de proteção do contexto 

familiar na persistência dos sintomas clínicos (Teste Mann-Whitney)  

Comparações - grupos 

Normal-Normal  
x  

Normal -Risco 

Risco-Risco  
x  

Risco - Normal 

Indicadores de risco e 

proteção 

p p 

Instabilidade Financeira 0,07 0,30 

Nível socioeconômico - Total 0,84 0,04a 

a p ≤ 0,05        
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O presente trabalho teve como objetivos identificar na população de seis a 12 anos 

cadastrada em um Núcleo de Atenção Primária e Saúde da Família, crianças em risco para 

transtornos emocionais/comportamentais, sendo este risco sinalizado pela presença de 

sintomas acima do limite da variabilidade normal; verificar a associação entre condições 

adversas e condições protetoras para o desenvolvimento, presentes no contexto familiar, e o 

risco de transtornos emocionais/comportamentais nas crianças, e, ainda, investigar, após um 

período mínimo de seis meses da avaliação das crianças e do contexto familiar, a persistência 

dos sintomas emocionais/comportamentais identificados e sua associação com as condições 

do contexto familiar.  

A identificação de crianças em risco para transtornos de comportamento foi feita a 

partir da presença de problemas emocionais/comportamentais, em nível classificado como 

acima da norma, em um instrumento de rastreamento (SDQ). Os problemas 

emocionais/comportamentais foram empregados como indicadores de risco por serem 

apontados na literatura como precursores de transtornos mentais futuros (ESSER et al., 1990; 

HINSHAW, 1992; MRAZEK; HAGGERTY, 1994; LOCHMAN, 1995; PARREIRA, 1995; 

FERGUSSON; LYNSKEY; HORWOOD, 1996; BUCHANAN; FLOURI, 2001).  

A interpretação dos resultados foi baseada nas concepções da Psicopatologia do 

Desenvolvimento, que compreende a situação de risco como circunstâncias debilitadoras, com 

probabilidade de induzir sofrimento e restringir a capacidade adaptativa do indivíduo frente a 

adversidades futuras. Os fatores de proteção, por outro lado, são vistos como influências que 

melhoram as respostas pessoais frente a determinados riscos de desadaptação (RUTTER, 

1985). A literatura tem demonstrado que os problemas de desenvolvimento dificilmente 

podem ser previstos a partir de um único fator de risco (OLIVEIRA, 1998; BUCHANAN; 

FLOURI, 2001) e que o contexto familiar é uma das principais fontes tanto de recursos para 

lidar com as adversidades e os desafios do desenvolvimento, quanto de vulnerabilidade a 
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situações de risco (EGELAND et al., 1990).  

Os transtornos mentais que tendem a prevalecer na meninice incluem os transtornos de 

conduta, os transtornos de atenção e hiperatividade e os transtornos emocionais. Esses 

transtornos resultam em sofrimento à criança e àqueles com quem convive, podendo gerar 

problemas psiquiátricos e no relacionamento interpessoal na vida adulta (FLEITLICH-

BILYK; GOODMAN, 2002).  

No Brasil, há muitas questões ainda não respondidas na área da Psicopatologia do 

Desenvolvimento Infantil. Talvez por isso o país não disponha de uma rede de suporte 

médico, psicológico e educacional adequada à demanda desta população. O primeiro passo 

para melhorar esta situação, segundo Fleitlich-Bilyk (2005), consiste na divulgação de 

informações atuais sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, contribuindo, dessa 

forma, para o diálogo entre profissionais da saúde e destes com outros setores da sociedade. 

Essas informações devem basear-se em dados recentes sobre a prevalência dos principais 

transtornos psiquiátricos nesta fase do desenvolvimento, levando em conta que a taxa de 

prevalência apresenta variações regionais e socioeconômicas, que devem guiar as 

características dos serviços oferecidos a esta população.  

Sob esta perspectiva, o presente estudo constatou que, entre as 100 crianças de seis a 

12 anos cadastradas em um núcleo de atenção primária e saúde da família na cidade de 

Ribeirão Preto, 31 estavam em risco para transtornos emocionais e de comportamento na 

adolescência. Esse grupo incluiu 12 crianças classificadas como Limítrofes e 19 classificadas 

como Anormal, segundo o instrumento de rastreamento SDQ.  

A taxa de prevalência igual a 19% para os casos clínicos é muito semelhante àquela 

encontrada por Cury e Golfeto (2003), também no município de Ribeirão Preto, usando o 

mesmo instrumento de rastreamento (18,7%). Quanto ao grupo clínico, composto por 

crianças com classificação Anormal e Limítrofe, a prevalência também foi muito próxima à 
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do estudo de Vitolo et al. (2005), cuja taxa foi de 35,2% para problemas de saúde mental em 

geral. Observa-se, portanto, que os estudos de rastreamento realizados na região sudeste, com 

escolares e utilizando o SDQ, chegaram a taxas de prevalência bastante próximas.   

Essas taxas mostram-se compatíveis com a literatura epidemiológica, que situa 

entre 10 e 20% a presença de transtornos emocionais e de comportamento em psiquiatria 

infanto-juvenil na faixa etária estudada (ESSER et al., 1990; GLIED; CUELLAR, 2003).  

Hackett e Hackett (1999) apuraram diversidade de prevalência nos estudos 

realizados em países em desenvolvimento, sendo que na população em geral, as taxas obtidas 

variaram entre 8% e 49%.  

Além das diferentes escolhas metodológicas (tamanho da amostra, instrumentos 

utilizados e definições de transtornos), variações regionais e socioeconômicas podem 

influenciar as taxas de prevalência dos transtornos (FLEITLICH-BILYK, 2005). Em 

pesquisa recente realizada na região nordeste do Brasil, em uma área rural relativamente 

pobre (Ilha da Maré, Bahia), com 519 crianças de cinco a 14 anos, sendo a maioria negra, os 

autores verificaram que, em contraste com o estudo realizado no sudeste do Brasil 

(FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2004), houve mais sintomas referidos, embora com 

menor impacto. Dessa forma, a taxa de prevalência de transtornos na amostra da Ilha da 

Maré foi cerca de metade daquela encontrada no sudeste do Brasil (GOODMAN et al., 

2005). 

Ao investigar a freqüência de transtornos mentais em indivíduos de cinco a 15 anos, 

atendidos em serviços de atenção primária de quatro países em desenvolvimento, Giel et al. 

(1981) verificaram que a gama de transtornos mentais diagnosticados era semelhante àquela 

encontrada em países desenvolvidos. Através de um procedimento de rastreamento em dois 

estágios, baseados em informes dos pais, problemas de saúde mental foram detectados em 

porcentagens que variaram entre 12% e 29% nos diferentes locais. Seu estudo demonstrou 
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que transtornos mentais em crianças são sub-identificados em serviços de atenção primária, 

embora os cuidadores, em geral as mães, sejam capazes de reconhecer e relatar sintomas 

psicológicos e comportamentais comuns, quando estes são solicitados por meio de um 

conjunto de questões simples. Os autores salientam o significado desses resultados para a 

atenção à saúde da criança, tanto para o funcionamento efetivo dos cuidados primários como, 

em particular, para a provisão de cuidados à saúde mental. 

No que se refere à concordância entre os instrumentos de rastreamento (SDQ) e de 

diagnóstico (CBCL) quanto à condição de risco (classificações Limítrofe e Anormal/Clínica), 

verificou-se uma associação significativa entre as classificações dos dois instrumentos. No 

entanto, esta concordância mostrou-se baixa em comparação aos resultados alcançados por 

Goodman e Scott (1999), que apontaram uma alta correspondência entre os instrumentos, 

utilizando uma amostra heterogênea que incluiu tanto crianças diagnosticadas como crianças 

sem problemas. 

Tal divergência de resultados com a literatura internacional sugere uma provável 

influência da ausência de normas brasileiras publicadas1 para os instrumentos de rastreamento 

e de diagnóstico utilizados. O estabelecimento de normas para a população brasileira é 

necessário para que se possa identificar a distribuição dos escores de maneira condizente ao 

contexto cultural da amostra investigada (DUARTE; BORDIN, 2000).  

Diversas pesquisas têm mostrado diferenças culturais na prevalência de problemas de 

comportamento (CRIJNEN et al., 1997). Essas diferenças podem refletir a maior exposição a 

determinados fatores de risco em um país do que em outro, assim como as diferentes práticas 

de socialização.   

De acordo com os resultados do presente estudo, as classificações diagnósticas obtidas 

através do SDQ (Normal, Limítrofe e Anormal) apresentaram correlações positivas com os 

                                                 
1 No endereço www.sdqinfo.com a versão em português do SDQ é apresentada com pontos de corte iguais à da 
versão original inglesa.   
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seguintes indicadores de risco pessoais da criança e do contexto familiar: escores clínicos das 

Escalas Externalizante e Internalizante do CBCL, Eventos Adversos na Vida Escolar, 

Instabilidade Financeira, Estresse Materno e Sintomatologia Depressiva Materna.  

No que se refere à presença de condições de proteção que podem reduzir a 

probabilidade de a criança pertencer ao grupo de risco para transtornos psicossociais, os dados 

revelaram correlações negativas significativas entre as classificações diagnósticas obtidas 

através do SDQ e os seguintes indicadores da criança e do contexto familiar: Competência 

Interpessoal; Desempenho Total no TDE e nas tarefas de Aritmética, Leitura, Escrita; 

Percentil no Raven; O que a criança faz quando não está na escola; Atividades diárias com 

horários definidos; Arranjo espaço-temporal para a lição de casa e Oferta de brinquedos e 

outros materiais promotores do desenvolvimento. 

Na análise de regressão logística univariada, os Problemas de Comportamento, 

principalmente os do tipo Externalizante, foram os melhores preditores do risco, seguidos 

pelas Adversidades na Vida Escolar. Na análise multivariada, o Problema de Comportamento 

Externalizante foi o único indicador que se manteve, aumentando em duas vezes a chance do 

risco. Em relação aos indicadores de risco do contexto familiar, os resultados da análise 

univariada mostraram influência da Instabilidade Financeira, Sintomatologia Depressiva 

Materna e Estresse Materno, sendo que este último manteve-se como o melhor preditor do 

risco.  

A forte influência do Problema Externalizante na predição do risco para transtornos 

emocionais e de comportamento confirma os achados da literatura, que apresentam este tipo 

problema como sendo a manifestação mais comum e persistente de desajustamento na fase 

escolar, precursor de muitas outras disfunções psicossociais, entre elas, o distúrbio de conduta 

na adolescência (ESSER et al., 1990; HINSHAW, 1992; MRAZEK; HAGGERTY, 1994; 
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LOCHMAN, 1995; PARREIRA, 1995; FERGUSSON; LYNSKEY; HORWOOD, 1996; 

BUCHANAN; FLOURI, 2001).  

Além dos problemas de comportamento nos primeiros anos escolares, a ocorrência de 

eventos que excedem a capacidade adaptativa da criança pode representar condição de 

vulnerabilidade ao risco para o desenvolvimento de transtornos psicossociais futuros 

(HINSHAW,1992; LIPP; MALAGRIS,1995; MRAZEK et al., 1996; PFEFFER, 1996).  

A associação encontrada entre Problemas de Comportamento Externalizante e 

Adversidades na Vida Familiar confirma resultados de pesquisas anteriores. Ramsey et al. 

(1989) demonstraram que pais de crianças com comportamento anti-social gastam a maior 

parte do seu tempo disponível para resolverem problemas como conflitos, desemprego e 

dificuldades financeiras, sendo que muitas vezes parecem não saber onde seus filhos se 

encontram e o que estão fazendo. Os resultados obtidos por Ferreira e Marturano (2002) 

também apontaram que as crianças com problemas de comportamento vivenciam maior 

adversidade no contexto familiar, tais como falhas parentais quanto à supervisão, 

monitoramento e suporte, práticas punitivas e modelos adultos agressivos.  

Adversidades familiares como a história psiquiátrica parental (NIGG; HINSHAW, 

1998; SERDEVA et al., 1998) e a instabilidade financeira (CONGER et al., 1992; DODGE et 

al., 1994; MCLOYD, 1998; ACKERMAN et al., 1999) têm atraído a atenção dos 

pesquisadores, em função do seu poder de predição de transtornos na adolescência 

(EGELAND et al., 1990; FERGUSSON; LYNSKEY; HORWOOD, 1996). Pesquisas com 

amostras psiquiátricas têm consistentemente encontrado relações positivas e significantes 

entre problemas psicológicos de crianças, dos pais e da família (KINSMAN et al., 1999).  

Estudos recentes que investigaram problemas no desenvolvimento cognitivo, social e 

comportamental em crianças, encontraram associação entre o estresse dos pais e a ocorrência 

desses problemas nos filhos (FULLER; RANKIN, 1994). Mães que são mais distantes ou 
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menos disponíveis são mais propensas a ter filhos com problemas de comportamento. É 

reconhecido que pais psiquicamente perturbados são menos responsivos às necessidades de 

seus filhos, sendo que as práticas educativas de regulação e disciplina utilizadas acabam 

sendo pouco eficientes (MATHIJSSEN et al., 1998; HALLAK; HALLAK; GOLFETO, 

1999). Estando sob a influência de grande estresse, é difícil para os pais oferecer um ambiente 

apoiador e acolhedor à criança.  

O papel significativo do estresse no surgimento de sintomas internalizantes na criança, 

como a depressão, está igualmente claro entre aquelas crianças cujos pais não estão 

deprimidos (COMPAS et al., 1993). A combinação de acontecimentos como divórcio, morte 

de um dos pais ou pessoa próxima e desemprego, pode aumentar a probabilidade de 

problemas na criança, como depressão, alteração do humor e do desempenho, hiperatividade, 

impulsividade e apatia (LIPP; LUCARELLI, 1998).  

Ao pesquisar a prevalência e fatores de risco para problemas de saúde mental em 

escolares de sete a 11 anos de idade, na região sudeste do estado de São Paulo e sua possível 

relação com crenças e atitudes educativas de pais/educadores (n = 454), Vitolo et al. (2005) 

verificaram que problemas de saúde mental nos escolares estiveram associados, entre outros 

fatores, aos problemas de saúde mental parental. Pais com baixa auto-estima, controle 

deficitário dos impulsos, comportamento anti-social e outros tipos de problemas de saúde 

mental, apresentam maior chance de abusar fisicamente dos filhos; essas características 

comprometem a capacidade parental de cuidar adequadamente das crianças e estão associadas 

à inabilidade de lidar com situações estressantes e menor acesso a sistemas de suporte social 

(KRUG et al., 2002).  

De acordo com Beck (1999) e Luoma et al. (2001), a depressão materna está 

fortemente associada a uma série de dificuldades apresentadas pelas crianças na fase escolar, 

tais como níveis elevados de problemas emocionais e de comportamento, baixo 
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funcionamento adaptativo e menor competência social. Nigg e Hinshaw (1998) constataram 

que meninos com problemas de comportamento externalizantes, na presença de sintomas 

psiquiátricos maternos (como depressão maior), apresentavam mais comportamentos anti-

sociais do que o grupo controle.  

Considerando que o desenvolvimento humano é resultado das interações entre o 

indivíduo e seu meio ambiente, tanto os pais influenciam o comportamento de seus filhos 

como estes podem influenciar o comportamento de seus pais.  

Ferreira (2000) verificou que crianças com problemas de comportamento podem ser 

consideradas uma fonte de estresse para a família. Houve uma tendência das mães dessas 

crianças em sentir-se sobrecarregadas, contando com pouco apoio dos parceiros na educação 

dos filhos. A autora também observou tendência das mães das crianças com problemas de 

comportamento a relatar mais os problemas, provavelmente devido ao temperamento difícil 

da criança, o que acabaria por mobilizar a família para suas dificuldades; ou ainda por estas 

mães estarem sob condição de estresse maior, o que afetaria o seu estado emocional e, 

conseqüentemente, a sua percepção sobre o comportamento do filho.  

Outros estudos têm demonstrado que mães deprimidas, por perceberem os filhos como 

mais difíceis e problemáticos, acabam relatando mais problemas de comportamento do que o 

fazem as próprias crianças, seus professores ou outros observadores independentes da criança 

na mesma situação (BRESLAU et al., 1988; WEBSTER-STRATTON; HAMMOND, 1988; 

RICHTERS; PELLEGRINI, 1989; FERGUSSON et al., 1993; WEINBERG; TRONICK, 

1998; YOUNGSTROM et al., 1999; KINSMAN; WILDMAN, 2001; LUOMA et al., 2001; 

NAJMAN et al., 2001).  

O impacto da depressão materna parece ainda maior quando associado a elevado 

risco econômico. A condição de Instabilidade Financeira, no presente estudo, está 

representada por momentos difíceis do ponto de vista financeiro, perda de emprego do pai ou 
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da mãe e mãe passou a trabalhar fora. A literatura da Psicopatologia do Desenvolvimento 

tem enfatizado o papel da instabilidade financeira como fator de risco ao desenvolvimento da 

criança, principalmente quando associada a variáveis como vizinhança de risco, instabilidade 

familiar e depressão parental (CONGER et al., 1992; McLOYD, 1998; ACKERMAN et al., 

1999; FERREIRA; MARTURANO, 2002).  

Em comparação a seus pares, crianças de classes sócio-econômicas mais baixas são 

mais expostas a disciplinas mais punitivas, a observar violência na vizinhança ou na família e 

a experienciar maior transitoriedade nas suas relações de amizade. No contexto familiar, 

podem receber menos estimulação cognitiva e serem educadas por mães pouco afetivas, que 

vivenciam níveis elevados de estressores familiares e se percebem em grande isolamento, 

recebendo pouco suporte social. Essas mães, com freqüência, dispõem de valores que 

incluem a agressão como um meio efetivo e apropriado de resolver problemas (DODGE et 

al., 1994; DUMAS; SERKETICH, 1994).  

No presente estudo, a forte influência do indicador Instabilidade Financeira poderia 

sugerir sua associação com variáveis da estrutura familiar, interferindo negativamente no 

ajustamento das crianças. Conforme pode ser verificado na Tabela 1 da seção Métodos, as 

crianças participantes que não convivem com o casal parental representam quase a metade da 

amostra, sendo a figura feminina, com freqüência, a responsável pela condução da família. Trinta 

e um por cento das mães/cuidadoras não concluíram o ensino fundamental, enquanto que 8% das 

famílias mudaram de local de residência durante a realização do estudo.  

As mudanças na estrutura familiar que ocorreram nas últimas décadas têm sido objeto 

de preocupação dos pesquisadores em relação à saúde mental das crianças. Famílias 

monoparentais tendem a apresentar nível socioeconômico mais baixo, o que diminui os recursos 

disponíveis para a criança, aumenta o nível de estresse da mãe e diminui a possibilidade de a 
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criança receber apoio financeiro ou emocional para terminar o ensino médio ou ingressar na 

faculdade (BEE, 2003).  

McMunn et al. (2001), utilizando o SDQ, constataram alta prevalência de doenças 

psicológicas entre crianças de famílias monoparentais femininas, com baixa renda e pouca 

escolaridade materna, que não contavam com benefícios do governo. No entanto, outra pesquisa 

realizada com a mesma amostra de crianças do presente estudo (PUNTEL, 2005), investigou a 

influência da composição familiar no ajustamento psicossocial de dois grupos de crianças: aquele 

no qual as crianças viviam com os pais biológicos e outro cujas famílias eram constituídas pelas 

diversas composições. A autora verificou que as crianças que não viviam com os pais biológicos 

apresentaram desempenho escolar mais pobre e maior índice de eventos de vida adversos, porém, 

não mostraram prejuízo nos aspectos emocionais e comportamentais. Neste caso, deve-se 

ressaltar que em mais de metade das famílias monoparentais da amostra havia mais adultos 

vivendo na casa, podendo configurar uma rede de apoio social ao genitor, atenuando, dessa 

forma, os efeitos adversos da composição familiar.  

Com relação às adversidades encontradas na vida escolar, os dados do presente estudo 

indicam uma história marcada pela instabilidade, com mudanças de escola, repetência e 

trocas de professoras mais de uma vez no mesmo ano.  

A presença do indicador Adversidade na Vida Escolar se relacionou a uma tendência 

significativa na mudança da condição de normalidade para a de risco, após a reavaliação 

(comparação entre os grupos Normal-Normal e Normal-Risco). Rende (1994) sugere que o 

estresse associado a situações adversas vividas em contexto escolar é um fator de risco que, 

quando agregado a uma predisposição para comportamentos externalizantes, conduz a 

problemas de comportamento persistentes na escola. Associado a isto, houve uma tendência 

do grupo Normal-Risco a apresentar maior Instabilidade Financeira, ou seja, a partir do 

momento em que as condições adversas tornaram-se mais presentes na vida destas crianças, 
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houve uma diminuição na sua capacidade de adaptação ao meio. Para estas crianças, a 

presença de indicadores de proteção pessoais relacionados ao melhor desempenho nas tarefas 

escolares não foi suficiente para que pudessem superar as condições adversas.  

Em contrapartida, comparando-se o grupo que manteve a classificação de risco na 

reavaliação (grupo Risco-Risco) com aquele que mudou para a condição normal (grupo 

Risco-Normal), verificou-se que neste último grupo, as crianças vivenciaram um índice 

significativamente maior de Estresse Escolar. Neste caso, é provável que o impacto do 

indicador de risco tenha sido atenuado pela presença de indicadores de proteção tanto pessoais 

da criança quanto do contexto familiar, como o bom Desempenho Escolar e nas tarefas de 

Leitura e Escrita, Nível Socioeconômico mais elevado, além de melhor Competência nas 

Relações Interpessoais.  

É importante destacar que, neste estudo, a Competência nas Relações Interpessoais 

manteve um poder de proteção maior frente à condição de risco; o bom Desempenho Escolar 

e o Nível Intelectual mais elevado também exerceram um papel protetor frente às condições 

de risco para transtornos emocionais/comportamentais.  

A presença desses indicadores assegura maior adaptação ao ambiente escolar, 

contribuindo para a formação de uma auto-imagem positiva, já que a criança pode perceber-

se capaz de enfrentar os desafios e problemas típicos desta fase, garantindo perspectivas 

favoráveis na adolescência.  

Em ambientes com muitas adversidades, boas habilidades intelectuais, além de 

despertar o interesse dos professores em relação à sua pessoa, permitem à criança resolver 

problemas ou se proteger deles de maneira mais adequada. Elas também dispõem de maior 

habilidade de auto-regulação, o que pode ajudá-las quanto ao seu desempenho na escola e 

relacionamento com os pares (MASTEN; COATSWORTH, 1998).  
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Crianças com habilidades para se relacionar demonstraram estar mais capacitadas 

para enfrentar as adversidades, conforme já foi publicado em outros trabalhos (CHEN et al., 

2000). Elas têm como característica o comportar-se de maneira positiva, apoiadora, evitando 

atitudes punitivas ou agressivas em relação a seus pares (RUTTER, 1989; BEE, 2003). Além 

disso, são hábeis para entender as normas sociais e para regular suas emoções, especialmente 

as negativas, assumindo a responsabilidade sobre os eventos de suas vidas (KLIEWER, 

1991). Essas características desempenham um papel fundamental no desenvolvimento em 

geral e no funcionamento adaptado na escola, afetando as relações com os professores, a 

aceitação pelos pares e a realização acadêmica.  

Como indicadores de proteção advindos do contexto familiar, os dados da análise 

univariada apontaram o Arranjo espaço-temporal para a realização da lição de casa, O que a 

criança faz quando não está na escola e Atividades diárias com horário definido. Os dois 

últimos indicadores mantiveram-se como fatores de proteção na análise multivariada. Sabe-se 

que as crianças aprendem as primeiras regras através das rotinas da vida familiar. Mian (2004) 

observou que a presença de organização das rotinas no ambiente familiar está associada a uma 

avaliação mais positiva do auto-conceito felicidade e satisfação, sugerindo que este cuidado 

parental pode propiciar sentimentos de bem-estar às crianças. Kliewer e Kung (1998) 

observaram que variáveis da família, como a coesão entre os membros e o estabelecimento de 

rotina consistente, podem atenuar a relação entre estressores diários e problemas de 

comportamento internalizante e externalizante.  

O estabelecimento de rotina diária, com regras claras e bem definidas, atende às 

necessidades da criança por segurança, promovendo sentimentos de auto-estima e controle. 

Neste sentido, os pais das crianças do grupo sem risco parecem atentos às necessidades dos 

seus filhos, além de reconhecerem a importância, para a escolarização, da supervisão e de 

condições favoráveis para a realização da lição de casa.  
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De acordo com Rutter (1985), a experiência em casa pode contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades que promovem melhor desempenho escolar, como a atenção, 

perseverança, realização da tarefa e organização do trabalho. Grolnick e Ryan (1989), ao 

investigar os estilos parentais de crianças de 3a a 6a série, constataram que a provisão de 

estrutura teve uma associação positiva com a compreensão, por parte da criança, do controle 

existente no domínio acadêmico. Entende-se, portanto, que os contextos familiares onde as 

regras são bem estruturadas promovem o ajustamento e a competência da criança na escola.  

O envolvimento das mães relativo ao desenvolvimento das crianças também pôde ser 

verificado pelo arranjo de experiências sociais, como passeios e visitas a familiares, assim 

como pela oferta de brinquedos e outros materiais promotores do desenvolvimento, como 

livros e revistas. Dessa forma, são propiciados à criança os recursos essenciais para a 

implementação de um senso de competência tanto acadêmica quanto social, favorecendo o 

maior envolvimento com as atividades escolares e melhorando o ajustamento em sala de aula 

(BRADLEY et al., 1988; GROLNICK; RYAN, 1989). 

De maneira geral, no presente estudo pode-se constatar que tanto as crianças como 

as famílias apresentam recursos promotores de desenvolvimento, que devem ser 

potencializados através de programas preventivos que focalizem as competências que já estão 

presentes e as oportunidades que podem surgir perante estas competências (WILLIAMS; 

AIELLO, 2004).  

Neste sentido, as equipes que realizam o acompanhamento das famílias em 

programas de atenção primária podem ser treinadas na identificação desses recursos.  

Quanto às situações de risco já estabelecidas, cabe aos profissionais acompanhar e 

orientar as famílias, encaminhando-as, quando necessário, para atendimento adequado na 

área.  

No caso específico da população deste estudo, os dados encontrados indicam a 
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necessidade das famílias de receber apoio e orientação para o controle do estresse associado 

tanto aos problemas de comportamento das crianças quanto às dificuldades da vida familiar 

(como por exemplo, as dificuldades financeiras). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Algumas limitações quanto aos aspectos metodológicos adotados neste trabalho 

devem ser apontadas.  

Como não é possível controlar as variáveis da criança e do contexto familiar em 

pesquisas sobre o desenvolvimento humano, os resultados obtidos a partir do delineamento 

longitudinal utilizado para investigar a persistência dos sintomas não permitem estabelecer 

relações diretas de causa e efeito, mas apenas sugerem efeitos hipotéticos, inferidos a partir 

das informações obtidas.  

A utilização de uma amostra pequena (N = 100), por sua vez, interferiu na 

composição dos grupos de comparação, que acabaram sendo constituídos por poucas crianças, 

o que afetou principalmente as análises referentes à persistência do risco. O fato de os dados 

terem sido colhidos em um só núcleo do Programa de Saúde da Família  limita a 

generalização dos resultados para outros núcleos de atenção primária e saúde da família.  

Além disso, os dados sobre o comportamento da criança foram obtidos através de 

uma única fonte de informação, no caso a mãe ou cuidador principal. Quanto a este aspecto, a 

literatura observa a necessidade de múltiplos informantes, como professores e as próprias 

crianças, que poderiam acrescentar informações esclarecedoras sobre o comportamento 

infantil em outros contextos (FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2000).  

Por outro lado, o presente estudo apresenta contribuições importantes para a área 

da prevenção e promoção da saúde mental infantil, visto que no Brasil são poucos os 

trabalhos que abordam este aspecto no atendimento de atenção primária.  
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Os resultados obtidos contribuem para normas preliminares dos instrumentos 

utilizados. A distribuição dos problemas em uma amostra balanceada quanto ao gênero, com 

faixa etária correspondente à etapa do desenvolvimento reconhecida como meninice 

intermediária, e constituída durante um procedimento de mapeamento de domicílios, lhe 

confere certa representatividade em relação à região onde os dados foram colhidos.  

Conhecer as taxas de prevalência de transtornos mentais infantis auxilia no 

planejamento dos serviços de saúde oferecidos à comunidade, sendo que a identificação dos 

indicadores de risco e de proteção associados aos principais transtornos pode fundamentar a 

implantação de programas de prevenção e de tratamento (FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 

2000). Nesse sentido, as informações alcançadas através deste trabalho poderão facilitar a 

atuação da equipe do Programa de Saúde da Família frente à população estudada, no que diz 

respeito à identificação de problemas.  

No caso deste estudo, os principais problemas relatados pelos informantes 

referiam-se à instabilidade financeira, problemas de saúde mental parental e problemas de 

comportamento da criança. Trabalhar de forma integrada com a criança e a família intensifica 

as repercussões preventivas; através da criança, a equipe pode entrar em contato com as 

adversidades enfrentadas pela família e planejar estratégias preventivas e de promoção à 

saúde mental.  

Especialmente em relação aos problemas de saúde mental parental, constatou-se a 

importância da identificação dos sintomas depressivos e de estresse por parte das mães. Essa 

identificação, seja através de um instrumento de rastreamento ou de perguntas simples sobre 

como se sentem, permite a tomada de medidas de apoio e suporte que, quanto mais precoces, 

mais eficientes se mostram na promoção do desenvolvimento infantil (LUOMA et al., 2001).    

Os resultados indicam, ainda, a possibilidade de utilização de dois instrumentos pelas 

equipes do Programa de Saúde da Família. O instrumento de rastreamento (SDQ), de 



Discussão 
 
118

aplicação rápida, além de investigar sintomas, avalia o seu impacto na própria criança, na sua 

vida familiar e escolar. O conhecimento sobre o impacto dos transtornos na vida da criança é 

essencial na medida em que permite a identificação do transtorno que realmente requer uma 

intervenção (FLEITLICH-BILYK et al., 2000). O segundo instrumento refere-se à Escala de 

Competência nas Relações Interpessoais, elaborada especialmente para este estudo, que 

mostrou ser de aplicação simples, com boa compreensão por parte dos respondentes. Este 

instrumento apresentou consistência interna satisfatória e sua utilização trouxe contribuições 

relevantes para o estudo, conforme pode ser verificado através dos resultados significativos 

obtidos. Assim, a utilização deste instrumento também seria pertinente em outras pesquisas, 

mediante estudos de aferição de suas propriedades psicométricas. 

Cabe também destacar que as informações obtidas neste estudo podem servir de 

evidência quanto à necessidade de investimentos na área de saúde mental infantil. Elas 

confirmam a concepção de que problemas de saúde mental na infância e adolescência são 

comuns e prejudicam o desempenho escolar e o relacionamento social, tendem a persistir ao 

longo do tempo, e o mais importante, que a maioria das crianças com esses problemas não são 

identificadas ou não recebem o tratamento adequado. 

Na presente pesquisa, uma parcela da população em risco encaminhada para 

atendimento especializado ainda não havia sido atendida na época em que a reavaliação foi 

realizada, devido, em parte, à grande demanda na rede pública de saúde. Sabe-se que os 

transtornos não tratados favorecem a ocorrência de problemas na vida adulta, como problemas 

de saúde mental, criminalidade, abuso de álcool e drogas, desemprego prolongado e 

dificuldades na educação dos filhos (FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2000). Portanto, a 

implantação de serviços de prevenção de transtornos mentais em crianças e adolescentes, 

além de aliviar o sofrimento da própria criança e seus familiares, reduziria a sobrecarga dos 

serviços especializados, através de um atendimento mais simples, efetivo e com menor custo. 
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Por fim, os resultados deste estudo indicam possibilidades de desenvolvimento de 

novas pesquisas abrangendo o contexto do Programa de Saúde da Família e a saúde mental do 

escolar. Uma dessas possibilidades refere-se à extensão da presente pesquisa para os demais 

Núcleos de Atenção Primária do Programa de Saúde da Família do Distrito Sanitário Oeste, 

configurando uma amostragem representativa dos indicadores de risco e de proteção ao 

desenvolvimento do escolar nesta área. Outra possibilidade de pesquisa seria acompanhar as 

crianças participantes deste estudo, ao longo do tempo, com o objetivo de verificar as 

influências dos indicadores de risco e de proteção identificados, no seu desenvolvimento 

futuro.  
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ANEXOS 
 

 

 



 

 

NEXO A - Inventário sobre Fontes de Estresse Escolar 
 
 

Nome:......................................................................................................................Sexo:..................  Idade:........................ 

Escola:....................................................................      Série:................................... 

Data: ...../...../.....                                                          Aplicador:............................ 

 
 
 

INSTRUÇÕES: Vou ler para você algumas situações que podem acontecer quando as crianças estão na escola. Em cada uma delas, vou pedir 

que você me diga se aconteceu com você neste último ano, e como você se sentiu. Eu vou pedir que você me diga o quanto cada uma delas 

aborreceu você: 

 Não aborreceu nem um pouco; 

 Aborreceu um pouquinho; 

Aborreceu bastante; 

 Aborreceu demais. 



 

  
 

Aconteceu? Como você se sentiu? Aborreceu 
você? 

 nunca algumas 
vezes 

muitas 
vezes não 

aborreceu
aborreceu 

pouco 
aborreceu 

muito 
aborreceu 

demais 

1. Fiz muitos amigos na escola. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
2. Meus pais elogiaram meus trabalhos escolares. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
3. As atividades em sala de aula ficaram difíceis. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
4. Alguns meninos ficaram me provocando no recreio ou na saída. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
5. As lições de casa eram fáceis. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
6. Precisei de ajuda para fazer a lição de casa. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
7. Minha mãe me ajudou a fazer a lição de casa. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
8. Minha mãe ficou brava comigo na hora da lição de casa. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
9. Meus pais me cobraram boas notas. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
10. Um colega me xingou. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
11. Um colega bateu em mim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
12. Meus colegas me chamaram para brincar. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
13. Um colega colocou apelido  em mim. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
14. Foi difícil fazer pergunta em sala de aula (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
15. Esqueci tudo na hora da prova. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
16. A prova foi muito difícil. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
17. Tirei nota baixa. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 



 

18. A professora me chamou na mesa dela para me ensinar. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
19. A tarefa em sala de aula foi divertida. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
20. Já fui roubado na escola. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
21. Minha professora ficou muito brava. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
22. Meus colegas fizeram muita bagunça na classe. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
23. A professora me deu uma bronca. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
24. Meus pais ficaram bravos porque eu não fui bem na escola. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
25. A professora me elogiou. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
26. Mudei de escola. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
27. Mudei de professora. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
28. Mudei de período. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
29. Fiz reforço na escola. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
30. A professora mandou bilhete para meus pais porque eu não  estava 
aprendendo direito. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

31. Já fui mandado para a diretoria. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
32. Recebi suspensão da escola. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
33. A professora mandou bilhete para meus pais porque eu não fiz a lição. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
34. A professora mandou bilhete para meus pais porque eu não me comportei 

bem em sala de aula. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

35. Minha mãe e minha professora se deram bem. (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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ANEXO B - Escala de Competência nas Relações Interpessoais 

 
 

Abaixo há uma série de descrições de comportamentos freqüentemente apresentados por 

crianças. Para cada afirmação que descreva a criança, por favor, responda de acordo com o 

comportamento dela nos últimos seis meses. Após cada afirmação estão três colunas: Não se aplica, 

Se aplica um pouco e Certamente se aplica. Se a criança com certeza apresenta o comportamento 

descrito pela afirmação, coloque um X no espaço sob a coluna "Certamente se aplica". Se a criança 

apresenta o comportamento, mas em menor grau ou menos freqüentemente, assinale no espaço sob "Se 

aplica um pouco". Se, até onde você tem conhecimento, a criança não apresenta o comportamento, 

assinale o espaço sob "Não se aplica". Por favor, responda todas as informações o melhor que você 

puder. Não se esqueça de colocar um X para cada afirmação. 

 

Nome da criança......................................................................               Sexo ......................... 

Data de nascimento........./............/............ 

Nome da Escola e série:............................................................................................................ 

 

 

               Não 

se aplica 

Se aplica 

um pouco 

Certamente 

se aplica 

 

1. Convida outras crianças para brincar.     (  ) (  ) (  ) 

2. Permanece calmo mesmo em situações tensas.   (  ) (  ) (  ) 

3. Freqüentemente tem acessos de raiva.                           (  ) (  ) (  ) 

4. Gosta mais de brincar com outras crianças do que sozinho. (  ) (  ) (  ) 

5. Obedece as regras e coopera com os outros. (  ) (  ) (  ) 

6. Assume a liderança em atividades de grupo. (  ) (  ) (  ) 

7. Tem senso de humor, se diverte com os amigos (  ) (  ) (  ) 

8. Conversa com os colegas por longos períodos. (  ) (  ) (  ) 

9. Aceita imposição de limites. (  ) (  ) (  ) 
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10. Aceita apropriadamente quando é criticado ou corrigido. (  ) (  ) (  ) 

11. Não liga para provocações; ignora quando outras crianças 
o aborrecem. 

(  ) (  ) (  ) 

12. Realiza as tarefas escolares de maneira independente. (  ) (  ) (  ) 

13. Solicita ajuda de maneira apropriada, quando necessário. (  ) (  ) (  ) 

14. Presta atenção e segue as orientações da professora na 
hora de fazer a lição de casa. 

(  ) (  ) (  ) 

15. É organizado e cuidadoso com seus brinquedos e material 
escolar. 

(  ) (  ) (  ) 

16. Inicia conversa com outras pessoas. (  ) (  ) (  ) 

17. Questiona regras ou limites que acha que são injustos. (  ) (  ) (  ) 

18. Diz ou faz coisas boas para si mesmo, é auto-confiante. (  ) (  ) (  ) 

19. Quando está realizando alguma atividade, se distrai 
facilmente. 

(  ) (  ) (  ) 

20. Sempre termina ou completa as atividades que está 
realizando (tarefa escolar, brincadeiras, etc.).  

(  ) (  ) (  ) 

21. Faz novas amizades facilmente.     (  ) (  ) (  ) 

22. É capaz de manter muitas amizades. (  ) (  ) (  ) 

23. É gentil com os companheiros.    (  ) (  ) (  ) 

24. Mantém a atenção até o final da tarefa. (  ) (  ) (  ) 

25. Consegue se controlar quando está com raiva.   (  ) (  ) (  ) 

26. É responsável em relação aos seus compromissos                 

(horário da escola, fazer lição, devolver o que pediu 
emprestado). 

(  ) (  ) (  ) 

27. Usa apropriadamente o seu tempo livre. (  ) (  ) (  ) 

 

Assinatura................................................................         Data........../.............../........... 

 

Especificar o grau de relação com a criança: Pai/mãe/professora/outros:......................... 

Obrigada pela sua colaboração.  
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ANEXO C - Documento de Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo 
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ANEXO D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Nome da pesquisa: "Identificação de condições de risco para problemas emocionais e de 

comportamento em crianças na fase escolar cadastradas em um Núcleo de Atenção Primária e 

Saúde da Família". 

 
 
Pesquisador responsável: Silvia Helena Tortul Ferriolli                            CRP:06/34899-7 

 
 
 

Informações dadas ao participante  
 
Estamos realizando uma pesquisa com crianças de seis a doze anos e suas mães ou 

responsáveis cadastradas no Núcleo da Família do Centro de Saúde e Escola da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, situado à Travessa Nossa Senhora da Penha, 55. Esta pesquisa 
visa detectar e compreender as dificuldades que as famílias cadastradas podem ter em relação 
ao comportamento de suas crianças, o que facilitaria a indicação de atendimentos ou 
orientações quando necessário. O interesse de realizar este trabalho se justifica pelas poucas 
informações disponíveis sobre as crianças cujas famílias estão cadastradas no Núcleo da 
Família. 

Inicialmente, faremos uma entrevista com a senhora para obter informações sobre suas 
condições atuais de vida e sobre o comportamento de seu filho, através de questionários 
preparados anteriormente sobre esses assuntos. Isso deverá ser realizado em uma sessão, de 
acordo com sua disponibilidade de tempo. Em seguida, faremos uma avaliação de seu filho 
(a), aplicando alguns testes e perguntas para verificarmos a sua capacidade intelectual e seu 
desempenho em leitura e escrita. Essa avaliação será realizada em uma sessão. Após essas 
entrevistas e avaliações, as crianças que apresentarem algum tipo de problema poderão ser 
encaminhadas para serviços de atendimento na comunidade, se os pais concordarem. O 
comportamento da criança e as características do ambiente familiar serão reavaliados após 
seis a oito meses, através de uma entrevista breve com a senhora. Depois disso, será oferecido 
às famílias que participarem desta pesquisa e que tiverem interesse, um programa de 
prevenção, através de alguns encontros semanais, que trará informações úteis para lidar com 
seus filhos no dia-a-dia e ajudá-los em seu desenvolvimento e em sua vida escolar.  

Esta pesquisa não traz riscos para as crianças ou suas famílias. A sua participação 
implica, apenas, na necessidade de disponibilizar alguns horários para as entrevistas e a 
avaliação do (a)  seu filho(a). 

Esta pesquisa não prevê despesas para a criança e sua família. Eventuais gastos com 
transporte e/ou decorrentes de perda de horas de trabalho serão ressarcidos com recursos 
concedidos pela FAPESP à orientadora do projeto. 

A senhora, bem como seu próprio filho (a), tem liberdade de se recusar a participar, de 
não responder a alguma pergunta e de retirar seu consentimento, a qualquer momento, caso 
alguma coisa lhes desagrade, sem qualquer problema para vocês. O acompanhamento ou 
tratamento que a senhora e sua família vêm recebendo da equipe do Núcleo continuará o 
mesmo, não havendo nenhum tipo de prejuízo, danos ou despesas caso a senhora decida 
participar da pesquisa. Nós, as pesquisadoras, estamos compromissadas com o Código de 
Ética Profissional do Psicólogo (eu e minha orientadora), assegurando total sigilo a respeito 
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dos dados obtidos e garantindo o seu direito de receber esclarecimentos atualizados em 
relação a qualquer dúvida quanto aos procedimentos, riscos, benefícios ou qualquer outra 
situação relacionada com a pesquisa.  

 
 
Eu --------------------------------------, RG -----------------, abaixo assinado(a), 

responsável pela criança -------------------------------------, estou ciente de que faço parte, 
juntamente com meu filho(a), de uma amostra de pesquisa que está sendo realizada com as 
famílias cadastradas no Núcleo da Família do Centro de Saúde e Escola da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, situado à travessa Nossa Senhora da Penha, 55. Declaro ter sido 
devidamente esclarecido (a) sobre todas as condições que constam do documento 
"Informações dadas ao participante", de que trata o Projeto de Pesquisa intitulado 
"Identificação de condições de risco para problemas emocionais e de comportamento em 
crianças na fase escolar cadastradas em um Núcleo de Atenção Primária à Saúde da Família", 
que tem como pesquisador responsável a psicóloga Silvia H. T. Ferriolli. Declaro estar ciente: 
a) do objetivo da pesquisa; b) dos procedimentos que serão utilizados; c) do ressarcimento 
promovido pela FAPESP no caso de eventuais despesas com transporte ou perda de horas de 
trabalho decorrentes da minha participação na pesquisa; d) da segurança de que não seremos 
identificados e de que será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com 
nossa privacidade; e) do direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 
qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, benefícios ou outras situações relacionadas 
com a pesquisa; f) de ter a liberdade de recusar a participar da pesquisa; g) de poder retirar o 
meu consentimento e deixar de participar da pesquisa, a qualquer momento, sem que isso 
traga prejuízo à continuidade do meu atendimento no Núcleo da Família; h) do compromisso 
de que me será prestada informação atualizada durante a pesquisa, ainda que esta possa afetar 
a minha vontade de continuar dele participando. Declaro, ainda, que concordo inteiramente 
com as condições que me foram apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade 
de participar do referido projeto. 
 

Ribeirão Preto, ......... de ................................... de 200__.   

 

                                              ----------------------------------------------------------------------- 
                                                               assinatura do responsável  
 
 
                                              ----------------------------------------------------------------------- 
                                                               nome do responsável 

 

           ----------------------------------------------------------------------- 
                                                              assinatura do pesquisador responsável  
 

 

 




