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RESUMO 
 
 

CARTAFINA, M. I. B. (2013). Crianças que convivem com a depressão materna: 
comportamento, riscos e suporte social. Dissertação de Mestrado, Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Mental, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 
Dados  empíricos recentes têm apontado para  a carência de estudos que  avaliem a 
continuidade das dificuldades  comportamentais das  crianças que convivem com a 
depressão materna, assim como, para a relevância  da avaliação de variáveis contextuais 
associadas à depressão que possam funcionar  como condições de risco ou de suporte 
frente a tal adversidade. Objetiva-se: a) comparar os indicadores comportamentais de 
crianças em idade escolar, distribuídas em dois grupos, um que convive com a depressão 
materna e outro que convive com mães sem história psiquiátrica, avaliados em dois 
momentos distintos e próximos do seu desenvolvimento; b) comparar os indicadores de 
risco e de suporte social, relativos às famílias e às crianças, apresentados pelos dois 
grupos, no segundo momento do estudo. Participaram do estudo  62 mães e seus 
respectivos filhos biológicos, com idade entre seis e 12 anos, de ambos os sexos. As 
mulheres/mães com depressão foram identificadas na atenção primária, quando 
buscavam atendimento médico, não psiquiátrico, para si. Para inclusão nos grupos 
realizou-se a avaliação clínica das mães por meio do Patient Health Questionnaire (PHQ-
9) e da  Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (SCID). Com base no diagnóstico 
psiquiátrico das mães, as crianças foram distribuídas em dois grupos: Grupo 1 (G1) - 31 
crianças cujas mães apresentaram diagnóstico de depressão, e Grupo 2 (G2) - 31 
crianças cujas mães não apresentaram diagnóstico de depressão e outros transtornos 
psiquiátricos. Procedeu-se a avaliação individual, face a face, com as mães, nos dois 
momentos  do estudo, com um intervalo de aproximadamente dois anos e meio. As mães 
responderam a um Questionário Complementar, contendo informações 
sociodemográficas, de saúde e relativas a condições de risco e de suporte, e ao 
Questionário de Capacidades e Dificuldades da Criança (SDQ), relativo a avaliação do 
comportamento das crianças. Os dados foram tratados por procedimentos estatísticos (p 
≤ 0,05). Na comparação entre grupos, verificou-se uma alta taxa de problemas 
comportamentais para ambos, sem diferenças significativas, embora o G1 tenha 
apresentado escores mais  elevados de dificuldades, em todas as escalas do SDQ. Na 
comparação entre os momentos, observou-se a presença de mais indicadores de 
problemas de comportamento no primeiro momento, para os dois grupos, com diferenças 
significativas para o escore total e problemas de relacionamento para o G1, e para as 
escalas  problemas de conduta e comportamento pró-social para o G2, embora os dois 
grupos tenham apresentado altas taxas de problemas também na segunda avaliação. 
Em relação aos indicadores de riscos, verificou-se  que o G1 apresentou, com 
significância estatística, maior exposição que o G2, também exposto a adversidades 
reconhecidas. Quanto ao suporte social, a presença das condições de proteção foi 
associada a menos problemas comportamentais nos dois grupos estudados. Constatou-
se que os dois grupos mostraram-se vulneráveis, independente da convivência com a 
depressão materna, e que melhoraram com o tempo, possivelmente em função de 
variáveis clínicas e  sociodemográficas. Ressalta-se a importância de estudos 
longitudinais e da consideração de múltiplas variáveis contextuais como condições de 
riscos e suporte ao comportamento das crianças. 
 

Palavras-Chave: Depressão, Comportamento, Crianças, Riscos, Suporte Social. 



  

ABSTRACT 
 
 

CARTAFINA, M. I. B. (2013). Children that live with maternal depression: 
behavior, risks and social support. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Saúde Mental, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 
Recent empirical data have pointed to the lack of studies that evaluate the continuity 
of behavioral difficulties of children living with maternal depression, as well as for 
assessing the relevance of contextual variables associated with depression that may 
function as risk conditions or support facing such adversity. It aims to: a) compare the 
behavioral indicators of school-age children, divided into two groups, one that 
coexists with maternal depression and other who live with mothers with no psychiatric 
history, valued at two different times and the next development; b) compare 
indicators of risk and social support for families and children, presented by two 
groups, on the second phase of the study. The study included 62 mothers and their 
biological children, aged between six and 12 years, of both sexes. Women / mothers 
with depression were identified in primary care when seeking medical care, not 
psychiatric, for themselves. For inclusion in the groups held clinical evaluation of 
mothers through the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) and the Structured 
Clinical Interview for DSM-IV (SCID). Based on psychiatric diagnosis of the mothers, 
the children were divided into two groups: Group 1 (G1) - 31 children whose mothers 
were diagnosed with depression, and Group 2 (G2) - 31 children whose mothers 
were diagnosed with depression and other disorders psychiatric. There has been an 
individual assessment, face to face, with the mothers, in both stages of the study, 
with an interval of about two and a half years. The mothers answered a 
Questionnaire Supplementary information containing sociodemographic information, 
health and conditions relating to risk and support, and the Strengths and Difficulties 
Questionnaire for Children (SDQ) on the assessment of children's behavior. The data 
were processed by statistical procedures (p ≤ 0.05). In the comparison between 
groups, there was a high rate of behavioral problems for both, with no significant 
differences, although the G1 has presented difficulties for higher scores in all scales 
of the SDQ. Comparing the times, there was the presence of more indicators of 
behavior problems at first, for both groups, with significant differences for the total 
score and relationship problems for the G1, and conduct problems scales and 
prosocial behavior for the G2, although the two groups showed high rates of 
problems also in the second evaluation. Regarding risk indicators, it was found that 
the G1, with statistical significance, greater exposure than the G2, also exposed to 
adversities recognized. Regarding social support, the presence of protective 
conditions was associated with fewer behavioral problems in both groups. It was 
found that the two groups were vulnerable, regardless of living with maternal 
depression, and both improved with time, possibly due to clinical and 
sociodemographic variables. It is noteworthy the importance of longitudinal studies 
and consideration of multiple contextual variables as risk conditions and support 
conditions to children's behavior. 
 
Keywords: Depression, Behavior, Children, Risks, Social Support. 
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1.1.  Fatores de Risco e Proteção ao Desenvolvimento Infantil 

 

Os organismos, em diferentes níveis hierárquicos, obedecem a leis 

semelhantes em seus processos de desenvolvimento e evolução, funcionando como 

sistemas, desde o embrionário até os de maior complexidade social, visando um 

equilíbrio dinâmico. Para que haja equilíbrio, as forças precisam atuar em 

complementaridade, visando à manutenção e a harmonia do sistema. Assim, o 

desenvolvimento humano pode ser compreendido a partir das concepções que 

caracterizam os sistemas dinâmicos, decorrentes das relações que, de acordo com 

as pré-disposições genéticas, cada individuo estabelece com os contextos 

ambientais e sociais (Sifuentes, Dessen & Oliveira, 2007). 

O individuo, segundo Sifuentes et al. (2007), vivencia mudanças e 

continuidades ao longo de todo o seu processo de desenvolvimento, definindo 

escolhas de acordo com certos padrões e limites, conforme os processos de 

construção sócio-históricos. Em se tratando do curso de vida, momentos como a 

infância, a adolescência e demais estágios exemplificam os padrões desenvolvidos 

pelo individuo em suas interações e reconstruções com o ambiente.  

Dentre os períodos de desenvolvimento, a infância caracteriza-se como o 

estágio no qual ocorrem múltiplas aquisições, sendo marcada por períodos 

sensíveis, caracterizados por experiências positivas e negativas que podem 

repercutir de diferentes maneiras, em função das circunstâncias de vida, das 

características individuais, do suporte e proteção do meio e dos riscos acumulados 

de etapas prévias do desenvolvimento (Rutter, 1987; Miller, 1996). A exemplo dos 

outros períodos de desenvolvimento, as aquisições desse período favorecem 

condições e direções para o desenvolvimento futuro, permitindo a inserção da 
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criança em contextos diversos e possibilitando trocas de experiências que fornecem 

elementos para a constituição de suas concepções relativas às suas capacidades, 

habilidades e posicionamentos frente à vida (Poletto, Wagner & Koller, 2004). 

Na infância, a faixa etária dos seis aos 12 anos corresponde ao período 

escolar, caracterizando-se pela relevância das experiências acadêmicas e de 

socialização. As crianças nessa faixa etária experimentam a necessidade de 

aprender com os adultos e desejam mostrar-se competentes e com capacidade 

produtiva (Marturano & Loureiro, 2003). 

Segundo Poletto et al. (2004) o sentimento positivo em relação à escola 

pode ser visto como um fator de proteção, já que esta, ao proporcionar 

oportunidades para o desenvolvimento de habilidades, contribui para potencializar a 

capacidade de resiliência. Marturano e Loureiro (2003) de modo semelhante 

afirmam que a maneira como as crianças aprendem, o desempenho escolar e o 

valor a ele atribuído podem constituir-se em condições de proteção ou de 

vulnerabilidade para o desenvolvimento. As vivências de menos valia podem 

acentuar as dificuldades já existentes ou favorecer o aparecimento de novas 

dificuldades comportamentais e emocionais, enquanto o bom desempenho pode 

favorecer a superação de dificuldades.  

Algumas crianças apresentam problemas em seu desenvolvimento, os quais 

podem estar relacionados à condições diversas e serem compreendidas por 

diferentes teorias. Dentre as abordagens que se ocupam do desenvolvimento infantil 

encontra-se a Psicopatologia do Desenvolvimento, a qual se propõe a entender as 

dificuldades adaptativas que podem ocorrer durante o curso do desenvolvimento 

humano como uma forma de prevenir os problemas, tendo como um dos seus 
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principais pressupostos que para a compreensão do desenvolvimento típico é 

necessário que se conheça também o desenvolvimento atípico (Bee, 2003).  

A perspectiva desenvolvimental integra a compreensão da patologia e do 

desenvolvimento típico, no sentido de considerar o funcionamento comportamental e 

biológico como partes de um sistema geral de regulação e adaptação, onde o 

indivíduo e o contexto atuam juntos. Nesse sentido, destaca-se a importância do 

ambiente como um contexto do desenvolvimento, podendo acentuar ou minimizar 

possíveis adversidades no curso da vida, que se configuram como fatores de risco e 

proteção. De forma breve abordar-se-á a seguir alguns conceitos básicos propostos 

por essa abordagem. 

Miller (1996) define risco como uma condição adversa que impede o 

desenvolvimento normal do indivíduo, contribuindo para o surgimento de 

psicopatologias e problemas psicossociais, os riscos podem ser de natureza 

biológica, psicológica ou social. Yunes e Szymanski (2001), referem os fatores de 

risco como eventos que dificultam o desenvolvimento, favorecendo o aparecimento 

de problemas físicos, emocionais e sociais. O impacto do risco é também 

dependente da forma como o evento é percebido, das experiências anteriores e 

características do ambiente, que podem se configurar como uma condição de 

vulnerabilidade ao desenvolvimento. Segundo, Sapienza e Pedromônico (2005) os 

fatores de risco podem ser vistos como variáveis que aumentam a probabilidade de 

que ocorra algum efeito indesejável para o desenvolvimento. 

Outro conceito a ser destacado é o de condições adversas, definidas como 

aquelas em que experiências negativas duradouras ou repetitivas são esperadas ou 

observadas, como passíveis de causar efeitos negativos para a adaptação do 
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indivíduo, envolvendo geralmente múltiplos fatores de estresse (Masten & Gewirtz, 

2006).   

Por outro lado, os fatores de proteção, de acordo com Masten e Gewirtz 

(2006), podem ser compreendidos como mecanismos capazes de dificultar a ação 

dos fatores de risco, permitindo ao individuo modificar suas respostas frente às 

situações adversas, possibilitando um desenvolvimento saudável, o que não 

significa a anulação do risco. 

Considera-se que os mecanismos de proteção atuam na presença de uma 

situação considerada de risco e possuem quatro funções principais: (1) reduzir o 

impacto dos riscos; (2) reduzir as reações negativas em cadeia que seguem a 

exposição do individuo à situação de risco; (3) estabelecer e manter a auto-estima e 

a auto-eficácia, através de relações de apego seguras e sucesso no cumprimento 

das tarefas do cotidiano; (4) criar oportunidades para reverter os efeitos do estresse 

(Rutter, 1987). 

Destaca-se, ainda, que algumas pessoas expostas a condições adversas 

podem superar tais dificuldades, reagindo com flexibilidade diante de circunstâncias 

desfavoráveis, apresentando resposta positiva aos desafios e às dificuldades. Essa 

capacidade de recuperação e superação é definida como resiliência, a qual 

caracteriza-se pela capacidade do ser humano em responder as demandas da vida 

de forma positiva, apesar das adversidades (Rutter, 2006). Segundo Yunes (2003), a 

resiliência não é uma característica ou traço individual, ou seja, não se refere a 

atributos pessoais do individuo, mas às condições que podem favorecer aquele 

individuo tornar-se resiliente ou não, conforme o momento em questão. Por sua vez, 

Garcia, Brino e Wiliams (2009) reafirmam a resiliência como uma conseqüência da 

interação entre os fatores de risco, a intensidade e duração desses fatores e a ação 
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dos fatores de proteção dispensados ao indivíduo ou ao seu ambiente, resultados do 

suporte social advindo de relações familiares satisfatórias, da escola e da 

comunidade. 

Considera-se que a presença de suporte e de proteção pode favorecer a 

adaptação do indivíduo às exigências cotidianas, resistindo às adversidades, 

caracterizando assim, a resiliência, compreendida como uma resposta única às 

experiências individuais e familiares. Tais respostas são efetivas e fortalecedoras 

frente à situações de risco, já que os mesmos estressores podem ser vivenciados de 

diferentes maneiras por diferentes pessoas (Poletto et al., 2004). 

Segundo, Yunes e Szymanski (2001) são necessários estudos que ampliem 

o entendimento sobre os processos e mecanismos de risco e de proteção, no intuito 

de promover a compreensão de características e variações individuais frente as 

diversas possibilidades de reação às adversidades, sobretudo no que diz respeito 

aos riscos psicossociais ou socioculturais. 

Sob tal perspectiva, na infância, o contexto familiar de desenvolvimento se 

reveste de importância. A família é considerada, por Kreppner (2000), como a 

primeira instituição social com a qual o individuo tem contato e atua como um 

sistema de transmissão de valores, crenças e significados presentes na sociedade, 

exercendo grande influência na formação e no comportamento do individuo.  

O ambiente familiar, segundo Marturano e Ferreira (2004), funciona como 

suporte para o desenvolvimento da criança, sendo que os recursos presentes neste 

ambiente podem funcionar como promotores do desenvolvimento. De modo 

semelhante, condições de risco que incidem sobre esse ambiente podem também 

dificultar o desenvolvimento infantil. Assim, o contexto familiar onde o indivíduo se 
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desenvolve pode contribuir tanto como fonte de competência como condição de 

adversidade ao desenvolvimento.  

Diversas variáveis do contexto familiar podem ser consideradas como 

condições potenciais de risco na infância e na adolescência, dentre estas inclui-se a 

psicopatologia dos pais. Nesse estudo ocupar-se-á da condição de risco relacionada 

à depressão materna.  

A depressão é um transtorno mental que atinge cerca de 121 milhões de 

pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2009), e está entre as principais causas de incapacidade funcional, prejuízo na 

qualidade de vida, diminuição da produtividade no trabalho, em razão da 

sintomatologia, da duração e da multiplicidade de indicadores de disfunção e 

sofrimento. É caracterizada por significativas alterações de humor ou afeto, tristeza, 

apatia, diminuição da capacidade de concentração, da autoestima e da 

autoconfiança, pior funcionamento social e maior utilização de recursos de saúde 

(Fleck et al., 2002, 2009; Kim, 2008). 

A prevalência anual de depressão na população geral varia de 3 a 11%, 

sendo um dos transtornos mentais mais freqüentes, com uma maior incidência em 

mulheres, considerando estudos realizados em diversos países, mediante a 

aplicação de diferentes instrumentos de avaliação e critérios diagnósticos 

operacionais. A razão entre as taxas de prevalência em mulheres e homens tem 

variado com uma média de duas mulheres para cada homem (Fleck et al., 2009; 

Andrade, Viana & Silveira, 2006), e a faixa etária de início está entre 20 e 40 anos - 

média de 27 anos, o que favorece a presença da depressão em muitas 

mulheres/mães (Lima, 1999). Considerando tais características, destaca-se a 
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importância de se estudar a influência da depressão materna para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

 

 

1.2. Depressão Materna e o Impacto para o Comportamento da Criança  

na Fase Escolar - Estudos Transversais e Longitudinais 

 

Nesse tópico abordar-se-á o impacto da depressão para o comportamento 

de escolares, destacando-se estudos transversais e longitudinais. 

A psicopatologia dos pais configura-se como um fator de risco ao 

desenvolvimento infantil, em especial a depressão materna, a qual tem sido 

reconhecida como uma condição de adversidade à adaptação da criança e ao 

desempenho de tarefas típicas de desenvolvimento (Mian, Tango, Lopes & Loureiro, 

2009).  

Como a depressão tem um curso normalmente recorrente, as 

mulheres/mães diagnosticadas com esse transtorno psiquiátrico apresentam 

comportamentos que podem afetar a relação mãe-filho, com efeitos negativos para o 

desenvolvimento das crianças, pois, em geral, elas tendem a se mostrar menos 

responsivas em relação aos cuidados, afeto e atenção com os filhos, e a expressar 

mais tristeza e raiva quando comparadas as mães sem depressão (Silk et al., 2009).  

Nesse sentido, a depressão materna afeta não somente a mãe, como 

também seus filhos. Com base em ampla revisão da literatura Elgar, McGrath, 

Waschbusch, Stewart e Curtis (2004) e Mendes, Loureiro e Crippa (2008) 

constataram que as crianças que convivem com a depressão materna, em 

comparação a crianças que convivem com mães sem história psiquiátrica, 
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apresentam prejuízos nos domínios emocional, comportamental e cognitivo. De 

acordo com Goodman e Gotlib (1999), quatro mecanismos possibilitam a 

compreensão da transmissão da psicopatologia para as crianças: a hereditariedade, 

a disfunção de mecanismos neuroreguladores, os comportamentos e afetos 

negativos da mãe, e condições do ambiente estressante onde a criança vive. 

Consideram que tais fatores interferem no ambiente familiar e social, afetando 

diretamente as demandas da criança.  

O impacto das condições de adversidade ao desenvolvimento tem sido 

estudado predominantemente pela associação de tais condições aos desfechos 

esperados, ou seja, às respostas às demandas típicas de cada período, do ponto de 

vista desenvolvimental. As respostas das crianças às demandas das tarefas 

desenvolvimentais são influenciadas pelas transações dentro dos diversos sistemas 

sociais em que estão inseridas, os quais além de estabelecer critérios de 

competência, também promovem suporte para o seu cumprimento. 

No período escolar, as principais tarefas típicas de desenvolvimento 

envolvem a socialização e o desempenho acadêmico, segundo Marturano e Loureiro 

(2003), nesse período os indicadores relativos ao comportamento e a realização 

acadêmica das crianças se revestem de importância. 

O impacto da depressão materna para o comportamento infantil, no período 

escolar, tem sido estudado e avaliado por meio da identificação de manifestações de 

problemas de comportamento internalizantes e externalizantes por parte das 

crianças. Conforme Achenbach et al. (2008) os comportamentos internalizantes se 

caracterizam como distúrbios pessoais, a saber ansiedade, retraimento, depressão e 

sentimento de inferioridade, enquanto os externalizantes envolvem características 
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de desafio, impulsividade, agressão, hiperatividade, favorecendo os conflitos com o 

ambiente.  

 

• Estudos Transversais 

 

Em geral, os estudos transversais têm avaliado o comportamento das 

crianças filhas de mães com transtorno depressivo em comparação ao 

comportamento das crianças filhas de mães sem transtornos psiquiátricos, 

ratificando que existe uma maior probabilidade de as crianças filhas de mães com 

depressão apresentarem mais problemas comportamentais internalizantes e/ou 

externalizantes, como detalhado nos estudos apresentados a seguir.  

Drabick, Beauchaine, Gadow, Carlson, e Bromet (2006) analisaram os 

fatores de risco para problemas de conduta e sintomas depressivos em crianças 

ucranianas, em uma amostra de 600 díades mãe-criança, de 10 a 12 anos, de 

ambos os sexos. Observaram, por meio de medidas de autorelato, que a depressão 

materna foi correlacionada positivamente a problemas de conduta, labilidade 

emocional e problemas de atenção para os meninos, e a sintomas depressivos para 

as meninas. 

Problemas comportamentais também foram associados ao prejuízo no 

desenvolvimento de estratégias de regulação emocional em crianças filhas de mães 

com depressão, tal como relatado por Silk, Shaw, Skuban, Oland, e Kovacs (2006), 

que avaliaram as estratégias de regulação emocional usadas por essas crianças em 

comparação a crianças filhas de mães sem transtornos psiquiátricos. Os filhos de 

mães com depressão demonstraram dificuldades em distrair a sua atenção de um 

estímulo estressante, com habilidades menos flexíveis para mudar o foco de 
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atenção. Ao analisar tais dados, os autores relataram que a depressão materna 

afeta a família e promove insegurança emocional para a criança. Ressaltaram, 

ainda, que esta dificuldade é maior entre os escolares, já que se trata do período de 

aumento da aquisição de habilidades de regulação emocional, o que é primordial 

para o desenvolvimento adaptativo das crianças. As crianças com problemas de 

comportamento externalizantes apresentam também maior risco para dificuldades 

acadêmicas, de rejeição por parte dos pares, além de conflitos com a família e 

professores, e tais dificuldades quando do convívio com mães com transtorno 

depressivo podem ser potencializadas (Olson, Bates, Sandy, e Lanthier, 2000).  

Outro aspecto abordado diz respeito ao relacionamento mãe-criança, 

verificado por Shannon, Beauchaine, Brenner, Neuhaus e Kopp (2007), quando da 

análise de preditores de resiliência para 180 díades mães-crianças, essas com idade 

variando entre oito e 12 anos. Por meio de medidas de autorelato, clinicas e 

observacionais, os autores apontaram para o predomínio de manifestações de 

ansiedade e depressão para as crianças que convivem com a depressão materna 

em comparação aquelas que não convivem com mães com transtornos 

psiquiátricos. Ainda, com relação as interações, as mães com depressão têm sido 

descritas como tendo dificuldade de prover atenção e cuidados de carinho e afeto 

essenciais às crianças, o que está comumente associado a problemas emocionais, 

de baixa auto-estima, de comportamento, de relacionamento social, de 

agressividade, de hiperatividade (Leiferman, 2002; Shannon et al., 2007). 

Por sua vez, Feder et al. (2008) destacaram o impacto negativo da 

depressão materna para o funcionamento psicossocial infantil e para sintomas de 

depressão das crianças, ao buscarem verificar se a convivência com a depressão 

materna era preditora de problemas comportamentais, de ansiedade, depressão 
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infantil e de funcionamento psicossocial pobre, comparativamente a crianças filhas 

de mães sem histórico depressivo. O estudo foi conduzido com uma amostra de 

imigrante hispânicos, com 35 mães e 58 crianças de ambos os sexos, com idade 

entre oito e 17 anos. Os resultados demonstraram que crianças filhas de mães com 

depressão, em comparação as crianças filhas de mães sem depressão, 

apresentaram significativamente menor funcionamento psicossocial, com uma pior 

qualidade no relacionamento com os pais e colegas, e tiveram ainda maiores taxas 

de transtorno depressivo, de transtorno de ansiedade, de comportamento desafiante 

e de indicador de alguma desordem psiquiátrica. Relataram também, que 26,9% das 

crianças filhas de mães depressivas tinham história de ideação suicida. 

A relação entre o transtorno depressivo materno prévio e atual, e os 

sintomas externalizantes e internalizantes das crianças foi analisada por Foster, 

Garber e Durlak (2008), por meio de instrumentos de avaliação da depressão 

materna, da avaliação da saúde mental das crianças e da avaliação da interação 

mãe-criança por meio de questionário especifico. Participaram do estudo 204 mães 

e crianças, essas de ambos os sexos, com idade entre 11 e 12 anos. Os resultados 

apontaram para o impacto negativo da depressão materna para a interação mãe-

criança, com a presença de mais sintomas externalizantes, e ainda constataram a 

associação dos sintomas depressivos atuais das mães a mais comportamento 

externalizantes das crianças. 

A depressão materna foi associada a problemas afetivos, depressivos e 

desafiante-opositores de crianças e jovens, tal como foi verificado por Jaser et al. 

(2008). Os autores examinaram o humor materno, as respostas dos adolescentes ao 

estresse, e sintomas internalizantes e externalizantes, de uma amostra constituída 

de 72 díades mãe-criança, essas de ambos os sexos e idade entre 11 e 14 anos.  
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Verificaram que as mães com história de depressão relataram mais sintomas 

depressivos recorrentes e exibiram significativamente mais tristeza durante as 

tarefas interativas, se comparadas com mães sem história de depressão. Por sua 

vez, os filhos de mães com história de depressão apresentaram mais sintomas de 

problemas afetivos e problemas desafiantes opositores, bem como sintomas 

depressivos, e tiveram mais altos níveis de autorelato de reatividade ao estresse 

quando comparados aos filhos de mães sem história de depressão. Os autores 

sugeriram ainda, que os efeitos negativos da depressão materna para os filhos 

podem ser persistentes, a menos que as mães submetam-se a tratamento ou que os 

sintomas estejam próximos de serem completamente eliminados. 

O perfil comportamental, as autopercepções e os eventos de vida 

experimentados por crianças que convivem com a depressão materna, em 

comparação a crianças que experimentam o convívio com mães sem história 

psiquiátrica, foi estudado por Mian et al. (2009), tendo por fontes de dados 40 díades 

mãe-criança, essas com idade de sete a 12 anos. As mães, provenientes de uma 

amostra clínica, foram recrutadas nos Núcleos do Programa de Saúde da Família e 

em um Ambulatório de Saúde Mental. Os resultados destacaram que as crianças 

filhas de mães depressivas apresentaram mais problemas de comportamento em 

relação as crianças filhas de mães sem história psiquiátrica, e sugeriram, ainda, que 

80% das crianças filhas de mães com depressão apresentaram pontuações 

sugestivas da necessidade de atendimento psicológico ou psiquiátrico. 

Em outro estudo, Piché, Bergeron, Cyr e Berthiaume (2011) investigaram os 

efeitos da interação entre transtornos depressivo e/ou de ansiedade maternos, as 

características individuais, familiares e socioeconômicas para os sintomas 

externalizantes de crianças de 6 a 11 anos de idade. A amostra foi recrutada do 
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Quebec Child Mental Health Study (QCMHS), um estudo epidemiológico transversal, 

conduzido com 1490 crianças de ambos os sexos. Por meio de medidas de 

avaliação e autorelato, os autores verificaram mais sintomas externalizantes para as 

crianças expostas a depressão e/ou ansiedade materna, assim como verificaram 

associação com baixos níveis de cuidados ou de comportamentos punitivos 

maternos. 

Ao analisar tais estudos transversais, verifica-se o predomínio do impacto 

negativo da depressão materna para o comportamento das crianças no período 

escolar, e configura-se a questão relativa à continuidade de tais dificuldades ao 

longo do desenvolvimento. Tal questionamento pode ser verificado com mais 

vantagens metodológicas nos estudos longitudinais. Os estudos de segmento ou 

longitudinais espelham a seqüência natural dos fatos, obedecendo a um 

delineamento natural em que um grupo de indivíduos é acompanhado durante um 

período de tempo variável, ou seja, pesquisadores estudam a mesma amostra mais 

de uma vez, com base nos parâmetros de interesse estabelecidos para o estudo 

(Campana, 1999). Na seqüência apresentar-se-á alguns estudos longitudinais e 

seus principais resultados relativos ao impacto da depressão materna para o 

comportamento das crianças. 

 

• Estudos Longitudinais 

 

As associações entre os síntomas depressivos maternos e as percepções 

das mães sobre seus filhos foram analisadas por Luoma, Kaukonen, Mäntymaa, 

Puura e Tamminen. (2004), em um estudo longitudinal, com 119 díades mãe-bebê 

acompanhadas a partir do terceiro trimestre da gravidez por, aproximadamente, 10 
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anos. Os sintomas depressivos das mães e a percepção delas a respeito de seus 

primogênitos foram avaliados durante o pré-natal, pós-natal, quando a criança tinha 

entre quatro e cinco anos e, novamente com oito e nove anos de idade. As mães 

responderam ao Neonatal Perception Inventory (NPI), sobre sua percepção em 

relação ao comportamento dos bebês, durante a gravidez (T1) e, novamente, 

quando o bebê havia completado dois meses (T3), quando as crianças estavam com 

quatro e cinco anos de idade (T5) e com oito e nove anos (T6), as mães 

completaram o questionário Child Behavior Checklist (CBCL) utilizado para a 

identificação dos sintomas internalizantes e externalizantes das crianças, 

delimitando competências e dificuldades, segundo o relato dos pais. Os resultados 

do estudo sugeriram que o impacto negativo da depressão materna para a criança 

se agravou com o tempo, em função da exposição cumulativa a fatores de risco 

durante o desenvolvimento, reduzindo a capacidade de adaptação das mesmas.   

As associações entre as variáveis temperamento infantil, ambiente familiar e 

depressão materna como preditores de problemas comportamentais infantis foram 

verificadas por Leve, Kim e Pears (2005), em um estudo com crianças de ambos os 

sexos, com idade entre cinco e 17 anos. A amostra contou com 337 mães e 

crianças, estas avaliadas nas idades cinco, sete, 10, 14 e 17 anos, sendo que a 

depressão materna foi avaliada somente quando as crianças tinham cinco anos. Os 

principais resultados demonstraram a correlação entre os preditores avaliados e os 

problemas comportamentais, destacando o impacto da depressão materna sobre o 

temperamento infantil e do ambiente familiar sobre os problemas comportamentais 

das crianças. A depressão materna exerceu um impacto negativo para problemas de 

internalização (meninas) e externalização (ambos os sexos).  
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Com base em estudo longitudinal realizado com 379 famílias, por meio de 

avaliações diversas, Essex et al. (2006) acompanharam as crianças desde o período 

gestacional até os nove anos de idade, verificando para meninos e meninas a 

presença de baixo desempenho escolar e de problemas cognitivos, além de 

dificuldades de socialização e interação com os pares e/ou familiares, evidenciadas 

na transição para a fase escolar, principalmente para meninos. 

Em estudo realizado por Cortes, Fleming, Catalano, e Brown (2006) foi 

verificada a diferença entre gênero e a associação entre depressão materna e a 

trajetória da depressão das crianças, em um período de oito anos. A amostra foi 

composta por 834 mães e crianças de ambos os sexos, com idade entre oito e 15 

anos, recrutadas de um estudo maior relativo a saúde infantil, a etiologia dos 

problemas comportamentais e o desenvolvimento de intervenções preventivas. Os 

resultados apontaram que 74% das mães foram diagnosticadas como depressivas e 

que as crianças filhas destas mães, relataram para si altos níveis de depressão. O 

estudo demonstrou a associação entre o percurso da depressão infantil e a 

convivência com a depressão materna, verificando diferenças entre meninas e 

meninos, a saber as garotas apresentaram-se mais vulneráveis que os garotos ao 

efeito da depressão materna no início da adolescência, enquanto no período 

escolar, tanto meninos quanto meninas tiveram taxas de depressão elevadas e 

similares, quando da convivência com a depressão materna. Na adolescência os 

escores dos garotos declinaram rapidamente, enquanto que as garotas mantiveram 

os altos níveis de depressão. Os autores concluíram que a convivência com a 

depressão materna para as meninas tem um impacto maior que para os meninos, 

com altas taxas de depressão no início da adolescência. 
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O efeito dos sintomas depressivos maternos na trajetória de problemas 

comportamentais internalizantes e externalizantes das crianças foi abordado no 

estudo de Chang, Halpern e Kaufman (2007), realizado num período de dez anos, 

estudando ainda o envolvimento positivo do pai como fator moderador desta 

associação. A amostra contou com 6552 mães e crianças, com idade entre quatro e 

14 anos, de ambos os sexos. Os resultados do estudo mostraram que o efeito 

adverso dos sintomas depressivos das mães na trajetória de problemas 

comportamentais das crianças foi influenciado pela presença ou não do 

envolvimento positivo do pai, sendo que maiores taxas de envolvimento positivo do 

pai foram associadas com a diminuição de problemas para as crianças, atenuando o 

efeito da depressão materna para o desenvolvimento de problemas 

comportamentais das crianças. Na primeira avaliação, 15,8% das crianças 

apresentavam problemas internalizantes e 23,4% da amostra de mães tinha 

depressão. Na segunda avaliação, após 10 anos, os autores relataram que: os 

problemas internalizantes diminuíram ao contrário dos externalizantes que se 

mantiveram, e a depressão materna foi positivamente associada com a trajetória de 

problemas externalizantes durante todo o tempo, mas o mesmo não ocorreu com 

relação aos problemas internalizantes. Destacaram ainda, o efeito protetor do 

envolvimento positivo do pai, como variável protetora, estatisticamente significativa 

para crianças filhas de mães depressivas e não depressivas. 

A influência mútua dos comportamentos de pais e filhos foi estudada por 

Hipwell et al. (2008), com uma amostra de 2451 mães e crianças, as quais eram 

participantes do “The Pittsburg Girls Study” (PGS), um estudo longitudinal sobre o 

desenvolvimento de problemas de conduta em garotas. Verificaram que o pouco 

afeto dos pais e o excesso de punição foram preditores do aumento de problemas 
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de conduta e depressão em meninas, com idade entre sete e 12 anos, verificando 

também que essa relação pode ser recíproca, ou seja, os problemas de conduta e a 

depressão das jovens foram preditores de relacionamentos com menos afeto e 

aumento das práticas punitivas dos pais.  

A associação direta entre a redução dos sintomas psiquiátricos das crianças 

em relação com a melhora das mães foi observada também por Pilowsky et al. 

(2008) ao examinarem as mudanças nos sintomas psiquiátricos e no funcionamento 

global das crianças filhas de mães com diagnóstico de depressão maior, um ano 

após o início do tratamento das mães. A amostra foi composta por 151 mães e 

crianças, essas com idade entre sete e 17 anos, de ambos os sexos, provenientes 

do projeto STAR*D-Child, um estudo amplo que avalia a influência do tratamento da 

depressão materna para as crianças. Relataram que antes do inicio do tratamento 

um terço das crianças apresentavam alguma desordem psiquiátrica, e 

aproximadamente a metade possuía histórico de transtornos psiquiátricos ao longo 

da vida. Após um ano de tratamento 57% das mães apresentaram melhora e as 

dificuldades das crianças diminuíram significativamente no ano do tratamento das 

mães, excepcionalmente nos primeiros seis meses. A diminuição do número de 

sintomas psiquiátricos foi associada com a diminuição da gravidade da depressão 

materna, principalmente para os transtornos depressivos e comportamentais das 

crianças. Contudo, a diminuição dos sintomas psiquiátricos das crianças não pôde 

ser apontada como uma razão predominante para a melhora das mães, não sendo 

constatada uma influência mútua. O estudo evidenciou que o tratamento continuado 

da depressão materna até sua remissão mostrou-se associado com a diminuição 

dos sintomas para as crianças. 
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Em outro estudo longitudinal, Barker e Maughan (2009) buscaram identificar 

se os riscos medidos precocemente (no parto e pós-parto) associados à família, à 

criança, às experiências da criança, e as potenciais diferenças de gênero tinham 

impacto para os problemas de conduta com início precoce, tendo como foco a 

observação de trajetórias distintas do desenvolvimento, da infância à adolescência. 

A amostra fez parte de um estudo maior (Avon Longitudinal Study of Parents and 

Children) e contou com 7.218 mães e crianças, de ambos os sexos, avaliadas em 

sete momentos - antes do parto, ao quatro, sete, oito, 10, 12 e 13 anos de idade. 

Utilizaram o SDQ - Questionário de Capacidades e Dificuldades, respondido pelas 

mães em todos os momentos, a partir da segunda avaliação. Observaram quatro 

trajetórias de desenvolvimento: (1) problemas de conduta precoces persistentes, (2) 

problemas de conduta limitados à infância, (3) problemas de conduta com início na 

adolescência, e (4) crianças com baixo envolvimento em problemas de conduta.  

Para os meninos, com trajetória persistente de problemas de conduta, os 

preditores significativos foram baixos níveis de educação materna e altos índices de 

gravidez na adolescência, problemas da mãe com a polícia e uso de cigarro na 

gestação, altos índices de exposição à depressão materna e ansiedade (tanto na 

gestação quanto no pós-parto), práticas educativas coercitivas, crueldade do 

parceiro com a mãe, baixo suporte emocional para as mães, além disso, as mães 

relataram não sentirem prazer com seus filhos. Para as meninas com trajetória 

persistente de problemas de conduta, os preditores significativos foram: baixo nível 

socioeconômico, mães coabitando com seus companheiros, altos níveis de 

temperamento descontrolado por parte da criança, mães com altos níveis de 

depressão pós-parto e ansiedade (na gestação e pós-parto), práticas educativas 

coercitivas, violência doméstica do parceiro com a mãe, baixo suporte emocional 
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para as mães, e o relato das mães de não sentirem prazer em conviver com suas 

filhas.  

Diferenças entre os gêneros foram estudadas por Blatt-Eisengart, Drabick, 

Monahan e Steinberg (2009) objetivando verificar as relações entre sintomas 

depressivos maternos, comportamento parental materno e sintomas externalizantes 

das crianças aos 24 meses e na primeira série do ensino fundamental. A amostra 

contou com 1364 crianças, parte de um estudo longitudinal maior do NICHD - 

Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano. Utilizaram entre 

outros instrumentos o CBCL para avaliar o comportamento externalizante das 

crianças, e a Center for Epidemiological Studies Depression Scale - CES-D para 

avaliar os sintomas depressivos maternos, ambos respondidos pelas mães nos dois 

momentos. Detectaram que os meninos apresentaram um alto nível de 

externalização na primeira série do ensino fundamental em relação às meninas, o 

que mostrou-se diretamente associado ao controle rígido por parte da mãe; os 

sintomas externalizantes de meninos e meninas pré-escolares foram associados à 

intrusividade materna; os sintomas externalizantes aumentaram de acordo com o 

aumento do tempo de convivência com a depressão materna, principalmente em 

relação às meninas. 

Cortes, Fleming, Catalano e Brown (2009) buscaram compreender as 

relações entre humor depressivo materno e fatores de risco associados com o 

consumo de álcool, cigarro e maconha na adolescência, avaliado em vários 

momentos. Participaram do estudo 792 crianças, de ambos os sexos, recrutadas de 

um estudo longitudinal maior Raising Healthy Children Project, avaliadas 

anualmente, a partir da terceira série do ensino fundamental até o terceiro ano do 

ensino médio. Observaram: um pequeno aumento de comportamentos antissociais 
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de acordo com o aumento da idade das crianças; verificaram associações mais 

consistentes entre o comportamento antissocial infantil e o uso de substâncias na 

adolescência; as crianças com altos escores para depressão e comportamento 

antissocial apresentaram alto nível de uso de álcool; o humor depressivo materno foi 

associado ao uso de cigarro em adolescentes e ao estágio inicial de uso de 

maconha; as correlações de depressão da criança e comportamento antissocial 

foram mais significativas para o sexo masculino; e o uso de cigarro pela mãe foi 

associado positivamente a todos os outros fatores de risco. 

A continuidade entre problemas de saúde mental entre mães e filhas foi 

objeto de estudo de Loeber, Hipwell, Basttista, Sembower, e Stouthamer-Loeber 

(2009) visando examinar a correspondência entre tais problemas em diferentes 

idades e investigar se múltiplos problemas da mãe estavam associados a problemas 

múltiplos das filhas durante a infância. Participaram do estudo 1.931 famílias, com 

meninas de sete a 11 anos, participantes do Pittsburgh Girls Study (PGS). 

Observaram em todas as idades (sete a 11 anos) a associação significativa entre 

problemas de conduta da mãe e da filha. Dos nove aos 11 anos observaram: 

correlação significativa entre a depressão materna e o humor depressivo das filhas, 

e entre problemas somáticos da mãe e da filha, sendo que as mães com problemas 

múltiplos de saúde mental apresentaram mais chances de terem uma filha com dois 

ou mais problemas de saúde mental, assim como o humor depressivo das meninas 

foi preditor da redução do afeto materno, enquanto problemas de conduta das 

crianças foram preditores do aumento de punição física. 

Os fatores de risco para saúde mental de crianças de baixa renda foram 

examinados por Goodman, Fleitlich-Bilyk, Patel, e Goodman (2007) em estudo com 

escolares brasileiros de sete a 14 anos, avaliados em dois momentos, com um 
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intervalo de tempo de aproximadamente três anos. Verificaram que as 

manifestações internalizantes foram mais comumente associadas ao gênero 

feminino e manifestações externalizantes ao gênero masculino. 

Ao se analisar os dados dos estudos transversais e longitudinais 

apresentados, verifica-se que esses apontaram para a co-ocorrência de outros 

estressores que agem conjuntamente com a depressão materna, o que será 

abordado no próximo tópico. 

 

 

1.3. Depressão Materna e Riscos Associados 

 

Os problemas comportamentais apresentados pelas crianças quando da 

convivência com a depressão materna também podem ser associados à exposição a 

outros riscos múltiplos e variados (Walker et al., 2007), visto que os risco são 

potencializados quando a depressão materna não se constitui como o único evento 

estressor.  

Os fatores de risco contribuem para o surgimento e manutenção dos 

problemas, e estão associados às características das mães, das crianças, aos 

processos familiares e às influências dos pares, comunidades e escolas 

(Szelbracikowski & Dessen, 2007). Ford et al. (2004) destacaram a importância de 

investigar diversos fatores de risco individuais, familiares e ambientais 

simultaneamente, em consonância ao ressaltado por Sameroff e Fiese (2005), Kim-

Cohen, Caspi, Rutter, Tomás e Moffitt (2006) e Mian et al. (2009), quando relataram 

que a exposição à depressão materna envolve também a presença de outras 

variáveis psicossociais associadas à condições de risco. 
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Outras variáveis associadas ao contexto familiar têm sido verificadas como 

indicadores de risco psicossocial para o desenvolvimento infantil, a saber, as 

condições clínicas do transtorno depressivo e/ou comorbidade com outros 

transtornos psiquiátricos; os riscos pré e peri-natais; as práticas educativas 

negativas; a punição física excessiva; a ausência de suporte emocional materno. 

Mudanças no ambiente, que normalmente induzem a um alto grau de tensão e 

interferem nos padrões normais de resposta do indivíduo, podendo promover um 

impacto negativo para o comportamento e a saúde mental de escolares, 

caracterizando assim a relevância dos riscos combinados (Reppold, Pacheco, 

Bardagi e Hutz, 2002). 

Barker e Maughan (2009), ao estudarem os riscos precoces relativos a 

depressão no parto e pós-parto e condições do ambiente familiar para os problemas 

de conduta na infância e na adolescência, constataram que as trajetórias de 

desenvolvimento podem se diferenciar com base na duração e na gravidade dos 

riscos presentes na gestação e no pós-parto, sendo que para as crianças com 

problemas de conduta persistentes tinham mães que apresentavam 

significativamente maior gravidade de ansiedade e depressão quando comparadas 

às demais. Verificaram que as variáveis a) gravidez na adolescência, b) 

temperamento instável da criança, c) maior tempo de exposição a depressão 

materna e comorbidade com transtornos de ansiedade, d) baixo suporte emocional 

das mães, e) punição física e f) violência doméstica / crueldade dos parceiros com 

as mães, foram apontadas como indicadores de risco, associadas a depressão 

materna, favorecendo a presença de problemas comportamentais das crianças. Os 

autores relataram que a presença da depressão materna durante a gestação foi 

considerada uma variável de risco para o aumento de problemas de conduta em 
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meninos, enquanto que a depressão pós-parto foi risco, para o aumento de 

manifestações comportamentais em geral, tanto para meninos como meninas. 

A associação do impacto para as crianças das condições clínicas do 

transtorno depressivo foi estudada por Foster et al. (2008) com 204 díades mães-

crianças, investigando a relação entre transtorno depressivo materno prévio e atual, 

aspectos comportamentais das mães e sintomas externalizantes e internalizantes 

das crianças. Observaram que a gravidade da depressão materna mostrou-se uma 

variável de risco associada a mais problemas externalizantes, especialmente 

problemas de conduta.  

A associação de determinantes sociais com o desenvolvimento de 

problemas de comportamento e de competência social de crianças foi verificada por 

Assis, Avancini e Oliveira (2009), em estudo com 479 crianças do ensino 

fundamental de escolas públicas da cidade de São Gonçalo-RJ, de ambos os sexos, 

com idade variando entre seis e 13 anos. Os resultados apontaram que viver em 

condições socioeconômicas muito precárias, ter cor da pele negra, pais com baixa 

escolaridade e viver em famílias monoparentais ou constituídas pela presença de 

padrasto/madrasta, situações de perdas e/ou morte na família, caracterizaram-se 

como fatores relacionados ao prejuízo na competência social e aos problemas de 

comportamento de crianças. 

Outros estudos verificaram como variáveis de risco associadas a depressão 

materna a comorbidade com outros transtornos, a saber, o transtorno antissocial 

materno (Kim-Cohen et al., 2006), transtornos de pânico, de humor e psicóticos 

(Vasa et al., 2007) e múltiplos problemas de saúde mental (Loeber et al., 2009). 

Kim-Cohen et al. (2006) em estudo realizado com crianças de cinco a sete 

anos, tiveram por objetivo comparar a saúde mental e os cuidados ambientais 
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oferecidos a crianças filhas de mães depressivas com e sem transtorno de 

personalidade antissocial, visando investigar se a co-ocorrência de depressão e 

transtorno antissocial, em um ambiente familiar estressante eram variáveis 

relacionadas ao desenvolvimento de problemas comportamentais das crianças. 

Verificaram como resultado a presença de associação de maior prejuízo da saúde 

mental, com comportamento antissocial, problemas de conduta e depressão. De 

modo semelhante, Vasa et al. (2007) relataram que crianças filhas de pais com 

depressão e/ou transtorno de pânico apresentaram mais transtorno de ansiedade e 

fobia social em comparação as crianças filhas de pais saudáveis, e Loeber et al. 

(2009) em estudo realizado com meninas de sete a 11 anos verificaram que a 

presença de múltiplos problemas de saúde mental materno foram preditores de 

problemas de conduta e múltiplos problemas de saúde mental das crianças. Por sua 

vez, Elgar, Mills, McGrath, Waschbusch, e Brownridge (2007) destacaram, também, 

o impacto da psicopatologia paterna, relatando a associação da depressão de 

ambos os pais à presença de mais manifestações internalizantes e externalizantes 

na adolescência. 

Cortes et al., (2009) avaliaram características de risco pré e peri-natais, 

identificando que abuso de nicotina, álcool e outras drogas pelas mães foi associado 

a presença de mais sintomas depressivos e manifestações de comportamento anti-

social das crianças, descrevendo associações mais consistente para os meninos. O 

estudo destacou, ainda, que as crianças se tornavam mais vulneráveis quando 

expostas ao humor deprimido/depressão materna, na infância, no período em que 

ocorrem as aprendizagens escolares iniciais, referindo que tal condição pode se 

tornar fator de risco para o uso de substâncias (álcool, nicotina, maconha) na 

adolescência. 
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Em relação a associação entre a depressão materna e práticas educativas 

negativas, estudos apontaram aumento de manifestações internalizantes, 

principalmente manifestações de ansiedade e depressão, e manifestações 

externalizantes, como problemas de comportamento e conduta.  

Hipwell et al. (2008), constataram que afeto restrito das mães e a punição 

mais severa foram preditores do aumento de depressão e transtorno de conduta das 

crianças, assim como o contrário também ocorreu, sendo que a depressão das 

crianças foi preditora de mudanças negativas no relacionamento mãe-filha, 

enfraquecendo potencialmente os laços afetivos e evidenciando um declínio do 

afeto. Destacaram ainda que a influência recíproca tem implicações para o 

desenvolvimento de estratégias de aprendizado e de interação das crianças com 

outras pessoas, o que pode ser norteador para a prevenção de problemas de 

relacionamento futuro. 

Drabick et al. (2006), verificaram como fatores de risco para problemas de 

conduta e sintomas depressivos em crianças ucranianas, o impacto negativo da 

punição física excessiva, a qual foi associada a sintomas depressivos para meninas 

e a problemas de conduta para meninos. Enquanto Chen e Johnston (2007) 

observaram que pouco afeto materno, impulsividade e hostilidade foram preditores 

de problemas de conduta em meninos. Chang et al. (2007), por sua vez examinaram 

o efeito dos sintomas depressivos maternos para a trajetória de problemas 

comportamentais internalizantes e externalizantes das crianças e verificaram que o 

envolvimento positivo do pai pode modificar a associação com os problemas 

apresentados pelas crianças. 

Em estudo desenvolvido com crianças e jovens brasileiros, Goodman et al. 

(2007) objetivaram identificar fatores de risco e para tal foram coletadas informações 
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detalhadas sobre características das crianças, famílias, bairros e escolas, permitindo 

a investigação simultânea das inter-relações entre diferentes características e suas 

associações com transtornos psiquiátricos na infância. Constataram que, a 

psicopatologia infantil foi associada a diversas variáveis, tais como: viver em área 

perigosa e/ou em uma familia não tradicional, a condição de prejuízo quanto a saúde 

geral da criança, baixo nível cognitivo da criança, gênero masculino, estresse 

parental, punição física severa e transtornos mentais por parte dos pais. Verificaram 

diferenças nos fatores de risco para diferentes tipos de psicopatologia, a saber, os 

sintomas emocionais foram associados ao estresse parental, a condição de saúde 

geral pobre ao gênero feminino; os problemas comportamentais, por sua vez, foram 

associados à vida em uma família não tradicional, ao abuso de álcool na família, ao 

estresse parental e a punição física severa; e a hiperatividade foi associada a nível 

intelectual baixo e ao gênero masculino.  

Verifica-se que os estudos relatados focalizaram uma diversidade de 

variáveis e enfatizaram as dificuldades da mãe com depressão em prover atenção e 

cuidados ao filho, e em se mostrar responsivas às necessidades da criança como 

variáveis que podem influenciar o cotidiano de vida das famílias, e se associarem a 

mais impacto para os problemas de comportamentos internalizantes e 

externalizantes das crianças. 

Recentemente, Goodman, Rouse, Connell, Broth, Hall, e Heyward (2011) 

realizaram uma meta-análise com objetivo de examinar as associações entre a 

depressão materna e a psicopatologia infantil, analisando os desfechos para as 

crianças filhas de mães com transtorno depressivo. Os autores constataram que o 

impacto negativo da depressão materna para as crianças mostrou-se associada a 

uma diversidade de variáveis, e ainda, que as crianças expostas a tal condição 



INTRODUÇÃO 44 

 

tendem a apresentar taxas mais altas de problemas de comportamento 

internalizantes e externalizantes, maior propensão para o desenvolvimento de 

transtornos de ansiedade e depressão, sinais de desordem psíquica e outras 

dificuldades emocionais em comparação às crianças filhas de mães sem depressão. 

Considerando o reconhecimento de que múltiplos estressores do ambiente 

familiar co-ocorrem com a depressão materna, faz-se necessário analisar que 

condições, que fatores de proteção podem atenuar essa influência, o que será 

abordado no próximo tópico, relativo ao suporte social. 

 

 

1.4. Depressão Materna e o Suporte Social 

 

Com base em recente revisão da literatura, Mendes et al. (2008) relataram 

que a depressão materna tem se mostrado favorecedora da presença de problemas 

comportamentais, de psicopatologia, de rebaixamento cognitivo, com prejuízos no 

autoconceito, no desempenho social e na regulação emocional das crianças em 

idade escolar, independente do momento da primeira exposição à depressão e dos 

delineamentos adotados, configurando-se como condição de risco para o 

desenvolvimento psicossocial da criança. Em contrapartida, este não é o único 

desfecho possível, dado que os fatores de proteção podem atuar a favor do 

desenvolvimento saudável e de trajetórias de adaptação em meio a riscos diversos, 

tais como os relativos ao ambiente familiar e a interação com os pais.  

O impacto negativo da depressão materna para o desenvolvimento infantil, 

pode ser atenuado por variáveis contextuais de proteção, as quais podem minimizar 
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a ação dos fatores de risco, permitindo ao indivíduo modificar suas respostas frente 

às situações adversas (Masten e Gewirtz, 2006). 

Reconhecer variáveis protetoras para os desfechos infantis se reveste de 

importância, dado o limitado controle que se pode ter sobre os riscos contextuais.  

O comportamento dos pais de cuidado e atenção foi estudado por Elgar et al. 

(2007) ao verificarem se os sintomas depressivos nos pais, cuidados e rejeição 

poderiam estar relacionados com o ajustamento da criança e se práticas parentais 

positivas poderiam ser mediadoras entre os sintomas depressivos dos pais e 

problemas comportamentais das crianças. Os resultados apontaram que cuidados 

parentais (atenção e afeto) eram preditores de menos problemas de comportamento 

e mais indicadores de comportamento pró-social para as crianças. Por sua vez, 

Chang et al. (2007), que abordaram o efeito dos sintomas depressivos maternos na 

trajetória de problemas comportamentais internalizantes e externalizantes de 

crianças, constataram que maiores taxas de envolvimento positivo do pai foram 

associadas com a diminuição de problemas nas crianças, além de atenuar o efeito 

da depressão materna para os problemas comportamentais das crianças. 

Em outro estudo, Sterba, Prinstein e Cox. (2007) verificaram que a ausência 

de negatividade materna foi variável preditora de menos problemas internalizantes 

para as meninas. Com efeito, Foster et al. (2008) verificaram que o comportamento 

positivo materno atuou como variável mediadora do impacto da gravidade da 

depressão materna, associada a problemas externalizantes para as crianças filhas 

de mães depressivas.  

Essex et al. (2006) ao identificarem fatores de risco à saúde mental da 

criança em diferentes etapas do desenvolvimento, destacaram que o status 

socioeconômico e a gravidade dos sintomas são moderadores da associação entre 
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problemas comportamentais em pré-escolares, sugerindo que os fatores de risco 

diferem nas diferentes classes sociais e níveis socioeconômicos, sendo que para as 

famílias de baixo status socioeconômico a gravidade dos sintomas tem maior 

impacto. Por outro lado, constataram que alto status socioeconômico foi fator de 

proteção às famílias, associando-se a presença de menos problemas 

comportamentais, menor desregulação emocional e conseqüentemente a menos 

dificuldades sociais e escolares das crianças. 

Lengua, Bush, Long, Kovacs, e Trancik (2008), analisaram riscos contextuais 

cumulativos, relativos a riscos socioeconômico, materno e ambiental, como 

preditores do desenvolvimento de problemas de internalização e externalização da 

média infância à adolescência. Observaram que os riscos foram moderados pelo 

autocontrole da criança, que diminuíram os efeitos dos problemas comportamentais. 

Constataram que os três riscos contextuais foram significativamente relacionados 

aos mais altos níveis de problemas internalizantes e externalizantes, indicando que 

as variáveis de risco cumulativo foram preditoras de problemas de ajustamento. 

Relataram ainda que as crianças com menos controle experienciaram mais efeitos 

adversos quanto aos riscos contextuais, e tiveram mais altos níveis de problemas 

quando comparadas à crianças com mais autocontrole. 

Outras pesquisas referem, ainda, que características individuais das 

crianças, como temperamento positivo, nível intelectual elevado e habilidades 

sociais, além do suporte representado pelo cônjuge (Nicholson e Clayfield, 2004) 

podem auxiliar na redução do impacto da depressão materna para a família, assim 

como o apoio de outros adultos cuidadores pode contribuir para favorecer processos 

infantis adaptativos (Feldman e Masalha, 2007). 
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Os recursos sociais e individuais de enfrentamento, podem também atuar 

como protetores ao desenvolvimento. Nesse contexto se insere a rede de apoio 

social. A rede de apoio social compõe-se pelos recursos estruturais e humanos 

disponíveis para os indivíduos que enfrentam adversidades, por todas as relações 

do indivíduo, a saber família, amizades, relações de trabalho ou escolares, 

associações comunitárias, entidades institucionais como unidades de saúde, 

organizações não-governamentais (ONGs) e entidades assistenciais da sociedade 

civil, como creches, centros de juventude, espaços de esporte e lazer, abrigos 

(Lavall, Olschowsky & Kantorski, 2009; Noronha, Cardoso, Moraes & Centa, 2009). 

Dimenstein, Lima, Moura, Brito, Cardoso e Medeiros (2005), por sua vez, 

diferenciam o suporte desempenhado por instituições do suporte das relações 

sociais mantidas pelo individuo, sendo essas últimas por definição, consideradas 

como redes socais informais.  

De um modo geral, verifica-se que os recursos das redes sociais 

institucionais e informais oferecem suporte social aos indivíduos e grupos. O termo 

suporte social advém da associação dos termos ‘social’, estabelecido pelo vinculo do 

individuo com o meio social no qual convive e se relaciona, e ‘suporte’ resultado das 

atividades e interações de amparo emocional geradoras de confiança. Segundo 

Mota, Franco e Motta (1999), ao revisarem aspectos conceituais relativos ao termo, 

o suporte social consiste em um processo, no qual a rede de suporte exerce papel 

de extrema importância em relação à comunicação e envolvimento emocional nas 

interações. 

De acordo com Antunes e Fontaine (2005), o suporte social refere-se ao 

suporte emocional ou prático dado pela família e/ou amigos na forma de afeto, 

assistência e informação. Assim, o suporte desempenhado por parentes e amigos 
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próximos e a presença de figuras significativas para a criança atuam de maneira 

importante no contexto de convivência e enfrentamento das situações de risco 

(Feldman & Masalha, 2007).  

A família é tida como o principal ambiente em que a criança está inserida, no 

qual acontecem as principais vivencias emocionais em que ela aprende a 

administrar e resolver possíveis conflitos (Dessen & Polonia, 2007; Walsh, 2005). 

Contudo, outros sistemas, que não o ambiente familiar, também exercem 

participação ativa no suporte social dispensado à criança, visto que os 

relacionamentos interpessoais são importantes para o desenvolvimento emocional, 

cognitivo e social da criança, facilitando a adaptação positiva ao ambiente 

(Cecconello & Koller, 2000). Com efeito, Dimenstein et al. (2005), verificaram que o 

contato afetivo com parentes e inter-relações comunitárias assumem um papel vital 

no desenvolvimento infantil, destacando a ampliação dos relacionamentos sociais 

em diversas áreas (família, comunidade, grupos de jovens, grupos religiosos) como 

fundamentais para solidificar o desenvolvimento infantil saudável. 

Diversos autores consideram as redes de apoio como fonte de fatores de 

proteção, já que em situações de risco, o suporte social na comunidade permite a 

construção de relações que favorecem os processos de enfrentamento (Yunes, 

2003; Pesce, Assis, Santos & Oliveira, 2004). Nesse sentido, Yunes, Garcia e 

Albuquerque (2007) em um estudo com famílias monoparentais de baixa renda, 

verificaram que elementos do suporte social (mobilização familiar e afetiva) foram 

essenciais para a superação de momentos de dificuldades descritos por grupos 

familiares classificados como resilientes.  

Quanto aos recursos comunitários, Ruzzi-Pereira (2007) observou, em 

estudo relativo ao suporte social oferecido por mães com transtorno de humor a 
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seus filhos adolescentes, que as famílias que conviviam com tal condição estavam 

menos satisfeitas com o suporte recebido. Por outro lado, com base em estudo de 

revisão Halpern e Figueiras (2004) verificaram efeitos favoráveis na relação mãe-

criança quando a família fazia uso de serviços sociais e da comunidade, indicando 

as contribuições da rede de apoio social para a saúde mental infantil.  

Outra variável relacionada ao suporte para mães com transtorno depressivo 

não psicótico foi estudada por Weissman et al. (2006),  que verificaram que o 

tratamento medicamentoso das mulheres com depressão foi significativamente 

associado com a redução dos diagnósticos e sintomas das crianças, observando-se 

uma diminuição global de 11% nas taxas de diagnósticos em crianças filhas de 

mães com depressão. Os autores estudaram 151 mães e crianças, dos sete aos 17 

anos, e constataram que a remissão da depressão materna teve um efeito positivo 

tanto sobre as mães como para seus filhos, enquanto que para as mães que 

permaneceram deprimidas (50%) verificaram um aumento nas taxas de transtornos 

por parte de seus filhos. 

Analisando tais achados, constata-se que o suporte social advindo do meio 

familiar, comunitário ou social pode representar uma possibilidade de respostas 

positivas frente às adversidades, tanto para as mães como para as crianças. 

Considera-se que uma melhor compreensão do como o suporte social atua na vida 

das pessoas, e de como esses recursos atuam nos contextos de convivência com a 

depressão materna e com outros indicadores psicossociais de riscos, pode oferecer 

subsídios para instrumentar práticas de saúde mental para as crianças e famílias 

expostas a tais adversidades. 
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Com base na literatura revisada, justifica-se o presente estudo pela sua 

inserção em uma lacuna da literatura que aponta para a necessidade de estudos 

empíricos seqüenciais e longitudinais que incluam além da depressão materna o 

estudo de indicadores psicossociais de riscos e o seu impacto para o 

comportamento das crianças (Goodman et al., 2011). Destaca-se ainda, que no 

Brasil, tal carência é ainda maior como assinalado por Goodman et al. (2007).  

Nesse sentido, considera-se como contribuições potenciais do estudo a 

avaliação da influência da depressão materna para o comportamento de crianças 

brasileiras, em momentos distintos do seu desenvolvimento, de modo a verificar a 

relação de continuidade ou superação das dificuldades associadas a tal 

adversidade, assim como a verificação das condições de risco e suporte social que 

podem influenciar no comportamento infantil. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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1- Comparar os indicadores comportamentais de crianças em idade escolar, 

distribuídas em dois grupos, a saber, um que convive com a depressão materna e 

outro que convive com mães sem história psiquiátrica, avaliados em dois momentos 

distintos e próximos do seu desenvolvimento. 

 

 

2- Comparar os indicadores de risco e de suporte social relativos às famílias 

e às crianças, distribuídas em dois grupos, a saber, um que convive com a 

depressão materna e outro que convive com mães sem história psiquiátrica, 

avaliadas no segundo momento do estudo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO 
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O presente estudo é um desdobramento de um projeto mais amplo, 

denominado “Crianças que convivem com a depressão materna: aspectos 

genéticos, cognitivos, comportamentais e de depressão infantil”, sendo uma 

extensão da dissertação de Mestrado da psicóloga Ana Vilela Mendes, junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, intitulada “Cuidados primários à Saúde Mental: depressão materna e 

aspectos comportamentais de crianças em idade escolar” (Mendes, 2009).  

De modo a atender aos objetivos foram estabelecidos dois delineamentos. 

Para o estudo dos indicadores comportamentais adotou-se um delineamento 

longitudinal, de comparação intra e entre grupos, e para os indicadores de risco e 

suporte social adotou-se um delineamento transversal, de comparação entre grupos. 

Sendo que ambos foram realizados por meio de medidas de avaliação, tendo como 

fonte de informação as mães. 

 

 

 3.1. Aspectos Éticos 

 

Os projetos, referentes às duas etapas da avaliação, foram encaminhados, 

apreciados e aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade de Uberaba - 

UNIUBE, (CAAE: 0030.0.227.000-06; CAAE: 0030.0.227.000-09), conforme 

protocolos em anexo (ANEXOS A e B).   

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE A) foi 

apresentado às mães por escrito, e por meio da leitura em conjunto, após contato 

verbal. As mães foram informadas a respeito dos objetivos do estudo, do caráter 

voluntário da participação, da ausência de prejuízos ou danos decorrentes da mesma, 
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assegurando a possibilidade de desistência a qualquer momento, sem ônus ou prejuízo. 

Após a autorização por escrito das mães foi verificada também a anuência das crianças 

quanto à participação. 

Comprometeu-se e realizou-se a devolutiva dos dados, quando manifestado 

interesse por parte das mães, procedendo-se a orientação e encaminhamentos, quando 

necessário, à rede de saúde. Com relação a equipe de saúde, procedeu-se a 

divulgação de informações gerais quanto aos indicadores de problemas de saúde 

mental e de comportamento, respectivamente de adultos e crianças. 

 

 

 3.2. Contextualização do Local do Estudo 

 

O presente estudo foi realizado junto a Unidade Básica de Saúde (UBS) 

George Chireé Jardim, do bairro Alfredo Freire de Uberaba-MG. O município situa-se 

na região do Triângulo Mineiro, sua população, segundo Censo 2010 do IBGE, é de 

aproximadamente 300.724 habitantes e está entre as oito maiores cidades do 

estado. É considerada uma cidade pólo e seu PIB é o 72° maior do Brasil. O Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, medido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, indica que Uberaba saltou da 9ª para a 4ª 

colocação em Minas Gerais, num período de 10 anos, com  IDH-M de 0,834 e renda 

per capita mensal próxima de R$1.300,00, sendo que em 2005 (dados baseados no 

Censo 2000) o IDH era de 0,788. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita em 2009 

foi de R$ 18.800,00, a taxa de mortalidade infantil de 7,06 por mil nascidos, a 
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expectativa de vida da população de 73,9 anos e a taxa de alfabetização 

compreende 97,8% da população1. 

O bairro Alfredo Freire é afastado do centro da cidade de Uberaba, 

precisando assim atender as necessidades dos seus moradores, em sua maioria de 

baixa renda e com pouco acesso a transportes. Assim, os serviços de saúde estão 

centralizados na unidade básica, responsável também por encaminhamentos para 

outras unidades ou instituições de saúde pública da cidade, quando necessário. 

A UBS oferece atendimentos ambulatoriais, e conta com profissionais das 

áreas de clínica geral, ginecologia, pediatria, enfermagem, biomedicina, fisioterapia¸ 

nutrição, odontologia, terapia ocupacional, psicologia e serviço social, além de 

estagiários de cursos da área da saúde, em decorrência de convênio com a 

Universidade de Uberaba-MG. Na unidade não há serviço de pronto atendimento, as 

consultas são agendadas conforme encaminhamentos da rede ou demanda 

espontânea, mediante a disponibilidade de vagas, e a partir de uma triagem 

realizada pelos médicos ou profissionais do serviço social.  

 

 

3.3. Participantes 

 

Foram avaliadas 62 mães e seus respectivos filhos biológicos, de ambos os 

sexos, com idade entre seis e 12 anos, residentes com suas mães biológicas, 

distribuídos em dois grupos, a saber: 

G1: 31 crianças, cujas mães apresentam diagnóstico de depressão, 

sistematicamente avaliadas por instrumentos de diagnóstico. 

                                                            
1 Dados disponíveis no site oficial da prefeitura da cidade de Uberaba: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal. 
Acesso dia 01 de janeiro de 2013. 
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G2: 31 crianças, cujas mães não apresentam diagnóstico de depressão e de 

outros transtornos psiquiátricos, sistematicamente avaliados por instrumentos de 

diagnóstico. 

 

3.3.1 Processo de Seleção dos Participantes 

 

Os participantes foram selecionados em dois momentos distintos descritos a 

seguir: 

 

Primeiro momento de avaliação - Tempo 1 - T1 (2006 - 2007) 

 

A primeira etapa da coleta foi realizada de novembro de 2006 a março de 

2007, como parte integrante do trabalho de Mendes (2009), o qual foi desenvolvido 

com mulheres-mães e seus respectivos filhos quando estas procuraram atendimento 

médico, não psiquiátrico, ou foram encaminhadas para as áreas de ginecologia e 

clínica médica da UBS George Chirrè Jardim.  

Participaram do estudo, mulheres/mães biológicas de crianças em idade 

escolar (faixa etária de seis a 12 anos, sem deficiências físicas e/ou sensoriais 

aparentes), não grávidas e que não estavam recebendo ou buscando tratamento 

psicológico e/ou psiquiátrico. Foram identificadas como elegíveis para o estudo 205 

mulheres, destas, 20 não aceitaram participar do estudo por falta de tempo e/ou 

interesse pelo projeto, resultando em um total de 185 mães avaliadas. Dessas, 

foram excluídas oito mulheres que apresentavam diagnóstico de outros transtornos 

psiquiátricos e/ou comorbidades orgânicas, de modo a assegurar a não interferência 
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de outras variáveis além da depressão, constituindo assim uma amostra total de 177 

mães, sendo 60 com transtorno depressivo (G1) e 117 sem transtorno psiquiátrico. 

 

Segundo momento de avaliação - Tempo 2 - T2 (2009) 

 

A segunda etapa da coleta consistiu em estabelecer um novo contato com as 

mães já avaliadas em T1, por meio de visitas domiciliares realizadas no período de 

agosto a dezembro de 2009, onde foram convidadas a participarem novamente do 

presente estudo, recebendo as explicações sobre os objetivos do mesmo, e quando 

da concordância foi agendado um horário para uma nova avaliação.  

Do conjunto de 60 mães com histórico psiquiátrico de depressão, já 

avaliadas em T1, nove não foram localizadas e das 51 díades possíveis, 20 foram 

excluídas pelos seguintes motivos: duas não quiseram participar, uma havia se 

mudado de cidade e 17 crianças estavam com idade superior a definida para o 

estudo.  

Das 117 díades sem transtornos psiquiátricos (G2) participantes do T1, 51 

não foram localizadas e das 66 díades elegíveis 17 foram excluídas a saber, uma 

mãe não aceitou participar, cinco se mudaram de cidade e 11 crianças estavam 

acima da idade estabelecida pelo estudo. Das 49 mães reavaliadas, nove foram 

excluídas por preencherem o critério de inclusão para o G1, quanto ao escore 

indicativo de depressão avaliado pelo PHQ-9 e outras nove foram excluídas pelos 

seguintes motivos: duas para a manutenção da homogeneidade dos grupos quanto 

ao gênero, e sete por diferirem muito das condições socioeconômicas das famílias já 

incluídas. Desta forma, foram reavaliadas 62 mães e crianças, conforme ilustra 

figura a seguir.  
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 3.4. Instrumentos 

 

3.4.1. Questionário Sobre a Saúde do Paciente-9 (PHQ-9) 

 

O PHQ-9 é um instrumento utilizado para o rastreamento da depressão, 

acompanhamento do tratamento e classificação dos níveis de gravidade, por meio 

da avaliação de sintomas associados à depressão bem como de comprometimento 

funcional. O instrumento é constituído por nove itens, é uma adaptação do PRIME-

MD (Spitzer et al. 1994), e  baseia-se diretamente nos critérios diagnósticos para 

Desordem de Depressão Maior do DSM-IV, tendo sido validado por Spitzer, Kroenke 

e Williams (1999) e por Kroenke, Spitzer e Williams (2001). 

Figura 1 - Percurso amostral 

18 excluídas 
(9 - depressão 
e 9 - gênero  
e condições 
econômicas) 

T 1

51 
localizadas 

20 excluídas 31 
reavaliadas 

66 
localizadas 

17 excluídas 

49 
reavaliadas 

N = 31
G1 

N = 31
G2 

T 2

205

20 185 Mães avaliadas (TCLE)

Não aceitaram participar 
08 177

Excluídas Incluídas 

60 G1 117 G2 
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O questionário mede a freqüência dos sinais e sintomas da depressão nas 

últimas duas semanas e o escore total é obtido pela somatória dos itens, que pode 

variar de zero a 27, sendo considerada a presença de depressão a partir de valores 

maiores ou igual a dez (Sptizer et al.,1999; Kroenke et al., 2001). Quanto à 

gravidade, o escore total é classificado em: de zero a cinco (ausência de indicadores 

de Depressão Maior); de seis a nove (indicadores de Depressão Maior leve); de 10 a 

14 (indicadores de Depressão Maior moderada); de 15 a 19 (indicadores de 

Depressão Maior moderada-severa) e escores maiores de 20 (indicadores de 

Depressão Maior severa). 

No presente estudo, considerou-se como indicador positivo de Depressão 

Maior as classificações de gravidade moderada e severa. Em estudo psicométrico 

realizado no Brasil os resultados relativos ao PHQ-9 evidenciaram em comparação a 

entrevista diagnóstica semi-estruturada, excelente validade, com uma área sob a 

curva ROC (AUC) de 0,998 (p<0,001). A nota de corte maior ou igual a 10 mostrou-

se a mais adequada para rastreamento da depressão (Osório, Mendes, Loureiro e 

Crippa, 2009). 

A versão em português utilizada no presente estudo foi a traduzida pela 

Pfizer2, nomeada como Questionário de Saúde do Paciente - 9. (ANEXO C). Tal 

instrumento foi utilizado como rastreador de depressão, sendo condição essencial 

para a inclusão das mulheres/mães no estudo a presença ou ausência dos 

indicadores de depressão por meio da entrevista diagnóstica semi-estruturada.  

 

                                                            
2 Copyright © 2005 Pfizer Inc; Todos os direitos reservados. Reproduzido sob permissão. 
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3.4.2. Entrevista Clínica Estruturada para o DSM - IV (SCID - I / Versão 
Clínica)  
 

Entrevista semi-estruturada, traduzida e adaptada por Del-Ben, Vilela, 

Crippa, Hallak, Labate, e Zuardi (2001), amplamente utilizada em estudos 

observacionais e clínicos com o intuito de verificação diagnóstica dos transtornos do 

Eixo - I (SCID-I) pelo sistema do Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV).  

A SCID, conduzida por um profissional experiente, inicia-se por uma seção 

de revisão geral, que segue o roteiro de uma entrevista clínica semi-estruturada. Em 

seguida, é dividida em módulos que correspondem às categorias diagnósticas do 

Eixo I. Os critérios diagnósticos estão presentes no próprio corpo do instrumento, 

facilitando a elaboração do diagnóstico conforme a entrevista progride. 

Aplicou-se a Revisão Geral e os módulos A e B referentes aos transtornos 

do eixo-I do DSM-IV. A entrevista foi utilizada neste estudo para o estabelecimento 

do diagnóstico do Transtorno Depressivo Maior para as mães de G1 e para a 

exclusão de depressão e de outros transtornos psiquiátricos das mães incluídas em 

G2, sendo condição de inclusão nesse grupo a ausência de qualquer indicador de 

transtorno na revisão geral (APÊNDICE B).  

 

3.4.3. Questionário de Capacidades e Dificuldades da Criança (SDQ) 

 

Questionário proposto por Goodman (1997), traduzido e adaptado para o 

português por Fleitlich-Bilyk, Cortázar e Goodman (2000), utilizado para o 

rastreamento de problemas comportamentais de crianças e jovens de quatro a 16 

anos, podendo ser respondido por pais, professores e também pelas próprias 
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crianças e jovens. O SDQ é constituído por 25 itens divididos em cinco áreas a 

saber, sintomas emocionais; problemas de conduta; hiperatividade; problemas de 

relacionamento com pares e/ou colegas; comportamento pró-social, esta última não 

relacionada a problemas, tendo em vista que não está diretamente ligada a 

presença de dificuldades psicológicas.  

No presente estudo, as mães responderam a respeito do comportamento 

dos filhos, tendo por referência os últimos seis meses, utilizando-se a versão do 

instrumento aplicada aos pais, disponível no endereço www.sdqinfo.com (ANEXO 

D). Cada um dos itens pode ser respondido como falso, mais ou menos verdadeiro 

ou verdadeiro, recebendo uma pontuação específica. A soma da pontuação de cada 

escala e a soma total permite a classificação do comportamento em três categorias: 

normal, limítrofe ou anormal. Na escala comportamento pró-social, quanto maior a 

pontuação, menor é a quantidade de queixas, enquanto nas outras quatro escalas, a 

saber, problemas emocionais, problemas de conduta, problemas de relacionamento 

com pares e/ou colegas e hiperatividade, quanto maior a pontuação, maior o número 

de dificuldades. O escore total do instrumento é a soma da pontuação dessas quatro 

escalas. 

As propriedades psicométricas do SDQ foram descritas por Woerner et al. 

(2004) em estudos realizados em uma cidade do interior de São Paulo, a validade foi 

verificada por meio da comparação entre as médias dos escores do SDQ de uma 

amostra da comunidade a uma amostra clínica de pacientes diagnosticados com 

transtornos psiquiátricos. Os resultados demonstraram diferenças significativas (p < 

0,001) entre o escore total da amostra da comunidade e o da amostra clínica para as 

versões dos pais e professores. A avaliação da fidedignidade do instrumento foi 

realizada utilizando o método teste-reteste e o cálculo do alfa de Cronbach. No 
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teste-reteste, a correlação entre as duas avaliações, com intervalo de 

aproximadamente 20 dias, foi de 0,79 enquanto a correlação intra-classe foi de 0,77, 

sendo considerados tais valores satisfatórios, ambos com p < 0,001. 

 

3.4.4. Questionário Complementar 

 

Questionário de sondagem contendo informações sociodemográficas, de 

saúde, relativas a condições de risco e de suporte, agrupadas em duas partes. A 

parte 1, aplicada nos dois momentos, abordava: a) com relação às mulheres/mães - 

idade, sexo, estado civil, grau de instrução, etnia, gestação; b) com relação à família 

- classificação de nível sócio-econômico segundo a ABIPEME (Associação Brasileira 

de Pesquisa de Mercado), composição familiar; c) com relação aos filhos - idade, 

escolaridade, presença de deficiências ou doenças crônicas, tratamentos atuais e 

anteriores, uso contínuo de medicação. 

A parte 2, relativa a riscos e suporte social, foi aplicada somente no segundo 

momento desse estudo, abordando a avaliação de indicadores psicossociais de 

risco e de suporte social conforme as variáveis assim referidas pela literatura da 

área. Com relação aos riscos considerou-se alguns aspectos do contexto familiar e 

algumas variáveis ambientais, tais como: a falta de recursos financeiros, separação 

ou novo casamento dos pais, problemas de saúde crônicos da mãe, situação de 

perda na família (Assis et al., 2009); baixa escolaridade dos pais, tipo de família 

(Goodman, 2007); alcoolismo de familiar próximo e/ou perda por morte (Yunes et al., 

2007); conflitos conjugais (Szelbracikowski & Dessen, 2007); problemas relativos à 

saúde e comportamento da criança (Essex et al., 2006). Como condições de suporte 

foram considerados os recursos comunitários como escolas e redes de saúde 
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(Noronha et al., 2009); ajuda/apoio de amigos, parentes, membros da comunidade e 

grupos religiosos (Dimenstein et al., 2005); tratamento psicológico e 

psicofarmacológico de mães e/ou crianças (Weissman et al., 2006). (APÊNDICE C).  

 

 

3.5. Procedimentos 

 

3.5.1. Coleta dos Dados 

 

Coleta - Primeiro momento de avaliação - T1 

 

Avaliação com as mães: 

A coleta de dados, no período entre 2006 e 2007, foi realizada por uma 

psicóloga e por quatro auxiliares de pesquisa, estudantes de Psicologia da 

Universidade de Uberaba, previamente treinados. Todas as avaliações foram face a 

face, em sessões individuais. 

1ª Etapa: na UBS, as mulheres foram abordadas pelos pesquisadores que 

investigavam a presença das características definidas como condições para a 

inclusão no estudo. As que preenchiam os critérios definidos para o estudo eram 

convidadas a participarem, recebendo as explicações sobre os objetivos do mesmo 

e caso aceitassem assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e iniciava-se a avaliação. 

2ª Etapa: nessa etapa de avaliação, a psicóloga ou um auxiliar de pesquisa 

aplicava com as mulheres o Questionário Complementar e o SDQ, de acordo com as 
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instruções específicas de aplicação do instrumento, na própria sala de espera, em 

um local isolado das demais usuárias.  

Em seguida um outro auxiliar de pesquisa aplicava com as mulheres o PHQ-

9, também na sala de espera, em um local isolado. As instruções do SDQ e do PHQ-

9 eram dadas verbalmente e os itens dos instrumentos eram lidos, pausadamente, 

pela aplicadora e as respostas dadas eram assinaladas, no protocolo, pela 

aplicadora. As mulheres podiam acompanhar a leitura do questionário, do SDQ e do 

PHQ-9 com o apoio de cópias dos instrumentos. 

3ª Etapa: na medida em que as mães iam terminando de responder ao PHQ-

9, eram encaminhadas para uma sala, com boas condições de privacidade, onde 

eram individualmente entrevistadas por uma psicóloga, com experiência clínica, 

seguindo o roteiro da SCID-I. A psicóloga ao realizar a entrevista com as 

participantes desconhecia o escore das mesmas no PHQ-9, não tendo participado 

da aplicação de tal instrumento.  

 

Coleta - Segundo momento de avaliação - T2 

 

Avaliação com as mães: 

A coleta de dados, no período de agosto a dezembro de 2009, foi realizada por 

três psicólogas com experiência clínica, e treinadas para as atividades de avaliação, 

sendo uma a autora deste estudo. Todas as avaliações foram conduzidas por uma 

das psicólogas, compreendendo duas etapas principais, a saber: 

1ª Etapa: as mães identificadas na UBS foram contatadas por meio de visitas 

domiciliares, e convidadas a colaborarem com um novo estudo em continuidade ao 

que haviam participado, recebendo as explicações sobre os objetivos do mesmo. As 
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mães que aceitaram participar assinaram o TCLE e programaram um horário para 

nova avaliação em sua residência, procurando-se manter condições de privacidade 

e silêncio. 

2ª Etapa: as mães foram avaliadas individualmente por uma das psicólogas. 

Assim como em T1, as instruções específicas dos instrumentos foram dadas 

verbalmente, os itens foram lidos pela avaliadora em um ritmo adequado, e esta 

ainda anotava as respostas dadas pelas mães nos protocolos, as quais 

acompanhavam a leitura, tendo por suporte uma cópia dos instrumentos. A 

aplicação dos instrumentos aconteceu de acordo com os seguintes passos:  

1° - Aplicação do Questionário Complementar, relativo aos dados sócio 

demográficos da mãe, da criança e da família, dados sobre condições de saúde, de 

riscos e de suporte social.  

2° - Avaliação do status da depressão e histórico psiquiátrico das mães por 

meio da aplicação do PHQ-9 e SCID-I. 

3° - Aplicação do SDQ para a caracterização do comportamento da criança. 

As avaliações com as mães ocorreram em situação face a face, em uma 

sessão única, de aproximadamente 90 minutos. 

 

 

 3.6. Tratamento dos Dados 

 

3.6.1 Codificação dos Dados e Instrumentos 

 

Os dados relativos às avaliações foram organizados e codificados de acordo 

com a proposição de cada técnica. Os dados demográficos relativos às 
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mulheres/mães, as crianças e famílias (Questionário Complementar) foram tratados 

com estatística descritiva visando a caracterização do perfil dos grupos estudados. 

Os dados obtidos para os grupos diferenciados pela presença da depressão 

materna, em dois momentos, foram avaliados por meio de procedimentos 

estatísticos, para comparação entre grupos e para comparação de momentos 

distintos (T1 e T2). Os indicadores de risco e de suporte social, obtidos pelos dois 

grupos também foram comparados por procedimentos estatísticos.  

Os escores de cada instrumento, assim como os dados demográficos e os 

relativos aos indicadores de riscos e de suporte, foram digitados em planilha de 

Excel, validados por digitadores independentes para o posterior tratamento 

estatístico por meio do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - 

versão 16.0). 

A seguir, apresenta-se a descrição das variáveis e indicadores tais como 

foram considerados em cada instrumento. 

 

Questionário Sobre a Saúde do Paciente-9 (PHQ-9) 

 

Os dados do PHQ-9 foram codificados segundo as normas propostas por 

Spitzer et al. (1999) e por Kroenke et al. (2001). O escore total é obtido pela 

somatória de todos os itens, num total que pode variar de zero a 27, sendo que cada 

item é composto por uma escala ordinal com valores de 0 a 3. Os resultados quanto 

à classificação diagnóstica são positivo para valores maiores ou iguais a 10, 

indicando a presença de sinais e sintomas da depressão, e negativo para valores 

menores que 10, indicando ausência de sinais e sintomas de depressão. 
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Para a análise, a ausência de depressão e depressão maior leve foram 

agrupadas constituindo a categoria Não Depressão (critério de inclusão no G2), por 

terem nota de corte < 10, se contrapondo a categoria Com Depressão (critério de 

inclusão no G1), relativa ao escore ≥ que 10. 

Para tal, adotou-se os critérios de Spitzer et al. (1999), Kroenke et al. (2001) 

e o ponto de corte estabelecido em estudo nacional de Osório et al. (2009).  

 

Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (SCID-I / Versão Clínica) 

 

Para a inclusão nos grupos considerou-se as anotações dos entrevistadores 

sobre os itens da entrevista, e o conjunto das observações assinaladas quanto ao 

início das manifestações, recorrências dos sintomas, gravidade, internações, 

depressão pós-parto ou na gravidez, tipos de tratamento recebidos.  

Para a inclusão no G1 considerou-se os dados da SCID-I classificados como 

positivos, indicando a presença de Transtorno Depressivo Maior, e para a inclusão 

no G2 considerou-se a ausência de tais indicadores, assim como de indicadores de 

outros transtornos psiquiátricos. 

 

Questionário de Capacidades e Dificuldades da Criança (SDQ) 

 

Os dados do SDQ foram codificados seguindo as normas propostas por 

Goodman (1997). O resultado de uma dada escala pode ser avaliado como 

problema se ao menos três itens forem assinalados. A pontuação total de 

dificuldades é a soma das pontuações das quatro escalas: sintomas emocionais, 

problemas de conduta, hiperatividade e problemas de relacionamento com colegas. 
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A escala comportamento pró-social não é incluída no escore total de dificuldade, por 

ser relacionada a capacidade. 

Para análise dos dados, tendo por base o escore total foram agrupadas as 

classificações limítrofe e anormal, compondo assim a classificação com dificuldade, 

como indicadora de problemas de comportamento das crianças, o que se contrapõe 

a classificação normal, classificado como sem dificuldade. Foram empregados os 

pontos de corte para problemas de comportamento sugeridos pelo estudo de 

Fleitlich-Bilyk, Cortazar e Goodman (2000) e no agrupamento de categorias, 

considerou-se o padrão adotado no estudo de Ferrioli, Marturano e Puntel (2007). 

 

Questionário Complementar 

 

Para a caracterização do perfil sociodemográfico (G1 e G2) e clínico das 

mães de G1 considerou-se as freqüências e proporções relativas à idade, 

escolaridade (mães e crianças) e gênero das crianças. Considerou-se como grupo 

de baixa escolaridade aquele composto pelas mulheres que cursaram até o ensino 

fundamental completo ou incompleto, e o de média escolaridade aquele cujas 

mulheres alcançaram o nível médio de ensino, completo ou incompleto. Para a 

classificação de nível socioeconômico considerou-se os critérios da ABIPEME 

(Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado), tendo por referência as cinco 

classes, denominadas A, B, C, D e E, as quais correspondem a uma pontuação 

decorrente da atribuição de pesos a um conjunto de itens de conforto doméstico, 

além do nível de escolaridade do chefe de família.  Para o estudo, o nível 

socioeconômico foi agrupado em médio (composto pelas famílias incluídas na classe 
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C) e baixo (composto pelas famílias incluídas nas classes D e E), não foram 

identificadas famílias incluídas em outras classes. 

Os indicadores psicossociais de risco e de suporte social obtidos por meio do 

Questionário Complementar foram categorizados, tendo por base a presença ou 

ausência dos indicadores, tal como a descrição apresentada nos quadros 

específicos. 

Quanto aos indicadores psicossociais de risco, procedeu-se a classificação 

das informações obtidas, agrupando-se condições relativas às crianças, às famílias 

e a saúde física e mental dos pais, tal como apresentado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Caracterização e classificação dos fatores de riscos psicossociais 
relativos às crianças, ao ambiente familiar e a saúde mental dos pais  
 

(continua) 
CLASSIFICAÇÃO Condições 

de Riscos 
DESCRIÇÃO 

Presente Ausente 

Problemas de saúde crônicos: crianças que 

ao longo da vida apresentaram problemas de 

saúde recorrentes e/ou crônicos, tais como, 

bronquite, pneumonia, sinusite, rinite, 

alergias, recebendo tratamento médico para 

tal. 

1 0 

Uso contínuo de medicamentos: crianças 

que necessitaram utilizar medicamentos, não 

psicofármacos, prescritos por médicos, de 

uso contínuo, no último ano. 

1 0 

 
 
 
 
 
 
 

Crianças 
(3) 

 

Hospitalização: crianças que necessitaram 

de hospitalização em algum momento da 

vida, para tratamento clínico ou cirúrgico. 

1 0 
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Quadro 1 - Caracterização e classificação dos fatores de riscos psicossociais 
relativos às crianças, ao ambiente familiar e a saúde mental dos pais  

 
(continuação) 

CLASSIFICAÇÃO Condições 
de Riscos 

DESCRIÇÃO 
Presente Ausente 

Dificuldades comportamentais com - 
necessidade de tratamento psicológico: 
crianças que, ao longo da vida, precedendo a 

inclusão no estudo, segundo as mães, 

apresentaram dificuldades comportamentais, 

que justificaram encaminhamento e/ou a 

realização de tratamento psicológico. 

1 0  
 
 
 
 

Crianças 
(2) 

Problemas no contexto escolar: crianças 

que apresentam ou apresentaram, problemas 

na escola tais como repetência escolar e 

suspensão e/ou expulsão da escola nos 

últimos dois anos. 

1 0 

Escolaridade materna baixa: crianças cujas 

mães referiram pouca escolaridade, tendo 

completado no máximo o ensino 

fundamental. 

1 0 

Nível socioeconômico baixo: crianças 

cujas famílias apresentaram baixo status 

socioeconômico, sendo incluídas nas classes 

D-E. 

1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famílias 
(3) Problemas econômicos graves: crianças 

cujas famílias enfrentam ou enfrentaram 

problemas financeiros graves e/ou situações 

de perda de emprego dos pais, nos últimos 

dois anos. 

1 0 
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Quadro 1 - Caracterização e classificação dos fatores de riscos psicossociais 
relativos às crianças, ao ambiente familiar e a saúde mental dos pais 
 

 (continuação) 
CLASSIFICAÇÃO Condições 

de Riscos 
DESCRIÇÃO 

Presente Ausente 

Família monoparental: crianças cujas 

famílias contam com um único cuidador, ou 

seja, aquelas que possuem a mãe como 

cuidador exclusivo, a saber: mães solteiras, 

separadas/divorciadas e viúvas. 

1 0 

Conflitos conjugais: crianças cujos pais 

enfrentam ou enfrentaram, problemas 

conjugais frequentes e recorrentes, nos 

últimos dois anos. 

1 0 

Separação ou recasamento dos pais: 
crianças cujos pais se separaram ou fizeram 

novos casamentos, nos últimos dois anos. 

1 0 

Pais em litígio por guarda e/ou pensão: 

crianças cujos pais decidem na justiça a 

guarda de seus filhos ou pensão para os 

mesmos, nos últimos dois anos. 

1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famílias 
(5) 

Situação de perda/morte na família: 
crianças cujas famílias enfrentam ou 

enfrentaram, nos últimos dois anos, situação 

de perda ou morte na família, envolvendo 

pessoas de convívio próximo. 

1 0 

 
Saúde 

Física e 
Mental 

dos Pais 
(1) 

Problemas de saúde física crônicos - 
Mães: mães que apresentam ou 

apresentaram, nos últimos dois anos, 

histórico de problemas de saúde física, 

recorrentes e/ou crônicos, tais como 

hipertensão, diabetes, infecção renal. 

1 0 
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Quadro 1 - Caracterização e classificação dos fatores de riscos psicossociais 
relativos às crianças, ao ambiente familiar e a saúde mental dos pais 
 

(continuação) 
CLASSIFICAÇÃO Condições 

de Riscos 
DESCRIÇÃO 

Presente Ausente 

Uso contínuo de medicamentos - Mães: 

mães que referiram a utilização de 

medicamentos de uso contínuo, não 

psicofármacos, prescritos por médicos 

clínicos, em qualquer momento da vida. 

1 0 

Depressão materna: crianças cujas mães 
apresentaram diagnóstico clínico de 
depressão. 

1 0 

Histórico familiar de depressão - Mães: 
mães que relataram ter familiares de 1º grau 

que já apresentaram manifestações de 

depressão, que requereram tratamento 

especializado. 

1 0 

Dependência de substância - Mães: 
crianças cujas mães apresentam ou 

apresentaram, ao longo da vida, problemas 

com uso nocivo e/ou abuso de álcool e 

drogas. 

1 0 

Saúde 
Física e 
Mental  

dos Pais 
(5) 

Dependência de substância - Pais / 
Padrastos: crianças cujos pais ou padrastos 

apresentam ou apresentaram, ao longo da 

vida, problemas com uso nocivo e/ou abuso 

de álcool e drogas. 

1 0 

 
 

A presença de cada indicador de risco foi pontuada como 1. Para tal foram 

somados os 18 indicadores psicossociais de risco possíveis para os dois grupos e a 

depressão materna presente para o G1, totalizando o número máximo de 19 
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indicadores de risco para a análise de risco acumulado.  Procedeu-se a comparação 

entre os grupos e a verificação para G1 e de G2 da associação entre o número de 

indicadores de risco e a presença de problemas comportamentais das crianças. 

Com relação aos indicadores de suporte social referido pelas mães 

procedeu-se a classificação das informações obtidas, agrupando-se as condições 

gerais e as específicas, relativas a atendimento em saúde mental, tal como 

apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Caracterização e classificação do suporte social referido pelas mães 
relativo a condições gerais e de atendimento em saúde mental  
 

       (continua) 
CLASSIFICAÇÃO Suporte 

Social 
DESCRIÇÃO 

Presente Ausente

Recebe ajuda nos momentos de dificuldade: 

crianças cujas mães informaram contar com o 

apoio social da família e/ou amigos e 

comunidade, especificando quem as ajuda.  

1 0

Prática religiosa: crianças cujas mães 

informaram praticar alguma religião, 

freqüentando regularmente atividades 

religiosas. 

1 0

Conhece os recursos comunitários: crianças 

cujas mães referiram conhecer os recursos 

comunitários do bairro. 

1 0

Geral 
(6) 

 

Utiliza os recursos comunitários: crianças 

cujas mães informaram utilizar recursos 

comunitários do bairro, tais como: escola, igreja 

e rede de saúde. Cada um desses recursos foi 

pontuado separadamente, totalizando três 

pontos como o possível. 

1,1,1 0
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Quadro 2. Caracterização e classificação do suporte social referido pelas mães 
relativo a condições gerais e de atendimento em saúde mental  

 

       (continuação) 
CLASSIFICAÇÃO Suporte 

Social 
DESCRIÇÃO 

Presente Ausente 

Atendimento psicológico após T1 - Criança: 
crianças cujas mães informaram estar 

realizando ou ter realizado acompanhamento 

psicológico após avaliação no primeiro momento 

do estudo (2006-2007). 

1 0 

Seguimento psicofarmacológico após T1 - 
Criança: crianças cujas mães informaram estar 

realizando ou ter realizado acompanhamento 

psicofarmacológico após avaliação no primeiro 

momento do estudo (2006-2007). 

1 0 

Atendimento psicológico após T1 - Mãe: 
mães que referiram estar realizando ou ter 

realizado acompanhamento psicológico após 

avaliação no primeiro momento do estudo 

(2006-2007). 

1 0 

 
 
 
 

Saúde 
Mental 

(4) 

Seguimento psicofarmacológico após T1 - 
Mãe: mães que referiram estar realizando ou ter 

realizado acompanhamento psicofarmacológico 

após avaliação no primeiro momento do estudo 

(2006-2007). 

1 0 

 

 

 

A presença de cada indicador de suporte foi pontuada como 1. Para tal 

foram somados os 10 indicadores de suporte possíveis para os dois grupos. 

Destaca-se que os indicadores atendimento psicológico e seguimento 

psicofarmacológico, após T1, para as mães seriam pouco esperados para o G2. 
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Procedeu-se a comparação entre os grupos e a verificação para G1 e de G2 da 

associação entre o número de indicadores de suporte e a presença de problemas 

comportamentais das crianças.  

 

3.6.2. Análise Estatística dos Dados 

 

Inicialmente foram realizadas análises descritivas a fim de caracterizar o 

perfil das amostras de mães e crianças quanto a características clínicas e 

demográficas, utilizando-se medidas de freqüência e porcentagens. 

Procedeu-se a verificação da normalidade da distribuição das variáveis para 

a escolha dos testes estatísticos, foi utilizado para tal o Teste de Shapiro-Wilks (p > 

0,10), sugerindo uso de testes não paramétricos. 

Para as comparações entre grupos (G1 crianças que convivem com a 

depressão materna e G2 crianças que convivem com mães sem transtornos 

psiquiátricos), relativas ao perfil sócio-demográfico das díades incluídas no estudo, 

utilizou-se o Teste Qui-Quadrado para as variáveis categóricas e o Teste de Mann-

Whitney para as variáveis contínuas, separadamente para os dois tempos, e o Teste 

Qui-Quadrado para a análise dos aspectos comportamentais das crianças. Para as 

comparações relativas às características clínicas das mulheres/mães com depressão 

(G1) utilizou-se o Teste de Wilcoxon e o Teste de McNemar para proporções em 

amostras emparelhadas.  

Com relação a comparação entre os momentos, delineamento longitudinal, 

utilizou-se o Teste Não Paramétrico de Wilcoxon. Procedeu-se, ainda, a análise de 

regressão logística bivariada visando verificar a influência de variáveis sócio-

demográficas nos resultados obtidos. 
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Para o delineamento transversal, relativo às comparações dos grupos quanto 

aos riscos psicossociais e ao suporte social, utilizou-se o Teste Qui-Quadrado para 

as comparações entre os grupos. 

Com relação a comparação dos grupos relativa aos indicadores específicos 

e a soma de riscos e os indicadores específicos e a soma de suporte foi realizada 

uma análise descritiva por meio do cálculo de percentagens, médias e desvio padrão 

e procedeu-se às comparações dos grupos por meio do Teste de Mann-Whitney. 

Para verificar a associação entre o número de indicadores de risco psicossociais e 

de indicadores de suporte entre os grupos (G1 e G2) foi realizada a análise por meio 

da correlação de Spearman (rho). 

Adotou-se em todas as comparações e nas análises correlacionais o nível de 

significância de p ≤ 0,05. 
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Os resultados serão apresentados em três tópicos, atendo-se aos 

delineamentos e objetivos. 

No primeiro tópico, relativo ao delineamento longitudinal, comparação entre 

os grupos de crianças cujas mães têm o diagnóstico de depressão (G1) e o de 

crianças filhas de mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos 

psiquiátricos (G2), avaliadas em dois momentos, (T1 e T2), apresentar-se-á, os 

dados relativos ao perfil sociodemográfico dos dois grupos, ao perfil clínico de G1, e 

aos indicadores comportamentais infantis.  

No segundo tópico, como parte do delineamento longitudinal apresentar-se-á 

os dados relativos às comparações intragrupo, nos dois momentos, destacando-se 

os indicadores comportamentais infantis. 

 No terceiro tópico, apresentar-se-á dados do delineamento transversal 

relativos aos indicadores psicossociais de risco e de suporte social, destacando-se: 

as comparações entre os grupos G1 e G2 e as associações entre indicadores de 

riscos e de suporte social e os indicadores comportamentais infantis. 

 

 

 4.1. Delineamento Longitudinal - Comparações entre os grupos 

  

• Perfil Sociodemográfico 

 

As características sociodemográficas das mães e crianças da amostra 

estudada, no primeiro momento de avaliação (T1), relativas às crianças cujas mães 

têm diagnóstico de depressão (G1) e às crianças filhas de mães sem diagnóstico de 

depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2) estão apresentadas na tabela 1, e 
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na descrição são apresentadas e comentadas, também, tais características em 

relação ao segundo momento de avaliação (T2). 

 

Tabela 1 - Caracterização e comparação entre os grupos (G1 e G2) quanto 
às variáveis sociodemográficas das mães e das crianças no primeiro 
momento de avaliação (T1) 
 

Variáveis 
G1 

(N=31) 

G2 
(N=31) 

Total 
(N=62) 

p* 

Mães F (%) F (%) F (%)  

Idade (anos)     

≤ 30 anos 18 (58,1) 21 (67,7) 39 (62,9) 0,431 

> 30 ≤ 49 anos 13 (41,9) 10 (32,3) 23 (37,1)  

Média (DP) 31,2 (6,0) 29,4 (4,8) 30,2 (5,4) 0,292 

Escolaridade     
Baixa escolaridade 25 (80,6) 18 (58,1) 43 (69,4) 0,051 

Média escolaridade 6 (19,4) 13 (41,9) 19 (30,6)  

     

Crianças F (%) F (%)   

Idade (anos)     

6-9 anos 28 (90,3) 30 (96,8) 58 (93,5) 0,301 

10-12 anos 3 (9,7) 1 (3,2) 4 (6,5)  

Média (DP) 7,3 (1,2) 7,4 (1,2) 7,4 (1,2) 0,772 

Escolaridade     

Pré a 4º ano 30 (96,8) 30 (96,8) 60 (96,8) 1,001 

5º a 7º ano 1 (3,2) 1 (3,2) 2 (3,2)  

Gênero     

Feminino 14 (45,2) 14 (45,2) 28 (45,2) 1,001 

Masculino 17 (54,8) 17 (54,8) 34 (54,8)  

p* ≤ 0,05; 1 = Teste Qui-Quadrado; 2 = Teste Mann-Whitney 
DP = desvio padrão; T1 = tempo 1 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 
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No primeiro momento de avaliação (T1) foram avaliadas 62 mulheres/mães 

com média de idade de 30,2 anos, variando entre 23 a 46 anos. Em relação à idade 

das mães, notou-se o predomínio da faixa etária de 30 anos, sendo a média do G1 

próxima à do G2. Verificou-se o predomínio de mães com pouca escolaridade nos 

dois grupos, destacando que o G1 apresentou mais mães com baixa escolaridade 

comparativamente ao G2, sendo tal diferença estatisticamente significativa (x2 = 

3,71).  

No segundo momento de avaliação (T2), como esperado, a média de idade 

dessas mulheres aumentou para 33,2 anos, variando entre 26 a 49 anos, nas 

comparações relativas aos grupos, permaneceram as condições de pouca 

escolaridade das mães e a presença de diferenças estatisticamente significativas no 

que se refere à escolaridade das mães (p = 0,02), observando-se a presença de 

mais mães com baixa escolaridade em G1 (71%) em comparação às mães de G2 

(41,9%). 

Com relação as 62 crianças participantes do estudo no primeiro momento de 

avaliação (T1), verificou-se que a maioria estava incluída na faixa etária de 6 a 9 

anos, com idade média de 7,3 anos, e variação de seis anos a nove anos e 11 

meses. Com relação à escolaridade, todos os participantes freqüentavam o ensino 

fundamental, sendo que 96,8% estavam nos anos iniciais desse nível e 3,2% nos 

posteriores. No que se refere ao gênero, observou-se um relativo predomínio de 

meninos, 54,8%. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos, para as variáveis apresentadas. 

No segundo momento de avaliação (T2), com relação às crianças, como 

esperado a faixa etária predominante foi de 10 a 12 anos em ambos os grupos, com 

idade média de 10,3 anos e variação de oito anos e cinco meses a 12 anos e 11 
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meses, assim como o predomínio das séries posteriores do ensino fundamental (5º a 

7º ano) para a escolaridade das crianças (G1 - 51,6% e G2 - 71%). Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, para as 

variáveis apresentadas. 

 

• Perfil Clínico - G1 

 

Nesse tópico apresentar-se-á dados exclusivos do G1, considerando que 

com base nos critérios de inclusão/exclusão o G2 não apresentou tais 

características. A tabela 2 apresenta a classificação do grupo de mães com 

depressão (G1), nos dois momentos de avaliação, tendo por referência o escore 

total do Questionário sobre a Saúde do Paciente-9 (PHQ-9), a SCID-I, e as diretrizes 

da Classificação Internacional de doenças 10ª revisão (CID-10). 

 

Tabela 2 - G1- Classificação do tipo de transtorno depressivo, nos dois 
momentos de avaliação (T1 e T2), segundo a Classificação Internacional de 
doenças (CID) 10ª revisão, apresentados pelas mulheres/mães de G1 (N = 31) 

 

Classificação da Depressão segundo CID-10 
T1 

N (%) 
T2 

N (%) 

21 (67,7) 15 (48,4) F33.1 - Transtorno depressivo recorrente, episódio 

atual moderado   

F33.2 - Transtorno depressivo recorrente, episódio 

atual grave sem sintomas psicóticos 
10 (32,3) 12 (38,7) 

F33.4 - Transtorno depressivo recorrente, atualmente 

em remissão 
0 4 (12,9) 

Total 31 (100) 31 (100) 

T1 = tempo 1; T2 = tempo 2 
G1 = grupo de mães com diagnóstico de depressão 
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Os dados diagnósticos apresentados tiveram por fonte as informações do 

PHQ-9, que avalia os sintomas presentes nas duas últimas semanas anteriores ao 

dia da aplicação, e da SCID-I que avalia o diagnóstico de diversos transtornos 

psiquiátricos, incluindo a depressão, ao longo da vida. Destaca-se que com base no 

critério de inclusão do estudo todos os casos de G1 foram identificados pelo PHQ-9 

e confirmados pela SCID-I.  

Verificou-se que das 31 mães com transtorno depressivo avaliadas no 

primeiro momento (T1) 67,7% foram classificadas como transtorno depressivo 

recorrente, episódio atual moderado e 32,3% como transtorno depressivo recorrente 

com episódio atual grave, sem sintomas psicótico. No segundo momento (T2), 

quando essas mães foram reavaliadas, notou-se que 48,4% delas foram 

classificadas como transtorno depressivo recorrente com episódio atual moderado e 

38,7% como transtorno depressivo recorrente com episódio atual grave, sem 

sintomas psicóticos. Na comparação entre os momentos, por meio do teste de 

McNemar, observou-se diferença estaticamente significativa com p ≤ 0,02, quando 

da comparação de episódio atual moderado, sendo que em T2 uma menor 

porcentagem de mães foi incluída nessa categoria. Verificando as demais 

categorias, observou-se que duas dessas mães foram classificadas na categoria 

episódio grave e quatro em remissão, categoria essa que não ocorreu em T1. 

Adicionalmente, as mães relataram, também, a presença de sintomas depressivos 

durante a gravidez (64,5%), no pós-parto (61,3%), e três delas (9,7%) declararam já 

ter sido internada para tratamento de depressão. 

Na tabela 3 são apresentadas algumas características clínicas da depressão 

tendo por referência o escore total do Questionário sobre a Saúde do Paciente-9 

(PHQ-9) e os dados do Questionário Complementar. 
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Tabela 3 - G1- Caracterização, nos dois momentos de avaliação (T1 e 
T2), de alguns indicadores clínicos apresentados pelas mulheres/mães 
de G1 (N = 31) 

p* ≤ 0,05; 1 = Teste de Wilcoxon; 2 = Teste de McNemar   
DP = desvio padrão; T1 = tempo 1; T2 = tempo 2 
G1 = grupo de mães com diagnóstico de depressão 

 

 

Verificou-se que a média do escore do PHQ-9 apresentado em T1 foi 

próxima a de T2, sem diferenças estatisticamente significativas. Notou-se diferenças 

estatisticamente significativas para a variável tratamento atual psicológico e/ou 

psiquiátrico, sendo que em T1 nenhuma das mães se encontrava em tratamento no 

momento da avaliação, o que era critério para a inclusão no estudo, enquanto que 

em T2 aproximadamente a metade das mães referiu ter realizado ou estar 

realizando algum tipo de tratamento, após encaminhamento em T1. Oito mães 

(25,8%) relataram ainda ter realizado tratamento prévio psicológico e/ou psiquiátrico, 

anterior ao primeiro momento de avaliação. Quanto ao uso contínuo de 

psicofármacos (antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, combinados ou não) 

Variáveis T1 (N=31) T2 (N=31) p* 

Manifestações  
depressão - PHQ 

   

Média (DP) 16,9 (4,0) 16,7 (6,0) 0,681 

Mediana 17 18  

Mínimo-Máximo 11-24 5-27  

Tratamento atual 
psicológico/psiquiátrico (F%) 

   

 Sim 0 (0) 15 (45,4) < 0,0012 
 Não 31 (100) 16 (51,6)  

Uso contínuo de  
psicofármacos (F%) 

   

 Sim 9 (29,0) 18 (58,1) 0,012 
 Não 22 (71,0) 13 (41,9)  
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constatou-se, com significância estatística, que em T1 uma menor porcentagem de 

mulheres fazia uso contínuo de algum tipo de psicofármaco, receitados, em geral, 

por médicos clínicos, em comparação ao T2, sendo que nesse segundo momento 

tais medicações foram prescritas predominantemente, por médicos clínicos e 

psiquiatras. 

 

• Indicadores Comportamentais 

 

Os indicadores comportamentais apresentados pelas crianças, avaliados por 

meio do Questionário de Capacidades e Dificuldades - SDQ, quanto aos escores 

total e das escalas, e as comparações nos dois momentos de avaliação (T1 e T2), 

entre os grupos de crianças cujas mães têm depressão (G1) e de crianças filhas de 

mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2) estão 

apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Comparações entre os grupos (G1 e G2) quanto aos indicadores 
comportamentais, relativos aos Escores Total e das Escalas do SDQ, nos dois 
momentos de avaliação (T1 e T2)  

 
(continua) 

T1 - F (%) T2 - F (%) 
SDQ G1 

(N=31) 

G2 
(N=31) 

 
 

p* 
G1 

(N=31) 

G2 
(N=31) 

 
 
p* 

Total       
  Sem dificuldade 7 (22,6) 11 (35,5) 0,26 14 (45,2) 18 (58,1) 0,30

  Com dificuldade 24 (77,4) 20 (64,5)  17 (54,8) 13 (41,9)  
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Tabela 4 - Comparações entre os grupos (G1 e G2) quanto aos indicadores 
comportamentais, relativos aos Escores Total e das Escalas do SDQ, nos dois 
momentos de avaliação (T1 e T2)  

  
(continuação) 

T1 - F (%) T2 - F (%) 
SDQ G1 

(N=31) 

G2 
(N=31) 

p* 
G1 

(N=31) 

G2 
(N=31) 

p* 

Sintomas 
Emocionais 

      

  Sem dificuldade 4 (12,9) 8 (25,8) 0,19 5 (16,1) 11 (35,5) 0,08 

  Com dificuldade 27 (87,1) 23 (74,2)  26 (83,9) 20 (64,5)  

Problemas 
Conduta 

      

  Sem dificuldade 11 (35,5) 13 (41,9) 0,60 15 (48,4) 20 (64,5) 0,20 

  Com dificuldade 20 (64,5) 18 (58,1)  16 (51,6) 11 (35,5)  

Hiperatividade       

  Sem dificuldade 17 (54,8) 19 (61,3) 0,60 18 (58,1) 19 (61,3) 0,79 

  Com dificuldade 14 (45,2) 12 (38,7)  13 (41,9) 12 (38,7)  

Problemas 
Relacionamento  

      

  Sem dificuldade 13 (41,9) 20 (64,5) 0,07 18 (58,1) 24 (77,4) 0,10 

  Com dificuldade 18 (58,1) 11 (35,5)  13 (41,9) 7 (22,6)  

Pró-social       

  Sem dificuldade 28 (90,3) 30 (96,8) 0,30 26 (83,9) 25 (80,6) 0,74 

  Com dificuldade 3 (9,7) 1 (3,2)  5 (16,1) 6 (19,4)  

p* ≤ 0,05; Teste Qui-Quadrado; T1 = tempo 1; T2 = tempo 2 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 

 

 

Verificou-se no primeiro momento de avaliação (T1), para o escore total de 

problemas e para as escalas sintomas emocionais, problemas de conduta e 

problemas de relacionamento com pares e/ou colegas, que o G1 apresentou, com 
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predomínio, uma maior porcentagem de crianças com problemas quando 

comparado ao G2, contudo, sem diferenças estatisticamente significativas. Foi 

observada uma tendência a significância estatística com relação a escala de 

problemas de relacionamento com pares e/ou colegas, verificando-se uma maior 

porcentagem de crianças com problemas em G1. 

Nas escalas hiperatividade e comportamento pró-social, em ambos os 

grupos predominou a classificação sem dificuldade, também sem diferenças 

estatisticamente significativas. 

No segundo momento de avaliação (T2), observou-se que o G1 apresentou 

maiores porcentagens de crianças com problemas no escore total e nas escalas 

sintomas emocionais e problemas de conduta, quando comparado ao G2.  

Nas escalas hiperatividade, problemas de relacionamento e pró-social 

predominaram nos dois grupos uma maior porcentagem de crianças sem 

dificuldade. Quanto às comparações entre G1 e G2, não foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas para o escore total e para as demais 

escalas. Constatou-se uma tendência a significância estatística nas escalas 

sintomas emocionais e problemas de relacionamento com pares e/ou colegas, 

sendo que notou-se para o G1 uma maior porcentagem de crianças com 

dificuldades em ambas as escalas.  

Considerando que as mães de G1 apresentaram com significância estatística 

menor escolaridade em comparação as mães de G2, nos dois momentos, procedeu-

se a análise de regressão logística visando verificar a influência de tal variável sobre 

o comportamento infantil e os escores total e das escalas sintomas emocionais, 

problemas de conduta, hiperatividade, problemas de relacionamento e 

comportamento pró-social do SDQ.  



RESULTADOS 88 

 

A tabela 5 apresenta tal análise, ajustando-se o escore total do SDQ pela 

escolaridade materna, nos dois momentos (T1 e T2), considerando-se o grupo de 

crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão (G1) e de crianças filhas de 

mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2). 

 

Tabela 5 - Análise de regressão logística bivariada, nos dois momentos, tendo 
como variável independente a escolaridade materna, e como variáveis 
dependentes os escores relativos ao total, sintomas emocionais, problemas de 
conduta, hiperatividade, problemas de relacionamento e comportamento pró-
social do SDQ 

 

Momentos 
Variáveis 

Escolaridade Mãe - SDQ 
p* OR 

IC 
(95%) 

 Total 0,54 1,47 (0,4-5,2) 

 Sintomas Emocionais 0,92 1,06 (0,3-4,3) 

T1 Problemas Conduta 0,41 0,62 (0,2-1,9) 

 Hiperatividade 0,19 2,13 (0,7-6,7) 

 Problemas Relacionamento  0,59 1,36 (0,4-4,3) 

 Pró-social 0,99 0 * 

     

 Total 0,78 1,16 (0,4-3,4) 

 Sintomas Emocionais 0,25 2,09 (0,6-7,5) 

T2 Problemas Conduta 0,10 0,39 (0,1-1,2) 

 Hiperatividade 0,34 0,59 (0,2-1,8) 

 Problemas Relacionamento  0,92 1,05 (0,3-3,4) 

 Pró-social 0,45 1,67 (0,4-6,6) 

p* ≤ 0,05; OR = Odds Ratio; IC = intervalo de Confiança 
T1 = tempo 1; T2 = tempo 2 
*não estimado por uma das caselas ser igual a zero 

 

Por meio da análise de regressão logística bivariada, verificou-se, nos dois 

momentos, após o ajuste para a variável escolaridade materna, a ausência de 

diferenças estatisticamente significativas para os escores total e das escalas 
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sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade, problemas de 

relacionamento e comportamento pró-social, indicando que tais escores independem 

da variável testada, a escolaridade materna.  

 
 

4.2. Delineamento Longitudinal - Comparações intragrupos quanto  
         aos dois momentos 

 

• Indicadores Comportamentais  

 

Os indicadores comportamentais avaliados por meio dos escores total das 

escalas do SDQ, quanto a comparação dos dois momentos de avaliação (T1 e T2) 

para os grupos de crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão (G1) e de 

crianças filhas de mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos 

psiquiátricos (G2), estão apresentados na tabela 6.  

 
Tabela 6 - Comparações entre os dois momentos de avaliação (T1 e T2) 
quanto aos indicadores comportamentais, relativo aos Escores Total e das 
Escalas do SDQ para os dois grupos avaliados (G1 e G2) 
 

(continua) 
G1  G2  Variáveis 

T1 T2 p* T1 T2 p* 

Total       

Média (DP) 18,5 (6,4) 15,3 (6,5) 0,05 15,2 (6,4) 13,1 (4,9) 0,08 

Mediana 18 14  15 13  

Mín-Máx 5-31 6-31  4-30 2-25  

Sintomas 
Emocionais 

      

Média (DP) 5,9 (2,6) 5,7 (2,5) 0,79 4,8 (2,3) 4,5 (2,7) 0,60 

Mediana 6 6  5 4  

Mín-Máx 0-10 1-10  0-9 0-10  
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Tabela 6 - Comparações entre os dois momentos de avaliação (T1 e T2) 
quanto aos indicadores comportamentais, relativo aos Escores Total e das 
Escalas do SDQ para os dois grupos avaliados (G1 e G2) 
 

           (continuação) 
 G1   G2  Variáveis 

T1 T2 p* T1 T2 p*
Problemas 
Conduta 

      

Média (DP) 3,9 (2,5) 3,1(2,7) 0,06 3,3 (2,5) 2,2 (2,1) 0,05
Mediana 4 3  3 1  

Mín-Máx 0-10 0-10  0-10 0-6  

Hiperatividade       

Média (DP) 5,1 (2,5) 4,1 (3,4) 0,10 4,7 (2,7) 4,6 (2,9) 1,00

Mediana 5 4  5 4  

Mín-Máx 0-10 0-10  1-10 0-10  

Problemas 
Relacionamento

      

Média (DP) 3,6 (2,6) 2,5 (2,0) 0,01 2,2 (2,3) 1,7 (1,9) 0,35

Mediana 3 2  2 2  

Mín-Máx 0-8 0-8  0-9 0-7  

Pró-social       

Média (DP) 8,1 (2,7) 8,2 (2,5) 0,73 8,9 (1,6) 7,9 (2,1) 0,04
Mediana 10 9  10 8  

Mín-Máx 0-10 0-10  4-10 4-10  

p* ≤ 0,05; Teste de Wilcoxon; DP = Desvio padrão 
T1 = tempo 1; T2 = tempo 2; Mín-Máx = Mínimo-Máximo 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 

 

Verificou-se nas comparações entre os dois momentos de avaliação (T1 e 

T2), que o G1 apresentou em T1 maior média quanto aos escores total e das 

escalas específicas que em T2. Constatou-se para o G1, com significância 

estatística, maior escore total (W = - 1,89) e mais problemas de relacionamento com 

pares e/ou colegas (W = - 2,53) no T1 em comparação ao T2, e ainda uma 
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tendência a significância quanto aos problemas de conduta (W = - 1,83) e 

hiperatividade (W = -1,61). Nas demais escalas as diferenças observadas não foram 

estatisticamente significativas. 

Em relação ao G2, notou-se que a média dos escores total e de todas as 

escalas, foi maior em T1 em relação a T2. Verificou-se a presença de diferenças 

com significância estatística para as escalas problemas de conduta (W = - 1,95) e de 

comportamento pró-social (W = - 1,97), e ainda a tendência à significância estatística 

quanto ao escore total (W = - 1, 74). Observou-se que em T1, as crianças de G2 

apresentaram, com significância estatística, mais indicadores de problemas de 

conduta e mais indicadores de comportamento pró-social em relação ao T2.  

 

 

 4.3. Delineamento Transversal 

 

A avaliação de indicadores de riscos e de suporte psicossocial foi realizada 

no segundo momento do estudo, por meio do Questionário Complementar, tais 

indicadores foram classificados como condições de riscos relativas às crianças, às 

famílias, à saúde mental dos pais e ainda condições de suporte social, comparando-

se os grupos de crianças filhas de mães com depressão (G1) e de crianças com 

mães sem depressão ou outros transtornos psiquiátricos (G2).   

 

• Indicadores Psicossociais de Risco 

 
Inicialmente são apresentadas as comparações entre os grupos quanto aos 

indicadores psicossociais de riscos, separadamente para cada uma das categorias, 

em seguida apresentar-se-á os indicadores de riscos acumulados e depois as 
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associações com os indicadores comportamentais. Os indicadores de riscos 

relativos às crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão (G1) e às crianças 

filhas de mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2) 

estão apresentados na tabela 7. 

 
Tabela 7 - Comparações entre os grupos avaliados (G1 e G2) quanto aos 
indicadores de riscos relativos às crianças 
 

Variáveis – Crianças G1(%) G2(%) p* 
OR 

(IC 95%) 

Problemas de saúde crônicos     

Sim 6 (19,4) 2 (6,5) 0,13 Ns 

Não 25 (80,6) 29 (93,5)   

Uso contínuo de 
medicamentos -  
não psicofármacos 

  

 

 

Sim 2 (6,5) 3 (9,7) 0,64 Ns 

Não 29 (93,5) 28 (90,3)   

Hospitalização     

Sim 20 (64,5) 14 (45,2) 0,12 Ns 

Não 11 (35,5) 17 (54,8)   

Dificuldades cptais  
com necessidade de  
tratamento psicológico 

   

 

Sim 31 (100) 12 (38,7) < 0,001 * 
Não 0 19 (61,3)   

Problemas no 
contexto escolar 

   
 

Sim 6 (19,4) 1 (3,2) 0,04 7,2 
Não 25 (80,6) 30 (96,8)  (0,81-63,85)

p* ≤ 0,05; Teste Qui-Quadrado; OR = Odds Ratio 
IC = Intervalo de Confiança; cptais = comportamentais 
*não estimado por uma das caselas ser igual a zero 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 
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Notou-se quanto aos indicadores de risco relativos às crianças, que as 

dificuldades comportamentais com necessidade de tratamento psicológico e os 

problemas no contexto escolar, apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas. Para o G1, as dificuldades comportamentais foram relatadas por 100% 

das mães que declararam que tais dificuldades indicavam a necessidade de 

atendimento psicológico, sendo que para G2 39% das mães relataram que seus 

filhos apresentavam dificuldades comportamentais que indicavam a necessidade de 

atendimento psicológico. Verificou-se que a maioria das crianças de G1 e G2 não 

apresentaram problemas no contexto escolar, contudo, as crianças de G1 

apresentaram 7,2 vezes mais chances de terem problemas escolares em 

comparação as crianças de G2, segundo o relato das mães. 

A tabela 8 apresenta os resultados obtidos quando da comparação entre os 

grupos de crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão (G1) e de crianças 

filhas de mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2) 

quanto aos indicadores de riscos relativos às condições familiares. 

 
 
Tabela 8 - Comparações entre os grupos avaliados (G1 e G2) quanto 
aos indicadores de riscos relativos às condições familiares 

 
(continua) 

Variáveis - Famílias  G1(%) G2(%) p* 
OR  

(IC 95%)

Escolaridade materna     

Baixa escolaridade 22 (71,0) 13 (41,9) 0,02 3,4 
Média escolaridade 9 (29,0) 18 (58,1)  (1,2-9,7)

Nível socioeconômico     
Médio - classe C 20 (64,5) 12 (38,7) 0,04 2,9 
Baixo - classe D-E 11 (35,5) 19 (61,3)  (1,0-8,1)
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Tabela 8 - Comparações entre os grupos avaliados (G1 e G2) quanto 
aos indicadores de riscos relativos às condições familiares 

 
        (continuação) 

Variáveis - Famílias  G1(%) G2(%) p* 
OR  

(IC 95%)

Problemas econômicos graves     

Sim 16 (51,6) 15 (48,4) 0,79 Ns 

Não 15 (48,4) 16 (51,6)   

Tipos de famílias     

Monoparental 9 (29,0) 5 (16,1) 0,22 Ns 

Biparental 22 (71,0) 26 (83,9)   

Conflitos conjugais     

Sim 29 (93,5) 13 (41,9) < 0,001 20,1 
Não 2 (6,5) 18 (58,1)  (4,1-99,5)

Separação ou recasamento     

Sim 15 (48,4) 13 (41,9) 0,61 Ns 

Não 16 (51,6) 18 (58,1)   

Pais em litígio por guarda e/ou 
pensão 

    

Sim 2 (6,5) 0 0,15 Ns 

Não 29 (93,5) 31(100)   

Situação de perda/morte na 
família 

    

Sim 26 (83,9) 14 (45,2) < 0,001 6,3 
Não 5 (16,1) 17 (54,8)  (1,9-20,8)

p* ≤ 0,05; Teste Qui-Quadrado; OR = Odds Ratio; IC = Intervalo de Confiança 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 

 
 
 
Em relação aos indicadores de riscos relativos às famílias, as variáveis 

escolaridade materna, nível socioeconômico, conflitos conjugais e situações de 

perdas/morte na família apresentaram diferenças estatisticamente significativas. 

Notou-se para o G1 o predomínio dos indicadores de risco relativos a baixa 
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escolaridade materna, a conflitos conjugais e a perdas na família, sendo que as 

famílias de G1 apresentaram em comparação as de G2, 3,4 vezes mais chance de 

terem mães com baixa escolaridade, 20,1 vezes mais chance de conviverem com 

conflitos conjugais e 6,3 vezes mais chance de terem experimentado situações de 

perda e/ou morte na família. Com relação ao indicador de risco nível 

socioeconômico, verificou-se que as mães de G2 apresentaram 2,9 vezes mais 

chance de pertencerem a classe menos privilegiada.  

A tabela 9 apresenta os resultados obtidos na comparação entre os grupos 

de crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão (G1) e de crianças filhas de 

mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2) quanto 

aos indicadores de riscos relativos à saúde física e mental dos pais, além da 

depressão materna, condição de inclusão para o G1, e de exclusão para o G2. 

 

Tabela 9 - Comparações entre os grupos avaliados (G1 e G2) quanto 
aos indicadores de riscos relativos às condições de saúde física e 
mental dos pais 
 

(continua) 

Variáveis - Pais G1 G2 p* 
OR 

(IC 95%) 

Problemas de saúde 
física crônicos - Mãe 

  
  

Sim 12 (38,7) 3 (9,7) < 0,001 5,9 

Não 19 (61,3) 28 (90,3)   (1,5-23,7) 
Uso contínuo de 
medicamentos - não 
psicofármacos - Mãe 

    

Sim 14 (45,2) 3 (9,7) < 0,001 11,3 

Não 17 (54,8) 28 (90,3)   (2,8-45,3) 
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Tabela 9 - Comparações entre os grupos avaliados (G1 e G2) quanto 
aos indicadores de riscos relativos às condições de saúde física e 
mental dos pais 

           
(continuação) 

Variáveis - Pais G1 G2 p* 
OR 

(IC 95%) 

Depressão materna   

Sim 31 (100) 0 

Não 0 31 (100) 

< 0,001 * 

Histórico familiar de 
depressão - Mãe 

  

Sim 17 (58,4) 8 (25,8) 

Não 14 (45,2) 23 (74,2)

0,02 
3,5 

(1,2-10,2) 

Dependência de  
substância - Mãe 

  

Sim 4 (12,9) 0 

Não 27 (87,1) 31(100) 

0,03 * 

Dependência de  
substância -Pai/Padrasto 

  

Sim 9 (29,0) 2 (6,5) 

Não 22 (71,0) 29 (93,5)

0,02 
5,9 

(1,2-30,3) 

p* ≤ 0,05; Teste Qui-Quadrado; OR = Odds Ratio; IC = Intervalo de Confiança 
*não estimado por uma das caselas ser igual a zero 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 

 

 
Em relação aos indicadores de riscos relativos às condições de saúde física 

e mental dos pais, verificou-se mais problemas em G1 em comparação ao G2, com 

diferenças estatisticamente significativas para todas as variáveis, a saber,  as 

variáveis maternas problema de saúde física crônico, uso contínuo de 

medicamentos, depressão materna, histórico familiar de depressão, e dependência 

de substancia, e quanto a variável dependência de substância pai/padrasto. 

Verificou-se que as famílias de G1 apresentaram em comparação as de G2, em 
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relação às mães, 5,9 vezes mais chance de terem problemas de saúde física 

crônicos, 11,3 vezes mais chance de estarem em uso contínuo de medicamento, 

não psicofármacos, 3,5 vezes mais chance de relatarem histórico familiar de 

depressão e, em relação aos pais, 5,9 vezes mais chance de conviverem com 

pais/padrastos dependentes de substâncias. Destaca-se ainda que o indicador 

depressão materna foi condição de inclusão para o G1 e de exclusão para o G2, 

estando presente exclusivamente em G1. 

Na tabela 10 apresenta-se o número total de riscos para os grupos de 

crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão (G1) e de crianças filhas de 

mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2), 

incluindo as variáveis relativas às crianças, às famílias e à saúde mental dos pais, 

totalizando um número máximo de 19 fatores de riscos possíveis para a análise de 

risco acumulado, incluindo a depressão materna.   

 
Tabela 10 - Comparação entre os grupos avaliados (G1 e G2) quanto ao 
total de riscos acumulados 

 

Total de Riscos G1 G2 p* 
OR 

(IC 95%) 

Média (DP) 8,6 (2,7) 4,3 (1,7)  3,3 
Mediana 8 5 < 0,001 (1,7-6,3) 
Mínimo-Máximo 5-14 0-7   

p* ≤ 0,05; Teste Mann-Whitney; DP = desvio padrão 
OR = Odds Ratio; IC = Intervalo de Confiança 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 

 
 
 
Observou-se, com significância estatística, que em relação ao total de riscos 

acumulados, o grupo de crianças filhas de mães com depressão (G1) apresentou 

uma maior média em relação ao grupo de crianças filhas de mães sem transtornos 
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psiquiátricos (G2), com 3,3 vezes mais chances de terem mais indicadores de risco 

psicossocial.  

Na tabela 11 são apresentadas as correlações significativas entre os 

indicadores de riscos acumulados referidos para os grupos de crianças cujas mães 

têm diagnóstico de depressão (G1) e de crianças filhas de mães sem diagnóstico de 

depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2) e os escores total e das escalas 

do SDQ. 

 
Tabela 11 - Correlações significativas relativas aos indicadores 
comportamentais (SDQ) das crianças de G1 e G2 e o total de indicadores 
de riscos acumulados 
 

Riscos Acumulados Grupos Variáveis SDQ 
rho p* 

 Total 0,258 0,162 

 Sintomas Emocionais 0,186 0,316 

 Problemas Conduta 0,592 0,005 

G1 Hiperatividade 0,242 0,189 

 Problemas Relacionamento 0,065 0,729 

 Pró-social - 0,110 0,555 

 Total 0,051 0,787 

 Sintomas Emocionais 0,096 0,608 

 Problemas Conduta 0,187 0,313 

G2 Hiperatividade 0,384 0,033 

 Problemas Relacionamento 0,112 0,550 

 Pró-social - 0,025 0,894 

p* ≤ 0,05;   = aumentado;   = diminuído 
rho = Correlação não paramétrica de Spearman 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 
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Constatou-se para as crianças de G1 e G2, presença de uma associação 

significativa entre as variáveis para cada um dos grupos, sendo uma classificada 

como forte (rho ≥ 0,51) e a outra como moderada (rho = 0,20-0,50), segundo Primi, 

Muniz e Nunes (2009). 

Notou-se que os problemas de conduta para as crianças filhas de mães com 

depressão (G1), e a presença de mais hiperatividade para as crianças com mães 

sem transtornos psiquiátricos (G2) apresentaram-se positivamente correlacionadas à 

presença de mais indicadores risco psicossociais acumulados. 

 

• Indicadores de Suporte Social 

 

Inicialmente são apresentadas as comparações entre os grupos quanto aos 

indicadores de suporte social, separadamente para cada uma das categorias, em 

seguida apresentar-se-á o total de suporte referido, e depois as associações com os 

indicadores comportamentais. 

Os indicadores de suporte social, referidos para os grupos de crianças cujas 

mães têm diagnóstico de depressão (G1) e de crianças filhas de mães sem 

diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2) estão apresentados 

na tabela 12.  
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Tabela 12 - Comparações entre grupos avaliados (G1 e G2) quanto a 
percepção de condições gerais de suporte social 
 

Variáveis G1(%) G2(%) p* 
OR  

(IC 95%) 

Recebe ajuda     

De familiares e 

amigos 
20 (64,5) 25 (80,6) 0,15 Ns 

Não recebe, conta 

só consigo 
11 (35,5) 6 (19,4)   

Prática religiosa     

Sim 26 (83,9) 26 (83,9) 1,00 Ns 

Não 5 (16,1) 5 (16,1)   

Conhece recursos 
comunitários 

    

Sim 31 (100) 31 (100) 1,00 Ns 

Não 0 (0) 0 (0)   

Utiliza recursos 
comunitários 

    

Escola     

Sim 31 (100) 31 (100) 1,00 Ns 

Não 0 (0) 0 (0)   

Igreja     

Sim 17 (54,8) 23 (74,2) 0,11 Ns 

Não 14 (45,2) 8 (25,8)   

Rede de saúde     

Sim 31 (100) 30 (96,8) 0,31 Ns 

Não 0 (0) 1 (3,2)   
p* ≤ 0,05; Teste Qui-Quadrado; OR = Odds Ratio; IC = Intervalo de Confiança 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 

 

Notou-se, sem diferenças significativas, que tanto para o grupo crianças 

filhas de mães com transtorno depressivo (G1), quanto no grupo de crianças filhas 
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de mães sem transtornos psiquiátricos (G2), as mães relataram receber apoio social 

e ajuda em momentos de dificuldade (em sua maioria de familiares), assim como 

manter uma prática religiosa, conhecer os recursos disponíveis e fazer uso dos 

serviços da escola, da igreja e da saúde, disponibilizados no bairro. 

A tabela 13 apresenta os indicadores de suporte social para os grupos de 

crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão (G1) e de crianças filhas de 

mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2), 

relativos a atendimentos especializados em saúde mental, para mães e crianças.  

 
Tabela 13 - Comparações entre os grupos avaliados (G1 e G2) quanto ao 
suporte relativo ao atendimento especializado em saúde mental 
 

Variáveis G1(%) G2(%) p* 
OR  

(IC 95%)

Atendimento psicológico 
após T1 - Criança 

    

Sim 10 (32,3) 5 (16,1) 0,13 Ns 

Não 21 (67,7) 26 (83,9)   

Seguimento psicofarmacológico 
após T1 - Criança 

    

Sim 5 (16,1) 2 (6,5) 0,22 Ns 

Não 26 (83,9) 29 (93,5)   

Atendimento psicológico 
após T1 - Mãe 

    

Sim 8 (25,8) 1 (3,2) < 0,001 0,1 
Não 23 (74,2) 30 (96,8)  (0,0-0,8)

Seguimento psicofarmacológico 
após T1 - Mãe 

    

Sim 18 (58,1) 3 (9,7) < 0,001 0,1 
Não 13 (41,9) 28 (90,3)  (0,0-0,3)

p* ≤ 0,05; Teste Qui-Quadrado; OR= Odds Ratio; IC= Intervalo de Confiança 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 
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Notou-se, dentre as variáveis de suporte social relativas a atendimentos 

especializados em saúde mental, que a variável atendimento psicológico e 

seguimento psicofarmacológico das mães, após T1, apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas. Observou-se que as mães de G1 apresentaram, com 

significância estatística, 0,1 mais chance de ter realizado atendimento psicológico e 

0,1 mais chance de ter realizado seguimento psicofarmacológico após o primeiro 

momento de avaliação desse estudo. Destaca-se que os indicadores de suporte de 

saúde mental atendimento psicológico e seguimento psicofarmacológico das mães, 

dada as características de G1, tinham maior probabilidade de ocorrer para tal grupo. 

A tabela 14 apresenta o número total de suporte relatado para os grupos de 

crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão (G1) e de crianças filhas de 

mães sem diagnóstico de depressão e outros transtornos psiquiátricos (G2), 

incluindo tanto as variáveis relativas à percepção de suporte social geral quanto as 

variáveis relativas à percepção do suporte relativo ao atendimento especializado em 

saúde mental, totalizando um número máximo de 10 indicadores de suporte 

possíveis para a análise de suporte acumulado.   

 

Tabela 14 - Comparação entre os grupos avaliados (G1 e G2) quanto ao 
total de suporte acumulado 

 

Total de Suporte G1 G2 p* 
OR 

(IC 95%) 

Média (DP) 7,0 (1,6) 6,6 (1,3)  1,2 

Mediana 7 7 0,22 (0,9-1,8) 

Mínimo-Máximo 4-10 3-10   

p* ≤ 0,05; Teste Mann-Whitney; DP= desvio padrão 
OR= Odds Ratio; IC= Intervalo de Confiança 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 
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Observou-se, que em relação ao total de suporte acumulado, o grupo de 

crianças filhas de mães com depressão (G1) apresentou uma maior média em 

relação ao grupo de crianças filhas de mães sem transtornos psiquiátricos (G2), 

contudo, sem significância estatística.  

Na tabela 15 são apresentadas as correlações entre o suporte acumulado e 

as diferenças comportamentais dos grupos de crianças cujas mães têm diagnóstico 

de depressão (G1) e de crianças filhas de mães sem diagnóstico de depressão e 

outros transtornos psiquiátricos (G2).  

 
Tabela 15 - Correlações relativas aos indicadores comportamentais 
(SDQ) das crianças de G1 e G2 e o total de suporte acumulado 

 

Suporte acumulado Grupos 
Variáveis SDQ 

rho p* 

 Total -0,182 0,326 

 Sintomas Emocionais -0,087 0,642 

 Problemas Conduta -0,273 0,137 

G1 Hiperatividade -0,287 0,117 

 Problemas Relacionamento -0,212 0,251 

 Pró-social 0,226 0,221 

 Total -0,034 0,857 

 Sintomas Emocionais -0,062 0,741 

 Problemas Conduta -0,009 0,963 

G2 Hiperatividade -0,073 0,697 

 Problemas Relacionamento -0,465 0,008 

 Pró-social 0,013 0,945 

p* ≤ 0,05;  = aumentado;  = diminuído; rho = Correlação não paramétrica de Spearman 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de transtornos psiquiátricos 
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Constatou-se para as crianças de G2, uma associação significativa entre as 

variáveis, classificada como moderada (rho = 0,20-0,50), segundo Primi et al. (2009). 

Notou-se que a presença de mais problemas de relacionamento entre os pares, para 

as crianças com mães sem transtornos psiquiátricos (G2) apresentou-se 

negativamente correlacionada à presença de menos indicadores de suporte 

acumulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. DISCUSSÃO 
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Os dados obtidos serão discutidos tendo como norteador os objetivos do 

estudo, a saber: 1) estudo longitudinal - a comparação dos indicadores 

comportamentais de crianças que convivem com a depressão materna em relação a 

crianças que convivem com mães sem transtornos psiquiátricos, em dois momentos 

distintos e próximos do seu desenvolvimento e 2) estudo transversal - comparação 

dos indicadores de risco e suporte social, relacionado à família e às crianças dos 

dois grupos, avaliados no segundo momento do estudo.   

 

 

5.1. Estudo Longitudinal 

 

Ao se adotar um delineamento longitudinal buscou-se verificar como, na 

sequencia natural dos fatos, a depressão materna pode ter influenciado o 

comportamento das crianças, tendo por referência a avaliação em dois momentos 

distintos e próximos do seu desenvolvimento, aproximadamente dois anos e seis 

meses. 

Como norteadores dessa discussão, formulou-se três questões básicas: 

- As características sociodemográficas e clínicas dos grupos estudados eram 

homogêneos e se alteraram nos dois momentos do estudo? 

- Com relação ao comportamento, o grupo de crianças que convivem com a 

depressão materna difere do grupo que convive com mães sem transtorno 

psiquiátrico? 

- Há uma continuidade das dificuldades comportamentais para os dois 

grupos estudados? 

Essas questões serão abordadas nos próximos tópicos. 
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• Perfil Sociodemográfico e Clínico dos Grupos 

 

Nesse tópico, apresentar-se-á e analisar-se-á as características 

sociodemográficas e clínicas dos grupos estudados, destacando as peculiaridades 

das mesmas nas comparações dos grupos e momentos. 

Em relação ao perfil sociodemográfico das mães e famílias observou-se a 

homogeneidade dos grupos quanto a idade das mães (critério de inclusão) e o 

predomínio do tipo de família biparental, esse último, indicador que tem sido 

associado à condição de proteção ao desenvolvimento infantil. 

Notou-se que as mães com depressão (G1), apresentaram baixa 

escolaridade e pertenciam predominantemente a classe C, enquanto as mães sem 

transtornos psiquiátricos (G2) apresentaram menor taxa de baixa escolaridade, mas 

predominantemente estavam incluídas nas classes D-E. A escolaridade materna e 

classes sociais econômicas menos favorecidas são indicadores de riscos 

psicossociais, amplamente reconhecidos, caracterizando assim que ambos os 

grupos estavam expostos a condições de adversidades psicossociais. Constatou-se 

também que esse perfil sociodemográfico dos grupos estudados não se alterou nos 

dois momentos do estudo, permanecendo assim as condições de exposição à 

adversidades. 

Por meio de análise de regressão, foi possível verificar que a diferença de 

escolaridade das mães de G1 não interferiu significativamente no desempenho 

comportamental das crianças. 

Sob a perspectiva da psicopatologia do desenvolvimento, o contexto familiar 

de desenvolvimento se reveste de importância uma vez que constitui-se na primeira 

instituição social de inclusão da criança, segundo Kreppner (2000). A família exerce 
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um papel fundamental para o modo das pessoas enfrentarem eventuais 

adversidades e se posicionarem frente aos acontecimentos diários, podendo 

funcionar, portanto, como promotores do desenvolvimento, segundo Marturano e 

Ferreira (2004).  

Ao se analisar as condições sociodemográficas dos dois grupos estudados, 

verifica-se que, em ambos, caracterizaram-se como expostos a condições de riscos 

e adversidades, o que por sua vez sugere um ambiente pouco favorável ao 

desenvolvimento e ao enfrentamento das dificuldades.  

Por outro lado, os dados obtidos no estudo guardam semelhança com 

condições psicossociais de uma extensa faixa da população brasileira e também 

com o perfil abordado em outros estudos. Assis et al. (2009) apontaram que as 

variáveis baixa escolaridade dos pais e viver em condições socioeconômicas muito 

precárias funcionam como estressores do ambiente familiar, que podem expor as 

crianças. Sob a perspectiva da psicopatologia do desenvolvimento, considera-se que 

a exposição a experiências negativas no ambiente familiar pode favorecer situações 

de adversidade e o surgimento de problemas que dificultem o desenvolvimento 

saudável do individuo (Masten & Gerwitz, 2006).  

Embora a exposição a adversidade, em conformidade com Miller (1996), 

possa ser dependente da forma como o evento é percebido e vivenciado, podendo 

configurar-se como condição de vulnerabilidade ou proteção, destaca-se que 

condições psicossociais como a baixa escolaridade e o nível socioeconômico trazem 

consigo um conjunto de outras condições que favorecem mais riscos e 

adversidades. 

Com efeito, a amostra do presente estudo, constituída predominantemente de 

famílias com mães de baixa escolaridade (56,5%) e aproximadamente metade
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(48,4%) com baixo status socioeconômico, apresentou características que remetem a 

condições de vulnerabilidade, independente da exposição à depressão materna. Em 

concordância com Noronha et al. (2009) e Yunes e Szymanski (2001) pode-se 

considerar que tais indicadores se associam a outras condições de múltiplas 

dificuldades, considerando que os fatores de risco não agem de forma isolada quando 

do seu impacto para os indivíduos. 

Em contrapartida, os fatores de proteção destacam-se como condições 

positivas, que podem minimizar o risco e favorecer o desenvolvimento saudável do 

individuo. No presente estudo, o predomínio do tipo de família biparental pode ser 

considerado como um fator de proteção, dado que a presença dos dois cuidadores 

pode favorecer a segurança e o cuidado, o que para o G1 pode atenuar o impacto 

da depressão materna para os desfechos comportamentais infantis, tal como 

relatados nos estudos de Sterba et al. (2007) e Chang et al. (2007). As variáveis de 

proteção permitem ao individuo modificar suas respostas frente a estressores 

diversos, mediante suas habilidades e capacidades desenvolvidas a partir de sua 

interação com o contexto, ambiental e social, no qual está inserido (Poletto et al., 

2004; Sifuentes et al., 2007). 

Apesar dessa condição de proteção relativa a família biparental, de um modo 

geral os dois grupos estão expostos a condições psicossociais pouco favorecedoras 

do desenvolvimento, como já assinalado quanto ao nível socioeconômico e a 

escolaridade materna.  

Com relação aos aspectos clínicos, exclusivo do G1, mães com depressão, 

atentou-se na comparação dos momentos que algumas mães melhoraram e outras 

pioraram, já que no primeiro momento, 67,7% das mães apresentaram indicadores 

de transtorno depressivo recorrente com episódio atual moderado, enquanto no
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segundo momento essa taxa caiu para 48,4%, destacando uma melhora clinica 

significativa dessas mães no segundo momento. Tal melhora, pode ser resultado do 

tratamento realizado pelas mães após a avaliação do primeiro momento, tendo em 

vista que grande parte delas relatou ter buscado e estar em tratamento psicológico 

(45,4%) ou psicofarmacológico (58,1%). Os resultados apontaram, ainda, uma taxa 

de 12,9% de mães que no segundo momento estavam em remissão dos sintomas, 

categoria essa que não ocorreu no primeiro momento. Tais características do perfil 

clínico das mães podem ter favorecido uma diminuição dos problemas por parte das 

crianças no segundo momento, pois segundo Weissman et al. (2006) há uma 

influência da melhora clínica das mães para o comportamento das crianças. 

Outro ponto a ser comentado foi a presença de sintomas depressivos das 

mães de G1 já durante a gravidez (64,5%) e no pós-parto (61,3%), sugerindo que as 

crianças estudadas foram expostas a depressão materna precocemente, o que foi 

também se caracteriza como uma condição adversa, segundo Barker e Maughan 

(2009), a qual interfere nas condições do ambiente familiar, e favorece problemas de 

conduta de início precoce, os quais podem persistir até a adolescência. 

Ao se analisar os indicadores clínicos da depressão como gravidade, 

cronicidade e recorrência, é preciso ter em conta que a presença desses 

potencializa a exposição ao estresse, o que segundo Foster et al. (2008) também se 

configura como risco ao desenvolvimento infantil. Em função dos critérios de 

inclusão no estudo, todas as mães de G1 tinham diagnóstico de depressão 

recorrente, o que de acordo com Essex et al. (2006) faz com que as crianças sejam 

mais propensas a serem expostas a condições de risco precocemente, visto a 

condição familiar em que estão inseridas.Destaca-se que a presença, nos dois 

momentos, de mães com transtorno depressivo recorrente caracteriza, conforme
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Andrade et al. (2006), a possibilidade de prejuízos em diversos domínios. As 

alterações de humor e afeto, no caso das mães, podem influenciar a relação mãe-

filho, em razão da sintomatologia, da duração e da presença de indicadores de 

disfunção e sofrimento (Kim, 2008; Fleck et al., 2009; Silk et al., 2009). 

Com relação ao perfil sociodemográfico das crianças, não foram verificadas 

diferenças significativas quanto a idade, escolaridade e gênero, e dado o tempo de 

intervalo entre as duas avaliações, estas permaneceram quanto a etapa do 

desenvolvimento também no período escolar. Tais indicadores sugerem a 

homogeneidade dos grupos, favorecendo a comparação dos mesmos sob o foco 

principal do estudo, ou seja, a presença ou ausência de depressão materna e os 

aspectos comportamentais infantis. Do ponto de vista clínico, ao se comparar, para o 

G1, os momentos, os dados são sugestivos de melhora clínica por parte das mães. 

 

• Perfil Comportamental das Crianças - comparações entre grupos e 
momentos  

 

Nesse tópico, apresentar-se-á e analisar-se-á as comparações do 

comportamento das crianças que convivem com a depressão materna em relação as 

crianças que convivem com mães sem transtornos psiquiátricos, nos dois 

momentos, analisando a continuidade ou superação das dificuldades 

comportamentais para cada um dos grupos. 

Em relação aos indicadores comportamentais, observou-se a presença de 

mais problemas de comportamento no grupo de crianças filhas de mães com 

depressão (G1) em comparação ao grupo de crianças filhas de mães sem 

transtornos depressivos (G2) em todas as escalas do SDQ, nos dois momentos de 

avaliação, no entanto, sem diferenças estatisticamente significativas.  
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Contudo, ao se analisar o escore total de problemas de comportamento 

apresentados pelos grupos, notou-se que ambos tiveram uma alta porcentagem de 

crianças com problemas, superior a 60% para o G1 e superior a 40% para o G2, o 

que chama a atenção para a vulnerabilidade dos grupos que, independente da 

condição de exposição a depressão materna, incluiu crianças com muitas 

dificuldades comportamentais, as quais se fizeram presentes para os dois grupos, 

nos dois momentos. 

Observou-se ainda que o grupo de crianças filhas de mães com depressão 

apresentou taxas mais altas de indicadores de problemas comportamentais quando 

das comparações entre os grupos, contudo sem significância estatística, sendo 

observado somente tendências nas escalas sintomas emocionais e problemas de 

relacionamento com pares e/ou colegas. Pode-se pensar que possivelmente, o 

tamanho reduzido da amostra e a condição de vulnerabilidade psicossocial dos 

grupos, expostos a múltiplas condições de adversidades, pode ter potencializado a 

ação dos riscos (Walker et al., 2007). 

Analisando-se os dados obtidos à luz de estudos que também compararam 

grupos com depressão e grupos sem transtornos psiquiátricos, verificou-se algumas 

diferenças que precisam ser destacadas. O estudo em questão constatou o 

predomínio de semelhanças entre os grupos estudados, o que é discordante da 

literatura pesquisada, tal como relatado a seguir. 

Silk et al. (2006) ao avaliarem estratégias de regulação emocional, 

identificaram que os filhos de mães depressivas apresentaram mais dificuldades em 

distrair a sua atenção de um estímulo estressante, com menos habilidades para 

mudar o foco de atenção, em comparação a crianças filhas de mães sem 

transtornos psiquiátricos, principalmente entre escolares. Outros estudos que 
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abordaram as interações mãe-criança, comparando os grupos de crianças que 

convivem com a depressão materna e crianças que convivem com mães sem 

transtornos psiquiátricos, verificaram mais dificuldades comportamentais no grupo 

exposto à depressão. (Shannon et al., 2007; Foster et al., 2008; Leiferman, 2002). 

No contexto brasileiro, o estudo de Mian et al. (2009) relatou que as crianças 

filhas de mães depressivas apresentaram mais problemas de comportamento em 

relação as crianças filhas de mães sem história psiquiátrica, tendo incluído crianças 

da mesma faixa etária do presente estudo, sete a 12 anos. 

Embora haja diferenças de delineamentos e de instrumentos com os estudos 

comparados, a não diferenciação com significância estatística quanto ao escore 

geral de comportamento das crianças que convivem com a depressão materna em 

relação ao grupo com mães sem transtornos psiquiátricos, evidencia, mais uma vez, 

que a saúde mental materna não foi a única condição de exposição a adversidades 

à qual as crianças estudadas estão expostas. 

Analisando-se as escalas especificas, no presente estudo observou-se a 

presença de mais indicadores de sintomas emocionais, no segundo momento, para 

as crianças de G1, dado esses concordante com os achados de diversos estudos, 

tais como relatado a seguir. 

Para as crianças que convivem com a depressão materna, Shannon et al. 

(2007) destacaram o predomínio de manifestações de ansiedade e depressão; a 

convivência com a depressão materna foi associada também a presença de mais 

problemas afetivos e depressivos, bem como a mais problemas comportamentais 

desafiante-opositores, por Jaser et al. (2008), e a presença de mais problema 

comportamentais, de ansiedade e depressão infantil foram relacionados a um 

funcionamento psicossocial pobre, segundo Feder et al. (2008). Goodman et al. 
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(2011) com base em uma ampla meta-análise, relataram o predomínio de mais 

problemas internalizantes e de transtornos do humor para crianças filhas de mães 

com depressão em comparação as crianças que convivem com mães sem história 

psiquiátrica. 

Outra escala a ser analisada é a de problemas de relacionamento com pares 

e/ou colegas, presente com significância estatística para o G1, nos dois momentos, 

caracterizando dificuldade quanto a socialização, tarefa típica desse período de 

desenvolvimento (Marturano & Loureiro, 2003). A presença de problemas de 

relacionamento com colegas foi também relatada por Leiferman (2002) que 

descreveu problemas emocionais, baixa autoestima, de relacionamento social, de 

agressividade. 

Destaca-se ainda que, no estudo, a presença de problemas externalizantes, 

relativos a hiperatividade e conduta não foram diferenciadores dos grupos, mas tais 

dificuldades atingiram uma porcentagem alta de crianças dos dois grupos. Tal dado 

é discordante do relatado por Pichè et al. (2011)  que verificou a presença de mais 

sintomas externalizantes para as crianças expostas a depressão e/ou ansiedade 

materna. 

A presença de problemas externalizantes tem sido ressaltada como 

característica das crianças na etapa escolar (Ferrioli et al., 2007), refletindo 

dificuldades de socialização tal como relatado por Foster et al. (2008) que 

verificaram a presença de mais sintomas externalizantes para as crianças que 

convivem com os sintomas depressivos atuais das mães, o que não foi verificado no 

estudo em questão, especialmente quanto aos indicadores de hiperatividade e 

comportamento antissocial. 
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A ausência de diferenças entre os grupos quanto aos comportamentos 

externalizantes e a presença de diferenças específicas quanto aos sintomas 

emocionais (internalizantes) pode ser analisada como parte do baixo contraste entre 

os grupos, já que o G1, exposto a depressão materna, diferiu pouco do G2, sem 

transtorno psiquiátrico materno, mas em ambos os grupos as crianças apresentaram 

escores elevados de problemas comportamentais. 

A identificação de altas taxas de problemas comportamentais para crianças 

que convivem com a depressão materna foi abordada por Elgar et al. (2004) com 

base em uma revisão bibliográfica, relatando uma estimativa de 41 a 77% para tal 

grupo. No Brasil, em estudo desenvolvido na atenção primária, Mendes (2009) 

verificou que 46,3% das crianças avaliadas apresentaram problemas 

comportamentais, e o grupo que convivia com a depressão materna apresentou 2,8 

vezes mais chances de terem problemas comportamentais, e Ferrioli et al. (2007) 

identificaram 31% de crianças com dificuldades comportamentais. Embora tais 

estudos guardem semelhança de contexto de atenção a saúde e de avaliação por 

meio do SDQ, as taxas encontradas no presente estudo são bastante superiores, 

ressaltando a vulnerabilidade dos grupos estudados no que diz respeito as tarefas 

de socialização, típicas desse momento do desenvolvimento. 

A identificação de grupos e pessoas vulneráveis é o primeiro passo para as 

medidas de saúde mental, necessárias e pouco reconhecidas com relação a 

população de crianças. 

Por outro lado, pode-se pensar que a constatação de crianças, nos dois 

grupos, com múltiplas dificuldades comportamentais reflita apenas um momento de 

desenvolvimento dessas crianças, como assinalado por Bee (2003). Nesse sentido, 

o delineamento longitudinal adotado no estudo pode contribuir para uma melhor 
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compreensão dessa dimensão. Já que os estudos longitudinais são realizados com 

o intuito de compreender, no caso das crianças que convivem com a depressão 

materna, como o impacto de tal transtorno se mostra ao longo do desenvolvimento 

infantil, possibilitando a verificação da continuidade ou superação das dificuldades 

comportamentais. 

No estudo em questão, o delineamento longitudinal foi realizado com um 

intervalo de aproximadamente dois anos e seis meses, estando as crianças, nos 

dois momentos, no período escolar, que tem como características essenciais a 

socialização e o comportamento adaptativo (Marturano & Loureiro, 2003). 

Respondendo-se a questão formulada quanto a comparação do 

comportamento das crianças dos dois grupos, pode-se dizer que os grupos pouco se 

diferiram, apresentando escores elevados de dificuldades. 

Em relação a comparação dos indicadores comportamentais entre os 

momentos, observou-se uma melhora das crianças avaliadas nos dois grupos, visto 

que as mesmas apresentaram mais problemas na primeira avaliação em 

comparação com a segunda avaliação.  

Observou-se, quando das comparações entre os momentos, que o grupo de 

crianças filhas de mães com depressão (G1), apresentou com significância 

estatística, no primeiro momento, mais indicadores de problemas para o escore total 

e problemas de relacionamento com pares e/ou colegas, além de uma tendência 

para problemas de conduta e hiperatividade. Enquanto que para o grupo crianças 

filhas de mães sem transtornos psiquiátricos (G2), verificou-se, no primeiro 

momento, a presença de mais problemas de conduta e comportamento pró-social, e 

ainda uma tendência quanto ao escore total. 
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Contudo, analisando-se os escores verifica-se que tanto as crianças filhas de 

mães com depressão (G1) como as crianças filhas de mães sem transtornos 

psiquiátricos (G2) apresentaram altas taxas de problemas também na segunda 

avaliação, sugerindo a manutenção das dificuldades observadas no primeiro 

momento do estudo. Sob tal perspectiva analisar-se-á os dados do estudo em 

relação aos de outros estudos longitudinais que compararam o efeito da depressão 

materna ao longo do desenvolvimento infantil. 

No presente estudo, foi constatada uma relativa melhora dos problemas 

comportamentais das crianças no segundo momento do estudo, o que é discordante 

dos achados da literatura pesquisada, como relatado a seguir.  

Luoma et al. (2004) ao analisarem os sintomas depressivos das mães e sua 

percepção a respeito de seus filhos, em estudo longitudinal que acompanhou as 

díades mãe-criança da gestação aos nove anos de idade, destacaram que o impacto 

negativo da convivência com a depressão materna e a redução da capacidade de 

adaptação das crianças se acentuaram com o tempo. Outros estudos verificaram 

diferenças entre gênero e a associação com a depressão materna para o 

comportamento infantil, sugerindo um maior prejuízo para as crianças ao longo do 

desenvolvimento e favorecendo a presença de mais problemas de comportamento 

internalizantes e/ou externalizantes, quando da continuidade da exposição à 

depressão materna (Leve et al., 2005; Essex et al., 2006; Cortes et al., 2006; Blatt-

Eisengart et al., 2009). 

Leve et al. (2006), em estudo com crianças de cinco a 17 anos, destacaram, 

além da continuidade das dificuldades, a presença de problemas de comportamento  

internalizantes para as meninas, bem como problemas externalizantes para os 

meninos; mais indicadores de sintomas depressivos para as meninas, foram 
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verificados por Cortes et al. (2006), em estudo realizado com crianças de ambos os 

sexos com idade entre oito e 15 anos; Essex et al. (2006) observaram mais 

dificuldades de socialização e interação com pares e familiares para os meninos, 

acompanhados desde o período gestacional até os nove anos de idade; e a 

presença de sintomas externalizantes, em crianças de dois a sete anos de idade, 

foram referidos por Blatt-Eisengart et al. (2009), que destacaram ainda que esses 

sintomas aumentaram conforme o tempo de convivência com a depressão materna, 

principalmente em relação às meninas. A análise quanto ao gênero, no estudo em 

foco, não foi feita em função do pequeno tamanho da amostra, contudo, ambos os 

grupos contaram com o mesmo número de meninos e meninas, o que de certo 

modo coloca sob controle tal variável.   

No estudo em questão, observou-se, para as crianças de G1, a presença de 

mais indicadores de problemas de relacionamento no primeiro momento, o que é 

discordante dos estudos descritos, os quais relataram a presença de mais 

dificuldades comportamentais no decorrer do desenvolvimento, que tendem a ser 

agravadas pelo tempo de convivência com a depressão materna. 

A influência mútua dos comportamentos entre mães e filhas foi estudada por 

Hipwell et al. (2008) e Loeber et al. (2009), constatando uma influência recíproca.  

Hipwell et al. (2008), em estudo conduzido com garotas entre sete e 12 anos, 

analisaram que o pouco afeto dos pais e o excesso de punição foram preditores do 

aumento de problemas de conduta e depressão em meninas, bem como a presença 

de problemas comportamentais das crianças resultou em mais práticas parentais 

negativas por parte dos pais; Loeber et al. (2009), em estudo com meninas de sete a 

11 anos, relataram a continuidade dos problemas de saúde mental de mães e filhas, 

ressaltando que mães com múltiplos problemas de saúde mental, tinham crianças 
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com maior probabilidade de apresentarem problemas de saúde mental, e de modo 

semelhante, as dificuldades comportamentais infantis foram preditoras de pouco 

afeto materno e de punição física excessiva. 

Analisando-se os dados relativos a escala de problemas de conduta, 

verificou-se algumas diferenças com a literatura. A presença de problemas de 

conduta foi relatada por Chang et al. (2007) em estudo conduzido com crianças do 

nascimento aos 10 anos, referindo a associação da depressão materna aos 

problemas externalizantes nas diferentes idades, enfatizando a permanência dessas 

dificuldades, enquanto que os problemas internalizantes tenderam a diminuir ao 

longo do desenvolvimento. Cortes et al. (2009), em estudo com crianças de oito a 17 

anos de idade, constataram uma relação direta entre o humor depressivo materno e 

o comportamento antissocial infantil, associado também ao uso de substâncias na 

adolescência. Os dados do estudo em questão, divergem desses estudos, pois foi 

verificado, no primeiro momento, a presença de mais problemas de conduta para o 

grupo de crianças filhas de mães sem transtornos psiquiátricos (G2), e ainda que os 

sintomas externalizantes para as crianças que convivem com a depressão materna 

(G1) ao longo da vida, não foram agravados com o passar do tempo. 

No Brasil, Goodman et al. (2007), em estudo com escolares de sete a 14 

anos, avaliados em dois momentos com um intervalo de aproximadamente três 

anos, semelhante ao estudo em questão, analisaram fatores de risco para a saúde 

mental de crianças de baixa renda, identificaram a presença de mais manifestações 

internalizantes para as meninas e mais manifestações externalizantes pra os 

meninos. De um modo geral, a análise da literatura da área evidencia o impacto 

negativo da depressão materna para os desfechos infantis, constatando que as 

crianças que convivem com o transtorno materno ao longo do seu desenvolvimento 
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apresentaram mais problemas comportamentais quando comparadas a crianças que 

convivem com mães sem transtornos psiquiátricos, os quais tendem a se acentuar 

com o tempo, quando não tratados (Pilowsky et al., 2008). Os achados do presente 

estudo não confirmaram tal constatação, presente nos demais estudos longitudinais, 

visto que o tempo de convivência com a depressão materna foi associado a menos 

indicadores de problemas de comportamento para as crianças.  

Assim, respondendo a questão sobre a continuidade das dificuldades, pode-

se afirmar que isso não ocorreu, pois observou-se que na primeira avaliação as 

crianças, dos dois grupos, apresentaram mais problemas do que na segunda 

avaliação. Tal dado, de certo modo pode ser considerado inesperado, já que no 

segundo momento a maioria das crianças (67,7%) se encontrava em uma transição 

de desenvolvimento, período da pré-adolescência, reconhecido como de maior 

vulnerabilidade. Faz-se necessário analisar fatores que concorreram para essa 

possível melhora apresentada pelas crianças. 

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito a proximidade temporal das 

duas avaliações (dois anos e meio) que abrangeu o mesmo período de 

desenvolvimento, a idade escolar. No geral, nos estudos avaliados os intervalos de 

tempo foram mais amplos. Outro ponto diz respeito aos delineamentos, no estudo 

adotou-se comparação de momentos, enquanto nos estudos analisados, os dados 

em geral decorrem de estudos de predição. Ainda, a exposição do grupo (G1) a 

múltiplas adversidades psicossociais, além da depressão materna, pode ter 

concorrido para as diferenças observadas, embora tenha-se tido o cuidado 

metodológico da avaliação sistemática do transtorno mental. Acrescenta-se a tal 

dado que o G2, sem transtorno psiquiátrico, também estava exposto a outras 

condições psicossociais de risco. 
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Destaca-se ainda, que após a avaliação no primeiro momento as mães 

foram orientadas quanto a buscarem atendimento em saúde mental para si e para 

as suas crianças com dificuldades, o que de fato ocorreu para um número razoável 

de mães de G1 que assim procederam quanto ao atendimento para si ou para seus 

filhos. 

Nesse sentido, os dados sugerem que o acompanhamento psicológico e 

psicofarmacológico realizado pelas mães e crianças estudadas, após o primeiro 

momento de avaliação, podem ter se configurado como fatores que favoreceram a 

melhora comportamental das crianças no segundo momento. Tais achados guardam 

conformidade com o relatado por Weissman et al. (2006), que verificaram que a 

remissão da depressão materna, após tratamento, favoreceu mudanças positivas 

nos comportamentos das crianças, assim como o observado por Pilowsky et al. 

(2008) quando da verificação da associação direta entre a melhora das mães e a 

redução dos sintomas psiquiátricos das crianças, visto que após o tratamento 

materno e consequente diminuição da gravidade do transtorno, as dificuldades das 

crianças decresceram significativamente. 

Verifica-se desse modo, que variáveis diversas podem ter ocorrido para 

esses dados, destacando a importância de novos estudos que ampliem o controle 

sobre outras condições que podem estar presentes além da depressão materna, e 

que por sua vez podem influenciar o comportamento de crianças que convivem com 

tal condição. 

No próximo tópico, em uma tentativa de ampliar essa compreensão, abordar-

se-á as condições psicossociais de risco e suporte que podem ter favorecido o perfil 

comportamental das crianças, de ambos os grupos, tendo como foco apenas o 

segundo momento da avaliação. 
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5.2. Estudo Transversal 

 

No segundo momento de avaliação foram analisados os indicadores de risco 

e de suporte social, relacionados à família e às crianças, apresentados pelos dois 

grupos, tendo por objetivo a comparação entre eles e a verificação da associação às 

dificuldades comportamentais.  

Como norteadores dessa discussão, formulou-se duas questões básicas: 

- Os indicadores psicossociais de risco relacionam-se à presença de mais 

indicadores de problemas de comportamento infantil? 

- Os indicadores de suporte social configuram-se como fatores de proteção 

ao desenvolvimento infantil e estão associados a menos problemas de 

comportamento para os grupos estudados? 

Essas questões serão abordadas nos próximos tópicos. 

 

• Indicadores psicossociais de risco 

 

Nesse tópico, apresentar-se-á e analisar-se-á os indicadores psicossociais 

de risco, relacionados às crianças, à família e às condições de saúde física e mental 

dos pais para os grupos estudados. 

Com relação aos indicadores psicossociais de risco relativos às crianças, 

verificou-se que as crianças filhas de mães com transtorno depressivo (G1) 

apresentaram mais indicadores de risco em comparação as crianças filhas de mães 

sem transtornos psiquiátricos (G2). Segundo o relato materno, as crianças de G1 

apresentaram mais dificuldades comportamentais que sugeriram necessidade de 
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tratamento psicológico e mais problemas escolares, em comparação às crianças de 

G2. 

Quanto aos indicadores psicossociais de risco relativos às famílias, notou-se 

que o G1 apresentou mais indicadores de risco em comparação ao G2 para as 

variáveis escolaridade materna, conflitos conjugais e situações de perdas/morte na 

família, e menos risco para o indicador nível socioeconômico precário, visto que as 

mães de G2 apresentaram aproximadamente três vezes mais chance de 

pertencerem a classe menos privilegiada. 

Em relação aos indicadores psicossociais de risco relativos à saúde física e 

mental dos pais, o grupo de crianças filhas de mães com depressão apresentou 

mais indicadores de risco em comparação ao grupo de crianças filhas de mães sem 

transtornos depressivos, em todas as categorias analisadas, além da depressão 

materna, a saber problema de saúde física crônico, uso contínuo de medicamentos, 

histórico familiar de depressão, e dependência de substância por parte da mãe e do 

pai/padrasto. 

Com relação aos problemas de saúde física, tal dado é concordante com o 

relatado por Fleck et al. (2002), os pacientes com sintomas depressivos são os mais 

reincidentes nos serviços de saúde no contexto da atenção primária. Além das 

queixas emocionais, os pacientes depressivos apresentam muitas queixas 

somáticas, muitas vezes com manifestações vagas e recorrentes. Nesse sentido, 

verificou-se que o grupo de mães com depressão se caracteriza do ponto de vista da 

saúde física como mais doente. 

Os fatores de risco contribuem para o surgimento e manutenção dos 

problemas comportamentais apresentados pelas crianças (Szelbracikowski & 

Dessen, 2007). No caso das crianças que convivem com a depressão materna, 
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essas por estarem mais expostas a esses fatores em comparação ao grupo de 

crianças filhas de mães sem transtornos psiquiátricos, teriam maior chance de 

apresentarem problemas. Ford et al. (2004) sugeriram investigar riscos individuais, 

ambientais e familiares ao mesmo tempo, tendo em vista a relevância e o impacto 

dos riscos combinados. De modo semelhante, outros estudos têm ressaltado que a 

associação de múltiplas variáveis do contexto familiar, juntamente com a depressão 

materna, pode agir prejudicando o comportamento e a saúde mental de escolares 

(Reppold et al., 2002; Kim-Cohen et al., 2006; Mian et al., 2009). 

Verificou-se no presente estudo que o grupo que convive com a depressão 

materna apresentou mais indicadores psicossociais de risco com prejuízo para as 

crianças, em todas as categorias avaliadas, quando comparadas ao grupo de 

crianças filhas de mães sem transtornos psiquiátricos, evidenciando concordância 

com os achados da literatura pesquisada, tal como descrito a seguir. 

Mian et al. (2009) ao analisar o perfil comportamental, as autopercepções e 

os eventos de vida de crianças que convivem com a depressão materna, verificaram 

altas taxas (80%) de crianças com problemas que sugeriam a necessidade de 

atendimento psicológico, em semelhança com o verificado no presente estudo, 

quando o total de mães de G1 declarou que as dificuldade apresentadas por seus 

filhos justificavam a necessidade de acompanhamento psicológico. Por sua vez, 

Essex et al. (2006) identificaram como fatores de risco à saúde mental da criança 

em diferentes etapas do seu desenvolvimento, além da  psicopatologia dos pais, os 

conflitos conjugais e os problemas escolares relativos ao relacionamento com 

colegas e as competências escolares. Referiram que tais indicadores psicossociais 

de riscos, estavam associados a baixo desempenho escolar, a problemas cognitivos 

e a dificuldades de socialização para as crianças estudadas. Os dados do presente 
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estudo foram semelhantes aos verificados no estudo referido, pois as crianças do 

grupo de mães com depressão apresentaram 7,2 vezes mais chances de terem 

problemas escolares, como repetência ou suspensão, além de pertencerem a 

famílias com 20,1 vezes mais chances de apresentarem conflitos conjugais. 

Outro ponto a ser analisado diz respeito aos aspectos clínicos da depressão, 

verificou-se que as mães de G1 apresentavam 3,5 vezes mais chances de 

pertencerem a famílias com histórico clinico de depressão, chamando a atenção 

para uma exposição ampla às dificuldades associadas que precederam o momento 

do estudo. De modo semelhante o G1 relatou mais situações recentes de 

perda/morte na família, novamente caracterizando uma situação de exposição à 

adversidades recentes que favorecem dificuldades. 

Ao se analisar as diferenças, evidencia-se a maior exposição a riscos 

presentes para o G1, contudo é necessário ressaltar que o G2, grupo sem 

transtornos psiquiátricos, também está exposto a adversidades reconhecidas, por 

exemplo, nesse grupo verificou-se com significância estatística mais famílias 

pertencentes à classes econômicas menos favorecida. 

Em ambos os grupos, sem diferença estatística, foram relatados para 

aproximadamente 50% das famílias a presença de problemas econômicos graves, 

enquanto mais de 40% das famílias referiram ter experimentado situações de 

separação ou recasamento dos pais. Tais dados sugerem que os dois grupos estão 

expostos a múltiplos estressores, enfrentando adversidades que vão além da saúde 

mental materna. 

É inegável que a convivência com a depressão materna configurou-se como 

importante fator de risco, tal como já foi amplamente demonstrado na literatura 

(Sameroff & Fiese, 2005; Goodman et al., 2011). Por outro lado, pode-se verificar 
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que ambos os grupos estão expostos a diversas situações de estresse que 

aumentam a chance das crianças apresentarem problemas. 

Verificou-se, como indicadores de risco que diferiram os grupos, a presença 

para o G1 de maior frequência de dependência de substâncias por parte das mães e 

pai/padrasto. Tal achado guarda relação com dados da literatura, Cortes et al. 

(2009) avaliaram características de risco pré e peri-natais, identificando que o abuso 

de nicotina, álcool e outras drogas pelas mães, associado ao transtorno depressivo, 

se relacionou à presença de mais manifestações de comportamento antissocial por 

parte das crianças. Tal dado apresentou correspondência aos dados verificados no 

estudo, uma vez que dependência de substância da mãe foi verificada como 

indicador de risco para os problemas comportamentais das crianças, assim como a 

dependência de substância do pai/padrasto, observando que as crianças de G1 

apresentaram aproximadamente seis vezes mais chances de conviverem com pais 

ou padrastos em uso de substâncias. 

Faz-se necessário relatar que um amplo conjunto de variáveis tem sido 

relacionadas na literatura como condições associadas a depressão materna que se 

configuram como condições de risco ao desenvolvimento, a saber práticas 

educativas negativas, pouco afeto dos pais, ausência de cuidado materno, ausência 

de envolvimento paterno e excesso de comportamento punitivo, os estudos 

apontaram aumento de manifestações internalizantes, principalmente manifestações 

de ansiedade e depressão, e manifestações externalizantes, como problemas de 

comportamento e conduta (Drabick et al., 2006; Chang et al., 2007; Chen & 

Johnston, 2007; Hipwell et al., 2008; Barker & Maughan, 2009; Pichè et al., 2011). 

No que diz respeito a psicopatologia paterna, Elgar et al. (2007) relataram a 

associação da depressão de ambos os pais à presença de mais manifestações 



DISCUSSÃO 127 

 

internalizantes e externalizantes na adolescência. No presente estudo, tais não 

foram abordadas. 

Por outro lado, o estudo abordou variáveis reconhecidas como 

determinantes sociais que influenciam os problemas de comportamento e de 

competência social de crianças, tal como relatado por Assis et al. (2009) quanto ao 

viver em condições socioeconômicas muito precárias, ter cor da pele negra, ter pais 

com baixa escolaridade, viver em famílias monoparentais e situações de perdas e/ou 

morte na família. Desse conjunto, todos os indicadores foram estudados, não sendo 

verificado apenas o predomínio de famílias monoparentais. Lengua et al. (2008), 

destacaram que os riscos contextuais foram significativamente relacionados a mais 

problemas comportamentais internalizantes e externalizantes, indicando que as 

variáveis de risco cumulativo foram preditoras de problemas para as crianças com 

menos autocontrole. No presente estudo, a baixa escolaridade materna e situações 

de perda na família foram associadas a mais dificuldades para as crianças, 

principalmente aquelas que convivem com a depressão materna, em concordância 

com o relatado pelos estudos. Entretanto as condições socioeconômicas são 

divergentes no que diz respeito a presença de classe social menos privilegiada 

como predominante para o grupo de crianças sem transtornos psiquiátricos, sendo 

constatado que tais crianças apresentaram 2,9 vezes mais chance de pertencerem a 

famílias menos favorecidas. Tal dado coloca em foco a vulnerabilidade apresentada 

pelos dois grupos avaliados, independente da condição de convivência com a 

depressão materna. 

Destaca-se que a associação de problemas comportamentais a múltiplas 

condições de risco foi relatada em estudo desenvolvido no Brasil por Goodman et al. 

(2007), que verificaram que os sintomas emocionais, problemas comportamentais e 
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hiperatividade de crianças e jovens mostraram-se associados a variáveis diversas 

tais como viver em área perigosa e/ou em uma familia não tradicional, problemas de 

saúde geral da criança, baixo nível cognitivo da criança, gênero masculino, estresse 

parental, punição física severa e transtornos mentais por parte dos pais. 

Considerando os riscos acumulados, verificou-se associações positivas do 

total de riscos com a escala de problemas de conduta para G1 e de hiperatividade 

para G2, sendo que quanto mais riscos associados maior a possibilidade de se 

verificar a presença de problemas externalizantes para os grupos de crianças 

avaliadas. 

Sabe-se que os fatores de risco referem-se a eventos que podem promover 

um efeito indesejável para o desenvolvimento de crianças e jovens (Sapienza & 

Pedromônico, 2005), dessa forma a depressão materna, foco desse estudo, foi 

avaliada como uma condição adversa, que associada a outros riscos, potencializou 

a exposição das crianças às adversidades, como verificado nas análises de riscos 

acumulados, já que o grupo de crianças que convivem com a depressão materna 

teve em média três vezes mais chances de apresentarem problemas. 

 Ao se considerar os múltiplos riscos presentes para os dois grupos, pode-se 

ampliar a compreensão sobre as adversidades a que as crianças estudadas estão 

expostas, reforçando a necessidade de estar atento ao efeito cumulativo dos riscos 

como já demonstrado por Essex et al. (2006) e Goodman et al. (2007). Tais dados 

evidenciam um dos princípios básicos da psicopatologia do desenvolvimento quanto 

a etiologia multifatorial dos riscos, sendo relevante ao se considerar a adaptação das 

crianças, não só um fator de risco isolado, mas o conjunto de condições em que 

essa convive e se desenvolve. Constatou-se assim, retomando a questão inicial que 
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os indicadores psicossociais de risco influenciaram o perfil comportamental das 

crianças. 

Dado que os grupos avaliados mostraram-se muito vulneráveis e expostos a 

múltiplas adversidades além da depressão materna, no decorrer de suas vidas, 

destaca-se que o acúmulo de riscos psicossociais pode estar influenciando o 

comportamento das crianças estudadas, dificultando respostas adaptativas 

positivas. 

Nesse sentido, faz-se necessário também analisar as condições de suporte 

social, que podem ter exercido um papel de proteção para tais crianças frente a 

essas adversidades vivenciadas, o que será discutido no tópico a seguir. 

 

• Indicadores de suporte social 

 

Nesse tópico, apresentar-se-á e analisar-se-á os indicadores de suporte 

social, relacionados às condições gerais e familiares, para os grupos estudados. 

Com relação às condições gerais de suporte social relatadas para os grupos 

de crianças filhas de mães com depressão e filhas de mães sem transtornos 

psiquiátricos, não foram observadas diferenças significativas no que diz respeito ao 

receber ajuda frente às dificuldades, manter prática religiosa e conhecer e utilizar 

recursos comunitários. 

Quanto ao suporte relativo ao atendimento especializado em saúde mental, 

faz-se necessário ressaltar que as variáveis atendimento psicológico-mãe e 

seguimento psicofarmacológico-mãe após a primeira avaliação, guardam mais 

aplicabilidade para o grupo com depressão, ou seja, seriam menos esperadas para 

o grupo sem transtorno psiquiátrico. Com efeito, verificou-se para tais variáveis, com 
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diferenças significativas, que o grupo de crianças filhas de mães com depressão, 

buscou mais atendimento especializado. Em relação as crianças, não foram 

verificadas diferenças entre os grupos para as variáveis atendimento psicológico e 

seguimento psicofarmacológico após T1, considerando que tais indicadores eram 

cabíveis para os dois grupos, uma vez que esses não se diferenciaram quanto a 

porcentagem de crianças com dificuldades comportamentais em T1, sendo 

disponibilizados para ambos orientação e encaminhamento. 

As análises indicaram ainda, que com relação ao total de suporte 

acumulado, que os grupos não apresentaram diferenças com significância 

estatística, e nas análises de correlações entre tal variável e as escalas do SDQ 

observou-se apenas uma associação, classificada como moderada. Verificou-se a 

associação de mais problemas de relacionamento entre pares e/ou colegas com 

menos indicadores de suporte acumulado, para o grupo de crianças filhas de mães 

sem transtornos psiquiátricos. 

Considera-se que, em concordância com Masten e Gewirtz, (2006) e 

Mendes et al. (2008), que os fatores de proteção podem atuar como mecanismos 

promotores do desenvolvimento ao oferecer condições de suporte para o 

enfrentamento de adversidades. Nesse sentido, seria esperado, que frente as 

adversidades relativas à depressão materna e aos demais riscos psicossociais a que 

os grupos estudados estão expostos, que tais variáveis pudessem ter atenuado as 

dificuldades.  

A capacidade de recuperação e superação do individuo ao responder 

positivamente perante as adversidades, é reconhecida como resiliência (Rutter, 

2006). A resiliência pode ser verificada como uma consequência da interação entre 

os fatores de risco, intensidade e duração, e fatores de proteção resultantes do 
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suporte social (Yunes, 2003; Garcia et al., 2009). As variáveis contextuais de 

proteção podem minimizar a ação dos fatores de risco, visto que resultam dos 

recursos sociais e individuais de enfrentamento, bem como das interações de 

confiança com o meio, para promover o suporte social (Lavall et al., 2009; Noronha 

et al., 2009; Mota et al., 1999). 

Nesse âmbito, estudos diversos têm verificado possíveis variáveis de 

proteção, que favorecem desfechos positivos ao desenvolvimento infantil, tal como 

descrito a seguir. 

Elgar et al. (2007) e Chang et al. (2007) verificaram, respectivamente, que as 

práticas parentais positivas e o envolvimento positivo do pai nos cuidados com as 

crianças, foram associados a menos problemas de comportamento. Elgar et al. 

(2007), destacaram também os cuidados parentais como preditores de mais 

indicadores de comportamento pró-social para as crianças, enquanto o 

comportamento positivo materno, foi apontado por Sterba et al. (2007) e Foster et al. 

(2008), mostrando-se como variável mediadora do impacto da depressão materna, 

associada a menos problemas internalizantes e externalizantes para crianças. Por 

limites do delineamento do estudo, as variáveis relativas ao envolvimento paterno e 

as práticas educativas não foram abordadas no estudo em questão, o que limita a 

discussão de tais dados. 

Outro ponto a ser analisado diz respeito ao suporte social advindo das 

interações familiares e das relações de amizade estabelecidas ao longo da vida, as 

quais proporcionam condições de segurança, de confiança e de superação de 

dificuldades (Yunes, 2003; Pesce et al., 2004, Yunes et al., 2007). 

Analisando-se os dados do estudo, constatou-se uma taxa superior a 60% 

de ambos os grupos que referiram receber apoio de familiares e amigos em 
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momentos de dificuldades, o que pode estar funcionando como proteção para os 

grupos. 

Como referido por Feldman e Masalha (2007) o apoio de outros adultos 

cuidadores foi apontado como facilitador dos processos infantis adaptativos.  

O efeito positivo do suporte de família e amigos foi relatado também por 

Walsh (2005) e por Antunes e Fontaine (2005) como fornecedor de assistência e 

informação, e por Feldman e Masalha (2007) como recurso favorecedor do 

enfrentamento dos riscos. Nesse sentido, a presença de suporte informal, advindo 

do apoio de familiares e amigos, tal como relatado por Dimenstein et al. (2005), fez-

se presente para os grupos. Destaca-se ainda que, mesmo sem diferenças 

significativas, 35% das mães de G1 referiram contar somente consigo nas situações 

de dificuldades, o que reflete para essas pouco suporte informal. 

Com relação ao suporte advindo da rede de apoio comunitária, constatou-se 

que quase a totalidade das famílias de ambos os grupos referiram conhecer e utilizar 

de tais recursos disponíveis no bairro. Considera-se que condições de suporte para 

as famílias avaliadas podem funcionar como fatores de proteção, embora não tenha 

sido qualificada no estudo a percepção que as mães tinham sobre os serviços 

oferecidos, elas referiram que contam com os mesmos. Por outro lado, Ruzzi-Pereira 

(2007) destacou que as mães depressivas tendem a se mostrar menos satisfeitas 

com a rede comunitária, no estudo em questão não avaliamos a satisfação com o 

serviço, o que limita a comparação. 

Dimenstein et al. (2005), relataram que o apoio de grupos religiosos 

configurou-se como auxilio para o desenvolvimento saudável, enquanto Halpern e 

Figueiras (2004) referiram que o uso dos serviços oferecidos pela comunidade teve 

efeitos favoráveis para a relação mãe-criança.  
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Outra variável a ser considerada diz respeito ao baixo status econômico das 

famílias estudadas, especialmente as do grupo sem transtornos psiquiátricos. 

Segundo Essex et al. (2006) o alto status socioeconômico foi associado a menos 

problemas comportamentais para as crianças, com redução do impacto da 

depressão materna, ao passo que Yunes et al. (2007) enfatizaram que a melhor 

renda das famílias favoreceu a resiliência. Nesse sentido, ambos os grupos não 

contaram com tal fator de proteção, caracterizando-se, não só pela depressão 

materna, como também como grupos vulneráveis do ponto de vista do status 

econômico. 

Nicholson e Clayfield (2004) destacaram que características individuais das 

crianças, como as habilidades sociais, mostraram-se relacionadas a menos 

problemas comportamentais, a medida que influenciavam na redução do impacto da 

depressão materna. No estudo em análise, verificou-se que pelo menos 80% das 

crianças estudadas, de ambos os grupos, apresentaram indicadores de 

comportamento pró-social, sem diferenças significativas, o que caracterizou 

capacidades e recursos sociais das crianças. Contudo, apesar desses recursos, 

mais de 40% das crianças foram identificadas com dificuldades comportamentais, 

visto que tiveram um alto escore total no SDQ, o que sugere para as crianças dos 

dois grupos problemas de controle e adaptação. Nesse sentido, faltam para as 

crianças recursos individuais que funcionariam como suporte frente as adversidades, 

como relatado por Lengua et al. (2008) quanto ao papel positivo do autocontrole das 

crianças. 

Com relação ao clima emocional de convivência familiar, verificou-se, quanto 

aos riscos, que as famílias de G1 referiram enfrentar mais conflitos conjugais que as 

de G2, e que condições de separação e recasamento foram referidas, sem 
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diferenças significativas, para mais de 40% das famílias dos grupos, caracterizando 

assim um ambiente familiar permeado por dificuldades de relacionamentos 

interpessoais, pouco favorecedoras do desenvolvimento saudável (Cecconello & 

Koller, 2000; Walsh, 2005; Dessen & Polonia, 2007).  

Outro ponto de vista a ser destacado diz respeito ao atendimento em saúde 

mental, segundo Weissman et al. (2006) o tratamento de mães depressivas 

melhorou as dificuldades comportamentais das crianças. No presente estudo, como 

já relatado, observou-se, com significância estatística, que as mães de G1 

declararam estar realizando tratamento psicológico e/ou psicofarmacológico, após 

encaminhamentos realizados no primeiro momento de avaliação, o que pode ser 

pensado como um fator de suporte já que as crianças apresentaram menos 

problemas no segundo momento do estudo, possivelmente pelo efeito do tratamento 

das mães. De modo semelhante, verificou-se uma razoável taxa de crianças que 

também receberam atendimento psicológico e/ou realizaram seguimento 

psicofarmacológico após T1, que também pode ter favorecido a menor taxa de 

problemas comportamentais no segundo momento. 

Com relação as análises referentes ao total de suporte acumulado, constatou 

não se tratar de um bom indicador, por agrupar duas variáveis, tratamento 

psicológico mãe e seguimento psicofarmacológico mãe, com chance de ocorrência 

diversa em G1 e G2, o que limitou a verificação das associações com indicadores 

comportamentais das crianças. 

Apesar desse limite, pode-se constatar que as famílias estudadas contam 

com suporte institucional, que as mães de G1 buscaram tratamento para si mais que 

para seus filhos, o que possivelmente está favorecendo o efeito observado quanto a 

uma menor taxa de crianças com problemas quando se compara a primeira 
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avaliação (G1 - 77,4% e G2 - 64,5%) e a segunda avaliação (G1 - 54,8% e G2 - 

41,9%), ocasião em que foram coletadas as informações sobre risco e suporte. 

Constatou-se que as condições de proteção e suporte social estão 

favorecendo menos problemas comportamentais das crianças, dos dois grupos 

estudados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Para finalizar o estudo, são abordados os principais resultados, tendo como 

eixo os delineamentos e os objetivos propostos. 

Considerando o delineamento longitudinal, o estudo buscou comparar os 

indicadores comportamentais de crianças em idade escolar, distribuídas em dois 

grupos, um que convive com a depressão materna e outro que convive com mães 

sem história psiquiátrica, avaliados em dois momentos distintos e próximos do seu 

desenvolvimento. Para tal, comparou-se variáveis sociodemográficas e indicadores 

comportamentais das crianças, nos dois momentos. Verificou-se a homogeneidade 

dos grupos com relação ao perfil sociodemográfico das crianças, sem alteração nos 

dois momentos de avaliação; e em relação ao perfil sociodemográfico das mães e 

famílias, observou-se a homogeneidade quanto a idade das mães e ao predomínio 

do tipo de família biparental, diferindo quanto a escolaridade materna, variável essa 

que foi ajustada para análise dos indicadores comportamentais. 

Com relação aos indicadores comportamentais, destacou-se que ambos os 

grupos apresentaram escores elevados de dificuldades, em todas as escalas do 

SDQ, sem diferenças significativas nos dois momentos do estudo, sendo que o 

grupo que convive com a depressão materna apresentou escores mais elevados, 

quanto aos indicadores de dificuldades.  

Tendo em vista a questão da verificação da continuidade das dificuldades 

comportamentais das crianças nos dois momentos, tal questão não se confirmou, 

pois foi observado mais indicadores de dificuldades no primeiro  momento para os 

dois grupos, sendo observada uma melhora das crianças em relação aos problemas 

de comportamento, embora a taxa de problemas tenha se mantido elevada na 

segunda avaliação.  
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Considerando o delineamento transversal, o estudo buscou comparar os 

indicadores de risco e de suporte social relativos às famílias e às crianças, 

distribuídas em dois grupos, a saber, um que convive com a depressão materna e 

outro que convive com mães sem história psiquiátrica, avaliadas no segundo 

momento do estudo. 

Verificou-se que o grupo de crianças que convive com a depressão materna 

apresentou, com significância estatística, maior numero de risco acumulado e mais 

indicadores psicossociais de risco, relativo aos problemas comportamentais das 

crianças, a baixa escolaridade materna, conflitos conjugais, situações de perda na 

família, problemas de saúde física e mental das mães e dependência de substância 

do pai/padrasto. O grupo que convive com mães sem transtorno psiquiátrico 

apresentou mais indicadores de risco relativo ao baixo nível socioeconômico, com 

significância estatística. Constatou-se que ambos os grupos mostraram-se expostos 

a múltiplas adversidades, denotando vulnerabilidade.  

Com relação aos indicadores de suporte social, verificou-se que os mesmos 

configuraram-se como fatores de proteção às dificuldades comportamentais das 

crianças, mostrando-se associados a menos problemas de comportamento para os 

dois grupos estudados. 

Ao se analisar os aspectos metodológicos, alguns limites do estudo precisam 

ser apontados, dentre eles, a questão do tempo entre as avaliações no 

delineamento longitudinal e a fonte de dados. A utilização de um delineamento de 

pesquisa longitudinal foi proposto para verificar a continuidade ou superação das 

dificuldades associadas a convivência com a depressão materna, entretanto no 

estudo, o intervalo entre as duas avaliações de dois anos e seis meses, pode ser 

considerado um tempo pequeno para avaliar mudanças comportamentais, 
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especialmente porque as crianças encontravam-se no mesmo período de 

desenvolvimento. Com relação a fonte de dados sobre o comportamento das 

crianças, esses foram obtidos por meio do SDQ, respondido apenas por um 

informante, as mães que também informaram sobre riscos e suporte social. 

Diferentes fontes de informação como pais, outros familiares e professores poderiam 

ser uteis como fontes de informação sobre o ambiente familiar. Outra limitação se 

referiu à maneira como os indicadores psicossociais de risco e de suporte foram 

avaliados, por meio de um questionário envolvendo o relato de dados retrospectivos, 

coletados só no segundo momento. Destaca-se ainda que, não foram abordadas no 

estudo questões especificas a respeito das interações mãe-criança, das práticas 

educativas, das diferenças de gênero, de comorbidade e do não envolvimento do pai 

no ambiente familiar. 

Por outro lado, alguns cuidados metodológicos positivos precisam também 

ser destacados, os aspectos clínicos da depressão e de ausência de transtorno 

psiquiátrico foram sistematicamente avaliados por instrumentos diagnósticos, 

aferidos para o Brasil, a coleta dos dados foi realizada por avaliadores treinados e 

que desconheciam as condições clínicas das mães, e a avaliação dos indicadores 

comportamentais das crianças também foi feita por instrumentos aferidos.  

Destacam-se como principais contribuições do estudo: a) ter sido conduzido 

no contexto da atenção primária à saúde, com a utilização de instrumentos de 

rastreamento e de diagnóstico; b) avaliação longitudinal do comportamento das 

crianças; d) a identificação de outros fatores de risco associados a depressão 

materna, o que permitiu caracterizar a vulnerabilidade de ambos os grupos 

estudados, expostos a múltiplas adversidades;  d) a identificação de fontes de 

suporte social informal e institucional como fatores de proteção para o 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 140 

 

comportamento das crianças, e ainda e) constatar, no segundo momento de 

avaliação, que as mães reconheceram a necessidade de ajuda por das crianças, 

refletindo o valor positivo da realização de entrevistas devolutivas e de orientação no 

primeiro momento do estudo. 

Como desdobramento para a prática, com base nos dados do estudo, 

destaca-se a necessidade da proposição de práticas de saúde mental, que 

favoreçam a identificação de fatores de riscos e proteção relacionados ao 

comportamento das crianças e à saúde mental das mães.  

Quanto aos desdobramentos relativos à realização de novas pesquisas, 

ressalta-se a relevância da avaliação de crianças em diferentes momentos do seu 

desenvolvimento, em diferentes contextos, considerando diferentes informantes. 

Destaca-se também a necessidade da realização de novos estudos longitudinais 

sobre a saúde mental infantil, que verifiquem a influência de condições de múltiplos 

riscos, associados a depressão materna, assim como a influência de fatores de 

suporte para o enfrentamento de tais adversidades. 
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Apêndice A 
 
 

Você, usuária da Unidade Básica de Saúde George Chireé Jardim, do bairro 

Alfredo Freire, Uberaba-MG e está sendo convidada, juntamente com seu filho(a) a 

participar do estudo Cuidados Primários à Saúde: Depressão materna e aspectos 

comportamentais de crianças em idade escolar. O objetivo deste estudo é verificar 

no contexto do sistema primário de saúde, as associações entre saúde mental 

materna e os aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais dos filhos em 

idade escolar visando à identificação precoce de crianças que precisam de ajuda 

psicológica. A participação é voluntária e você poderá retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem prejuízo ao seu atendimento. Caso vocês participem, serão 

convidados a responderem algumas avaliações em forma de questionários e 

entrevista em uma única sessão de aproximadamente uma hora. Quanto ao seu 

filho, solicitamos a autorização para avaliá-lo na escola em que estuda, para tal já 

contamos com a concordância dos diretores das escolas: Escola Estadual Henrique 

Kruger e Escola Municipal Profa. Stella Chaves. Caso ele não estude nestas 

escolas, podemos avaliá-lo em sua casa. A participação de cada criança é voluntária 

e consistirá de uma sessão individual de avaliações de aproximadamente 40 

minutos, onde a criança responderá a um teste psicológico de avaliação de 

inteligência e a um questionário que avalia aspectos emocionais. Não será feito, com 

você ou com seu filho, nenhum procedimento que lhes traga qualquer desconforto 

ou risco à vida. 

Pela participação no estudo, vocês não receberão qualquer valor em dinheiro, 

mas terão a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome e o do seu filho(a) não 

aparecerá em qualquer momento do estudo, pois serão identificados apenas com 

um número. Você poderá ter todas as informações que quiser, inclusive poderá ter a 

devolutiva dos dados na medida do seu interesse.  

Nas situações em que parecer necessário o encaminhamento para a rede de 

saúde, oferecer-se-á orientação para tal, e na medida do seu interesse estamos 

disponíveis para apresentar-lhe os dados da sua avaliação e do seu filho.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Comprometemo-nos com a divulgação científica das informações colhidas e 

assumimos a responsabilidade por qualquer ônus que a participação no estudo 

possa acarretar. 

Qualquer dúvida que você tenha poderá entrar em contato conosco. 

 
Ana Vilela Mendes Dra. Sonia Regina Loureiro 

Psicóloga – CRP 23551 Psicóloga – CRP 06/0347 

Telefone: (34) 9196-6622 Telefone: (016) 3602-2416 

_____________________________            ____________________________ 
Ana Vilela Mendes                                                 Dra. Sonia Regina Loureiro 

Pesquisadora responsável- CRP 23551                   Pesquisadora orientadora-CRP 06/0347 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, 

___________________________________________________________________, 

RG________________________________ li e/ou ouvi o esclarecimento acima e 

compreendi para que serve o estudo e quais procedimentos meu filho(a) e eu 

seremos submetidos. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do 

estudo. Entendi que sou livre para interromper minha participação e de meu filho (a) 

a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não nos afetará.   Sei 

que nosso nome não será divulgado, que não teremos despesas e não receberemos 

dinheiro por participarmos do estudo.    Eu concordo em participar do estudo e 

autorizo a participação de meu filho (a)__________________________ 

________________________________. Autorizo e estou ciente de que as 

avaliações com meu filho (a) serão realizadas na escola em que ele (a) estuda, sem 

que tenha prejuízos na sua rotina escolar, ou em nossa residência dependendo da 

nossa disponibilidade de horário. 

 
Uberaba, _____/_____/_____ 

                                                             ________________________________ 

                                    Assinatura da voluntária 
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Apêndice B 
 
 
 

PROTOCOLO DEPRESSÃO MATERNA 
 
 
 

Nome:_____________________________________________________________ 
 
Todas as Mães 
 
 
1) Ao longo da sua vida teve algum período em que se sentiu deprimida ou sem 
interesse pela maioria das coisas, durante a maior parte do dia, quase todos os 
dias?       (  ) sim  (  ) não 
 
2) E nas últimas duas semanas? (aplicar PHQ-9)  
 
Escore: ________________        Status: (  ) positiva   (   ) negativa 
 
Classificação:________________________ 
 
 
Apenas Mães que responderam SIM à primeira questão e/ou com PHQ-9 
positivo na coleta anterior ou atual  
 
3) Quando os sintomas depressivos começaram?   
 

 1° episódio:  
 
Idade mãe _____________________ Idade da criança ______________________ 
 
Sintomatologia: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Fez tratamento psicológico/psiquiátrico e/ou neurológico?     (  ) sim  (  ) não 
 
Qual?    Medicamentoso: (   ) Antidepressivo_______________________ 
 (   ) Ansiolítico __________________________ 
 (   ) Antipsicótico________________________ 
 (   ) Outros_____________________________ 
                        
             Psicoterapêutico: (  ) individual    (  ) grupal 
             Internação: (  ) sim  (  ) não 

PROTOCOLO DE ANOTAÇÕES - SCID-I 
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 Recorrências:  
 
N°episódios/período___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Sintomatologia________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Fez tratamento psicológico/psiquiátrico e/ou neurológico?     (  ) sim  (  ) não 
 
Qual?    Medicamentoso: (   ) Antidepressivo_______________________ 
 (   ) Ansiolítico __________________________ 
 (   ) Antipsicótico________________________ 
 (   ) Outros_____________________________ 
                        
             Psicoterapêutico: (  ) individual    (  ) grupal 
             Internação: (  ) sim  (  ) não 
 
 
 

 Episódio Atual: 
 
Sintomatologia________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Faz tratamento psicológico/psiquiátrico e/ou neurológico?     (  ) sim  (  ) não 
 
 
Qual?    Medicamentoso: (   ) Antidepressivo_______________________ 
 (   ) Ansiolítico __________________________ 
 (   ) Antipsicótico________________________ 
 (   ) Outros_____________________________ 
                        
             Psicoterapêutico: (  ) individual    (  ) grupal 
             Internação: (  ) sim  (  ) não 
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4) Como os sintomas evoluíram nos últimos 12 meses? Houve prejuízos em alguma 
área? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5) Alguma coisa lhe ajudou ou prejudicou nesse período? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
6) Teve depressão na gravidez?     (  ) sim  (  ) não      
 
E no pós parto?                               (  ) sim  (  ) não 
 
 
Caso responda SIM: 
Sintomatologia________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Fez tratamento psicológico/psiquiátrico e/ou neurológico?     (  ) sim  (  ) não 
 
Qual?    Medicamentoso: (   ) Antidepressivo_______________________ 
 (   ) Ansiolítico __________________________ 
 (   ) Antipsicótico________________________ 
 (   ) Outros_____________________________ 
                        
             Psicoterapêutico: (  ) individual    (  ) grupal 
             Internação: (  ) sim  (  ) não 
 
 
 
 
 
Classificação CID 10 : _________________________________________ 
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Apêndice C 
 
 
 
 

Entrevista n° __________                                       Data: _____/_____/_____ 
 
 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR - Parte 1 
 

1) Nome: __________________________________________________________ 
 
2) Idade: ___________________ 3) Data de Nascimento: ___________________  
 
4) Estado Civil: ______________ 5) Grau de Instrução - Mãe: _______________ 
 
6) Endereço residencial: ______________________________________________ 
 
7) Telefone(s): ______________________________________________________ 
 
8) Renda familiar: ___________________________________________________ 
 
9) Possui: 
Televisão em cores            (  ) sim  (  )  não 
Videocassete (  ) sim  (  )  não 
Rádio (  ) sim  (  )  não 
Banheiro (  ) sim  (  )  não 
Automóvel (  ) sim  (  )  não 
Empregada mensal            (  ) sim  (  )  não 
Aspirador de pó (  ) sim  (  )  não 
Geladeira  (  ) sim  (  )  não 
Freezer (  ) sim  (  )  não 
 
10) Grau de Instrução do chefe da família (caso não seja a mãe)       
Analfabeto/Primário incompleto (   ) 
Primário completo/Ginasial incompleto (    ) 
Ginasial completo/Colegial incompleto (    ) 
Colegial completo/Superior incompleto    (    ) 
Superior completo (    ) 
  
11) Você está fazendo ou já fez tratamentos psiquiátricos?     (  ) sim  (  ) não 
  
___________________________________________________________________ 
 
12) Usa algum medicamento de uso contínuo?                       (  ) sim  (  ) não 
 
Qual? _____________________________________________________________

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR - PARTE 1 - 1º e 2º Momentos 
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13) Composição Familiar: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
14) Tem filhos biológicos?  (  ) sim  (  ) não           
 
15) Quantos? Idade? __________________________________________________ 
 
16) Alguma das suas crianças já teve problemas emocionais, já teve crise nervosa?   
 
(  ) sim  (  ) não    Descreva (caso tenha respondido que sim): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
17) Você sente que alguma das suas crianças precisa de tratamento para 
dificuldades emocionais e não foi encaminhado, ou está recebendo tratamento 
psicológico ou psiquiátrico?    (  )sim  (  )não 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
18) No último mês, como tem sido o seu relacionamento com os seus filhos? 
(perguntar especificamente a respeito das crianças apontadas com problema) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
19) Com relação ao (nome da criança): ____________________________________ 
 
Escolaridade: _________________________ Período que estuda: ______________ 
 
Nome da Escola atual:  ________________________________________________ 
 
 
20) Este seu filho/a apresenta alguma deficiência sensorial ou física aparente? 
 
(  )sim  (  )não Qual? (caso tenha respondido que sim): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
21) Qual o melhor horário para eu voltar a falar com você?_____________________
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QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR - PARTE 2 - 2º Momento 

Entrevista n° __________                          Data: _____/_____/_____ 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR - Parte 2 

Com relação às condições de saúde: 

 
1) Você está fazendo algum tratamento psicológico/psiquiátrico e/ou 
neurológico?                                                                                (  )sim  (  )não 

Qual? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2) Tem apresentado algum problema de saúde crônico?          (  )sim  (  )não 

Qual? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3) Já usou algum tipo de drogas/álcool ao longo da vida?        (  )sim  (  )não 

Qual? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4) Teve alguma doença e/ou trauma durante a gravidez?        (  )sim  (  )não 

Qual? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Usou algum medicamento neste período?                                  (  )sim  (  )não 

Qual? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5) Na sua família, há casos atuais e/ou histórico de depressão?  (familiares 1° 
grau)  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Com relação à criança (nome):________________________________________ 
 
6)  Escolaridade atual: ___________________  Turno: _____________________ 
 
Escola: ____________________________________________________________ 

 
7) Teve repetência na escola?     (  )sim  (  )não 
 
       E suspensão?                          (  )sim  (  )não 
 

8) Seu filho(a) já fez tratamentos psicológicos/psiquiátricos/neurológicos? 

(  )sim  (  )não ______________________________________________________ 

 
9) Seu filho(a) está em uso de algum medicamento de uso contínuo? 

(  )sim  (  )não  Qual? ________________________________________________ 

 
10) Já usou em algum momento da vida?     (  )sim  (  )não 

Qual? _____________________________________________________________ 

 
11) Tem alguma doença crônica?                  (  )sim  (  )não 

Qual? _____________________________________________________________ 

 
12) Já foi hospitalizado?                                 (  )sim  (  )não 

Quantas vezes? ____________________________________________________ 

 Fez cirurgia?_______________________________________________________ 

 
 
Com relação ao ambiente familiar: 
 

13) Ocorreu alguma situação de perda na família? 
 (  )  ocorreu nos últimos 12 meses 
Quem? (causa) _____________________     (  )  ocorreu anteriormente 
__________________________________ (  )  Nunca ocorreu                                

  
14) Ocorreu alguma situação de perda de emprego do pai/mãe?   
 (  )  ocorreu nos últimos 12 meses 
 (  )  ocorreu anteriormente 
 (  )  Nunca ocorreu                                  
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15) Ocorreram momentos difíceis do ponto de vista financeiro?  
 (  )  ocorreu nos últimos 12 meses 
 (  )  ocorreu anteriormente 
 (  )  Nunca ocorreu                               
 
 
16) Ocorreu alguma separação ou recasamento na família?          
 (  )  ocorreu nos últimos 12 meses 
 (  )  ocorreu anteriormente 
 (  )  Nunca ocorreu                               
 
 
17) Ocorreram momentos de conflitos/brigas conjugais entre os pais?  
 (  )  ocorreu nos últimos 12 meses 
Recorrentes e Crônicos? (  ) sim  (  )  não         (  )  ocorreu anteriormente 
 (  )  Nunca ocorreu                               
 
 
18) Ocorreram momentos de conflitos e brigas entre os familiares?                       
 (  )  ocorreu nos últimos 12 meses 
Recorrentes e Crônicos? (  ) sim  (  )  não         (  )  ocorreu anteriormente 
 (  )  Nunca ocorreu                               
 
19) Um dos pais abandonou a família?                                               
 (  )  ocorreu nos últimos 12 meses 
Qual? Quando?_______________________     (  )  ocorreu anteriormente 
___________________________________ (  )  Nunca ocorreu                               
 
 
20) Os pais estão em litígio pela guarda e/ou pensão?     (  ) sim  (  ) não 
 
21) Os pais já tiveram ou têm algum problema com a polícia/justiça? (  ) sim  (  ) não 
Motivo_______________________________________________________________ 
 
22) O pai e/ou padrasto da criança apresenta algum transtorno mental? (  ) sim  (  ) não 

Qual? _______________________________________________________________ 
Sintomatologia:________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Dependência de drogas e/ou álcool?                                (  ) sim  (  ) não 
____________________________________________________________________     
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Quanto ao Suporte Social: 

 
23) Nos momentos de dificuldade você recebe ajuda? de quem? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

As pessoas percebem que você precisa de ajuda? De que modo? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

24) Conhece os serviços na comunidade que podem ajudá-la ou à sua família? 

 (  ) sim  (  ) não 

Quais? (escola, igreja, rede de saúde, clubes e etc) 

 ___________________________________________________________________ 

25) Já usou algum desses serviços?                                            (  ) sim  (  ) não 

 Quais? Quando? Quem sugeriu? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

26) Você ou sua família segue uma religião, tem uma crença?   (  ) sim  (  ) não 

De que atividades religiosas vocês participam? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

27) Qual o melhor horário para eu voltar a falar com você? ___________________ 
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Anexo A 

 
 

 

 

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO DO COMITÊ DE ÉTICA 
DA UNIVERSIDADE DE UBERABA-MG - 2006 
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Anexo B 

 
 

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO DO COMITÊ DE ÉTICA 
DA UNIVERSIDADE DE UBERABA-MG - 2010 
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Anexo C 

 

 

 
Q U E S T I O N Á R I O  S O B R E  A  S A Ú D E  D O / A  P A C I E N T E - 9   72883 

(Portuguese for Brazil version of the PHQ-9) 

 

Durante as últimas 2 semanas, com que freqüência você 
foi incomodado/a por qualquer um dos problemas abaixo? 

Nenhuma 
vez 

Vários 
dias 

Mais da 
metade 
dos dias

Quase 
todos 

os dias 

1. Pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas 0 1 2 3 

2. Se sentir “para baixo”, deprimido/a ou sem perspectiva 0 1 2 3 

3. Dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou 
dormir mais do que de costume 0 1 2 3 

4. Se sentir cansado/a ou com pouca energia 0 1 2 3 

5. Falta de apetite ou comendo demais 0 1 2 3 

6. Se sentir mal consigo mesmo/a — ou achar que você é um 
fracasso ou que decepcionou sua família ou você mesmo/a 0 1 2 3 

7. Dificuldade para se concentrar nas coisas, como ler o jornal 
ou ver televisão 

0 1 2 3 

8. Lentidão para se movimentar ou falar, a ponto das outras 
pessoas perceberem? Ou o oposto – estar tão agitado/a ou 
irrequieto/a que você fica andando de um lado para o outro 

muito mais do que de costume 

0 1 2 3 

9. Pensar em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor 
estar morto/a 

0 1 2 3 

 

SCORING FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY 

    0      + ______  +  ______  +  
______ 

=Total Score:  ______

 
    

Se você assinalou qualquer um dos problemas, indique o grau de dificuldade que os mesmos lhe 
causaram para realizar seu trabalho, tomar conta das coisas em casa ou para se relacionar com as 

pessoas? 

Nenhuma 
dificuldade 

 

Alguma  
dificuldade 

 

Muita  
dificuldade 

 

Extrema  
dificuldade 

 
Copyright © 2005 Pfizer Inc.  Todos os direitos reservados.  Reproduzido sob permissão.  EPI0905.PHQ9P 

Declaro que as informações contidas 
neste questionário são verdadeiras. 

Iniciais do/a paciente: Data: 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE-9 - PHQ-9 
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Anexo D 

 
 

 

Instruções: Por favor, em cada item marque com uma cruz o quadrado que melhor 

descreva a criança. Responda a todas as perguntas da melhor maneira possível, 

mesmo que você não tenha certeza absoluta ou se a pergunta lhe parecer estranha. 

Dê suas respostas com base no comportamento da criança nos últimos seis meses. 

 

Nome da criança_____________________ Data de nascimento________________ 

 

 

 

 

Falso 

 

 

Mais ou menos 
verdadeiro 

 

 

Verdadeiro 

Tem consideração pelos sentimentos de outras 
pessoas 
 

    

Não consegue parar sentado quando tem que fazer 
a lição ou comer; mexe-se muito, esbarrando em 
coisas, derrubando coisas 
 

  

 

 

Muitas vezes se queixa de dor de cabeça, dor de 
barriga ou enjôo     

Tem boa vontade em compartilhar doces, 
brinquedos, lápis... com outras crianças    

Freqüentemente tem acessos de raiva ou crises de 
birra 
 

   

É solitário, prefere brincar sozinho 
    

Geralmente é obediente e faz normalmente o que os 
adultos lhe pedem    

Tem muitas preocupações, muitas vezes parece 
preocupado com tudo    

Tenta ser atencioso se alguém parece magoado, 
aflito ou se sentindo mal    

Está sempre agitado, balançando as pernas ou 
mexendo as mãos    

Questionário de Capacidades e Dificuldades - SDQ 
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Tem pelo menos um bom amigo ou amiga 
   

Freqüentemente briga com outras crianças ou as 
amedronta    

Freqüentemente parece triste, desanimado ou 
choroso    

Em geral é querido por outras crianças 
   

Facilmente perde a concentração 
   

Fica inseguro quando tem que fazer alguma coisa 
pela primeira vez, facilmente perde a confiança em si 
mesmo 

   

É gentil com crianças mais novas 
   

Freqüentemente engana ou mente 
   

Outras crianças pegam no pé ou atormentam-no 
   

Freqüentemente se oferece para ajudar outras 
pessoas (pais, professores, outras crianças)    

Pensa nas coisas antes de faze-las 
   

Rouba coisas de casa, da escola ou de outros 
lugares    

Se dá melhor com adultos do que com outras 
crianças    

Tem muitos medos, assusta-se facilmente 
   

Completa as tarefas que começa, tem boa 
concentração    

 

Você tem algum outro comentário ou preocupações? Descreva-os abaixo. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Por favor, vire a pagina. Há mais algumas perguntas do outro lado. 
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Pensando no que acabou de responder, você acha que seu filho/a tem alguma 
dificuldade? Pode ser uma dificuldade emocional, de comportamento, pouca 
concentração ou para se dar bem com outras pessoas. 

                                    
Se você respondeu "sim", por favor responda às seguintes questões sobre estas 
dificuldades: 

Há quanto tempo estas dificuldades existem?  

 
Estas dificuldades incomodam ou aborrecem seu filho/a?    

 
Estas dificuldades atrapalham o dia-a dia do seu filho/a em algumas das situações 
abaixo? 

 
 

Estas dificuldades são um peso para você ou para a família como um todo? 

 
Nome completo (em letra de forma)_______________________________________ 

Mãe / pai / outro (especifique)____________________ Data___________________ 
Muito obrigado pela sua colaboração 

 


