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RESUMO 
 
SILVA, T. B. F. Depressão materna e a saúde mental infantil: instrumentos de 
rastreamento e diagnóstico. 2013. 182 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 
A convivência com a depressão materna tem sido associada a problemas comportamentais e a 
transtornos mentais na infância. Na atenção primária, faz-se necessário o uso de instrumentos 
que favoreçam a detecção precoce e precisa de tais indicadores.  Objetivou-se: (1) comparar e 
correlacionar os indicadores cognitivos, comportamentais e de saúde mental de crianças que 
convivem com a depressão materna ao de crianças que convivem com mães sem história 
psiquiátrica, e (2) avaliar a validade discriminativa do Questionário de Capacidades e 
Dificuldades da Criança (SDQ), em comparação ao Levantamento sobre o Desenvolvimento e 
Bem-Estar de Crianças e Adolescentes (DAWBA), definindo novos pontos de corte, visando 
maximizar a especificidade do instrumento. Participaram do estudo 120 díades mãe-criança, 
distribuídas em dois grupos, a saber: Grupo 1 (G1) - 60 crianças cujas mães apresentaram 
diagnóstico de depressão, sistematicamente avaliado (PHQ-9 e SCID) e Grupo 2 (G2) - 60 
crianças cujas mães não apresentaram diagnóstico de depressão ou de qualquer outro 
transtorno psiquiátrico. As crianças, de seis a 12 anos, de ambos os sexos, foram identificadas 
por meio de suas mães, quando essas buscavam atendimento médico, não psiquiátrico, em 
uma Unidade Básica de Saúde de Uberaba-MG. Procedeu-se com as mães a avaliação por 
meio: a) de um Questionário Complementar, relativo aos dados sociodemográficos e 
familiares; b) do SDQ, instrumento de rastreamento de indicadores comportamentais das 
crianças; e c) do DAWBA, instrumento de diagnóstico de indicadores de saúde mental das 
crianças. Com as crianças aplicou-se o teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, para 
avaliação cognitiva. Os dados foram analisados por procedimentos estatísticos (p≤0,05). Não 
foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no que se refere 
ao nível cognitivo. Foi constatada uma alta taxa de crianças com indicadores de problemas 
comportamentais e de pelo menos um transtorno mental. Verificou-se, com significância 
estatística, que as crianças de G1, quando comparadas às de G2, demonstraram 2,8 vezes mais 
chances de apresentarem dificuldades emocionais (SDQ), 25 vezes mais chances de 
apresentarem transtorno depressivo e 5,1 vezes mais chances de apresentarem transtorno de 
ansiedade (DAWBA). Nos dois grupos, foram constatadas associações significativas entre os 
indicadores cognitivos e comportamentais, e comportamentais e de saúde mental das crianças. 
Observou-se que as dimensões do comportamento e da saúde mental das crianças se 
complementaram. Constatou-se que, em todas as escalas do SDQ, adotando-se as notas de 
corte propostas pelo estudo original, com valores altos de sensibilidade, muitas crianças que 
apresentaram escore indicativo da presença de dificuldades, não tiveram o diagnóstico 
confirmado pelo DAWBA, e com as novas notas de corte propostas, valorizando a 
especificidade, verificou-se maior aproximação das medidas de rastreamento e diagnóstico, 
ampliando a sua aplicabilidade. Ressalta-se a influência da depressão materna para os 
indicadores comportamentais e de saúde mental dos filhos e a relevância da utilização de 
instrumentos de avaliação apropriados, o que pode favorecer o planejamento de práticas de 
saúde mental.  

 
Palavras-Chave: Depressão, Saúde Mental, Comportamento, Crianças, Validade. 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

SILVA, T. B. F. Maternal depression and children’s mental health: screening and 
diagnostic instruments. 2013. 182 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
Living with depressed mothers has been associated to children’s behavioral problems and 
mental disorders. In primary care, it is necessary to use instruments that favor early and 
precise detection of these indicators. It was intended to (1) compare and correlate cognitive, 
behavioral and mental health indicators of children with depressed mothers, with those of 
children who live with mothers without psychiatric history; and (2) evaluate the 
discriminative validity of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in comparison 
with the Development and Well-Being Assessment (DAWBA), defining new cutoffs points, 
aiming to maximize the specificity of the instrument. Took part in this study 120 mother-child 
pairs, divided into two groups: Group 1 (G1) - 60 children whose mothers were diagnosed as 
depressed, and which was systematically evaluated (PHQ-9 and SCID), and Group 2 (G2) - 
60 children whose mothers were not diagnosed with depression or any other psychiatric 
disorder. The children, aging from six to twelve years old, both male and female, were 
identified via their mothers when they looked for medical support, not psychiatric, in a 
Primary Care Unit, in Uberaba, MG. These mothers responded the assessment by a) a 
Supplementary Questionnaire, relating to socio-demographic and family data; b) SDQ, a 
children’s behavior indicators screening instrument; and c) DAWBA, a children’s mental 
health diagnostic instrument. Children responded to the Raven's Colored Progressive 
Matrices, for cognitive evaluation. Data analysis was performed via statistic procedures 
(p≤0,05). Significant statistically differences were not found between the groups regarding 
their cognitive level. A high rate of children with indicators of behavior problems and at least 
one mental disorder was noticed. It was observed, with statistical significance, that G1 
children, when compared to those on G2, had 2.8 more chances of presenting emotional 
difficulties (SDQ), 25 more chances of presenting depressive disorder and 5.1 more chances 
of presenting anxiety disorder (DAWBA). In both groups, it was found significant relation 
between children’s cognitive and behavioral indicators and behavioral and mental health 
indicators. It was observed that children’s behavioral and mental health dimensions were 
complementary. Also, that, in all SDQ scales, when using score ranges proposed by the 
original study, with high sensitivity values, many children who showed a score relating to the 
presence of difficulties did not have this diagnosis confirmed by DAWBA, and with the new 
proposed score ranges, which value the specificity, screening and diagnostic values were 
closer, expanding SDQ’s applicability. The influence of maternal depression upon their 
children’s behavioral and mental health indicators and the importance of using appropriate 
assessment instruments are to be highlighted to promote the planning of mental health 
practices. 
 
Keywords: Depression, Mental Health, Behavior, Children, Validity. 
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1.1. RISCOS E ADVERSIDADES AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Sob a perspectiva teórica da psicopatologia do desenvolvimento, o curso dos padrões 

individuais de comportamentos e os mecanismos do desenvolvimento são os principais focos 

para a compreensão dos desfechos observados, tendo por referência que os processos básicos 

que favorecem o desenvolvimento normal são os mesmos que podem favorecer o 

desenvolvimento anormal ou desviante (BEE, 2003). Busca-se o entendimento de quais são os 

caminhos que podem levar a um ou outro desenvolvimento, considerando que diferentes 

caminhos podem levar a um mesmo comportamento desviante, e que, em qualquer momento, 

o desenvolvimento anormal pode tornar-se adaptativo.  

A perspectiva desenvolvimental integra a compreensão da patologia e do 

desenvolvimento, no sentido de considerar o funcionamento comportamental e biológico 

como partes de um sistema no qual o indivíduo e o contexto atuam. O curso do 

desenvolvimento, nesse sentido, pode ser influenciado pelas características pessoais, que 

tornam as pessoas mais resistentes ou vulneráveis diante das diversas experiências vividas, e 

também por fatores ambientais, expressos pelas interações, recursos e adversidades do 

contexto no qual se inserem. 

No percurso do desenvolvimento humano, a infância se destaca pela relevância de 

trazer consigo o início de múltiplas aquisições, especialmente aquelas relativas à 

personalidade. Na medida em que a criança se desenvolve, ela passa por mudanças para as 

quais o organismo deve estar preparado para se reorganizar, promovendo um novo padrão de 

estabilidade (SIFUENTES; DESSEN; OLIVEIRA, 2007). Poletto, Wagner e Koller (2004) 

consideram que um possível desequilíbrio emocional pode ser gerado pelo próprio 

crescimento, fazendo com que algumas crianças apresentem problemas em seu 

desenvolvimento. 
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De acordo com Halpern e Figueiras (2004), além dos processos individuais que podem 

determinar o desenvolvimento e a saúde mental das crianças, a exposição a fatores ambientais 

adversos podem igualmente determinar mudanças no desenvolvimento infantil. Nesse sentido, 

o ambiente configura-se como um relevante contexto do desenvolvimento, uma vez que pode 

atenuar ou acentuar possíveis adversidades no curso da vida. 

Os fatores que podem favorecer ou dificultar o processo de desenvolvimento 

adaptativo ou normal atuam, respectivamente, como mecanismos de proteção e de risco a esse 

processo. Destacar-se-á a seguir alguns conceitos básicos propostos pela psicopatologia do 

desenvolvimento, tais como risco, vulnerabilidade, proteção e resiliência. 

Risco foi definido por Masten e Gewirtz (2006) como uma condição associada à alta 

probabilidade da presença de desfechos negativos ou indesejáveis no futuro. Os eventos 

considerados como condições de risco são aqueles que aumentam a vulnerabilidade dos 

indivíduos ou da família (NORONHA et al., 2009). Os riscos, segundo Rutter (1987), devem 

ser pensados sempre como um processo e não como uma variável isolada, já que eles não são 

estáticos, pois variam em função das circunstâncias. Assim, os fatores de risco referem-se a 

atributos pessoais, ambientais e das relações dos indivíduos, que podem ser mensuráveis, e 

que estão associados a dificuldades (MASTEN; GEWIRTZ, 2006). De acordo com Poletto e 

Koller (2006), os fatores de risco estão relacionados a toda sorte de eventos de vida negativos 

que aumentam a probabilidade do indivíduo apresentar problemas físicos, psicológicos e 

sociais. Algumas condições são amplamente reconhecidas como fatores de risco, tais como: o 

divórcio dos pais, a perda de entes queridos, o abuso sexual/físico, a pobreza, a ausência de 

pais, o sentimento de culpa, a exposição à violência, o abuso de drogas, a falta de 

responsabilidade e diálogo por parte da família, dentre outros (PINHEIRO, 2004).  

Yunes e Szymanski (2001) ressaltam que uma situação de adversidade, quando 

considerada de forma isolada, pode não consistir por si só em risco, uma vez que se deve levar 
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em conta as condições antecedentes e as consequências da vivência dessa situação no 

contexto de vida. Ainda, segundo Halpern e Figueiras (2004), o efeito cumulativo de 

múltiplos fatores de risco é mais determinante dos problemas emocionais e comportamentais 

do que a presença isolada de uma condição de risco.   

Outro conceito abordado pela psicopatologia do desenvolvimento é o de 

vulnerabilidade, a qual diz respeito à suscetibilidade do indivíduo a um desfecho negativo, 

associado a um contexto de risco ou adversidade (MASTEN; GEWIRTZ, 2006).  De acordo 

com essas autoras, algumas formas da vulnerabilidade estão associadas a fatores genéticos e 

outras podem surgir ao longo do desenvolvimento em função de condições contextuais. 

Poletto e Koller (2006) definiram a vulnerabilidade como uma predisposição individual para o 

desenvolvimento de psicopatologias ou de comportamentos desadaptativos em situações de 

crise, acrescentando que ela se associa ainda a todos os elementos que potencializam as 

situações de risco ou impedem que os indivíduos respondam de forma satisfatória ao estresse. 

Faz-se necessário enfatizar que a vulnerabilidade opera apenas quando o risco está presente, 

pois, sem o risco, ela não tem efeito.  

Os fatores de proteção, por sua vez, estão relacionados a atributos mensuráveis dos 

indivíduos, dos seus contextos e das suas interações, que, na presença de um contexto de risco 

ou adversidade, associam-se a desfechos adaptativos (MASTEN; GEWIRTZ, 2006). Trata-se 

dos fatores que modificam, melhoram ou alteram as respostas individuais a determinadas 

condições de risco e de desadaptação. Pinheiro (2004) apresentou três classes de fatores de 

proteção: atributos disposicionais da criança (atividade, autonomia, orientação social positiva, 

autoestima); coesão familiar (ausência de conflitos e negligência, presença de pelo menos um 

adulto que tenha grande interesse pela criança); e uma rede social bem definida (sentido de 

determinação individual e um sistema de crenças para a vida oferecida pelas instituições 

sociais). Esses fatores podem não apresentar efeito na ausência de um evento estressor, visto 
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que seu papel é predominantemente o de modificar a resposta do indivíduo em situações 

adversas, e não simplesmente favorecer o desenvolvimento normal (YUNES; SZYMANSKI, 

2001). 

Verifica-se, ainda, que algumas pessoas, mesmo vivendo em condições adversas, 

respondem de forma adaptativa aos embates do cotidiano, não apresentando frente às 

adversidades sequelas graves, conseguindo se desenvolver de forma satisfatória. Essa forma 

de lidar com as situações adversas foi denominada de resiliência, a qual representa a 

capacidade de responder de modo consistente e positivo aos desafios e às dificuldades, além 

de reagir com flexibilidade diante de circunstâncias desfavoráveis, por meio de uma atitude 

otimista e perseverante (TAVARES, 2001).  

Rutter (2006) definiu a resiliência como sendo a capacidade do indivíduo de obter 

resultados psicologicamente adequados, apesar de sofrer experiências de risco, e Masten e 

Gewirtz (2006) associaram a resiliência a padrões positivos de adaptação em contextos 

adversos. Yunes (2003) considerou o construto da resiliência como uma condição humana que 

se manifesta por um conjunto de processos ou sistemas que possibilitam lidar melhor com as 

dificuldades, e que dependem da relação de equilíbrio e desequilíbrio entre os mecanismos de 

risco e proteção que permeiam a vida e o ambiente dos indivíduos. A resiliência não deve ser 

vista como um atributo fixo e estável do indivíduo, já que, se as circunstâncias mudam, a 

resiliência também pode se alterar. 

De acordo com Araújo (2006), a resiliência deve ser considerada como um aspecto 

multidimensional e multideterminado, uma vez que é produto de diversos níveis sistêmicos 

construídos ao longo do tempo. O indivíduo e seu ambiente constituem sistemas de formação 

mútua, de modo que a mente se estrutura na interação entre os processos neurofisiológicos e 

as experiências dos relacionamentos interpessoais. Nesse sentido, as trajetórias do fenômeno 

da resiliência não dependem apenas de aspectos individuais, pois são fortemente influenciadas 
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por processos que nascem na família e no ambiente que cerca o indivíduo, sendo que tanto as 

habilidades cognitivas e sociais, quanto os fatores ambientais, tornam a criança mais 

resistente aos estressores que enfrenta (BEE, 2003). 

Destaca-se, tal como relatado por Morais e Koller (2004), que tanto as características 

constitucionais quanto as ambientais permeiam o desenvolvimento infantil e podem favorecer 

a ação tanto de fatores de risco como de proteção. Considerando o ambiente como um dos 

contextos que pode favorecer ou dificultar o desenvolvimento das crianças, verifica-se que o 

impacto de determinadas condições ambientais de risco se associam a desfechos negativos, tal 

como exemplificado nos estudos nacionais relatados a seguir.  

Em uma amostra de escolares do interior do estado de São Paulo, de sete a 11 anos de 

idade, de ambos os sexos, predominantemente de classe socioeconômica menos favorecida 

(classe C), ao associarem variáveis relativas às crenças e atitudes educativas dos pais, nível 

socioeconômico, e problemas de saúde mental dos pais e das crianças, Vitolo et al. (2005) 

verificaram uma prevalência de 35,2% de crianças com indicadores de problemas emocionais 

e comportamentais, em nível clínico ou limítrofe. Tais indicadores de problemas de saúde 

mental foram associados a alguns fatores de risco, a saber: gênero masculino das crianças; 

prática educativa dos pais com base na punição física, envolvendo bater com um cinto; 

problemas de saúde mental dos pais ou cuidadores; e baixo nível socioeconômico. 

Considerando que os problemas de comportamento das crianças têm sido associados 

às práticas educativas parentais em relação aos filhos, verificou-se que tais práticas se 

configuraram como um importante fator ambiental de impacto para o desenvolvimento 

infantil também no estudo de Alvarenga e Piccinini (2001). Nesse estudo foram investigadas 

as diferenças entre as práticas educativas relatadas por mães de crianças com problemas de 

comportamento (grupo clínico) e mães de crianças sem problemas de comportamento (grupo 

não clínico), em uma amostra de crianças de ambos os sexos, entre cinco e seis anos, com 
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nível socioeconômico baixo e médio-baixo, sem deficiência cognitiva, de uma cidade do 

interior do Rio Grande do Sul. Constataram que as mães das crianças do grupo clínico 

apresentaram maior uso de práticas coercitivas, bem como maior uso de agressão, em relação 

às mães do grupo não clínico, sendo então essas práticas relacionadas aos problemas 

comportamentais, especialmente os externalizantes. 

No contexto nacional, a violência também foi considerada como um evento estressor, 

sendo associada ao comportamento retraído/depressivo de crianças de seis a 13 anos, levando-

se em conta os contextos da casa, da escola e da comunidade (AVANCI et al., 2009). A 

amostra foi composta de escolares, da primeira série do ensino fundamental, de ambos os 

sexos, sem deficiência cognitiva, tendo o estudo sido desenvolvido em uma cidade do interior 

do estado do Rio de Janeiro, na qual a maioria da população vivia em condições precárias, 

sendo que na amostra avaliada, 95% das crianças eram de classe socioeconômica menos 

favorecida (C-D-E). Foram constatadas como variáveis de risco para o comportamento 

retraído/depressivo das crianças questões envolvendo o ambiente familiar, tais como famílias 

constituídas por padrasto ou madrasta e mães ou responsáveis de faixa etária mais jovem, e 

ainda questões envolvendo o gênero, sendo que o sexo masculino apresentou maior tendência 

a associar-se à vitimização da violência nos diversos contextos avaliados. 

Em outro estudo conduzido pelo mesmo grupo de pesquisa, utilizando a mesma 

amostra do acima referido, os problemas de comportamento e de competência social das 

crianças foram relacionados a fatores contextuais associados às variáveis sociodemográficas, 

à estrutura familiar, ao nível de escolaridade dos pais e à raça da criança (ASSIS; AVANCI; 

OLIVEIRA, 2009). Os problemas comportamentais avaliados foram os externalizantes, 

internalizantes, de desatenção e hiperatividade, perturbações de pensamento e dificuldades de 

contato social. Constataram que os fatores contextuais estudados apresentaram-se como 

condições de risco para problemas de comportamento e de competência social dos escolares 
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quando o nível socioeconômico era muito baixo, a raça da criança era negra, quando tinha 

pais com baixa escolaridade, e quando a criança vivia em famílias monoparentais ou com a 

presença de outro cuidador que não o pai ou a mãe biológica. 

Em estudo realizado no interior do estado de São Paulo, Goodman et al. (2007) 

avaliaram um grupo de escolares de sete a 14 anos com o objetivo de identificar fatores de 

risco para a saúde mental de crianças de baixa renda. A psicopatologia infantil foi associada a 

diversas variáveis, a saber: estresse parental, punição física severa, baixo nível cognitivo da 

criança, condição de saúde geral da criança prejudicada, repetência na escola, viver em uma 

área perigosa, viver em uma família não tradicional, e gênero masculino. Observaram 

diferenças quanto aos fatores de risco para diferentes tipos de psicopatologia, sendo que os 

sintomas emocionais foram associados ao estresse parental, à condição precária de saúde da 

criança, e ao gênero feminino; os problemas comportamentais em geral foram associados a 

viver em uma família não tradicional, ao abuso de álcool por parte da família, ao estresse 

parental, e à punição física severa; e as manifestações de hiperatividade foram associadas ao 

baixo nível cognitivo da criança e ao gênero masculino. 

Com o objetivo de investigar quais os aspectos individuais, sociais e familiares se 

associavam à presença de problemas de saúde mental de crianças e adolescentes entre 10 e 19 

anos, Avanci et al. (2007) avaliaram uma amostra de escolares, estudantes de escolas públicas 

e particulares de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Verificaram que todos os 

aspectos estudados demonstraram impacto para a presença de transtornos psiquiátricos 

menores em crianças e adolescentes, manifestos por sintomas psicossomáticos, depressivos e 

ansiosos. No contexto familiar, observaram maior associação dos transtornos psiquiátricos 

com a violência psicológica; e quanto aos fatores individuais, constataram a associação com 

as variáveis: gênero feminino, baixa autoestima, insatisfação com a vida e baixa competência 

na escola. 
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Levando-se em consideração o impacto do ambiente familiar na vida e no 

desenvolvimento infantil, bem como a importância das relações estabelecidas pela criança, 

sobretudo com os pais, considera-se que a doença mental das mães, especialmente a depressão 

materna, pode influenciar o desenvolvimento e a saúde mental da criança.  

 

1.2. DEPRESSÃO MATERNA E IMPACTO PARA A SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS EM  
IDADE ESCOLAR 

 

 De acordo com um estudo nacional desenvolvido em São Paulo, que avaliou mais de 

cinco mil adultos, a prevalência dos transtornos mentais foi de 29,6%, sendo os transtornos de 

ansiedade (19,6%) e os de humor (11%) os mais prevalentes (ANDRADE et al., 2012). 

Dentre os transtornos de humor, a depressão destacou-se como o transtorno mais prevalente 

na população geral (9,4%). Em outro estudo que avaliou mais de 89 mil participantes adultos 

de 17 países, incluindo o Brasil, constataram que a prevalência da depressão variou de 5,5% 

nos países desenvolvidos a 5,9% nos países em desenvolvimento, sendo que a taxa de 

prevalência especificamente no Brasil foi de 10,4%, com predominância na faixa etária dos 35 

aos 49 anos (11,8%) (KESSLER et al., 2011). O transtorno depressivo atinge 

predominantemente mulheres, em idade fértil, com baixo nível socioeconômico, de baixa 

escolaridade (ALMEIDA-FILHO et al., 2004), e pode se configurar como um transtorno 

mental recorrente (MILAN; SNOW; BELAY, 2009; CAMPBELL et al., 2009; PILOWSKY 

et al., 2008).  

Dentre os fatores que podem interferir na saúde mental infantil, destacam-se os fatores 

familiares, principalmente relacionados à saúde mental das mães, como uma condição adversa 

que pode favorecer o surgimento ou a intensificação dos sintomas emocionais das crianças. 

No estudo americano de Ghandour et al. (2012), que avaliou a saúde mental de crianças e 

adolescentes de seis a 17 anos, constataram que uma condição precária de saúde mental por 
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parte das mães foi significativamente associada aos problemas de saúde mental dos filhos, 

sendo que as crianças filhas de mães com problemas de saúde mental demonstraram de quatro 

a sete vezes mais chances de apresentarem um distúrbio emocional ou comportamental.  

A depressão materna, dentre os problemas de saúde mental dos pais, tem sido 

apontada como um importante fator de risco associado a problemas comportamentais e de 

saúde mental das crianças. Com base em um estudo descritivo a respeito da epidemiologia da 

depressão materna e das consequências a ela associadas, Elgar et al. (2004) afirmaram que 

muitas crianças são expostas a diversos episódios depressivos das mães ao longo de sua vida, 

e ressaltaram que o transtorno depressivo materno e os distúrbios emocionais e 

comportamentais de seus filhos estão entre os problemas de saúde mental mais comuns e 

debilitantes. De acordo com os autores, essa combinação das dificuldades por parte das mães 

e dos filhos atinge muitas famílias e comunidades. 

Segundo Duggal et al. (2001), alguns fatores relacionados à depressão, como a falta de 

envolvimento emocional, o desamparo, a irritabilidade e a hostilidade, podem interferir de 

forma significativa na função parental. Nesse sentido, considera-se que a depressão materna 

não somente afeta negativamente a saúde da mãe, mas também influencia a saúde e o 

desenvolvimento da criança. A depressão pode interferir no envolvimento da mãe com os 

cuidados cotidianos em relação aos seus filhos, podendo afetar direta ou indiretamente no 

bem-estar dos mesmos (LEIFERMAN, 2002). De acordo com Mian et al. (2009), o transtorno 

depressivo materno favorece o afastamento da mãe com relação à rotina da família, com a 

falta de suporte adequado e não fornecimento de apoio e afeto suficientes para o 

desenvolvimento satisfatório das habilidades esperadas por parte das crianças.  

O transtorno depressivo materno pode, ainda, interferir de forma negativa na qualidade 

da interação mãe-criança, podendo consequentemente favorecer a psicopatologia infantil 

(DIETZ et al., 2008). As mães com depressão podem ser menos envolvidas e menos sensíveis 
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na relação com seus filhos, apresentando uma visão mais negativa em relação a eles. Essas 

mães tendem a relatar mais problemas comportamentais por parte dos filhos, o que pode 

influenciar nas percepções que as crianças têm a respeito de si mesmas. 

Com o intuito de caracterizar a influência da depressão materna no desenvolvimento 

infantil, apresentar-se-á a seguir alguns estudos que abordaram as associações do transtorno 

depressivo das mães em relação aos aspectos cognitivos, comportamentais e de saúde mental 

das crianças. 

 ASPECTOS COGNITIVOS 
 

Ao considerarem os aspectos cognitivos enquanto capacidade de inteligência geral, 

Angelini et al. (1999) referiram-se a habilidades diversas, tais como a capacidade de 

compreender novas situações, de lembrar informações relevantes, de realizar julgamentos, 

além de um acúmulo de informações especializadas. Além dessas habilidades, Murray et al. 

(2006) destacaram as capacidades gerais relacionadas ao raciocínio e planejamento como 

elementos importantes para a compreensão dos aspectos cognitivos. 

De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

relacionados à Saúde, 10ª revisão (CID-10), o nível cognitivo deficiente refere-se ao 

desenvolvimento insatisfatório do funcionamento intelectual, o qual favorece prejuízos às 

funções cognitivas relacionadas à linguagem, à motricidade e ao comportamento social. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2001), nos países em desenvolvimento, 

10% da população apresentam algum tipo de deficiência cognitiva. Essa porcentagem pode 

variar conforme o grau de desenvolvimento do país, sendo que países desenvolvidos 

apresentam menores taxas de pessoas com retardo mental em relação aos países em 

desenvolvimento. 
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O nível cognitivo tem sido apontado como um dos fatores individuais das crianças que 

podem favorecer a sua capacidade de enfrentamento diante de situações adversas, podendo 

promover o desenvolvimento adaptativo (BEE, 2003). Ainda, os recursos cognitivos, bem 

como o desempenho escolar das crianças, podem atuar como moderadores da vulnerabilidade 

e das consequências negativas associadas às experiências de estresse (DELL’AGLIO; HUTZ, 

2004). 

Segundo Dell’Aglio e Hutz (2004), a família desempenha um papel importante no 

desenvolvimento intelectual das crianças, uma vez que nesse contexto podem ser promovidas 

atividades que as auxiliem e estimulem com relação à organização e execução de tarefas 

cognitivas. De acordo com Andrade et al. (2005), a qualidade da estimulação doméstica, uma 

boa condição socioeconômica e uma dinâmica familiar positiva, favoreceram o 

desenvolvimento cognitivo de crianças entre 17 e 42 meses, de uma cidade do interior da 

Bahia.  

A capacidade cognitiva está associada ainda aos indicadores de saúde mental das 

crianças, já que as crianças que apresentam menos condição intelectual e menor desempenho 

acadêmico, podem também apresentar mais dificuldades emocionais e comportamentais por 

não se sentirem capazes para lidarem de forma satisfatória com as experiências cotidianas do 

ambiente em que vivem (DELL’AGLIO; HUTZ, 2004). Fanti e Henrich (2010) constataram, 

ao avaliarem crianças de dois a 12 anos, que aquelas que tinham menor habilidade cognitiva 

estavam mais propensas a apresentarem mais problemas de comportamento externalizantes, 

tais como agressividade, agitação e comportamento destrutivo. 

Os recursos cognitivos das crianças foram ainda associados ao transtorno depressivo 

materno, como relatado nos estudos a seguir. A presença de prejuízos cognitivos, quando 

relacionados à depressão das mães, favoreceram a presença de mais sintomas de ansiedade e 

depressão de crianças e adolescentes dos 11 aos 14 anos (CORAPCI; SMITH; LOZOFF, 
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2006), e de problemas internalizantes por parte de meninas dos nove aos 14 anos (DEARING; 

GOTLIB, 2009; JOORMANN; TALBOT; GOTLIB, 2007). Garber e Little (1999) sugeriram 

que os fatores que contribuem para a diferença de resultados das crianças frente à convivência 

com a depressão materna estão relacionados às capacidades cognitivas e sociais da própria 

criança, além da gravidade do transtorno depressivo das mães.  

Tais estudos ressaltaram a importância de se considerar os aspectos cognitivos como 

fatores associados a um desenvolvimento adaptativo por parte das crianças. Observou-se, 

ainda, que a associação entre a depressão das mães e os indicadores cognitivos das crianças 

foi considerada como favorecedora da presença de dificuldades diversas em relação ao 

comportamento e à saúde mental infantil. 

 ASPECTOS COMPORTAMENTAIS 
 

No que se refere aos problemas comportamentais das crianças, faz-se necessário 

ressaltar que, segundo Achenbach et al. (2008), esses representam as dificuldades mais 

frequentes nas crianças em idade escolar. Considerando a influência do contexto no qual as 

crianças se inserem para o desenvolvimento desses problemas, a convivência com a depressão 

materna tem sido considerada como um fator ambiental de risco para a presença de 

dificuldades comportamentais dos filhos, em diversas fases do desenvolvimento, dos 

primeiros anos de vida até a fase adulta. De acordo com Pilowsky et al. (2006), os filhos de 

mães depressivas podem apresentar dificuldades diversas, de acordo com a faixa etária em 

que se encontram, com predomínio da presença de indicadores de problemas de 

comportamento e ansiedade em escolares, depressão em adolescentes, e abuso de substâncias 

e sintomas depressivos enquanto adulto jovem.  

Ao se referir aos problemas comportamentais das crianças, observa-se a necessidade 

de especificar os tipos de problemas que podem ser apresentados por elas, os quais podem ser 
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divididos em três categorias principais, a saber: os problemas que se externalizam, os que se 

internalizam e as dificuldades de atenção (BEE, 2003).  

Os problemas externalizantes são aqueles relacionados aos transtornos de conduta, 

incluindo comportamentos como agressão, propensão a discussões e brigas, desobediência, 

irritabilidade e ameaça (BEE, 2003). Em geral, as crianças que desenvolvem esses tipos de 

comportamento são aquelas que desde o início da vida experimentam diversas 

vulnerabilidades, como temperamento difícil, inteligência limitada, e apego inseguro, o que 

favorece o desenvolvimento das dificuldades externalizantes. A possibilidade de se 

transformar em um transtorno de conduta ou em um desenvolvimento adaptativo depende em 

grande parte do ambiente em que a criança vive, e principalmente da capacidade dos pais para 

manejarem o desafio inicial de controlar os filhos, o que no caso de mães com depressão pode 

envolver mais dificuldades, dadas as peculiaridades do transtorno depressivo, como já 

descrito. 

Quanto aos problemas internalizantes, verifica-se que esses são relacionados à 

ansiedade e depressão, os quais são mais prováveis de ocorrerem em filhos de pais 

depressivos, em comparação a filhos de pais não depressivos (BEE, 2003). Uma das 

possibilidades para entender essa questão está relacionada aos fatores genéticos, todavia pode-

se pensar também nessa associação em termos das mudanças e prejuízos que a depressão dos 

pais provoca na interação com a criança. Segundo Bee (2003), o comportamento de pouca 

responsividade de mães depressivas em relação aos seus filhos pode despertar na criança a 

sensação de baixa confiança e apego inseguro, sendo que esse sentimento de desamparo na 

infância tem sido relacionado à depressão na adolescência e na fase adulta. Filhos de mães 

depressivas podem ainda revelar um autoconceito mais negativo no que se refere ao 

comportamento, considerando que a percepção que a criança tem de si passa, primeiramente, 
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pela aprovação por parte dos pais e do ambiente no qual ela se desenvolve, podendo se pensar 

na influência mútua das percepções dos pais e filhos (MIAN et al., 2009). 

A terceira categoria de problemas na infância inclui os déficits de atenção e 

hiperatividade, que estão relacionados à inquietude física e aos problemas de atenção, 

podendo a criança apresentar dificuldades em evitar comportamentos que sejam impróprios 

ou desnecessários (BEE, 2003). Esse é um transtorno que se desenvolve precocemente, e a 

gravidade em longo prazo está associada à possibilidade da criança desenvolver também um 

transtorno de conduta. Apesar das evidências da influência genética nesse transtorno, aspectos 

ambientais também precisam ser destacados, já que as crianças que o desenvolvem são mais 

difíceis de serem educadas, e seus pais, geralmente, não apresentam habilidades de manejo 

suficientes para lidar com elas. 

A convivência com mães com depressão e a manutenção de uma postura mais 

negativa em relação aos seus filhos, desde a infância até a adolescência dos mesmos, pode 

aumentar o risco dos filhos apresentarem mais problemas comportamentais, internalizantes e 

externalizantes, mais dificuldades em competências sociais e acadêmicas, e também uma 

maior procura por tratamento psiquiátrico (GARBER; LITTLE, 1999). Apresentar-se-á a 

seguir alguns estudos empíricos que abordaram a influência da depressão materna para o 

comportamento infantil. 

No contexto brasileiro, a partir de um estudo desenvolvido na atenção primária, com 

uma amostra de baixo nível socioeconômico, a depressão materna foi considerada como uma 

condição de adversidade, favorecedora de problemas comportamentais para as crianças em 

idade escolar, sendo que as crianças filhas de mães depressivas apresentaram 2,8 vezes mais 

chances de apresentarem problemas comportamentais quando comparadas às crianças que não 

conviviam com a depressão materna (MENDES, 2009). Segundo a autora, uma possível 

justificativa para a alta taxa de problemas comportamentais identificadas no grupo de crianças 
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que conviviam com a depressão materna poderia estar relacionada ao modo inconsistente com 

que as mães estabeleciam limites e regras para os seus filhos, dadas as dificuldades de se 

envolver nos cuidados com suas crianças. 

No que se refere aos comportamentos externalizantes, em estudo longitudinal 

realizado em dois tempos, Callender et al. (2012) examinaram a maneira pela qual os 

sintomas depressivos de mães e pais aumentaram o risco dos filhos apresentarem dificuldades 

relacionadas ao comportamento externalizante.  As crianças foram avaliadas quanto aos 

problemas comportamentais quando essas tinham cinco anos, tendo os pais como 

informantes. Foram também verificadas as associações entre esses problemas e as práticas 

parentais baseadas na punição física. Os dados revelaram que mais sintomas depressivos de 

mães e pais foram relacionados a mais avaliações negativas de ambos os pais em relação ao 

comportamento de seus filhos. Mais avaliações negativas no que se refere ao comportamento 

dos filhos, por sua vez, foram associadas a uma maior frequência de punição física por parte 

dos pais, sendo que esta foi preditora de maiores níveis de problemas de comportamento 

externalizantes por parte das crianças, aos cinco anos de idade. 

Em um estudo longitudinal que avaliou uma amostra de 1.942 meninas de sete a 12 

anos, predominantemente de baixa classe social, van der Molen et al. (2011) afirmaram que a 

depressão materna foi considerada como uma variável preditora do comportamento disruptivo 

das filhas, o qual, no estudo, foi avaliado pela associação a sintomas de comportamento 

antissocial e desafiador opositivo. Ressaltaram, ainda, que as práticas parentais inadequadas 

foram mediadoras do efeito do transtorno depressivo materno em relação ao comportamento 

das crianças. 

A presença de associação significativa entre a depressão materna e comportamentos 

externalizantes das crianças foi constatada também no estudo de Foster, Garber e Durlak 

(2008), o qual objetivou investigar a relação entre transtorno depressivo e aspectos 
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comportamentais e sintomas externalizantes e internalizantes das crianças aos 11 anos de 

idade. Para atender ao objetivo do estudo, de delineamento transversal, utilizaram uma 

amostra de crianças com média de idade de 11,9 anos, estudantes de escolas públicas, sendo 

que não foi observado valor significativo para a associação entre depressão materna e os 

problemas internalizantes, dessa amostra. 

A depressão materna foi associada à presença de problemas comportamentais 

externalizantes, mais especificamente problemas de conduta, também nos estudos de Drabick 

et al. (2006) e Shannon et al. (2007). Drabick et al. (2006), utilizando uma coorte de crianças 

ucranianas de 10 a 12 anos, constataram que a depressão materna favoreceu a presença de 

mais problemas de conduta nessa faixa etária. Nesse estudo, com base em dados empíricos 

coletados por meio de medidas de avaliação, observaram que a depressão materna foi 

considerada como uma das variáveis presentes em uma complexa interação de fatores que 

favoreceram condições de risco para o comportamento infantil, a saber: a baixa satisfação 

conjugal foi relacionada à depressão materna, a qual foi relacionada à instabilidade emocional 

das crianças, que foi preditora de problemas de conduta por parte das mesmas. Já no estudo de 

Shannon et al. (2007), além dos problemas de conduta, a depressão materna foi considerada 

como um fator de risco para a presença de outros problemas de comportamento 

externalizantes de escolares, de oito a 12 anos, de baixo nível socioeconômico, tais como a 

delinquência e o comportamento antissocial. 

Com relação aos comportamentos internalizantes, estudos diversos que avaliaram 

filhos de mães depressivas em diferentes etapas do desenvolvimento demonstraram a presença 

desses indicadores, associados à convivência com a psicopatologia materna. O estudo 

longitudinal de Bureau, Easterbrooks e Lyons-Ruth (2009), o qual acompanhou os 

participantes por 20 anos, avaliando crianças de famílias de alto risco psicossocial, no 

primeiro e oitavo anos de vida e posteriormente aos 19 anos, constatou o impacto negativo da 
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depressão materna para os sintomas internalizantes nas fases escolar e na adolescência, sendo 

que na amostra avaliada a presença da psicopatologia materna durante os primeiros anos de 

vida dos filhos foi considerada como preditora de sintomas depressivos de crianças e 

adolescentes dos sete aos 19 anos.  

Em estudo nacional conduzido em uma cidade do interior de São Paulo, Ferrioli, 

Marturano e Puntel (2007), estudando os problemas mais frequentes apresentados por 

crianças, escolares de seis a 12 anos, relataram que a depressão materna foi associada 

significativamente à presença de mais problemas comportamentais com características 

internalizantes, mais especificamente os sintomas de depressão e de ansiedade.  

Quanto à presença de dificuldades relativas à hiperatividade e desatenção, Galéra et al. 

(2011) verificaram, em um estudo longitudinal que avaliou uma coorte de 2.057 crianças, que 

a presença da depressão materna, quando os filhos tinham cinco meses, configurou-se como 

um dos fatores de risco associados à presença de taxas elevadas de sintomas de 

hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção das crianças, quando essas tinham 8 anos de 

idade. 

Em relação à presença de comportamentos externalizantes e internalizantes por parte 

das crianças, Gravener et al. (2011), ao avaliarem crianças com menos de dois anos de idade, 

afirmaram que as crianças filhas de mães com histórico de depressão, desde o seu nascimento, 

apresentaram maiores taxas de sintomas internalizantes e externalizantes em comparação às 

crianças filhas de mães não depressivas. A depressão materna também mostrou-se relacionada 

com o padrão de apego, sendo que os filhos de mães depressivas apresentaram um padrão de 

apego desorganizado e inseguro, enquanto que as crianças do grupo de comparação 

apresentaram um padrão de apego seguro. Os autores verificaram, ainda, que as emoções 

expressas dessas mães em relação a si mesmas e às suas crianças tenderam a ser marcadas por 

críticas. 
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O estudo longitudinal de Hay et al. (2008) acompanhou crianças desde o nascimento 

até a adolescência (16 anos), avaliando-as quanto aos indicadores de saúde mental quando da 

presença da depressão materna durante a gravidez, no período pós-parto e ao longo da vida. 

Constataram que a exposição da criança à depressão materna no período de três meses após o 

parto foi preditora de problemas emocionais e de indicadores de comportamento disruptivo na 

adolescência por parte dos filhos. Verificaram, ainda, que as dificuldades das crianças 

associadas à saúde mental materna durante a gravidez e o período pós-parto foram mediadas 

pela exposição contínua da criança aos sintomas da depressão materna, ao longo da vida.  

De acordo com Bagner et al. (2010), a convivência com a depressão materna durante o 

primeiro ano de vida dos filhos aumentou os riscos da presença de problemas de 

comportamento externalizantes e internalizantes por parte das crianças, até os 12 anos de 

idade. Segundo os autores, o primeiro ano de vida da criança foi considerado como um 

período sensível à exposição à depressão materna, o que evidencia a importância da detecção, 

prevenção e intervenção precoce. 

No estudo correlacional de Fanti e Henrich (2010), a co-ocorrência dos problemas 

comportamentais externalizantes e internalizantes de crianças de dois a 12 anos foi associada 

à convivência com a depressão materna, a qual foi considerada como um importante fator de 

risco ambiental ao desenvolvimento infantil. Observaram que, tanto os fatores de risco 

individuais quanto os ambientais, influenciaram o desenvolvimento dos problemas 

comportamentais externalizantes das crianças, mas que os comportamentos internalizantes 

foram associados exclusivamente à depressão materna. 

O estudo longitudinal preditivo de Shaw, Hyde e Brennan (2012), que avaliou uma 

coorte de meninos de baixa renda, também constatou o impacto da depressão materna tanto 

para os problemas comportamentais externalizantes quanto para os internalizantes. Os autores 

afirmaram que a convivência com a depressão materna entre um ano e meio e dois anos da 
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criança foi considerada como um importante fator de risco associado à presença de 

comportamento antissocial dos filhos, dos 10 aos 17 anos de idade, bem como à presença de 

taxas elevadas de indicadores de depressão, dos 15 aos 17 anos. 

Observou-se nos estudos relatados que a depressão materna foi associada à presença 

de mais problemas de comportamento em geral, bem como à presença de mais problemas de 

comportamento externalizantes, internalizantes e relacionados à hiperatividade, por parte das 

crianças. Verificou-se, ainda, que a associação entre a depressão materna e os prejuízos para o 

comportamento infantil ocorreram de forma direta ou quando da associação do transtorno 

depressivo materno a outras condições de risco.  

Os sintomas da depressão materna foram avaliados, ainda, quanto às questões 

relacionadas à capacidade de regulação emocional, à tendência a interpretar expressões faciais 

e informações de modo negativo, à inibição de expressões faciais das emoções, e à resiliência 

e competência social, por parte das crianças.  

Silk et al. (2006) apontaram para a influência da depressão materna no 

desenvolvimento da capacidade de regulação emocional, a qual mostrou-se relacionada 

basicamente com o controle das reações emocionais, por parte das crianças de quatro a sete 

anos. Os autores relataram que os filhos de mães depressivas, quando comparados aos filhos 

de mães sem transtorno depressivo, demonstraram o uso de estilos mais passivos de regulação 

emocional, ou seja, o predomínio de espera passiva, com dificuldade para desviar a atenção de 

um estímulo estressante, com menos flexibilidade para mudar o foco de atenção.  

O transtorno depressivo materno foi associado também a uma tendência das crianças 

para interpretar informações e expressões mais negativamente, segundo os estudos de 

Joormann, Talbot e Gotlib (2007), e de Dearing e Gotlib (2009). Nesses estudos foram 

avaliadas garotas de nove a 14 anos, sem histórico de transtorno mental, sendo constatado que 

as garotas filhas de mães depressivas apresentaram maior tendência a perceber expressões 



INTRODUÇÃO 40 
 

 

faciais negativas (JOORMANN; TALBOT; GOTLIB, 2007), e interpretar palavras e histórias 

ambíguas mais negativamente (DEARING; GOTLIB, 2009), em comparação às filhas de 

mães sem depressão. Tais achados, segundo os autores dos dois estudos, dão suporte aos 

modelos de vulnerabilidade cognitiva da depressão, que pressupõem que a presença de 

eventos de vida estressantes ou o humor negativo favorecem a presença de episódios 

depressivos e de esquemas desadaptativos, conduzindo a um processamento enviesado de 

informações de caráter emocional. 

No que diz respeito à maior inibição de expressões faciais das emoções por parte das 

crianças, Dix et al. (2012), utilizando uma amostra da comunidade composta por crianças de 

ambos os sexos e de níveis socioeconômicos diversos, constataram uma associação entre o 

transtorno depressivo das mães e a referida dificuldade, sendo que essa foi constatada em 

crianças mais jovens, entre um ano e meio e dois anos. Destacaram que o reconhecimento das 

expressões faciais das emoções são essenciais para que as crianças consigam comunicar suas 

necessidades e interesses, além de regular suas interações sociais. Nesse sentido, ainda bem 

jovens, as crianças filhas de mães depressivas apresentaram dificuldades quanto à expressão 

das emoções e também quanto ao relacionamento interpessoal e à competência social. 

Em um estudo que comparou crianças filhas de mães que tiveram depressão pós-parto 

e crianças da comunidade, Kersten-Alvarez et al. (2012) constataram que os filhos de mães 

com depressão pós-parto, na faixa etária de cinco anos, apresentaram menor capacidade de 

resiliência e menor competência social na relação com o pares. Verificaram que as crianças 

desse grupo apresentaram mais dificuldades com relação ao ajustamento no ambiente escolar, 

envolvendo a capacidade de lidar com as diferentes situações desse ambiente, e ainda, 

observaram que as garotas desse grupo apresentaram também mais dificuldades quanto à 

inteligência verbal.  
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Verificou-se na literatura uma diversidade de aspectos comportamentais avaliados, 

sendo que em todos os estudos abordados a depressão materna apresentou-se como um fator 

associado às dificuldades das crianças em relação ao comportamento. 

 ASPECTOS RELATIVOS À PSICOPATOLOGIA DA CRIANÇA 
 

Os transtornos mentais na infância têm sido considerados como favorecedores de 

prejuízos no desempenho acadêmico e na capacidade de interação social, sobretudo quando 

consideradas as crianças em idade escolar. Segundo Fleitlich e Goodman (2000), os 

diagnósticos e as intervenções em relação a esses transtornos geralmente não são realizados 

de forma adequada, sendo esse um dado importante, considerando que os transtornos mentais 

podem persistir por anos e se associarem a outros prejuízos na fase adulta. 

Ao se considerar as associações entre depressão materna e psicopatologia das crianças, 

ressalta-se que os mecanismos que favorecem tais associações ainda não são bem conhecidos, 

podendo esses ter base genética, ambiental ou ambas. Segundo Price e Zwolinski (2010), a 

compreensão da etiologia da psicopatologia na infância abarca fatores diversos, sendo esses 

individuais e contextuais. Goodman e Gotlib (1999) afirmaram que a transmissão do risco de 

psicopatologia para a criança compreende diferentes domínios, a saber: a hereditariedade, a 

disfunção de mecanismos neurorreguladores, os comportamentos e afetos negativos da mãe, e 

o estresse ao qual a criança é exposta.  

Embora as influências genéticas e ambientais possam interagir, o impacto ambiental 

da convivência com uma mãe depressiva tem sido considerado como extremamente relevante 

para a criança, configurando-se como uma condição de adversidade ao seu desenvolvimento 

(MARKOWITZ, 2008). Alguns estudos têm abordado esse impacto para a presença de 

indicadores de psicopatologia dos filhos, com manifestações diversas, no período escolar, na 

adolescência e na fase adulta, conforme relatado nos estudos a seguir. 
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No estudo transversal de Tompson et al. (2010), o transtorno depressivo materno foi 

fortemente associado à presença de mais transtornos mentais, tais como os transtornos de 

humor, de ansiedade, de conduta, e desafiador opositivo, por parte dos filhos, entre oito e 12 

anos, predominantemente de nível socioeconômico baixo. Ainda, a depressão das mães foi 

considerada como a variável preditora mais significativa dos indicadores do diagnóstico de 

transtorno depressivo por parte das crianças. 

Em uma pesquisa realizada na atenção primária, nos Estados Unidos, utilizando uma 

amostra de conveniência de mães e crianças e adolescentes, de oito a 17 anos, de baixo nível 

socioeconômico, sendo as mães predominantemente hispânicas e solteiras, Feder et al. (2008) 

constataram que filhos de mães depressivas apresentaram mais transtornos depressivos, de 

ansiedade de separação e desafiador opositivo, além de mais prejuízos no funcionamento 

psicossocial e maiores taxas de ideação suicida, em comparação aos filhos de mães sem 

depressão, apontando para o alto risco de transtornos psiquiátricos por parte dos filhos de 

mães com histórico de transtorno depressivo.  

O estudo prospectivo longitudinal de Pawlby et al. (2008) também foi conduzido no 

contexto da atenção primária, em Londres, com uma amostra de baixo nível socioeconômico, 

e teve o objetivo de avaliar o impacto preditivo da depressão materna no período pós-parto 

para os indicadores de psicopatologia das crianças em idade escolar. Constataram que a 

depressão materna pós-parto foi considerada como preditora dos transtornos de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH), de ansiedade, e desafiador opositivo das crianças aos 11 

anos de idade. O risco da presença de indicadores de transtorno psiquiátrico por parte das 

crianças foi quatro vezes maior para o grupo de filhos de mães com histórico de depressão 

pós-parto, em comparação ao grupo de filhos de mães que não apresentaram tal histórico.  

Em um estudo prospectivo, desenvolvido também na atenção primária, nos Estados 

Unidos, com acompanhamento de 20 anos, Weissman et al. (2006) objetivaram determinar a 
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magnitude e a continuidade do risco de depressão dos pais para os filhos, sendo avaliados, ao 

longo do tempo, crianças, adolescentes e adultos, de seis a 23 anos. Constataram que os filhos 

de pais depressivos constituíram um grupo de alto risco para a presença de transtornos 

psiquiátricos, como depressão, ansiedade, e abuso de substância, além de maior utilização de 

serviços de tratamento na área de saúde mental. O risco de apresentarem os referidos 

transtornos foi de aproximadamente três vezes maior para filhos de pais depressivos, em 

comparação a filhos de pais não depressivos. Verificaram também que o período de maior 

incidência do transtorno depressivo dos filhos foi na fase da adolescência e início da fase 

adulta, dos 15 aos 20 anos, com predomínio para o gênero feminino. 

A continuidade dos problemas de saúde mental foi verificada também no estudo de 

Loeber et al. (2009), no qual buscaram verificar, em uma amostra de baixo nível 

socioeconômico, se mães com múltiplos problemas de saúde mental referentes à depressão, 

problemas de conduta e queixas somáticas, eram mais propensas a terem filhas com múltiplos 

problemas de saúde mental, na meia infância, dos sete aos 11 anos. Constataram a presença da 

associação direta entre os múltiplos indicadores de problemas de saúde mental das mães e os 

múltiplos problemas de saúde mental das filhas. Ainda, no que se refere aos indicadores de 

depressão, especificamente, verificaram a associação significativa entre os indicadores de 

depressão das mães e os das filhas para o grupo de garotas de nove aos 11 anos de idade, não 

sendo observada significância na associação de tais indicadores para crianças dos sete aos oito 

anos. 

Os estudos de Topham et al. (2010) e Monshouwer et al. (2012) constataram 

associações diferenciadas, entre a depressão materna e as dificuldades relacionadas à 

obesidade e ao índice de massa corporal. O estudo transversal e correlacional de Topham et 

al. (2010), que avaliou uma amostra de crianças com média de idade de 6,9 anos, apontou a 

influência da depressão materna para a obesidade infantil, quando associada às práticas 
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parentais. Segundo as autoras, a depressão materna foi considerada como uma variável 

moderadora da associação entre o estilo parental permissivo e a obesidade infantil, sendo que, 

para as crianças filhas de mães depressivas, o estilo parental permissivo foi preditor da 

obesidade. 

Com o objetivo de identificar grupos de adolescentes com alto risco para a presença de 

depressão, Monshouwer et al. (2012) constataram que a associação entre a depressão materna 

e um elevado índice de massa corporal dos adolescentes favoreceu um alto risco para o 

desenvolvimento do transtorno depressivo. A exposição a esses dois fatores de risco foi 

sugestiva da necessidade da utilização dos serviços de saúde mental de prevenção ou 

intervenção. Relataram que a presença da depressão materna mostrou-se como uma condição 

essencial para a realização de encaminhamento dos adolescentes com alto risco de depressão. 

Alguns estudos têm associado a convivência das crianças com a depressão materna à 

presença de mais fatores de risco significativos ao desenvolvimento infantil. Segundo Lopez-

Duran et al. (2012), crianças filhas de pais depressivos, em comparação a crianças filhas de 

pais sem histórico psiquiátrico, experimentam um maior número de eventos de vida 

estressantes, sendo que os fatores de risco vivenciados pelas crianças podem estar associados 

tanto a variáveis pessoais e contextuais, quanto às características do transtorno depressivo de 

suas mães. 

Em estudo longitudinal que avaliou crianças do primeiro ano de vida até os sete anos, 

Barker et al. (2012) analisaram o impacto preditivo da depressão materna e da exposição da 

criança a fatores de risco, constatando que, além dos efeitos debilitantes da sintomatologia da 

depressão materna, a exposição a fatores de riscos favoreceram a presença de psicopatologia 

infantil. Segundo tais autores, as crianças filhas de mães depressivas demonstraram mais 

chances de serem expostas a 10 dos 11 fatores de risco avaliados, em comparação às crianças 

filhas de mães não depressivas. Tais fatores de risco foram associados às condições 
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contextuais, familiares e do estilo de vida da mãe. Em média, as crianças filhas de mães 

depressivas foram expostas a 2,3 fatores de risco, enquanto o outro grupo de crianças foi 

exposto a um único fator de risco. Observaram que a depressão materna foi associada a um 

aumento dos diagnósticos de TDAH, transtorno de conduta, de ansiedade, depressivo, e 

desafiador opositivo, apresentados pelas crianças, os quais foram avaliados por instrumento 

de diagnóstico. 

Outros estudos têm demonstrado também a influência da depressão materna para os 

indicadores de psicopatologia das crianças, quando da associação a outras variáveis relativas 

às crianças (gênero), às características associadas ao transtorno materno (gravidade da 

depressão e presença de comorbidades), e ao ambiente familiar (conflitos familiares 

recorrentes, práticas educativas negativas, monoparentalidade, psicopatologia paterna e 

ausência de suporte social), conforme relatado nos estudos a seguir.  

Quanto às variáveis pessoais das crianças que foram associadas à depressão materna, 

destacou-se o gênero. Quando da associação entre impacto da depressão materna e a variável 

gênero feminino das crianças, os estudos apontaram maiores prejuízos para meninas quanto 

aos sintomas depressivos dos 10 aos 12 anos (DRABICK et al., 2006), dos sete aos 15 anos 

(KISS et al., 2007), e dos 11 aos 16 anos (HAY et al., 2008). No que se refere ao gênero 

masculino, constataram maiores prejuízos para meninos em relação aos problemas de conduta 

dos 10 aos 12 anos (DRABICK et al., 2006), além de mais dificuldades quanto ao 

comportamento pró-social aos quatro anos (ESSEX et al., 2006).  

Segundo Cortes et al. (2006), os sintomas internalizantes foram predominantes para o 

gênero feminino, enquanto que foi observado o predomínio dos sintomas externalizantes para 

os meninos, na meia infância e pré-adolescência. A prevalência dos sintomas depressivos em 

meninas, quando comparadas aos meninos, pode estar relacionada à menor associação entre o 

humor depressivo das mães e os sintomas de depressão por parte dos meninos, quando esses 
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chegam à fase da adolescência, constatando que a influência da depressão materna torna-se 

gradativamente menos significativa para os meninos ao longo de seu desenvolvimento 

(CORTES et al., 2006).  

Com relação às características relacionadas ao transtorno depressivo que se associaram 

à depressão materna, destacaram-se a gravidade, o período de exposição da criança à 

depressão das mães e a presença de comorbidades. A respeito da importância de se considerar 

a gravidade da depressão, em estudo para avaliar a associação da condição de saúde mental de 

crianças e o status de saúde mental dos pais, Bennett, Brewer e Rankin (2011), com base em 

uma amostra de 80.982 crianças e adolescentes entre dois e 17 anos, constataram que 11,1% 

dessa amostra apresentou algum problema de saúde mental, sendo que essa prevalência 

aumentou na medida em que o status de saúde mental dos pais piorou, confirmando a 

associação entre as variáveis.  

Com base em estudo desenvolvido na atenção primária à saúde, Weissman et al. 

(2006) verificaram que a melhora dos sintomas depressivos da mãe foi considerada como 

favorecedora do desenvolvimento dos filhos, dos seis aos 23 anos, com consequente 

diminuição dos problemas comportamentais por parte dos mesmos e, de modo semelhante, a 

melhora dos sintomas dos filhos também repercutiu positivamente para as mães, configurando 

uma influência positiva mútua.  

Ainda com relação à gravidade da depressão materna e sua associação com os 

indicadores das crianças, Pilowsky et al. (2008), em estudo longitudinal com mães com 

diagnóstico de depressão, que estavam em tratamento, constataram que filhos de mães em 

remissão do transtorno depressivo, de sete a 17 anos, apresentaram diminuição significativa 

dos sintomas dos transtornos de depressão e de ansiedade, durante e após os três primeiros 

meses de tratamento das mães. Por outro lado, os indicadores de transtornos psiquiátricos por 
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parte dos filhos de mães sem períodos de remissão da depressão não se alteraram 

significativamente. 

No que se refere à associação entre a depressão materna e a presença de comorbidades 

com outros transtornos mentais, foi verificado que a comorbidade com indicadores de 

ansiedade mostrou-se relacionada a mais dificuldades emocionais por parte dos filhos aos 12 e 

13 anos (KAREVOLD et al., 2009), e dos quatro aos 10 anos (RICE et al., 2010), e a mais 

problemas de conduta por parte de garotas de sete a 11 anos (LOEBER et al., 2009). 

Também foram verificadas associações entre depressão materna e uma diversidade de 

variáveis de risco relativas ao contexto familiar, tais como conflitos familiares recorrentes e 

práticas educativas negativas. Os conflitos familiares foram avaliados no estudo de Burt et al. 

(2005), por meio de medidas de autorrelato e observação, e foram considerados como 

mediadores entre o transtorno depressivo materno e os problemas emocionais e 

comportamentais de crianças e adolescentes dos quatro aos 17 anos, de baixo nível 

socioeconômico. Em outro estudo, Riley et al. (2009) constataram que a depressão materna 

associou-se significativamente a variáveis relacionadas ao ambiente familiar e aos cuidados 

parentais, e que essas variáveis foram consideradas como mediadoras da associação entre a 

depressão materna e os problemas emocionais e comportamentais dos filhos de quatro a 10 

anos, em famílias de baixa renda.  

As práticas parentais inadequadas foram associadas à depressão materna, favorecendo 

dificuldades diversas relativas à saúde mental das crianças. Em um estudo nacional, Bordin et 

al. (2009) constataram que a punição física severa foi correlacionada à presença de 

comorbidade de problemas internalizantes e externalizantes de crianças e adolescentes de 

baixo nível socioeconômico, de seis a 17 anos. Na presença de depressão e ansiedade 

materna, o risco do desenvolvimento de problemas externalizantes foi igual entre os grupos de 

crianças e adolescentes que sofrerem punição física grave e os que não sofreram. Entretanto, 
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para as crianças e adolescentes que não haviam sofrido punição física severa, ter mães com 

depressão ou ansiedade aumentou o risco de apresentarem indicadores de problemas 

externalizantes.  

Em estudo que avaliou os múltiplos problemas de saúde mental de mães e filhas, 

Loeber et al. (2009) verificaram que as práticas parentais inadequadas, envolvendo pouco 

afeto materno e punição física, além da variável monoparentalidade, foram consideradas 

como variáveis de risco e associadas a múltiplos problemas de saúde mental de meninas de 

sete a 11 anos, de classe social baixa.  

A monoparentalidade foi também considerada como uma variável de risco quando da 

associação com a depressão materna no estudo de Talati et al. (2007). As crianças e 

adolescentes, de sete a 17 anos, foram avaliados quanto ao funcionamento global e à presença 

de transtornos psiquiátricos, sendo constatado que os filhos de mães solteiras demonstraram 

uma tendência a apresentarem mais dificuldades quanto ao funcionamento global, em 

comparação aos filhos de mães casadas. Ainda, após três meses de tratamento das mães com 

depressão, observaram a redução dos sintomas por parte das crianças, apenas no grupo em 

que as mães eram casadas. Nesse sentido, a presença dos cuidados paternos foi considerada 

como moderadora da gravidade da sintomatologia da depressão materna, em especial para as 

crianças com diagnóstico de algum transtorno psiquiátrico.  

No estudo de Boyce et al. (2006), a depressão materna, quando associada à escassez 

de cuidados paternos na infância, foi considerada como favorecedora da presença de 

problemas de saúde mental das crianças de sete anos,  de baixo e médio nível 

socioeconômico, sendo ainda considerada como variável mediadora da gravidade desses 

indicadores. 

Quando da associação com a depressão materna, a presença de psicopatologia paterna 

e a ausência de suporte social foram consideradas como variáveis de risco para os problemas 
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comportamentais e de saúde mental das crianças. Shannon et al. (2007) identificaram que a 

presença de transtorno antissocial dos pais aumentou os sintomas depressivos das crianças dos 

oito aos 12 anos, e Sourander et al. (2006) constataram que a presença de saúde mental 

precária dos pais favoreceu a presença de mais dificuldades quanto aos sintomas 

internalizantes e externalizantes de adolescentes, aos 15 anos. Ainda, a carência de suporte 

social foi considerada como uma variável de risco para a presença de indicadores de 

depressão e ansiedade aos 10 anos (LEECH et al., 2006). 

Os estudos relatados evidenciaram a presença de associações entre a depressão 

materna e os diversos indicadores de psicopatologia das crianças, demonstrando a influência 

do transtorno depressivo materno de forma direta ou associado a outras condições de risco, 

nas diferentes etapas do desenvolvimento. Tal afirmação vai ao encontro do que foi apontado 

por Goodman et al. (2011), com base em recente meta-análise a respeito da depressão materna 

e psicopatologia infantil, na qual constataram que crianças filhas de mães com depressão, na 

meia infância, apresentaram taxas significativamente mais altas de transtornos de humor, de 

problemas internalizantes e externalizantes, e outras dificuldades quanto ao desenvolvimento 

emocional, em comparação às crianças filhas de mães sem depressão. De acordo com essa 

meta-análise, que incluiu 193 estudos, os autores relataram que as correlações entre depressão 

materna e problemas internalizantes e externalizantes e psicopatologia em geral das crianças 

foram estatisticamente significativas em todos os estudos analisados. 

Frente ao reconhecimento do impacto da convivência com a depressão materna para o 

desenvolvimento e a saúde mental infantil, coloca-se como questão os recursos de avaliação 

dos indicadores de saúde mental, tendo por suporte instrumentos de rastreamento e de 

diagnóstico. 
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1.3. SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS: INSTRUMENTOS DE RASTREAMENTO E  
DE DIAGNÓSTICO 

 PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA 
 

Verifica-se que, em diferentes contextos, crianças e adolescentes podem apresentar 

indicadores de problemas comportamentais e de psicopatologia, mas nem sempre a 

identificação de tais dificuldades ocorre de forma precisa e precoce. No que se refere à saúde 

mental infantil, sabe-se que, no contexto de diferentes países, é evidente uma defasagem entre 

a necessidade de atenção em saúde mental para crianças e adolescentes e a oferta de uma rede 

de serviços capaz de responder por ela. Esse déficit assistencial, contudo, é contrastante ao 

impacto dos problemas de saúde mental em crianças e adolescentes, bem como das 

consequências a eles associadas (COUTO; DUARTE; DELGADO, 2008).  

Em estudo realizado na atenção primária no Brasil, Ferrioli, Marturano e Puntel (2007) 

constataram a importância da identificação precoce, nesse contexto, dos problemas de saúde 

mental infantil, já que esses, além de favorecerem o impacto negativo para o desenvolvimento 

da criança, podem também aumentar os riscos da presença de transtornos psicossociais em 

fases posteriores do desenvolvimento. Ressaltaram que tal identificação pode ser essencial 

para o atendimento à saúde mental da criança, enfatizando a necessidade de detectar os 

problemas infantis tendo por base os instrumentos rastreadores. Os cuidados precoces de 

saúde mental, segundo as autoras, são especialmente importantes nos casos em que se 

pretende atenuar as condições de risco às quais as crianças estão expostas ao longo de seu 

desenvolvimento. 

Segundo dados epidemiológicos, tendo por referência os critérios diagnósticos do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais IV (DSM-IV), a prevalência dos 
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transtornos mentais de crianças e adolescentes é de 10 a 15%, sendo que os mais prevalentes 

são os transtornos de conduta (7,0%) e os ansiosos (5,2%) (GOODMAN et al., 2004; 

FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2004).  

Em estudo de revisão a respeito das características clínicas e epidemiológicas dos 

transtornos ansiosos de crianças e adolescentes, Asbahr (2004) afirmou que esses transtornos 

estão entre as condições psiquiátricas mais comuns nessa população, sendo que até 10% das 

crianças e adolescentes podem apresentar algum episódio de ansiedade ao longo do seu 

desenvolvimento. Ainda, mais de 50% das crianças e adolescentes ansiosos também podem 

apresentar um episódio depressivo, em conjunto com o transtorno de ansiedade. Segundo o 

autor, a presença de indicadores de transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes está 

associada à presença de transtorno ansioso ou depressivo em algum dos pais. 

Destacar-se-á a seguir alguns estudos de prevalência dos problemas de saúde mental 

de crianças, os quais oferecem uma dimensão da magnitude de tais problemas, em diferentes 

contextos. 

Nos Estados Unidos, Ghandour et al. (2012) analisaram as diferenças geográficas no 

que se refere à saúde mental de crianças e adolescentes de seis a 17 anos (n=64.076), 

constatando, por meio do relato dos pais, que aproximadamente 8% das crianças e 

adolescentes já haviam sido diagnosticadas com depressão ou ansiedade, e 5,4% já haviam 

tido diagnóstico de problemas comportamentais ou de conduta. Observaram que a prevalência 

de problemas de saúde mental variou significativamente, conforme o estado em que as 

crianças e adolescentes moravam, sendo que as taxas de prevalência dos diagnósticos de 

depressão ou ansiedade variaram de 4,8 a 14,4% nos diferentes estados americanos, e as dos 

diagnósticos de problemas comportamentais ou de conduta variaram de 3,2 a 9,2%.  

Em estudo nacional, D’Abreu e Marturano (2011) utilizaram o instrumento de 

rastreamento Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ - Questionário de Capacidades e 
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Dificuldades) e o de diagnóstico Development and Well-Being Assesment (DAWBA - 

Levantamento Sobre o Desenvolvimento e Bem-Estar de Crianças e Adolescentes) para 

avaliar uma amostra clínica de 103 crianças entre seis e 12 anos, com queixa de dificuldades 

escolares, com o objetivo de identificar os problemas de saúde mental dessa amostra. Quanto 

à prevalência de problemas emocionais e comportamentais, verificaram que 70% das crianças 

apresentaram nível considerado clínico e 12% nível limítrofe, totalizando 82% de crianças em 

risco, segundo o instrumento de rastreamento (SDQ). Por meio do DAWBA, constataram que 

90% das crianças apresentaram dificuldade em pelo menos um dos transtornos avaliados, 

sendo que os transtornos mais frequentes foram: TDAH (62%), transtorno de ansiedade (54%) 

e transtorno de conduta (44%). 

Em estudo empírico que objetivou estimar a prevalência dos distúrbios psiquiátricos 

em uma amostra de 4.452 pré-adolescentes entre 11 e 12 anos de uma cidade do sul do Brasil, 

Anselmi et al. (2010) utilizaram, também, o SDQ e o DAWBA, afirmando que foi possível 

constatar que 10,8% dos pré-adolescentes estudados nessa amostra apresentaram pelo menos 

um distúrbio psiquiátrico, de acordo com a CID-10 ou com o DSM-IV. Após a confirmação 

diagnóstica pelo DAWBA, observaram resultados compatíveis com os obtidos por meio do 

instrumento de rastreamento, verificando que os distúrbios mais prevalentes para esses 

participantes foram os de ansiedade (6%), transtorno de conduta (4,4%), TDAH (4,1%) e 

depressão (1,6%). 

Em avaliação conduzida em uma cidade do interior de Santa Catarina, Delvan et al. 

(2010) descreveram o perfil de uma amostra clínica de crianças de três a 10 anos (n=564), 

atendidas em serviços de saúde mental, com o objetivo de identificar os problemas 

emocionais e comportamentais mais frequentes nessa população. Constataram a presença de 

diagnósticos de 21 transtornos mentais diferentes, destacando-se como mais prevalentes os 

transtornos de déficit de atenção e de comportamento disruptivo (28,7%), seguidos dos 
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transtornos de ansiedade (9,6%) e dos transtornos de aprendizagem (7,8%). Ainda, 

observaram a presença de 18 diferentes problemas de comportamento, com maior prevalência 

para os problemas de relacionamento (13,3%). 

Ainda no contexto nacional, ao avaliarem uma amostra de 1.923 crianças e 

adolescentes de 10 a 19 anos de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, Avanci et al. (2007) 

estimaram uma prevalência de 29,4% de transtornos psiquiátricos menores nessa amostra, 

sendo que esses transtornos mostraram-se associados a sintomas psicossomáticos, de 

depressão e ansiedade. Verificaram também a maior prevalência desses indicadores para o 

gênero feminino (63,4%). 

Com o objetivo de estimar a prevalência de problemas de saúde mental em crianças e 

adolescentes, com ou sem prejuízo no funcionamento global da região metropolitana de São 

Paulo, foi avaliada uma amostra de 479 crianças e adolescentes de seis a 17 anos, 

predominantemente de baixo nível socioeconômico, por meio dos instrumentos Child 

Behavior Checklist (CBCL) e Youth Self Report (YSF) para avaliação dos problemas de saúde 

mental, e Brief Impairment Scale (BIS) para avaliação dos prejuízos no funcionamento global. 

Verificaram que a prevalência de problemas de saúde mental na amostra foi de 24,6%, ao se 

combinar as informações dos pais e adolescentes, independentemente do comprometimento 

no funcionamento global, e de 7,3% no grupo de crianças com funcionamento global 

comprometido (PAULA; DUARTE; BORDIN, 2007). 

Com relação aos diferentes indicadores associados aos problemas comportamentais e 

emocionais de uma amostra clínica de crianças e adolescentes de dois a 17 anos (n=129), 

provenientes de um serviço público de Psicologia Infantil de uma cidade do interior de São 

Paulo, Santos (2006) verificou o predomínio da queixa dos sintomas de agressividade 

(32,6%), seguida das dificuldades de aprendizagem (30,2%), baixa tolerância à frustração 

e/ou controle dos impulsos (24,8%), e de pouco interesse pela escola (19,4%). No que se 
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refere às diferentes manifestações dos sintomas quanto ao gênero, observou que os meninos 

demonstraram a tendência a apresentarem mais sintomas externalizantes, enquanto que as 

meninas apresentaram mais sintomas internalizantes. 

Em um estudo que objetivou a verificação da prevalência de problemas de saúde 

mental em escolares de sete a 11 anos (n=454), de ambos os sexos e de todas as classes 

sociais, da primeira à terceira série do ensino fundamental de escolas públicas e particulares 

de uma cidade do interior de São Paulo, Vitolo et al. (2005) constataram, por meio do 

instrumento de rastreamento SDQ, que 35,2% das crianças apresentaram problemas de saúde 

mental em geral, sendo que os sintomas emocionais foram os mais freqüentes (47,8%), 

seguidos dos problemas de conduta (32,6%), hiperatividade (31,1%) e problemas de 

relacionamento com colegas (25,8%). 

Para a avaliação da prevalência de problemas de saúde mental infantil no Brasil, 

Goodman et al. (2005) compararam dois lugares do país, com características bem distintas, 

sendo um no nordeste do país, com características rurais, herança cultural africana e alto nível 

de pobreza, e o outro, no sudeste do país, predominantemente urbano, com herança cultural 

européia e considerado economicamente próspero. Utilizaram os instrumentos SDQ 

(rastreamento) e DAWBA (diagnóstico) para a avaliação de 519 crianças e adolescentes, de 

cinco a 14 anos, e verificaram que as crianças da região nordeste apresentaram mais 

problemas internalizantes e externalizantes e indicadores de hiperatividade, em comparação às 

crianças do sudeste, embora o impacto dos sintomas tenham sido maiores para essas últimas. 

Quanto aos sintomas, considerando conjuntamente as duas regiões, observaram que os 

meninos apresentaram níveis mais elevados de problemas de hiperatividade e conduta 

(problemas externalizantes), tendo como referência o relato do professor; e as meninas 

apresentaram maiores taxas de sintomas emocionais (problemas internalizantes), tanto no que 

se refere ao relato dos pais quanto ao autorrelato. Tendo por base o relato dos pais e dos 
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professores, observaram que o nível de hiperatividade diminuiu com a idade, tanto para 

meninos quanto para meninas.  

Também no contexto brasileiro, o estudo de Cury e Golfeto (2003), desenvolvido com 

uma amostra de crianças de seis a 11 anos, estudantes de uma escola pública de uma cidade 

do interior de São Paulo, teve por objetivo rastrear possíveis transtornos psiquiátricos das 

crianças, utilizando o instrumento SDQ. Para esse objetivo, utilizaram as versões do 

instrumento respondidas pelos pais e também pelos professores. Observaram uma prevalência 

de 18,7% de crianças com indicadores de dificuldades comportamentais em geral na avaliação 

feita pelos pais, sendo que na avaliação com os professores essa prevalência foi de 8,3%. No 

que se refere aos sintomas específicos, na avaliação com os pais, verificaram uma prevalência 

de 30,8% de crianças com indicadores de sintomas emocionais, 17,7% com problemas de 

conduta, 16,8% com indicadores de hiperatividade, e 14% com dificuldades nos 

relacionamentos com os colegas. Na avaliação com os professores, a prevalência foi, 

respectivamente, de 1,8%, 8,3%, 8,3%, e 2,8%. Ao verificarem as avaliações concordantes de 

pais e professores, a prevalência foi de 7,1% de sintomas emocionais e 9,8% de problemas de 

conduta, não sendo verificada concordância para os indicadores de hiperatividade. 

Em diferentes contextos, alguns estudos objetivaram, ainda, estimar a prevalência de 

sintomas específicos das crianças, referentes a problemas internalizantes e externalizantes, ou 

sintomas gerais em uma amostra específica, conforme descrito a seguir. 

Ao estimarem a prevalência de sintomas depressivos em uma amostra de 519 escolares 

de sete a 13 anos, estudantes de uma escola estadual de uma cidade do interior de Minas 

Gerais, utilizando um inventário de depressão infantil Children’s Depression Inventory (CDI - 

Inventário de Depressão Infantil), Fonseca, Ferreira e Fonseca (2005) constataram que essa 

prevalência foi elevada (13,7%) entre as crianças e adolescentes, e que 1,5% desses escolares 

apresentou ainda intenção suicida. Contudo, o diagnóstico de transtorno depressivo na 
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amostra não foi confirmado por meio de instrumento de diagnóstico, e, segundo os autores, a 

alta taxa de prevalência verificada deve ser vista como sugestiva da presença de transtorno 

depressivo. 

No estudo de Andrade et al. (2011), foi verificada a prevalência de transtornos mentais 

em adolescentes (n=30), do gênero feminino, com idade média de 15,8 anos, que estavam 

detidas em regime fechado em uma instituição do Rio de Janeiro, por delitos diversos. 

Constataram uma prevalência de 97% de transtornos psiquiátricos, sendo que os mais 

prevalentes foram: transtorno de conduta (77%), transtornos de ansiedade e abuso de drogas 

ilícitas (70%), abuso de álcool (52%), transtorno depressivo e transtorno desafiador opositivo 

(50%), e hiperatividade (33%). Com base na constatação de altas taxas de prevalência de 

transtornos psiquiátricos nessa amostra, os autores apontaram para a importância da detecção 

e intervenção precoce para esses transtornos, o que pode favorecer a prevenção do 

comportamento infrator.  

Uma amostra específica de 60 crianças obesas foi comparada a um grupo de 30 

crianças não obesas, sendo avaliada a presença de indicadores de depressão, problemas 

comportamentais e dificuldades quanto à competência social (LUIZ; GORAYEB; 

LIBERATORE JÚNIOR, 2010). As crianças tinham entre sete e 13 anos, sendo que o grupo 

de crianças obesas era atendido no ambulatório de obesidade, e as crianças do grupo controle 

no ambulatório de otorrinolaringologia, ambos os grupos atendidos em um hospital-escola do 

interior de São Paulo. Para o objetivo do estudo, utilizaram o CDI para avaliação dos 

indicadores de depressão, e o CBCL para avaliação de problemas comportamentais e 

competência social. Constataram que as crianças obesas apresentaram significativamente mais 

sintomas depressivos, mais distúrbios comportamentais e mais prejuízos na competência 

social, quando comparadas às crianças com peso adequado, sugerindo que a obesidade 

mostrou-se associada à presença de transtornos mentais na infância. 
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Em uma cidade da Espanha, López-Soler et al. (2009) desenvolveram um estudo 

visando verificar a prevalência de sintomas externalizantes em uma amostra clínica de 300 

crianças de seis a 12 anos, atendidas na Unidade de Psicologia Clínica Infantil do Hospital 

Universitário, por meio do diagnóstico clínico e de instrumento de avaliação. Constataram, 

por meio do diagnóstico clínico, uma prevalência de 18,1% de crianças com transtorno de 

conduta, 18,5% de crianças com transtorno desafiador opositivo e 14,5% de crianças com 

TDAH. Com base no CBCL, entretanto, a prevalência foi respectivamente de 44%, 28,3% e 

40,6%. Relataram ainda uma maior prevalência de transtorno desafiador opositivo em 

crianças do gênero masculino, e o TDAH mostrou-se mais prevalente em meninos do que em 

meninas, tendo por base o CBCL, e mais prevalente em meninas quando da utilização do 

diagnóstico clínico. 

Verificou-se nos estudos relatados uma diversidade de taxas de prevalência, de 

instrumentos de avaliação, e de características amostrais, o que foi observado também com 

relação às crianças que convivem com a depressão materna, como relatado na revisão sobre a 

temática depressão materna e saúde mental de crianças em idade escolar, de Mendes, Loureiro 

e Crippa (2008). Os autores observaram uma grande diversidade de instrumentos utilizados 

para o rastreamento de indicadores quanto ao comportamento infantil. Em contrapartida, por 

meio dessa revisão bibliográfica, os autores apontaram para uma carência de estudos 

empíricos que utilizassem o recurso da confirmação diagnóstica com a mesma amostra. De 

modo semelhante, com base em estudo longitudinal, Elgar et al. (2007) examinaram os 

mediadores entre a depressão de pais e mães e os problemas de ajustamento por parte dos 

filhos, destacando que seus resultados poderiam ter implicações clínicas mais consistentes se 

contassem tanto com avaliações com base em instrumentos de rastreamento, quanto com 

avaliações diagnósticas. 
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Dada a relevância da utilização de instrumentos de rastreamento e de diagnóstico 

aferidos para a identificação dos problemas de saúde mental infantil, abordar-se-á no próximo 

tópico estudos psicométricos relativos ao SDQ, o qual será um dos focos desse estudo. 

 

SDQ E INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS - ESTUDOS PSICOMÉTRICOS 

 

Constata-se uma crescente necessidade de obtenção de informações mais precisas 

sobre os problemas de saúde mental infantil, utilizando-se de instrumentos apropriados.  

Segundo Zwaanswijk et al. (2006), em estudo desenvolvido na Holanda, mesmo com 

uma amostra clínica de crianças e adolescentes de quatro a 17 anos (n=360), selecionados por 

apresentarem problemas emocionais ou comportamentais, apenas 18% das mães relataram ter 

procurado serviços profissionais na área de saúde mental para seus filhos.  

De acordo com Bordin e Paula (2007), em revisão da literatura a respeito de estudos 

populacionais de prevalência de problemas de saúde mental de crianças e adolescentes, no 

período de 1980 a 2006, apenas nove estudos desenvolvidos no Brasil utilizaram métodos 

rigorosos para constatar as taxas de problemas mentais das crianças, utilizando nessas 

pesquisas instrumentos desenvolvidos para identificar problemas ou transtornos mentais 

especificamente de crianças e/ou adolescentes. 

No que se refere aos problemas de saúde mental infantil, verifica-se que uma das 

explicações associadas à baixa procura por tratamento é que tais problemas muitas vezes não 

são identificados ou diagnosticados. Nesse contexto, destaca-se a importância dos 

instrumentos de avaliação, na medida em que rastrear e diagnosticar os transtornos mentais 

das crianças pode favorecer o planejamento dos serviços de saúde oferecidos à comunidade, 

servindo de base para a indicação de tratamentos e para o desenvolvimento de programas de 

prevenção (FLEITLICH; GOODMAN, 2000; MENDES, 2009). 
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Para o objetivo de rastreamento de problemas de saúde mental das crianças, observou-

se a proposição de diversos instrumentos, sendo que tem sido oferecida maior atenção àqueles 

que detectam a presença de problemas de forma mais rápida e precoce (STONE et al., 2010). 

Nas últimas décadas foi proposto um extenso número de questionários para a avaliação dos 

indicadores de psicopatologia de crianças e adolescentes, com destaque aos questionários de 

Rutter (RUTTER, 1967) e o Child Behavior Checklist (CBCL), de Achenbach 

(ACHENBACH, 1991). Apesar de amplamente utilizados, esses questionários são extensos, o 

que configura uma limitação para seu uso. Baseado nessa questão, Goodman (1997) propôs o 

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) ou Questionário de Capacidades e 

Dificuldades, o qual foi desenhado para satisfazer as necessidades dos clínicos no que se 

refere a um questionário curto e simples, útil clinicamente e com boa aceitação pelos 

respondentes (FLEITLICH; CORTÁZAR; GOODMAN, 2000). 

O SDQ já foi traduzido em mais de 60 idiomas e é amplamente utilizado em diferentes 

culturas (STONE et al., 2010). Trata-se de um questionário que segue o paradigma atual 

relativo à avaliação de problemas psicossociais, cujo foco de avaliação se estende também às 

competências das crianças, não se limitando à avaliação das dificuldades apresentadas pelas 

mesmas. É de uso livre e tem como proposta o rastreamento de problemas comportamentais 

de crianças e jovens, em três versões, podendo ser respondido pela própria criança (acima de 

11 anos) ou por pais ou professores a respeito do comportamento dos filhos e alunos, tendo 

por referência os últimos seis meses. O instrumento abarca quatro escalas específicas de 

sintomas, a saber: sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade, e problemas de 

relacionamento com colegas, e uma escala de capacidade, relativa ao comportamento pró-

social. 

A tradução e a adaptação da versão brasileira do SDQ foram realizadas por Fleitlich e 

Goodman (2001), e suas propriedades psicométricas no Brasil foram descritas no estudo de 



INTRODUÇÃO 60 
 

 

Woerner et al. (2004), sendo que foram observados resultados satisfatórios em relação à 

validade discriminativa, confiabilidade e à consistência interna do instrumento. 

Por ser divido em diferentes escalas de sintomas, muitos estudos utilizaram o SDQ 

com o objetivo de avaliar manifestações específicas das crianças, como é o caso do estudo de 

Barker e Maughan (2009), no qual tal instrumento foi respondido por uma amostra de 

mulheres/mães inglesas, com o intuito de avaliar a continuidade da presença dos indicadores 

de problemas de conduta dos filhos de quatro a 13 anos (n=28.512). Verificaram que a 

persistência dos sintomas de problemas de conduta foi associada à ansiedade das mães 

durante a gravidez, à agressividade do parceiro em relação à mãe desde o nascimento até os 

quatro anos da criança, a práticas parentais severas, e nível elevado de temperamento 

impulsivo das crianças. 

No estudo de Rice et al. (2010), também desenvolvido na Inglaterra, os pais 

responderam ao SDQ com o objetivo de oferecer informações a respeito das crianças, de 

quatro a 10 anos (n=779), quanto ao comportamento antissocial, relacionando-o ao estresse 

materno, tendo como foco a escala de problemas de conduta. Constataram que o estresse 

materno pré-natal associou-se significativamente à presença de comportamento antissocial das 

crianças de quatro a 10 anos. 

Com base em uma revisão sistemática que objetivou analisar a produção científica 

relacionada às propriedades psicométricas do SDQ, Saur e Loureiro (2012) constataram 

índices satisfatórios de validade e fidedignidade, em estudos conduzidos em 21 países, 

incluindo o Brasil, o que demonstrou a ampla aplicabilidade do instrumento e sua capacidade 

de alcance em diferentes culturas e fases do desenvolvimento (pré-escolar, escolar e 

adolescência). A referida revisão apontou ainda que, dos estudos analisados que realizaram 

validação do instrumento (n=51), 35,3% se propuseram a verificar a validade discriminativa, 

enquanto modalidade de comparação com outro indicador. Entende-se por validade a 
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capacidade de um instrumento de realmente medir aquilo que ele se propõe (MENEZES; 

NASCIMENTO, 2000). Diferentes aspectos de validade podem também ser avaliados, sendo 

que em geral avalia-se a validade convergente/discriminante, fazendo-se necessário 

diferenciar os seus objetivos principais, ou seja, os estudos de validade convergente objetivam 

verificar se o teste avaliado demonstra forte associação com outro instrumento que mede o 

mesmo constructo, enquanto que os estudos de validade discriminante objetivam evidenciar 

se o teste que está sendo validado avalia um constructo diferente do teste em comparação 

(NUNES; PRIMI, 2010). Apresentar-se-á a seguir alguns estudos psicométricos que 

avaliaram o instrumento de rastreamento SDQ em comparação a instrumentos de diagnóstico. 

A versão em português do SDQ foi aferida tendo por referência uma amostra de 898 

crianças entre sete e 14 anos do interior de São Paulo, com o objetivo de desenvolver medidas 

de avaliação de psicopatologia infantil adequadas para as características culturais e 

sociodemográficas do país, bem como para gerar estimativas aproximadas de prevalência para 

servirem de base para estudos futuros (WOERNER et al., 2004). Nesse estudo, um dos 

métodos utilizados para verificar a validade do SDQ consistiu em comparar os resultados das 

avaliações desse instrumento de rastreamento em relação aos problemas de saúde mental 

infantil, com o status de transtorno psiquiátrico, determinado por meio do padrão ouro 

DAWBA, sendo que foram observadas associações significativas entre os instrumentos, 

evidenciando propriedades psicométricas satisfatórias e sua indicação para utilização no 

contexto clínico. 

Em estudo realizado na Suécia, Blom et al. (2010), com o objetivo de avaliar a 

validade discriminativa do SDQ e outras escalas de autorrelato, compararam dois grupos de 

adolescentes de 14 a 18 anos, do sexo feminino, sendo uma amostra clínica (n=73) e outra da 

comunidade (n=66), diferenciadas pela presença ou ausência de depressão e/ou ansiedade, 

tendo a amostra clínica o diagnóstico confirmado pelo instrumento DAWBA. Nesse estudo, 
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constataram que a escala de sintomas emocionais do SDQ se destacou como uma das que 

mais foi capaz de diferenciar adolescentes casos das não casos, em relação ao transtorno 

depressivo e/ou de ansiedade, demonstrando associação significativa entre as escalas 

correspondentes. 

Com o objetivo de avaliar a validade do SDQ, mais especificamente para analisar o 

alcance do escore total de dificuldades de tal instrumento, Goodman e Goodman (2009) 

utilizaram as três versões do instrumento (pais, professores e autorrelato), em uma amostra de 

crianças e adolescentes ingleses de cinco a 16 anos (n=18.415), tendo como padrão ouro o 

instrumento de diagnóstico DAWBA. Constataram que as três versões do SDQ indicaram boa 

validade discriminativa, uma vez que as crianças que apresentaram valores altos no escore 

total de dificuldades do SDQ tiveram também mais diagnóstico de transtorno mental segundo 

o DAWBA, recomendando a indicação do uso do SDQ como uma medida de avaliação 

sistemática da saúde mental infantil.  

Em estudo para avaliar a validade convergente da versão holandesa do SDQ 

respondida pelos pais, na identificação de problemas psicossociais de crianças com idade 

entre sete e 12 anos de uma amostra clínica proveniente de um centro preventivo de cuidado à 

saúde infantil (n=711), Crone et al. (2008) utilizaram para comparação o instrumento CBCL, 

sendo que esse foi respondido também pelos pais. Entre os resultados do estudo, destacaram 

que o SDQ foi considerado como um instrumento apropriado para a identificação dos 

problemas comportamentais das crianças, bem como que o escore que mais contribuiu para a 

identificação desses problemas foi o escore da escala de dificuldades totais, sendo que para 

uma identificação primária e rápida, o uso dos resultados desse escore, isoladamente, 

mostrou-se plenamente justificado. 

A versão holandesa do SDQ foi também utilizada por Janssens e Deboutte (2009) em 

uma cidade da Bélgica para verificar a adequação do instrumento no rastreamento de 
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problemas de crianças e adolescentes, de três a 18 anos (n=292), que falavam a língua 

holandesa, e que estavam institucionalizados em casas de proteção. Para isso, utilizaram as 

versões para pais e de autorrelato (crianças acima de 11 anos), considerando as notas de corte 

da versão inglesa do SDQ, e utilizando para comparação os questionários ASEBA 

(Achenbach System of Empirically Based Assessment). Os resultados apontaram que as 

correlações entre SDQ e ASEBA foram fortes e igualmente altas, assim como a consistência 

interna. Observaram que, para a versão respondida pelos pais, as correlações entre os 

instrumentos variaram de 0,57 (escala de problemas de relacionamento) a 0,81(escore total). 

Nesse sentido, constataram que a versão holandesa do SDQ tem validade semelhante à do 

ASEBA para o rastreamento de problemas apresentandos por crianças e adolescentes 

institucionalizados.  

A versão chinesa de autorrelato do SDQ foi utilizada por Yao et al. (2009), com o 

objetivo de avaliar a fidedignidade e validade fatorial e concorrente do instrumento em uma 

amostra de 1.135 adolescentes entre 11 e 18 anos, tendo como padrão ouro o YSR. 

Constataram que, quando da comparação entre as escalas correspondentes dos referidos 

instrumentos, foram observados valores fortes de correlação. Em geral, a versão chinesa do 

SDQ apresentou altos níveis de fidedignidade e validade, sendo esse instrumento considerado 

indicado para a avaliação de psicopatologia de adolescentes chineses. 

 Na Austrália, Mathai, Anderson e Bourne (2004) analisaram o nível de concordância 

entre os diagnósticos realizados por clínicos e os diagnósticos obtidos por meio das três 

versões SDQ (pais, professores e autorrelato), em uma amostra clínica de 130 crianças e 

adolescentes de quatro a 15 anos, atendidas em um serviço de saúde mental. Os diagnósticos 

iniciais foram realizados tendo por referência o DSM-IV, sendo que as crianças foram 

classificadas em um dos seguintes transtornos: hiperatividade, conduta e emocional. 

Verificaram que o nível de concordância entre os diagnósticos fornecidos pelo SDQ e os 



INTRODUÇÃO 64 
 

 

diagnósticos clínicos foi de moderado a alto, sendo que os valores variaram de 0,39 a 0,56, 

com correlações estatisticamente significativas. Nesse contexto, os resultados indicaram o 

SDQ como um instrumento capaz de orientar os profissionais no rastreamento e diagnóstico 

de problemas de saúde mental infantil. 

Na Inglaterra, Foreman e Ford (2008), com o objetivo de avaliar a precisão do 

diagnóstico dos transtornos hipercinéticos de uma amostra clínica de crianças com média de 

idade de 11 anos (n=502), utilizaram o instrumento de rastreamento SDQ e a entrevista 

diagnóstica realizada por meio do DAWBA, comparando os resultados dos instrumentos aos 

diagnósticos clínicos prévios das crianças. Constataram que o diagnóstico de crianças com 

transtornos hipercinéticos, entre eles o TDAH, pode ser confirmado por instrumentos de 

avaliação validados e padronizados, apontando o SDQ como um desses instrumentos. 

 Além da validade discriminativa, um outra análise importante abordada nos estudos 

psicométricos diz respeito à normatização, ou seja, o estabelecimento de notas de corte. 

Quanto à proposição dessas notas, deve-se levar em conta que elas estão associadas aos 

valores de sensibilidade e especificidade. A sensibilidade está relacionada à proporção de 

casos positivos identificados corretamente pelo instrumento, e a especificidade relaciona-se à 

proporção de casos negativos avaliados de forma correta (MENEZES; NASCIMENTO, 

2000). As notas de corte, por sua vez, devem ser determinadas de acordo com o objetivo 

específico de cada instrumento. Nesse sentido, na medida em que se pretende utilizar um 

instrumento enquanto rastreador, considera-se a melhor nota de corte que privilegia a 

sensibilidade do mesmo, e ao se propor um instrumento de diagnóstico, a nota de corte deve 

privilegiar valores mais altos de especificidade. 

As notas de corte das diferentes escalas do SDQ, utilizadas para a população 

brasileira, foram propostas pelo estudo de Fleitlich, Cortázar e Goodman (2000), sendo que os 

valores relativos às categorias limítrofe e anormal são: 14 para o escore de dificuldades totais, 
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quatro para sintomas emocionais, três para problemas de conduta, seis para hiperatividade, 

três para problemas de relacionamento com os colegas, e seis para comportamento pró-social. 

Essas notas têm o objetivo de rastrear as dificuldades psicossociais apresentadas pelas 

crianças, e portanto parecem privilegiar a sensibilidade em relação à especificidade. 

Verificou-se que, tal como no Brasil, os estudos internacionais de padronização 

priorizaram o objetivo de rastreamento do instrumento, como exemplificado nos estudos 

relatados a seguir. 

Em um estudo realizado na Noruega, Hysing et al. (2007) objetivaram avaliar a 

sensibilidade e a especificidade do SDQ na identificação de problemas comportamentais e 

emocionais em crianças com doenças crônicas, tendo obtido valores de sensibilidade de 

81,8%, e especificidade de 69%, na versão respondida pelos pais, considerando como ponto 

de corte para todas as escalas o percentil acima de 90. Nesse estudo foi utilizado o DAWBA 

como padrão ouro, sendo constatado que o SDQ apresentou resultados concordantes com o 

instrumento de diagnóstico com relação à detecção de problemas apresentados pelas crianças. 

O estudo de Du, Kou e Coghill (2008), desenvolvido na China, que teve por objetivo 

descrever os dados de normatização, fidedignidade e validade da versão chinesa das três 

modalidades do SDQ, propôs notas de corte semelhantes às que são utilizadas no Brasil 

(FLEITLICH; CORTÁZAR; GOODMAN, 2000), também valorizando a sensibilidade. Para 

avaliar a validade convergente do SDQ, os autores utilizaram como referencia o Parent 

Symptom Questionnaire (PSQ), utilizado para avaliar o comportamento das crianças, tendo 

sido observadas correlações fortes entre as escalas correspondentes dos instrumentos, 

variando de 0,43 (escala de sintomas emocionais SDQ x escala de ansiedade PSQ) a 0,63 

(escore total de dificuldades SDQ x PSQ). 

No que se refere à versão sueca de autorrelato do SDQ, Lundh, Wangby-Lundh e 

Bjarehed (2008) propuseram a análise da validade discriminativa, bem como a normatização, 
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utilizando uma amostra de adolescentes entre 14 e 15 anos (n=968). No que se refere ao 

estabelecimento das notas de corte, observou-se valores diferentes daqueles propostos para a 

versão dos pais utilizada para a população brasileira, em praticamente todas as escalas, sendo 

que nota semelhante foi observada unicamente para a escala de problemas de relacionamento, 

na comparação das versões dos dois países, levando-se em conta que em ambas as versões a 

sensibilidade foi privilegiada. Com relação à validade discriminativa, foram utilizados como 

referência os seguintes instrumentos: Risk Behaviours for Eating Disorders (RIBED-8), Body 

Steem Scale for Adolescents and Adults (BEAA), Positive and Negative Interpersonal 

Behaviours Inventory (PANIBI), e Emotional Tone Index (ETI). Quanto aos principais 

resultados, destacaram que as escalas de sintomas emocionais, problemas de conduta, 

problemas de relacionamento com os colegas e comportamento pró-social do SDQ 

demonstraram bons indicadores de correlação em comparação às outras medidas de avaliação 

correspondentes.  

Com relação à padronização, estudos realizados no Japão (MATSUISHI et al., 2008) e 

Alemanha (WOERNER; BECKER; ROTHENBERGER, 2004), demonstraram resultados 

semelhantes quanto à proposição das notas de corte. Outros estudos a respeito da versão do 

SDQ aplicada aos pais, em diversos países, tais como França (SHOJAEI et al., 2009), China 

(DU; KOU; COGHILL, 2008), e Estados Unidos (BOURDON et al., 2005), utilizaram notas 

de corte semelhantes às que são utilizadas no Brasil (FLEITLICH; CORTÁZAR; 

GOODMAN, 2000). Ainda, um estudo de padronização realizado na Finlândia 

(KOSKELAINEN; SOURANDER; VAURAS, 2001) também utilizou notas de corte 

semelhantes às utilizadas para a versão dos pais da população brasileira, porém a 

padronização realizada foi para a versão de autorrelato, a qual é aplicada só com crianças com 

idade igual ou superior a 11 anos. Observou-se que nos referidos estudos realizados em outros 
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países, tal como no Brasil, as notas de corte utilizadas demonstraram privilegiar o valor da 

sensibilidade do instrumento em relação à especificidade. 

Analisando-se os dados relativos às notas de corte do SDQ utilizadas no Brasil, 

questiona-se a respeito da possibilidade de ampliar o uso do instrumento para além do 

rastreamento, privilegiando o diagnóstico, sendo que para tal, são desejáveis notas de corte 

que valorizem a especificidade do instrumento. Com base na análise dos dados da revisão da 

literatura de Saur e Loureiro (2012), ainda não foram realizados com a população brasileira 

estudos que apresentem tal finalidade. 

 
Tendo em conta as duas temáticas apresentadas nessa revisão, depressão materna e 

instrumentos de avaliação dos problemas comportamentais das crianças, justifica-se a 

proposição do presente estudo.Considerando que na recente meta-análise de Goodman et al. 

(2011) os autores constataram que as crianças filhas de mães com depressão apresentaram 

mais problemas comportamentais e de saúde mental em comparação às crianças filhas de 

mães sem transtorno depressivo, e apontaram para a necessidade de novos estudos que 

avaliem múltiplos indicadores, com uma mesma amostra de participantes, utilizando medidas 

aferidas, o presente estudo se propõe a contribuir com tal conhecimento, buscando avaliar 

indicadores cognitivos, comportamentais e de saúde mental de uma amostra de crianças que 

convivem com a depressão materna, tendo por suporte medidas aferidas de rastreamento e 

diagnóstico. Nesse sentido, o estudo em questão se insere na referida lacuna da literatura, 

delimitando para tal dois objetivos de naturezas distintas, a saber: um objetivo empírico, de 

comparação entre grupos (crianças que convivem com mães com transtorno depressivo x 

crianças que convivem com mães sem transtorno psiquiátrico); e um objetivo metodológico, 

de caráter psicométrico, buscando aferir a validade discriminativa e as notas de corte do SDQ 

com uma amostra de escolares brasileiros, conforme apresentado a seguir. 
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1) Comparar e correlacionar os indicadores cognitivos, comportamentais e de saúde 

mental de crianças em idade escolar que convivem com mães com depressão e que convivem 

com mães sem história psiquiátrica, identificadas na atenção básica à saúde. 

 

2) Avaliar os parâmetros de validade discriminativa do instrumento de rastreamento 

Questionário de Capacidades e Dificuldades da Criança (SDQ) para identificar dificuldades 

comportamentais e recursos pró-sociais de escolares, em comparação a indicadores de saúde 

mental, obtidos pelo instrumento de diagnóstico Levantamento sobre o Desenvolvimento e 

Bem-Estar de Crianças e Adolescentes (DAWBA), definindo novos pontos de corte, com o 

objetivo de maximizar a especificidade do instrumento de rastreamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

     3. MÉTODO   
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Adotou-se um delineamento transversal, de comparação entre grupos, por meio de 

medidas de avaliação, tendo as mães e crianças como informantes.  

O estudo faz parte de um projeto mais amplo intitulado “Crianças que convivem com 

a depressão materna: aspectos genéticos, cognitivos, comportamentais e de depressão 

infantil” (CAAE n° 002.0.227.000-10), como um desdobramento do estudo de Doutorado de 

Ana Vilela Mendes, junto ao programa de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, sob a orientação da Profa. Dra. Sonia Regina Loureiro, intitulado “Crianças 

que convivem com a depressão materna: indicadores cognitivos, comportamentais e de 

psicopatologia infantil” (2012). 

  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 
 

 O presente estudo foi realizado com uma amostra procedente da atenção básica à 

saúde, na Unidade Básica de Saúde (UBS) George Chireé Jardim, do bairro Alfredo Freire da 

cidade de Uberaba-MG. Com base nas informações coletadas no site oficial da Prefeitura de 

Uberaba, na época da coleta de dados do presente estudo, a cidade apresentava como 

características: aproximadamente 296 mil habitantes, tendo como pólos principais de sua 

economia os setores de agropecuária, indústria e serviços. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do município era de 0,834, com uma renda per capita mensal de 

aproximadamente R$1.300,00, taxa de mortalidade infantil de 7,06 em mil nascimentos, 

expectativa de vida da população de 73,9 anos, e taxa de alfabetização que compreendia 95% 

da população. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita em 2009 foi de R$ 18.800,001. 

 O bairro Alfredo Freire, onde se encontra a UBS fonte dos participantes, está 

localizado distante do centro da cidade, o que favorece a necessidade do próprio bairro 
                                                           
1 Dados disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Uberaba - http://www.uberaba.mg.gov.br/portal. 
Acesso dia 10 de setembro de 2011. 
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atender às necessidades de seus moradores, na maioria de baixa renda e com acesso limitado 

aos transportes, particulares e coletivos. Nesse sentido, a unidade básica de saúde do bairro 

concentra todos os serviços de saúde, e por não contar com serviço de pronto atendimento, 

realiza atendimentos por demanda espontânea ou por encaminhamentos, assumindo também a 

responsabilidade de encaminhar para outras instituições de saúde pública do município, 

quando necessário. 

 Na referida UBS são oferecidos atendimentos ambulatoriais nas áreas de clínica geral, 

ginecologia, pediatria, enfermagem, odontologia, fisioterapia, psicologia, nutrição, terapia 

ocupacional e serviço social.  

 

3.2. PARTICIPANTES 
 

Foram avaliadas 120 mães e seus respectivos filhos, de ambos os sexos, com idade 

entre seis e 12 anos, residentes com suas mães biológicas, distribuídos em dois grupos, a 

saber: 

 

G1: 60 crianças, cujas mães apresentaram diagnóstico de depressão, sistematicamente 

avaliadas por instrumentos de rastreamento e diagnóstico. 

G2: 60 crianças, cujas mães não apresentaram diagnóstico de depressão e de outros 

transtornos psiquiátricos, sistematicamente avaliados por instrumentos de rastreamento e 

diagnóstico. 

 3.2.1. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

A coleta do presente estudo foi realizada no período de agosto a dezembro de 2009, 

tendo por referência para a seleção dos participantes a amostra já avaliada e incluída no 
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estudo de Mendes (2009)2, no período de novembro de 2006 a março de 2007. No referido 

estudo, das 205 mulheres/mães elegíveis, atendidas por quatro meses consecutivos nas áreas 

de Clínica Médica e Ginecologia da UBS do bairro Alfredo Freire, foram selecionadas como 

uma amostra de conveniência, 177 mulheres/mães e seus respectivos filhos, sendo 60 mães 

com transtorno depressivo (G1) e 117 sem transtorno psiquiátrico (G2).  

De modo semelhante ao estudo de Mendes (2009), adotou-se como critérios de 

inclusão para as mulheres/mães não estarem buscando atendimento psicológico e/ou 

psiquiátrico para si, não estarem grávidas, e terem filhos em idade escolar. Para as crianças, 

identificadas por meio de suas mães, foram condições de inclusão serem filhos biológicos, 

terem entre seis e 12 anos, não apresentarem deficiências físicas ou sensoriais aparentes e não 

estarem no momento em tratamento psicológico e/ou psiquiátrico.  

Essa amostra (MENDES, 2009) foi novamente contatada, sendo que do conjunto de 60 

mães com histórico psiquiátrico, 51 foram localizadas, e destas, 39 foram avaliadas no estudo 

em questão e 12 foram excluídas por motivos diversos, a saber: nove crianças estavam com 

idade superior à proposta pelo estudo, duas mães não aceitaram participar e uma estava 

mudando para outra cidade. 

Das 117 mães sem histórico psiquiátrico do estudo de Mendes (2009), 66 foram 

localizadas e contatadas e 53 aceitaram participar desse estudo, sendo que 13 foram excluídas 

por motivos diversos, a saber: sete crianças estavam acima da idade estabelecida para o 

estudo, cinco estavam se mudando de cidade e uma mãe não aceitou participar. Dessa forma, 

foram avaliadas no total 92 mães e crianças que já haviam participado do estudo de Mendes 

(2009). 

                                                           
2 Dissertação de Mestrado – Pós-Graduação em Saúde Mental – intitulada: “Cuidados primários à saúde mental: 
depressão materna e aspectos comportamentais de crianças em idade escolar”. 
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Das 53 mães avaliadas, inicialmente identificadas como sem transtorno psiquiátrico 

(G2) (MENDES, 2009), nove migraram de grupo na avaliação atual, já que preencheram os 

critérios de inclusão para o grupo com transtorno depressivo (G1), ou seja, apresentaram 

escore indicativo de depressão avaliado por meio de instrumento de rastreamento 

(Questionário Sobre a Saúde do Paciente - PHQ-9) e confirmação diagnóstica de transtorno 

depressivo, por meio de entrevista diagnóstica (Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV 

- SCID-I). 

Visando ampliar a amostra, foram recrutadas de forma ativa na UBS mais 46 

mulheres, com base nos mesmos critérios de inclusão utilizados na primeira coleta. Destas, 12 

não aceitaram participar e 34 foram avaliadas. Das 34 novas mães participantes do estudo, 12 

preenchiam os critérios para histórico psiquiátrico de depressão e 22 não apresentavam 

histórico psiquiátrico. Das 22 mães sem histórico psiquiátrico, selecionou-se 16 díades 

mãe/criança para a comparação entre grupos, priorizando-se as semelhanças quanto às 

características sociodemográficas do grupo de mães com transtorno depressivo. 

Para a inclusão das mulheres/mães no G1 realizou-se a avaliação quanto à presença da 

depressão por meio do instrumento de rastreamento PHQ-9 e a confirmação diagnóstica da 

depressão e exclusão de outros transtornos psiquiátricos por meio da SCID, sendo priorizada a 

confirmação diagnóstica de depressão pela SCID como condição essencial, independente do 

nível de depressão avaliado pelo instrumento de rastreamento PHQ-9. Para a inclusão das 

mulheres/mães no G2, tomou-se por referência a ausência de sinais e sintomas atuais de 

depressão avaliados pelo PHQ-9, e de histórico de transtorno depressivo ou de qualquer outro 

transtorno psiquiátrico, avaliado pela SCID.  

A amostra incluída no estudo foi composta de 120 díades mãe/criança, sendo 60 mães 

com depressão, e 60 sem histórico psiquiátrico, formando respectivamente os grupos G1 e 

G2, conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1 – Percurso Amostral 

Participantes identificadas/ 
avaliadas – estudo de Mendes 
(2009). 

Coleta 2009 – 
presente estudo. 

177 
avaliadas

60 
(G1) 

205 
elegíveis

66 
localizadas

13 
excluídas

46 
(novo recrutamento)

39 
avaliadas 

12 não 
aceitaram 

117 
(G2)

12 
excluídas 

53 
avaliadas

51 
localizadas 

N = 60 
G1 

N = 60 
G2

34 
avaliadas

12 
(G1) 

22 
(G2) 

06 excluídas 
(sociodemográficas) 

9 migraram para G1 9 migraram de G2 48 
avaliadas 

44 
avaliadas



MÉTODO 76 
 

 

3.3. INSTRUMENTOS 
 

AVALIAÇÃO COM AS MÃES 
 3.3.1. PHQ-9 - QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE-9 – SAÚDE MENTAL MATERNA 
 

 O PHQ-9 é um instrumento de rastreamento de sinais e sintomas de depressão 

proposto e validado por Spitzer, Kroenke e Williams (1999) e Kroenke, Spitzer e Williams 

(2001). Trata-se de um dos módulos que compõem a versão completa do PHQ, sendo este 

uma adaptação do PRIME-MD (SPITZER et al., 1994), um instrumento utilizado em serviços 

de atenção primária à saúde para a confirmação diagnóstica de transtornos mentais comuns.  

 O PHQ-9 é constituído por nove questões, as quais são baseadas nos nove critérios do 

DSM-IV para a caracterização de episódio de depressão maior. A versão em português 

utilizada no presente estudo foi a nomeada como Questionário Sobre a Saúde do Paciente 9, 

traduzida pela Pfizer3 (ANEXO A). Para a resposta às questões, apresenta-se para cada uma 

delas uma escala ordinal referente à frequência de ocorrência de cada sintoma depressivo 

durante as duas últimas semanas, sendo que as respostas podem variar de acordo com as 

seguintes frequências: 0 (nenhuma vez), 1 (vários dias), 2 (mais da metade dos dias) e 3 

(quase todos os dias). Para a obtenção do escore total, soma-se o valor dos itens 

correspondentes às respostas, podendo variar entre zero a 27.  

Conforme sugerido pelos estudos de Spitzer, Kroenke e Williams (1999) e Kroenke, 

Spitzer e Williams (2001), considera-se indicador positivo de Depressão Maior os valores do 

escore total maiores ou iguais a 10. Utiliza-se o valor do escore total também para a 

classificação da gravidade do quadro depressivo, a qual pode variar conforme as seguintes 

                                                           
3 Copyright © 2005 Pfizer Inc; todos os direitos reservados. Reproduzido sob permissão. 
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categorias: escore total 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 acima de 

20 - indicadores de Depressão Maior severa. Para esse estudo, considerou-se como indicativos 

da presença de depressão apenas os valores correspondentes à classificação de gravidade 

moderada a severa. 

Em estudo referente às propriedades psicométricas do PHQ-9 no Brasil, verificou-se 

excelente validade do instrumento quando comparado à entrevista diagnóstica, apresentando 

uma área sob a curva ROC (AUC) de 0.998 (p<0,001), como relatado por Osório et al. 

(2009), sendo que a nota de corte maior ou igual a 10 mostrou-se como a mais adequada para 

o rastreamento da depressão, apresentando os seguintes valores: sensibilidade (S) de 1,00; 

especificidade (E) de 0,98; valor preditivo positivo de 0,97; valor preditivo negativo de 1,00; 

eficácia diagnóstica de 0,999.  

 3.3.2. SCID-I - ENTREVISTA CLÍNICA ESTRUTURADA PARA O DSM-IV (VERSÃO CLÍNICA) – SAÚDE MENTAL MATERNA 
 

Entrevista diagnóstica, com tradução e adaptação realizada por Del-Ben et al. (2001), a 

qual deve ser conduzida por um profissional com experiência clínica em saúde mental. Foi 

utilizada nesse estudo com o objetivo de confirmar o diagnóstico de depressão das mulheres 

que apresentaram resultado positivo no PHQ-9, bem como para a exclusão de histórico 

psiquiátrico de mulheres que não apresentaram indicadores de depressão no PHQ-9.  

A entrevista contém uma seção de Revisão Geral, seguida de um roteiro de entrevista 

clínica não-estruturada, dividida em módulos correspondentes aos diagnósticos dos 

transtornos, sendo os critérios diagnósticos enumerados no corpo do instrumento. Para os 



MÉTODO 78 
 

 

objetivos desse estudo foi aplicada a seção de Revisão Geral e os módulos A e B, referentes 

aos transtornos de humor e pensamento do eixo I do DSM-IV (APA, 2002). 

Durante a realização da entrevista, foram investigadas também questões 

complementares relativas ao status da Depressão Maior nas mulheres/mães, história de 

depressão pós-parto, durante a gravidez e ao longo da vida, tratamentos atuais e anteriores, e o 

uso de psicofármacos. 

 3.3.3. SDQ - QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADES E DIFICULDADES DA CRIANÇA – COMPORTAMENTO – CRIANÇA  
 

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

por Fleitlich-Bilyk e Goodman (2001), o qual pode ser respondido pela própria criança ou por 

pais ou professores a respeito do comportamento dos filhos e alunos, tendo por referência os 

últimos seis meses.  

Trata-se de um instrumento breve, composto por 25 itens, utilizado para rastreamento 

de problemas comportamentais de crianças e jovens de quatro a 16 anos. É dividido em cinco 

diferentes escalas, a saber: sintomas emocionais; problemas de conduta; hiperatividade; 

problemas de relacionamento com os colegas; e comportamento pró-social, sendo que esse 

não está relacionado a problemas, uma vez que a ausência de comportamentos pró-sociais é 

conceitualmente diferente da presença de dificuldades psicológicas. Para cada uma das cinco 

escalas há cinco itens, sendo que cada um dos 25 itens pode ser respondido como falso, mais 

ou menos verdadeiro ou verdadeiro. A pontuação de cada escala pode variar de zero a 10, se 

todos os cinco itens forem completados como verdadeiro. A pontuação total das dificuldades 

é fornecida pela soma dos resultados das quatro primeiras escalas. A partir da pontuação total, 

as crianças são classificadas em cada uma das escalas, de acordo com três diferentes 
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classificações, a saber: normal, limítrofe ou anormal. Os valores de classificação variam e são 

pontuados de forma específica para cada escala. 

No Brasil, as propriedades psicométricas do SDQ foram verificadas em estudos 

realizados em Campos do Jordão, uma cidade do interior de São Paulo, e descritas por 

Woerner et al. (2004). Para verificar a fidedignidade do instrumento, foram utilizados o 

método teste-reteste e o cálculo do alfa de Cronbach, tendo sido relatado valores 

significativos. Para o método de teste-reteste, o SDQ foi respondido em dois momentos, com 

um intervalo de aproximadamente 20 dias, por pais de 17 crianças de um grupo clínico. O 

escore médio de dificuldades totais do SDQ foi 18,47 (DP=6,44) na primeira avaliação, e 

16,65 (DP=8,04) na segunda avaliação, não havendo diferença significativa entre as duas 

avaliações. A correlação entre as duas avaliações foi de 0,79 enquanto a correlação intraclasse 

foi de 0,77, ambos com p<0,001, sendo considerados valores satisfatórios. 

Foram utilizados dois métodos distintos para avaliar a validade do SDQ. Um dos 

métodos utilizados foi a comparação das médias das escalas de uma amostra da comunidade 

em relação às médias de uma amostra clínica de pacientes diagnosticados com transtornos 

psiquiátricos. Os resultados apontaram diferenças significativas entre o escore total da 

amostra da comunidade a da amostra clínica para as versões dos pais e professores (p<0,001), 

embora diferenças estatisticamente significativas não tenham sido constatadas para a versão 

de auto-relato. Após ajustes para o gênero, foram identificados escores significativamente 

maiores para a amostra clínica comparada à amostra da comunidade (WOERNER et al., 

2004). 

Outro método de avaliação da validade do SDQ utilizado e descrito no estudo de 

Woerner et al. (2004) foi a comparação entre a avaliação de problemas de saúde mental por 

meio do SDQ e a avaliação de transtornos psiquiátricos utilizando o DAWBA. Para esse 

objetivo foram selecionados randomicamente 41 participantes da comunidade com SDQ com 
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indicativo de presença de dificuldade, os quais foram avaliados por meio do DAWBA, sendo 

que 56% tiveram confirmação de algum diagnóstico do DSM-IV. Também foram 

selecionados 40 participantes da comunidade com SDQ com indicativo de ausência de 

dificuldade, e apenas 15% apresentaram confirmação de algum diagnóstico do DSM-IV na 

avaliação pelo DAWBA (x²=13,1; p<0,001). 

No presente estudo, o SDQ foi aplicado com as mães, sendo utilizada a versão do 

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

 3.3.4. DAWBA - LEVANTAMENTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAÚDE MENTAL – CRIANÇA 
 

O DAWBA é um instrumento que fornece diagnósticos de transtornos mentais na 

infância e na adolescência, e é aplicável a crianças e jovens de cinco a 17 anos, a partir do 

DSM-IV e da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à 

Saúde, 10ª revisão (CID-10). Foi proposto por Goodman et al. (2000) e traduzido e adaptado 

para o Brasil por Fleitlich-Bilyk e Goodman (2004), e possui três versões: para pais, 

professores e jovens a partir de 11 anos. Nesse estudo, utilizou-se a versão destinada aos pais, 

a qual envolve 14 seções de perguntas com alternativas de resposta e uma seção adicional de 

perguntas abertas, nas quais os entrevistados podem relatar os problemas utilizando suas 

próprias palavras. A versão aplicada aos pais está disponível no endereço www.dawba.com.  

Cada seção é independente e diz respeito a uma classe de problemas em saúde mental, 

a saber: desenvolvimento, ansiedade de separação, fobia específica, fobia social, pânico e 

agorafobia, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade 

generalizada, depressão, transtorno de atenção e hiperatividade, transtorno desafiador 

opositivo, transtorno de conduta, transtornos alimentares, transtornos de tiques e outras 
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preocupações. O instrumento conta também com uma escala específica que avalia as aptidões 

sociais das crianças. 

O DAWBA foi inicialmente projetado para um levantamento epidemiológico de 

transtornos emocionais e comportamentais de uma amostra de mais de 10.000 crianças e 

adolescentes britânicos, com o objetivo primordial de realizar o planejamento de ações e 

prestação de serviços voltados para crianças com algum tipo de transtorno. Para validação, o 

DAWBA foi administrado a duas amostras distintas de crianças e adolescentes entre cinco e 

15 anos de idade, a saber: amostra da comunidade (n=491) e amostra clínica (n=39). Nesse 

estudo, três linhas de evidência embasaram a validade do instrumento DAWBA, a saber: 

primeiramente, as taxas de todos os transtornos psiquiátricos foram significativamente 

maiores na amostra clínica em comparação à amostra da comunidade, em segundo lugar, na 

amostra da comunidade, os indivíduos com diagnósticos no DAWBA diferiam 

significativamente dos indivíduos sem diagnósticos no DAWBA no que se refere às 

características clínicas e prognósticos, e por fim, na amostra clínica, observou-se uma 

sobreposição considerável entre os diagnósticos identificados pelo DAWBA e os diagnósticos 

já realizados por clínicos (GOODMAN et al., 2000).  

Para a adaptação brasileira o DAWBA foi traduzido para o português e retraduzido 

para o inglês para checar a confiabilidade (FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2004). De 

acordo com o que foi descrito por tais autores, o DAWBA foi aplicado a 87 indivíduos de 

uma clínica de saúde mental infantil da cidade de São Paulo, os quais já apresentavam 

diagnósticos clínicos a partir do DSM-IV, sendo que os aplicadores eram cegos para os 

diagnósticos clínicos dos participantes. Verificaram uma concordância de 78% entre o 

diagnóstico clínico inicial e o diagnóstico realizado por meio do DAWBA. 

Para avaliar a confiabilidade do DAWBA em avaliações clínicas, 255 indivíduos 

foram previamente avaliados por um dos autores do estudo psicométrico e de forma 
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independente foram avaliados por outro psiquiatra infantil brasileiro, devidamente treinado e 

cego à primeira avaliação. O coeficiente kappa referente à confiabilidade inter avaliadores foi 

de 0,93 para os transtornos em geral, 0,91 para problemas internalizantes, e 1,0 para 

problemas externalizantes (FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2004). 

Para os objetivos do presente estudo foram aplicadas as seções correspondentes às 

escalas do SDQ relativas às avaliações diagnósticas de: depressão, ansiedade generalizada, 

transtorno de atenção e hiperatividade, relacionamento interpessoal, transtorno de conduta, e 

aptidões sociais.  

 3.3.5. QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 
 

Trata-se de um questionário de sondagem abordando informações sociodemográficas 

com relação às mulheres/mães (idade, sexo, estado civil, grau de instrução, etnia, uso de 

drogas atual e anterior), com relação à família (nível socioeconômico de acordo com a 

Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado/ABIPEME, composição familiar, e variáveis 

relacionadas ao ambiente familiar, eventos de vida e suporte social), e com relação aos filhos 

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

anteriores, e uso contínuo de medicação) (ANEXO C). 

 

AVALIAÇÃO COM AS CRIANÇAS 

 3.3.6. TESTE DAS MATRIZES PROGRESSIVAS COLORIDAS DE RAVEN – ESCALA ESPECIAL – ASPECTOS COGNITIVOS – CRIANÇA 
 

Trata-se de um teste de inteligência não verbal, que avalia os processos intelectuais de 

crianças de cinco a 11 anos de idade, inclusive portadores de deficiência mental, tendo 
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padronização brasileira para estudantes de escola pública e privada realizada por Angelini et 

al. (1999). O instrumento é dividido em três séries: A, Ab e B, cada uma com 12 problemas, 

as quais estão dispostas de modo a avaliar o desenvolvimento até o estágio em que uma 

pessoa é suficientemente capaz de raciocinar por analogia. A pontuação total corresponde ao 

número de acertos e é convertida em percentil, sendo que quanto maior for o percentil, maior 

é o nível de inteligência da criança. 

O teste apresenta propriedades psicométricas satisfatórias. A validade do constructo 

foi verificada por meio da observação do aumento progressivo nos resultados do teste de 

acordo com a idade cronológica das pessoas avaliadas, o que é característico dos testes de 

inteligência, e também por meio da consistência interna, sendo que a maioria dos itens 

satisfez a correlação item-total entre 0,30 a 0,80. No que se refere à precisão do teste, o 

coeficiente de correlação entre os itens para a amostra total foi de 0,92 (ANGELINI et al., 

1999). 

 

3.4. PROCEDIMENTOS 
 3.4.1. COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da avaliação individual dos participantes, por três 

psicólogas com boa experiência clínica e treinadas para as atividades de avaliação, sendo uma a 

autora desse estudo. Todas as avaliações foram conduzidas por duas psicólogas, compreendendo 

duas etapas principais, a saber: 

1° Etapa: As mães identificadas na UBS foram contatadas por meio de visitas 

domiciliares e convidadas a participarem do estudo, recebendo explicações sobre os objetivos 

do mesmo. As mães que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e agendaram um horário para avaliação em sua 

residência, procurando-se manter condições adequadas de privacidade e conforto. 

2° Etapa: As mães e crianças foram avaliadas individualmente pelas psicólogas, em 

situação face a face, conforme as orientações específicas de cada instrumento. Na avaliação 

com as mães, as instruções dos instrumentos foram dadas verbalmente, e os itens foram lidos 

pela aplicadora, em um ritmo adequado, e as mães acompanhavam a leitura, tendo disponível 

uma cópia dos instrumentos. As respostas dadas por elas eram anotadas nos protocolos pela 

avaliadora. Na avaliação com as crianças, as instruções também foram dadas verbalmente, 

sendo entregue a elas o caderno com a atividade avaliativa, à qual elas respondiam e a 

avaliadora anotava a resposta dada na folha de resposta do instrumento. Os passos da 

avaliação das mães e crianças estão descritos a seguir: 

Com as mães: 

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

familiares, incluindo informações sobre eventos de vida, suporte social, bem como dados 

sobre a criança.  

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

aplicação do PHQ-9 e SCID. 

3° - Aplicação do SDQ e do DAWBA para a caracterização do comportamento e da 

saúde mental da criança e eventual confirmação diagnóstica de transtornos relacionados à 

depressão, ansiedade, problemas de relacionamento com os colegas, déficit de atenção e 

hiperatividade, problemas de conduta, bem como dificuldades em relação às aptidões sociais. 

 Com as crianças: 

1º - Aplicação do Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, para a 

avaliação dos aspectos cognitivos da criança. 
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A avaliação com as mães foi realizada em um único encontro, com duração 

aproximada de 90 minutos, por uma psicóloga, e as crianças foram avaliadas separadamente 

das mães, por outra profissional, psicóloga, também em suas residências, em uma sessão 

única de aproximadamente 20 minutos, enquanto suas mães participavam da avaliação. 

 3.4.2. TRATAMENTO DOS DADOS 
 

Os dados relativos às avaliações foram digitados em planilha de Excel, validados por 

digitadores independentes para posterior tratamento estatístico por meio do programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 16.0. Procedeu-se a codificação dos 

dados segundo as recomendações técnicas de cada instrumento. 

 CODIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 
 

 PHQ-9 – QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO PACICENTE-9 
 

Os dados do PHQ-9 foram codificados segundo as normas de Spitzer, Kroenke e 

Williams (1999) e Kroenke, Spitzer e Williams (2001). Para se obter o escore total, 

considerou-se a somatória de todos os itens, sendo que o escore total poderia variar de zero a 

27. Os resultados foram classificados em positivo, para valores maiores ou iguais a 10, 

indicando a presença de sinais e sintomas de depressão; e negativo, para valores menores que 

10, indicando ausência de sinais e sintomas de depressão, conforme nota de corte do estudo 

brasileiro de Osório et al. (2009).  
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 SCID-I – ENTREVISTA CLÍNICA ESTRUTURADA PARA O DSM-IV (VERSÃO CLÍNICA) 
 

Os diagnósticos realizados por meio da SCID foram estabelecidos de acordo com as 

instruções apresentadas no próprio corpo do instrumento.  

 No estudo, para a inclusão no G1, considerou-se o diagnóstico do Transtorno 

Depressivo Maior Recorrente. Os dados da SCID foram classificados em positivo, indicando a 

presença do Transtorno Depressivo Maior (G1); e negativo, indicando ausência de tais 

indicadores, e de outros transtornos psiquiátricos (G2). 

Quanto à sistematização dos dados coletados na entrevista diagnóstica, utilizou-se 

também as informações complementares relativas ao status da depressão (APÊNDICE B). 

Para a caracterização do perfil clínico das participantes de G1 os dados foram tratados por 

frequências e porcentagens quanto aos seguintes aspectos: classificação da depressão e 

variáveis clínicas. 

 

 SDQ – QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADES E DIFICULDADES DA CRIANÇA 
 

Os dados do SDQ foram codificados segundo as normas propostas por Goodman 

(1997). Para a classificação parcial, os itens foram somados dentro de cada escala, e para se 

obter a pontuação total de dificuldades, somou-se as pontuações das quatro escalas, com 

exceção da escala de Comportamento Pró-social.  

 Para a análise dos dados foram agrupadas as classificações limítrofe e anormal, sendo 

estas consideradas como indicadoras de problemas de comportamento, nomeada como Com 

dificuldade, contrapondo-se à classificação normal, a qual inclui crianças sem problemas, 

nomeada como Sem dificuldade, com escore total menor ou igual a 13, a exemplo do 

realizado em outros estudos (FERRIOLI; MARTURANO; PUNTEL, 2007). 
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 Em relação ao escore total deste instrumento, considerou-se como indicativo de 

dificuldades comportamentais o ponto de corte para problemas de comportamento sugerido 

pelo estudo de Fleitlich, Cortázar e Goodman (2000). 

 

 DAWBA - LEVANTAMENTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

Os indicadores de saúde mental obtidos por meio do DAWBA foram estabelecidos de 

acordo com instruções presentes no corpo do instrumento, tendo por referência os critérios 

compatíveis ao DSM-IV e CID-10. Os dados desse instrumento de diagnóstico foram 

sistematizados e codificados quanto à presença ou ausência de indicadores do diagnóstico dos 

transtornos avaliados, a saber: transtorno depressivo, transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno de conduta, transtorno antissocial e transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH).  

 Os resultados foram classificados como positivo, quando da presença de indicadores 

de transtorno, nomeado como Presente; e negativo, apontando ausência de indicadores de 

transtorno, nomeado como Ausente. Realizou-se também, por meio do DAWBA, a avaliação 

das aptidões sociais das crianças, a qual avalia Recurso, indicando boa capacidade, ou 

Dificuldade da criança para agir de forma socialmente adequada. 

 

 MATRIZES PROGRESSIVAS COLORIDAS DE RAVEN 
 

Os dados do Raven foram codificados segundo as normas propostas por Angelini et al. 

(1999). A pontuação total do instrumento corresponde à somatória de acertos, a qual é 

convertida em percentil de acordo com a idade cronológica da criança. Segundo as 

recomendações técnicas do instrumento, por meio dos percentis as crianças podem ser 
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classificadas em cinco diferentes níveis, a saber: intelectualmente superior, acima da média, 

na média, abaixo da média e intelectualmente deficiente. 

 Para a análise dos dados, os percentis foram agrupados em duas categorias distintas: 

Abaixo da Média, incluindo as classificações abaixo da média e intelectualmente deficiente, 

indicadoras de dificuldades cognitivas; e Na média ou Acima, sendo incluídas as 

classificações intelectualmente superior, acima da média e na média, caracterizando a 

ausência de dificuldades cognitivas.  

 

 QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 
  

 A caracterização do perfil sociodemográfico foi realizada segundo o cálculo de 

frequências e porcentagens, agrupando-se as variáveis relativas às características das mães e 

crianças. O nível socioeconômico foi classificado em cinco diferentes classes, nomeadas A, 

B, C, D e E, de acordo com os critérios da ABIPEME (Associação Brasileira de Pesquisa de 

Mercado). Para a classificação nas referidas classes, atribuiu-se uma pontuação às respostas 

do questionário a respeito de fatores relacionados ao conforto doméstico e ao nível de 

escolaridade do chefe da família, de acordo com a atribuição de pesos definida para cada um 

desses fatores avaliados nos critérios. 

 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 
 

Realizou-se, inicialmente, análises descritivas com a utilização de medidas de 

frequência e porcentagens, com o objetivo de caracterizar o perfil das amostras de mães e 

crianças quanto às características sociodemográficas de ambos os grupos e clínicas do G1.  

Atendendo ao objetivo 1, os dados obtidos para os grupos diferenciados pela presença 

da depressão materna foram comparados por meio de procedimentos estatísticos de 
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comparação entre grupos, quanto aos indicadores cognitivos, comportamentais e de saúde 

mental das crianças, por meio do Teste Qui-quadrado. Visando verificar as associações 

significativas entre os indicadores cognitivos, comportamentais e de saúde mental das 

crianças, procedeu-se à aplicação do Teste de Correlação de Spearman. As associações foram 

consideradas: fraca (rho=0-0,25), moderada (rho=0,26-0,50), forte (rho=0,51-0,70) e muito 

forte (rho>0,70), conforme valores sugeridos por Primi, Muniz e Nunes (2009). 

De modo a responder ao objetivo 2, relativo à definição dos parâmetros psicométricos de 

validade discriminativa do SDQ (instrumento de rastreamento) em comparação ao DAWBA 

(instrumento de diagnóstico) quanto aos recursos pró-sociais e aos indicadores de saúde mental 

referente aos diagnósticos dos transtornos de depressão, ansiedade generalizada, conduta, 

déficit de atenção e hiperatividade e antissocial, procedeu-se a aplicação de procedimentos 

psicométricos, considerando a amostra total de 120 crianças. Foram realizadas as seguintes 

etapas: 

1) a caracterização da distribuição da amostra de crianças tendo como referência as 

classificações Com dificuldade e Sem dificuldade nas escalas do SDQ e do DAWBA, 

especificando as concordâncias (Positivo - casos) e discordâncias (Negativo - não casos);  

2) a determinação da curva ROC, considerando casos e não casos, ou seja, crianças 

classificadas Com dificuldade x Sem dificuldade em ambos os instrumentos;  

3) a determinação das notas de corte que: a) maximizaram conjuntamente a 

sensibilidade e a especificidade; b) maximizaram a sensibilidade (sem, entretanto, reduzir a 

especificidade a níveis baixos) e; c) maximizaram a especificidade (sem reduzir a 

sensibilidade a níveis baixos).  

Adotou-se em todas as análises o nível de significância de p≤ 0,05. 

 

 



MÉTODO 90 
 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 
 

Os projetos que originaram a coleta dessa pesquisa foram encaminhados, apreciados e 

aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade de Uberaba - UNIUBE, (CAAE: 

0030.0.227.000-06; CAAE: 0002.0.227.000-10), conforme protocolos em anexo (ANEXOS 

D e E). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado às mães de forma 

verbal, por escrito, e por meio da leitura em conjunto. 

As mães foram informadas a respeito dos objetivos do estudo, da ausência de prejuízos 

ou danos decorrentes da participação e do compromisso de sigilo em relação às informações 

obtidas na pesquisa. Foi esclarecido que a participação era voluntária, sendo ressaltado que a 

desistência seria admitida em qualquer momento do estudo, sem que isso acarretasse prejuízos 

a elas mesmas ou aos seus filhos. O consentimento foi solicitado mediante autorização por 

escrito para sua própria participação e de seu filho. Contou-se também com a anuência das 

crianças. 

 Foi realizada entrevista devolutiva dos dados, tendo por norteador o interesse 

manifesto das mães e, quando detectadas dificuldades, procedeu-se à orientação e 

encaminhamento a serviços da rede de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     4. RESULTADOS   
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Os resultados serão apresentados em dois tópicos, atendendo aos dois objetivos do 

estudo, a saber: 1º tópico – comparações entre grupos de crianças diferenciados pela condição 

clínica da mãe, e associações entre indicadores; e 2º tópico – estudo psicométrico relativo à 

validade discriminativa do SDQ em relação ao DAWBA. 

Com relação ao tópico 1, serão apresentados dados relativos a: a) comparação entre os 

grupos quanto ao perfil sociodemográfico; b) caracterização do perfil clínico das 

mulheres/mães de G1; c) comparação entre os grupos quanto aos indicadores cognitivos, 

comportamentais e de saúde mental das crianças; d) associações entre os indicadores 

cognitivos, comportamentais e de saúde mental das crianças. 

Em relação ao tópico 2, inicialmente será apresentada a distribuição das crianças em 

função da classificação nas escalas do SDQ e nas escalas diagnósticas do DAWBA, 

identificando casos e não casos, em seguida serão apresentados os dados relativos à validade 

discriminativa do SDQ em relação ao DAWBA para os recursos pró-sociais e os seguintes 

transtornos psiquiátricos: depressivo, ansiedade generalizada, conduta, TDAH e antissocial, 

especificando os pontos de corte, a sensibilidade e especificidade. 

 

 TÓPICO 1 

 
4.1. COMPARAÇÕES ENTRE OS GRUPOS – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas das mulheres/mães, crianças 

e famílias incluídas no estudo, especificando a comparação entre o grupo de crianças cujas 

mães têm diagnóstico de depressão (G1) e o de crianças cujas mães não apresentam 

diagnóstico de depressão e/ou outros transtornos psiquiátricos (G2).  
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Tabela 1 – Comparações entre os grupos (G1 e G2) quanto às variáveis sociodemográficas 
das mães e crianças (N=120) 

 

Variáveis 
G1 

(N=60) 
G2 

(N=60) 
Total 

(N=120) 
p* 

Valor do 
Teste 

Mães F (%) F (%) F(%)   

Idade (anos)    0,699 0,150 
≤ 30 19 (31,7) 21 (35,0) 40 (33,3)   
31-50 41 (68,3) 39 (65,0) 80 (66,7)   

Escolaridade    0,017* 5,647 
Até 8 anos de estudo 38 (63,3) 25 (41,7) 63 (52,5)   
Mais de 8 anos de estudo 22 (36,7) 35 (58,3) 57 (47,5)   

Estado Civil    0,160 1,976 
Casada/União Estável 39 (65,0) 46 (76,7) 85 (70,8)   
Solteira/Separada/ 
Desquitada/Viúva 

21 (35,0) 14 (23,3) 35 (29,2) 
  

Nível Socioeconômico**    0,272 1,205 
Classe C 31 (51,7) 25 (41,7) 56 (46,7)   
Classe D-E 29 (48,3) 35 (58,3) 64 (53,3)   

Ocupação    0,095 2,794 
Trabalha no lar 29 (48,3) 20 (33,3) 49 (40,8)   
Trabalho remunerado 31 (51,7) 40 (66,7) 71 (59,2)   

      
Crianças F (%) F (%) F (%)   

Idade (anos)    0,714 0,135 
De 6 a 9  28 (46,7) 26 (43,3) 54 (45,0)   
De 10 a 12  32 (53,3) 34 (56,7) 66 (55,0)   

Escolaridade    0,465 0,533 
Pré a 3ª série 32 (53,3) 28 (46,7) 60 (50,0)   
4ª a 6ª série 28 (46,7) 32 (53,3) 60 (50,0)   

Gênero    0,715 0,133 
Feminino 29 (48,3) 31 (51,7) 60 (50,0)   
Masculino 31 (51,7) 29 (48,3) 60 (50,0)   

Teste Qui-Quadrado; *p≤0,05; F=frequência; %=porcentagem 
**Obtido segundo critérios da ABIPEME (Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado) 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de depressão e/ou outros transtornos psiquiátricos 

 

 Foram avaliadas 120 mulheres com idade média de 33,5 anos, variando de 23 a 50 

anos. Verificou-se uma distribuição homogênea, sendo a média de idade de G1 de 34,2 anos e 

a de G2 de 32,8 anos. Quanto à escolaridade, 52,5% das mães relataram ter cursado o nível 
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fundamental, com predomínio da categoria incompleto, e 47,5% referiram ter cursado o nível 

médio, sendo que 38,3% completaram este nível. Em média as mães de G1 tinham 7,5 anos 

de estudo e as de G2 8,8 anos. Em relação ao estado civil, observou-se o predomínio de 

mulheres casadas ou vivendo em união consensual (70,8%), seguido de 29,2% de mulheres 

que são as cuidadoras exclusivas das suas famílias, com distribuição semelhante em G1 e G2. 

No que se refere à classe socioeconômica, observou-se que todas as participantes foram 

incluídas nas classes C e D-E, com predomínio dessa última categoria. Com relação à 

ocupação, notou-se o predomínio de mulheres que exercem alguma atividade profissional 

remunerada em ambos os grupos. 

 Das 120 crianças participantes do estudo, predominou a inclusão na faixa etária de 10 

a 12 anos, em ambos os grupos, com idade média de 9,6 anos e variação de seis anos e dois 

meses a 12 anos e 11 meses. Quanto à escolaridade, todos os participantes frequentavam o 

ensino fundamental, com distribuição igual entre as séries iniciais (50%) e as posteriores 

(50%) desse nível, e no que se refere ao gênero, observou-se também uma igual distribuição 

de meninos e meninas, verificando-se distribuição semelhante para os dois grupos. 

 Na comparação entre os grupos, no que se refere às variáveis demográficas das mães, 

foi observada diferença estatisticamente significativa quanto à escolaridade, verificando-se o 

predomínio de mães com baixa escolaridade em G1, contrastando com o G2, no qual se 

observou o predomínio de mães com média escolaridade.  

Com relação às demais variáveis, idade, estado civil, nível socioeconômico, e 

ocupação das mães, e idade, escolaridade e gênero das crianças, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas. 
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4.2. PERFIL CLÍNICO DAS MULHERES/MÃES – G1 

 

A Tabela 2 apresenta a classificação do tipo de transtorno depressivo das mães das 

crianças de G1, segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da 

CID-10 (OMS, 1993), tendo por base a avaliação diagnóstica da SCID-I.  

 
Tabela 2 – Classificação do tipo de depressão diagnosticado para as mães 
das crianças de G1, segundo a CID-10 (N=60) 
 

Classificação da depressão CID-10 F (%) 

F33 – Transtorno Depressivo Recorrente  
F33.1 – Episódio atual moderado 30 (50,0) 
F33.2 – Episódio atual grave sem sintomas psicóticos 19 (31,7) 
F33.4 – Atualmente em remissão 11 (18,3) 

Total 60 (100) 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
F=frequência; %=porcentagem 
 

Foi possível verificar que todas as mulheres de G1, com base na condição de inclusão 

do estudo, preencheram critério para a classificação diagnóstica Transtorno Depressivo 

Recorrente, sendo que 50% apresentavam episódio atual moderado, seguido de 31,7% com 

episódio atual grave sem sintomas psicóticos, e 18,3% estavam em remissão no momento da 

avaliação. Nenhuma das mães avaliadas foi classificada na categoria com sintomas psicóticos. 

A Tabela 3 apresenta a caracterização do perfil clínico das mulheres/mães de G1 no 

que se refere ao escore total do Questionário sobre a Saúde do Paciente-9 (PHQ-9 - 

rastreamento), os níveis de gravidade da depressão, e a realização de tratamento psicológico 

ou psiquiátrico prévio.  
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Tabela 3 – Caracterização do perfil clínico das 
mulheres/mães de G1, segundo o PHQ-9 (N=60) 

 
Variáveis Clínicas - Mães F (%) 

Manifestações depressão - PHQ  
Média (DP) 14,4 (6,8) 
Mediana 17 
Mínimo-Máximo 0-27 

Níveis de Gravidade da Depressão  
Não depressão / Depressão leve 11 (18,3) 
Depressão Maior Moderada 13 (21,7) 
Depressão Maior Moderada-Severa 22 (36,7) 
Depressão Maior Severa 14 (23,3) 

Tratamento Prévio  
Sim 31 (51,7) 
Não 29 (48,3) 

G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
F=frequência; %=porcentagem 
 

Observou-se que a média do escore do PHQ-9 apresentada pelas mulheres/mães do G1 

foi de 14,4, com variação de zero a 27 pontos, sendo o último o valor correspondente à 

pontuação máxima possível do instrumento.  

No que se refere à gravidade da depressão, avaliada pelo PHQ-9, verificou-se uma 

distribuição relativamente próxima entre as categorias, com o predomínio do nível moderado-

severo, no qual foram incluídas 36,7% das mulheres/mães avaliadas. As mães incluídas nas 

categorias Não depressão e Depressão leve foram agrupadas por apresentarem no PHQ-9 

escore inferior à nota de corte 10, segundo os critérios dos estudos de Spitzer, Kroenke e 

Williams (1999) e Kroenke, Spitzer e Williams (2001) e do estudo nacional de Osório et al. 

(2009). Destaca-se que essas mães preencheram os critérios para o diagnóstico de transtorno 

depressivo pelo instrumento de confirmação diagnóstica, SCID-I, sendo o transtorno 

depressivo classificado como em remissão. 



RESULTADOS  97 
 

 

Em relação à informação sobre a realização de tratamentos psicológicos e/ou 

psiquiátricos prévios, observou-se que aproximadamente a metade das mulheres/mães de G1 

referiu que já havia recebido tratamento em serviços especializados. 

 

4.3. INDICADORES COGNITIVOS, COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE MENTAL –  
COMPARAÇÕES ENTRE OS GRUPOS 

 

 Na Tabela 4 está apresentada a comparação dos grupos G1 e G2 quanto ao nível 

cognitivo das crianças avaliadas pelo instrumento Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. 

 
Tabela 4 – Comparação entre os grupos (G1 e G2) quanto ao nível cognitivo das 
crianças avaliado pelo Raven (N=120) 

 

Raven / Percentil 
G1 

(N=60) 
G2 

(N=60) 
Total 

(N=120) 
p* 

O.R. 
I.C. (95%) 

 F (%) F (%) F (%)   
    0,609 0,769 
Abaixo da Média 10 (16,7) 8 (13,3) 18 (15,0)  (0,281-2,107) 
Na Média ou Acima 50 (83,3) 52 (86,7) 102 (85,0)   
Teste Qui-Quadrado; *p≤0,05; O.R.=Odds Ratio; I.C.=Intervalo de Confiança; F=frequência; 
%=porcentagem 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de depressão e/ou outros transtornos psiquiátricos 

 

 Em ambos os grupos foi possível observar o predomínio de crianças com nível 

cognitivo classificado na média ou acima da média. Não foi constatada diferença significativa 

na comparação entre o nível cognitivo de crianças filhas de mães com diagnóstico de 

depressão (G1) em relação às crianças filhas de mães sem transtorno psiquiátrico (G2). 

 Os indicadores comportamentais das crianças foram avaliados por meio do 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), e as comparações entre os grupos quanto 

à classificação desses indicadores estão apresentadas na Tabela 5, discriminando as 

classificações Com dificuldade e Sem dificuldade para ambos os grupos. 
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Tabela 5 – Comparações entre os grupos (G1 e G2) quanto aos escores comportamentais 
obtidos nas Escalas e no Escore Total do SDQ (N=120) 

 

Escalas SDQ 
G1 

(N=60) 
G2 

(N=60) 
Total 

(N=120) 
p* 

O.R. 
I.C. (95%) 

 F(%) F(%) F(%)   
Escore Total    0,465 1,307 

Com dificuldade 31 (51,7) 27 (45,0) 58 (48,3)  (0,637-2,678) 
Sem dificuldade 29 (48,3) 33 (55,0) 62 (51,7)   

Sintomas Emocionais    0,011* 2,765 
Com dificuldade 47 (78,3) 34 (56,7) 81 (67,5)  (1,244-6,145) 
Sem dificuldade 13 (21,7) 26 (43,3) 39 (32,5)   

Problemas de Conduta    0,358 1,403 
Com dificuldade 29 (48,3) 24 (40,0) 53 (44,2)  (0,681-2,892) 
Sem dificuldade 31 (51,7) 36 (60,0) 67 (55,8)   

Hiperatividade    0,707 1,152 
Com dificuldade 24 (40,0) 22 (36,7) 46 (38,3)  (0,551-2,405) 
Sem dificuldade 36 (60,0) 38 (63,3) 74 (61,7)   

Relacionamento com 
Colegas 

   0,307 1,523 
(0,678-3,418) 

Com dificuldade 19 (31,7) 14 (23,3) 33 (27,5)   
Sem dificuldade 41 (68,3) 46 (76,7) 87 (72,5)   

Pró-Social    0,306 1,700 
Com dificuldade 7 (11,7) 11 (18,3) 18 (15,0)  (0,610-4,733) 
Sem dificuldade 53 (88,3) 49 (81,7) 102 (85,0)   

Teste Qui-Quadrado; *p≤0,05; O.R.=Odds Ratio; I.C.=Intervalo de Confiança; F=freqüência; 
%=porcentagem 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de depressão e/ou outros transtornos psiquiátricos 
 

 Verificou-se quanto ao conjunto das escalas e escore total do SDQ, que o G1 

apresentou maior porcentagem de crianças com problemas, quando comparado a G2. 

Observou-se, ao se comparar os grupos, uma distribuição próxima das classificações Com 

dificuldade e Sem dificuldade quanto ao escore total, não sendo observada diferença 

estatisticamente significativa. 

 Na comparação entre os grupos, quanto às cinco escalas específicas, observou-se 

diferença com valor estatisticamente significativo na Escala de Sintomas Emocionais. O 

grupo de crianças filhas de mães com depressão (G1) apresentou 2,8 vezes mais chances de 
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apresentar sintomas emocionais quando comparado ao grupo de crianças filhas de mães sem 

transtorno psiquiátrico (G2). 

 Nas demais escalas verificou-se, nos dois grupos, uma maior porcentagem de crianças 

sem indicadores de problemas, destacando ainda que, segundo o relato das mães, mais de dois 

terços das crianças tanto de G1 quanto de G2 apresentaram indicadores positivos de 

comportamento pró-social. 

 Considerando que as mulheres/mães de G1 apresentaram com significância estatística 

menor escolaridade em comparação às mulheres/mães de G2, procedeu-se a verificação se as 

diferenças estatisticamente significativas observadas quanto aos indicadores de sintomas 

emocionais (SDQ), quando da comparação de G1 e G2, poderiam ter sido influenciadas pela 

escolaridade materna. A Tabela 6 apresenta a análise a partir da correção de tal variável. 

 
Tabela 6 – Análise de regressão logística bivariada, tendo como variável 
independente a escolaridade materna, e como variável dependente a 
classificação na escala de sintomas emocionais do SDQ 

 
Variáveis 

Escolaridade Mãe - SDQ 
p* O.R. 

I.C. 
(95%) 

Escala de Sintomas Emocionais 0,007* 3,123 1,357-7,185 

*p≤0,05; O.R.=Odds Ratio; I.C.=Intervalo de Confiança 
 

 Após a correção da classificação da Escala de Sintomas Emocionais do SDQ pela 

escolaridade materna, verificou-se por meio da análise de regressão logística bivariada a 

presença de diferença estatisticamente significativa na referida escala (p=0,007), o que indica 

que as crianças filhas de mães com depressão (G1) apresentaram mais indicadores de 

sintomas emocionais em comparação às crianças filhas de mães sem transtorno psiquiátrico 

(G2), independentemente da escolaridade materna. 

 Para a avaliação diagnóstica dos indicadores de saúde mental relativos aos transtornos 

depressivo, de ansiedade generalizada, de conduta, TDAH e antissocial, e das aptidões sociais 
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das crianças, foi utilizado o Levantamento sobre o Desenvolvimento e Bem-Estar de Crianças 

e Adolescentes (DAWBA), respondido pelas mães. Os indicadores referentes aos transtornos 

específicos foram discriminados quanto à presença ou ausência da categoria diagnóstica, e a 

escala referente às Aptidões Sociais foi classificada enquanto Dificuldade ou Recurso. As 

comparações dos grupos quanto à classificação nas escalas do DAWBA está apresentada na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Comparações entre os grupos (G1 e G2) quanto aos indicadores de saúde mental 
obtidos nas escalas específicas do DAWBA (N=120) 
 

Escalas DAWBA / 
Transtornos 

G1 
(N=60) 

G2 
(N=60) 

Total 
(N=120) p* O.R. 

I.C. (95%) 

 F (%) F (%) F (%)   
Transtorno Depressivo    0,000* 25,286 

Presente 18 (30,0) 1 (1,7) 19 (15,8)  (3,248-196,846) 
Ausente 42 (70,0) 59 (98,3) 101 (84,2)   

Transtorno de 
Ansiedade Generalizada 

   0,001* 5,098 
(1,757-14,786) 

Presente 19 (31,7) 5 (8,3) 24 (20,0)   
Ausente 41 (68,3) 55 (91,7) 96 (80,0)   

Transtorno de Conduta    0,322 2,509 
Presente 7 (11,7) 3 (5,0) 10 (8,3)  (0,617-10,209) 
Ausente 53 (88,3) 57 (95,0) 110 (91,7)   

TDAH    0,307 0,657 
Presente 14 (23,3) 19 (31,7) 33 (27,5)  (0,293-1,474) 
Ausente 46 (76,7) 41 (68,3) 87 (72,5)   

Transtorno Antissocial    0,436 2,636 
Presente 5 (8,3) 2 (3,3) 7 (5,8)  (0,491-14,157) 
Ausente 55 (91,7) 58 (96,7) 113 (94,2)   

Aptidões Sociais     0,105 0,514 
Dificuldade 21 (35,0) 13 (21,7) 34 (28,3)  (0,228-1,157) 
Recurso 39 (65,0) 47 (78,3) 86 (71,7)   

Teste Qui-Quadrado; *p≤0,05; O.R.=Odds Ratio; I.C.=Intervalo de Confiança; F=freqüência; %=porcentagem 
TDAH = Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão 
G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de depressão e/ou outros transtornos psiquiátricos 
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 Observou-se, com base na avaliação do DAWBA, que 51,7% das crianças 

apresentaram pelo menos um transtorno mental. Em todas as escalas específicas do 

instrumento, contudo, verificou-se o predomínio de crianças sem diagnóstico de transtorno 

psiquiátrico. No que se refere à escala de Aptidões Sociais, constatou-se o predomínio de 

crianças com mais recursos e com menos dificuldades em G2. Verificou-se também que, com 

exceção da escala de TDAH, G1 apresentou maior porcentagem de crianças com problemas 

quando comparado a G2.  

 Nas escalas referentes ao Transtorno Depressivo e ao Transtorno de Ansiedade 

Generalizada verificou-se diferenças estatisticamente significativas ao se comparar os grupos. 

As crianças filhas de mães com depressão (G1) apresentaram 25,3 vezes mais chances de 

apresentarem transtorno depressivo e 5,1 vezes mais chances de apresentarem transtorno de 

ansiedade generalizada, quando comparadas às crianças filhas de mães sem transtorno 

psiquiátrico (G2). Nas demais escalas não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas quando da comparação entre os grupos. 

 Considerando que as mães de G1 apresentaram com significância estatística menor 

escolaridade que G2, procedeu-se a verificação se as diferenças estatisticamente significativas 

observadas quanto às escalas dos transtornos Depressivo e de Ansiedade Generalizada 

poderiam ter sido influenciadas pela escolaridade materna. A Tabela 8 apresenta a análise a 

partir da correção de tal variável. 

  
Tabela 8 – Análise de regressão logística bivariada, tendo como variável independente a 
escolaridade materna, e como variáveis dependentes as classificações nas escalas 
Transtorno Depressivo e Transtorno de Ansiedade Generalizada do DAWBA 

 
Variáveis 

Escolaridade Mãe - SDQ 
p* O.R. 

I.C. 
(95%) 

Escala de Transtorno Depressivo  0,001* 29,216 3,654-233,616 

Escala de Transtorno de Ansiedade Generalizada  0,001* 6,731 2,182-20,766 

*p≤0,05; O.R.=Odds Ratio; I.C.=Intervalo de Confiança 
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 Após o ajuste pela escolaridade materna, verificou-se que tanto a escala de Transtorno 

Depressivo quanto a escala de Transtorno de Ansiedade Generalizada do DAWBA 

continuaram apresentando diferenças estatisticamente significativas (p=0,001 em ambas). As 

crianças filhas de mães com depressão (G1) apresentaram aproximadamente 29 vezes mais 

chances de apresentarem transtorno depressivo e aproximadamente sete vezes mais chances 

de apresentarem transtorno de ansiedade generalizada, quando comparadas às crianças filhas 

de mães sem transtorno psiquiátrico (G2). 

 

4.4. ASSOCIAÇÕES ENTRE INDICADORES COGNITIVOS, COMPORTAMENTAIS E                          

DE SAÚDE MENTAL DAS CRIANÇAS  

 
 Os dados relativos às associações significativas entre os indicadores cognitivos, 

comportamentais e de saúde mental das crianças, obtidos respectivamente pelos instrumentos 

Raven, SDQ e DAWBA, pelo grupo de crianças que convivem com a depressão materna 

(G1), e pelo grupo de crianças filhas de mães sem transtorno psiquiátrico (G2) estão 

apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 – Associações significativas entre os indicadores cognitivos (Raven), 
comportamentais (SDQ) e de saúde mental das crianças (DAWBA), apresentados pelas 
crianças de G1 (N=60) e G2 (N=60) 
 

(Continua) 
G1 (N=60) G2 (N=60) Variáveis/indicadores 
rho p* rho p* 

SDQ Total Geral ↑ -0,367 0,004 - - 
SDQ Prob de Conduta ↑ -0,415 0,001 - - Raven Percentil ↓ 
SDQ Pró-Social ↑ - - -0,363 0,004

      
Trt. Depressivo ↑ 0,539 0,000 - - 
Trt. de Ans. Generalizada↑ 0,333 0,009 - - 
Trt. de Conduta ↑ 0,302 0,019 - - 
TDAH ↑ 0,598 0,000 0,477 0,000
Trt. Antissocial ↑ 0,303 0,018 0,287 0,026

SDQ Total Geral↑ 

Aptidões Sociais↓ -0,379 0,003 -0,400 0,002
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Tabela 9 – Associações significativas entre os indicadores cognitivos (Raven), 
comportamentais (SDQ) e de saúde mental das crianças (DAWBA), apresentados pelas 
crianças de G1 (N=60) e G2 (N=60) 
 

(Continuação) 
G1 (N=60) G2 (N=60) Variáveis/indicadores 
rho p* rho p* 

Trt. Depressivo ↑ 0,516 0,000 - - 
Trt. de Ans. Generalizada ↑ 0,675 0,000 0,276 0,033SDQ Sintomas Emocionais↑ 
Trt. Antissocial ↑ 0,268 0,038 - - 

      
Trt. de Ans. Generalizada ↓ -0,257 0,048 - - 
 Trt. Conduta ↑ 0,470 0,000 - - 
TDAH ↑ 0,531 0,000 0,331 0,010

SDQ Problemas de Conduta↑ 

Aptidões Sociais ↓ -0,549 0,000 -0,487 0,000
      

Trt. Conduta ↑ 0,296 0,022 0,279 0,031
TDAH ↑ 0,594 0,000 0,484 0,000SDQ Hiperatividade↑ 
Aptidões Sociais ↓ -0,274 0,034 - - 

      
Trt. Depressivo ↑ 0,452 0,000 - - 
Trt. de Ans. Generalizada ↑ 0,291 0,024 - - 

SDQ Problema de 
Relacionamento com 
Colegas↑ Transtorno Antissocial ↑ 0,414 0,001 0,325 0,011
      

Trt. de Ans. Generalizada ↓ 0,297 0,021 - - 
Transtorno de Conduta ↑ -0,436 0,000 - - SDQ Pró-Social↓ 
Aptidões Sociais ↓ 0,320 0,013 0,450 0,000

rho = Correlação Não Paramétrica de Spearman; *p≤0,05 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão; G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de 
depressão e/ou outros transtornos psiquiátricos 
↑ = aumentado   ↓ = diminuído 
Trt.=Transtorno; Ans.=Ansiedade 
TDAH = Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

 

Observou-se, na totalidade, 25 associações significativas entre as variáveis estudadas. 

No que se refere aos indicadores cognitivos avaliados pelo instrumento Raven, verificou-se 

três associações com os indicadores comportamentais avaliados pelo SDQ, sendo essas para a 

Escala Total de dificuldades comportamentais, bem como para as escalas específicas de 

Problemas de Conduta e Comportamento Pró-Social. Não foram observadas associações entre 

os indicadores cognitivos e os indicadores de saúde mental.  
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Quanto aos indicadores comportamentais (SDQ), observou-se 22 associações com os 

indicadores de saúde mental avaliados pelo DAWBA, sendo que todas as escalas do SDQ 

foram associadas aos indicadores de saúde mental. Destaca-se que a escala Total Geral do 

SDQ, a qual se refere ao escore total de dificuldades comportamentais, correlacionou-se com 

todas as escalas específicas do instrumento DAWBA. 

Ao se considerar os dois grupos de crianças (G1 e G2), verificou-se para G1, crianças 

que convivem com a depressão materna, 24 associações significativas entre as variáveis, 

sendo que dessas apenas uma foi considerada fraca, 15 foram consideradas moderadas e sete 

consideradas fortes, segundo os valores apontados por Primi, Muniz e Nunes (2009). Já para 

as crianças de G2, cujas mães não apresentam diagnóstico de depressão e/ou outros 

transtornos psiquiátricos, observou-se 11 associações significativas entre as variáveis, sendo 

todas classificadas como moderadas. 

No que se refere aos indicadores cognitivos das crianças, para G1 foram observadas 

associações negativas moderadas em relação ao escore de problemas de conduta e ao escore 

total de dificuldades comportamentais, o que sugere que as crianças que apresentam um nível 

cognitivo mais rebaixado apresentaram mais problemas de conduta e mais dificuldades 

comportamentais em geral, segundo o relato das mães. Quanto às crianças de G2, foram 

observadas associações negativas em relação ao escore referente ao comportamento pró-

social, sugerindo que as crianças que apresentaram um nível cognitivo mais rebaixado 

apresentaram também mais comportamento pró-social. 

 Em relação aos indicadores comportamentais das crianças, foi possível observar 

associações para todas as escalas do SDQ, tanto para G1 quanto para G2. Para as crianças de 

G1, quanto ao escore total geral de dificuldades comportamentais, foram verificadas 

associações positivas em relação a todas as escalas específicas do DAWBA, o que indica que 

as crianças que apresentaram mais dificuldades comportamentais em geral apresentaram 
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também mais indicadores dos transtornos depressivo, de ansiedade generalizada, de conduta, 

TDAH, e antissocial. Destaca-se que, dessas associações, duas foram consideradas fortes, 

sendo as associações do escore total geral do SDQ às escalas de Transtorno Depressivo e 

TDAH do DAWBA. No que se refere às crianças de G2, verificaram-se associações positivas 

entre o escore total geral do SDQ e as escalas específicas do DAWBA referentes ao TDAH e 

ao Transtorno Antissocial, sugerindo que as crianças que apresentaram mais dificuldades 

comportamentais apresentaram também mais indicadores de TDAH e de transtorno 

antissocial.  

Observou-se, ainda, associações negativas entre o total de dificuldades 

comportamentais e a escala de Aptidões Sociais do DAWBA em ambos os grupos (G1 e G2), 

sugerindo que as crianças que apresentaram mais dificuldades de comportamento 

apresentaram também menos recursos com relação às habilidades sociais.  

 Com relação ao escore de sintomas emocionais, verificou-se para as crianças que 

convivem com a depressão materna (G1) associação positiva com as escalas específicas do 

DAWBA relativas aos Transtornos de Depressão, Ansiedade Generalizada e Antissocial. Tais 

dados indicam que as crianças desse grupo que apresentaram mais indicadores de dificuldades 

emocionais, apresentaram também mais indicadores dos transtornos referentes às escalas 

citadas. Destacaram-se duas associações fortes em relação ao escore de sintomas emocionais 

das crianças, as quais foram apresentadas pelas escalas de Transtorno Depressivo e de 

Ansiedade Generalizada do DAWBA. Em relação ao escore de sintomas emocionais para as 

crianças filhas de mães sem transtorno psiquiátrico (G2), verificou-se associação positiva com 

a escala de Transtorno de Ansiedade Generalizada do DAWBA, o que sugere que as crianças 

de G2 que apresentaram mais indicadores de dificuldades emocionais, apresentaram também 

mais indicadores de transtorno de ansiedade generalizada. 
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 No que diz respeito ao escore de problemas de conduta, para as crianças de G1, 

constatou-se associação positiva com as escalas de Transtorno de Conduta e TDAH do 

DAWBA, sugerindo que as crianças filhas de mães com depressão que apresentaram mais 

indicadores de problemas de conduta apresentaram também mais indicadores de transtorno de 

conduta e TDAH. Para esse grupo, tais dificuldades foram também associadas negativamente 

com as escalas de Transtorno de Ansiedade Generalizada e de Aptidões Sociais do DAWBA, 

indicando que as crianças que apresentaram mais problemas de conduta apresentaram também 

menos indicadores de transtorno de ansiedade generalizada e menos recursos quanto às 

habilidades sociais. Dentre essas associações observadas para as crianças do G1, destacaram-

se como associações fortes aquelas verificadas entre o escore de problemas de conduta com as 

escalas específicas do DAWBA referentes ao TDAH e às Aptidões Sociais. Quanto ao escore 

de problemas de conduta das crianças de G2, foi verificada associação positiva com a escala 

de TDAH do DAWBA, sugerindo que as crianças que apresentaram mais indicadores de 

problemas de conduta apresentaram também mais indicadores de TDAH. Tal como foi 

observado para as crianças de G1, os problemas de conduta para o G2 também foram 

associados negativamente com a escala de Aptidões Sociais do DAWBA.  

Foram observadas associações positivas entre os indicadores de hiperatividade 

avaliados pelo SDQ e as escalas específicas de Transtorno de Conduta e TDAH do DAWBA, 

tanto para as crianças de G1 quanto para as crianças de G2, o que sugere que as crianças de 

ambos os grupos que apresentaram mais indicadores de hiperatividade apresentaram também 

mais indicadores de transtorno de conduta e de TDAH. Ainda, para as crianças de G1, os 

problemas relacionados à hiperatividade foram associados negativamente à escala de 

Aptidões Sociais do DAWBA, sugerindo que as crianças de G1 que apresentaram mais 

sintomas de hiperatividade apresentaram também menos recursos em relação às aptidões 
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sociais. Dentre as associações observadas para o G1, a associação entre os indicadores de 

hiperatividade e a escala de TDAH do DAWBA foi destacada como forte.  

Os indicadores de problemas de relacionamento com os colegas apresentaram, para o 

grupo de crianças filhas de mães com depressão (G1), associações positivas moderadas em 

relação às escalas referentes aos transtornos de Depressão, de Ansiedade Generalizada e 

Antissocial do DAWBA. Em relação ao grupo de crianças filhas de mães sem transtorno 

psiquiátrico (G2), observou-se associação entre a referida escala do SDQ e a escala relativa ao 

Transtorno Antissocial do DAWBA. Esses dados sugerem que as crianças que apresentaram 

mais indicadores de problemas de relacionamento com os colegas apresentaram também mais 

indicadores dos transtornos depressivo e de ansiedade generalizada para o G1, e mais 

indicadores de transtorno antissocial para ambos os grupos (G1 e G2).  

 Considerando-se o comportamento pró-social, para G1, foram verificadas associações 

positivas moderadas em relação às escalas de Transtorno de Ansiedade Generalizada e de 

Aptidões Sociais do DAWBA, sugerindo que as crianças desse grupo que apresentaram mais 

dificuldades quanto aos comportamentos pró-sociais apresentaram também menos indicadores 

de transtorno de ansiedade generalizada e menos recursos quanto às habilidades sociais. 

Ainda em relação ao comportamento pró-social referente às crianças de G1, observou-se 

associação negativa em relação à escala de Transtorno de Conduta do DAWBA, indicando 

que as crianças que apresentaram menos habilidades quanto ao comportamento pró-social 

apresentaram mais indicadores de transtorno de conduta. Quanto ao G2, verificou-se 

associação positiva entre a escala de Comportamento Pró-Social do SDQ e a escala de 

Aptidões Sociais do DAWBA, sugerindo que as crianças que apresentaram mais capacidades 

quanto aos comportamentos pró-sociais apresentaram também mais recursos quanto às 

habilidades sociais. 
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As associações significativas entre os indicadores comportamentais, avaliados 

exclusivamente pelas escalas do SDQ, para as crianças de G1 e G2, estão apresentadas no 

apêndice C. 

 

 

 TÓPICO 2 

 

4.5. VALIDADE DISCRIMINATIVA DO SDQ EM RELAÇÃO AO DAWBA  

 

 A distribuição da amostra de crianças em sua totalidade (N=120), em função da 

classificação nas diferentes escalas do instrumento de rastreamento SDQ, com relação aos 

indicadores de saúde mental referentes aos transtornos e aos recursos pró-sociais, obtidos por 

meio do DAWBA, estão apresentados na Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Distribuição da amostra em função das classificações nas escalas 
do SDQ e nos indicadores de saúde mental do DAWBA (N=120) 
 

(Continua) 
DAWBA TotalSDQ 

F F F 
Transtorno Depressivo  Sintomas Emocionais 

Positivo Negativo  
Com dificuldade 18 63 81 
Sem dificuldade 1 38 39 
    

Transtorno de Ansiedade Generalizada 
Sintomas Emocionais Positivo Negativo  

Com dificuldade 24 57 81 
Sem dificuldade 0 39 39 

    
Transtorno de Conduta  

Problemas de Conduta Positivo Negativo  
Com dificuldade 9 44 53 
Sem dificuldade 1 66 67 
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Tabela 10 – Distribuição da amostra em função das classificações nas escalas 
do SDQ e nos indicadores de saúde mental do DAWBA (N=120) 
 

(Continuação) 
DAWBA TotalSDQ 

F F F 
TDAH  Hiperatividade 

Positivo Negativo  
Com dificuldade 27 19 46 
Sem dificuldade 6 68 74 

    
Transtorno Antissocial  Problemas Relacionamento 

com Colegas Positivo Negativo  
Com dificuldade 6 27 33 
Sem dificuldade 1 86 87 
    

Aptidões Sociais 
Comportamento Pró-Social Recurso Dificuldade 

 

Com dificuldade 8 10 18 
Sem dificuldade 78 24 102 

F=frequência; TDAH = Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
 

Foi possível observar que, por meio do instrumento de diagnóstico DAWBA, 

confirmou-se o diagnóstico de transtorno depressivo para 22,2% das crianças identificadas 

pelo SDQ como casos no que se refere aos sintomas emocionais (presença de dificuldade), e 

excluiu-se para 77,8%. Confirmou-se também a ausência de transtorno depressivo para 97,4% 

das crianças identificadas como não casos pelo SDQ (sem dificuldade), e a presença desse 

transtorno para 2,6% destas crianças. 

 Quanto ao transtorno de ansiedade generalizada, verificou-se que para 29,6% das 

crianças identificadas como casos pelo SDQ com relação aos sintomas emocionais, o 

diagnóstico foi confirmado pelo DAWBA, sendo que para 70,4% dessas crianças o 

diagnóstico foi excluído. Por meio do DAWBA ficou confirmada também a ausência de 

transtorno de ansiedade generalizada em 100% das crianças identificadas como não casos na 

referida escala do SDQ. 
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 Com relação ao transtorno de conduta, observou-se que tal diagnóstico foi confirmado 

pelo DAWBA para 17,0% das crianças identificadas como casos pelo SDQ, e excluído para 

83,0%. Das crianças identificadas como não casos pelo instrumento de rastreamento, 

confirmou-se a ausência de diagnóstico de transtorno de conduta para 98,5% das crianças e a 

presença para 1,5%. 

 No que se refere ao TDAH, 58,7% das crianças identificadas como casos pelo SDQ 

para sintomas de hiperatividade tiveram o diagnóstico de TDAH confirmado pelo DAWBA, 

enquanto 41,3% destas crianças tiveram o diagnóstico excluído. Para as crianças identificadas 

como não casos nessa escala do SDQ, o DAWBA confirmou a ausência de diagnóstico em 

91,9% das crianças e a presença em 8,1%.  

 Verificou-se que, em relação ao transtorno antissocial, o diagnóstico foi confirmado 

pelo DAWBA para 18,2% das crianças identificadas como casos na escala de Problemas de 

Relacionamento com Colegas do SDQ, e excluído para 81,8% dessas crianças. Já para as 

crianças identificadas como não casos na referida escala, o DAWBA confirmou a ausência de 

transtorno antissocial em 98,9% das crianças e a presença em 1,1%. 

 Observou-se que o instrumento de diagnóstico DAWBA confirmou o diagnóstico de 

recursos quanto às aptidões sociais para 76,5% das crianças identificadas pelo SDQ como sem 

dificuldade no que se refere à escala de Comportamento Pró-Social, e excluiu para 23,5%. 

Confirmou-se também o diagnóstico de dificuldades quanto às aptidões sociais para 55,6% 

das crianças que apresentaram dificuldades na escala de Comportamento Pró-Social do SDQ, 

e o diagnóstico de recursos para 44,4% dessas crianças. 

 Para a verificação da validade discriminativa, procedeu-se à análise por meio da curva 

ROC, considerando as diferentes escalas do SDQ e os indicadores do DAWBA, tomados 

como padrão ouro. A Figura 2 ilustra as curvas obtidas tendo por referência a escala de 
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Sintomas Emocionais do SDQ em relação às escalas de Transtorno Depressivo e de 

Ansiedade Generalizada do DAWBA. 

 

 
Figura 2 – Curvas ROC da escala de Sintomas Emocionais do SDQ, tendo por padrão 
ouro o diagnóstico de Transtorno Depressivo e Transtorno de Ansiedade Generalizada 
pelo DAWBA 

 

 

 Quanto ao transtorno depressivo, verificou-se uma área sob a curva com valor de 0,80 

(p=0,000), com erro padrão de 0,06 e intervalo de confiança de 95% entre 0,684 e 0,907. No 

que se refere ao transtorno de ansiedade generalizada, observou-se uma área sob a curva de 

0,87 (p=0,000), erro padrão de 0,04 e intervalo de confiança entre 0,797 e 0,945.  

Para a nota de corte quatro, proposta pelo estudo original (FLEITLICH; CORTÁZAR; 

GOODMAN, 2000), no que se refere à escala de Transtorno Depressivo do DAWBA, a escala 

de Sintomas Emocionais do SDQ apresentou uma sensibilidade (S) de 0,95,  especificidade 

(E) de 0,38, taxa de classificação incorreta (TCI) de 0,53, valor preditivo positivo (VPP) de 

0,22, e valor preditivo negativo (VPN) de 0,97. Em relação à escala de Transtorno de 

Ansiedade Generalizada, a referida escala do SDQ apresentou os seguintes valores: S de 1,00, 

E de 0,41, TCI de 0,48, VPP de 0,30, e VPN de 1,00. 

Foram calculados também os valores de sensibilidade, especificidade, taxa de 

classificação incorreta, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo para outros pontos 
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de corte além do quatro, o qual foi inicialmente proposto no estudo original de Fleitlich, 

Cortázar e Goodman (2000), para a escala de Sintomas Emocionais do SDQ, adotando-se 

como parâmetros os diagnósticos de Transtorno Depressivo, Transtorno de Ansiedade 

Generalizada e Transtorno Depressivo e/ou Transtorno de Ansiedade Generalizada, segundo o 

DAWBA, conforme apresentado na Tabela 11.  

 
 
Tabela 11 – Indicadores psicométricos para os diferentes pontos de corte da escala de 
Sintomas Emocionais do SDQ, tendo-se como parâmetro os diagnósticos do DAWBA 
 

(Continua) 
Padrão-ouro 

DAWBA 
Sintomas Emocionais
SDQ – Nota de corte S E TCI VPP VPN

2 1,00 0,11 0,75 0,17 1,00 
3 0,95 0,27 0,63 0,20 0,96 

4 0,95 0,38 0,53 0,22 0,97 
5 0,79 0,59 0,38 0,27 0,94 
6 0,74 0,68 0,31 0,30 0,93 

7 0,68 0,76 0,25 0,35 0,93 
8 0,58 0,85 0,19 0,42 0,91 
9 0,32 0,98 0,13 0,75 0,88 

Transtorno Depressivo 

10 0,16 0,98 0,15 0,60 0,86 
2 1,00 0,11 0,71 0,22 1,00 
3 1,00 0,29 0,57 0,26 1,00 
4 1,00 0,41 0,48 0,30 1,00 
5 0,88 0,64 0,32 0,38 0,95 
6 0,83 0,73 0,25 0,43 0,95 
7 0,75 0,80 0,21 0,49 0,93 
8 0,63 0,89 0,17 0,58 0,90 
9 0,33 1,00 0,13 1,00 0,86 

Transtorno de Ansiedade 
Generalizada 

10 0,21 1,00 0,16 1,00 0,83 
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Tabela 11 – Indicadores psicométricos para os diferentes pontos de corte da escala de 
Sintomas Emocionais do SDQ, tendo-se como parâmetro os diagnósticos do DAWBA 
 

(Continuação) 
Padrão-ouro 

DAWBA 
Sintomas Emocionais
SDQ – Nota de corte S E TCI VPP VPN

2 1,00 0,12 0,66 0,26 1,00 
3 0,97 0,30 0,53 0,32 0,96 
4 0,97 0,42 0,44 0,36 0,97 
5 0,77 0,63 0,33 0,41 0,89 
6 0,73 0,73 0,27 0,48 0,89 
7 0,67 0,81 0,23 0,54 0,88 
8 0,57 0,90 0,18 0,65 0,86 
9 0,27 1,00 0,18 1,00 0,80 

Transtorno Depressivo 
e/ou Transtorno de 

Ansiedade Generalizada 

10 0,17 1,00 0,21 1,00 0,78 
S=Sensibilidade; E=Especificidade; TCI=Taxa de Classificação Incorreta; VPP=Valor Preditivo Positivo; 
VPN=Valor Preditivo Negativo 

 

Verificou-se que, para o diagnóstico de Transtorno Depressivo, a nota de corte sete foi 

aquela que melhor equilibrou a sensibilidade e a especificidade, privilegiando sobretudo este 

último (aumento significativo de 100%), com substancial redução da TCI (52,8%) em relação 

à nota de corte do estudo original. 

Para o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada, observou-se os valores 

máximos de S e VPN para as notas de corte dois, três e quatro. Para o escore igual a seis, 

contudo, verificou-se uma diminuição de 25% do valor da S, mas em contrapartida, um 

aumento de 95,1% da E, e diminuição de 56,3% da TCI em relação à nota de corte de quatro. 

 No que se refere ao diagnóstico de pelo menos um dos Transtornos, Depressivo e/ou 

de Ansiedade Generalizada, observou-se que a nota de corte sete aumentou 92,9% o valor da 

E, e diminuiu 47,7% o valor da TCI, em comparação à nota de corte inicialmente proposta. 

 A nota de corte quatro foi aquela que mais valorizou a S, com menor perda da E. 

Contudo, tal nota não foi para nenhum dos referidos diagnósticos a que mais equilibrou tais 



RESULTADOS  114 
 

 

valores, apresentando TCI elevada. Considerando esses parâmetros, a nota sete seria a mais 

apropriada para os referidos transtornos.  

 A Figura 3 ilustra as curvas ROC obtidas tendo por referência as escalas de Problemas 

de Conduta, Hiperatividade e Problemas de Relacionamento do SDQ em relação às escalas de 

Transtorno e Conduta, TDAH e Transtorno Antissocial do DAWBA. 

 
 
Figura 3 – Curvas ROC das escalas de Problemas de Conduta, Hiperatividade e Problemas 
de Relacionamento do SDQ, tendo por padrão ouro o diagnóstico de Transtorno de 
Conduta, TDAH e Transtorno Antissocial pelo DAWBA 

 
 

Quanto ao Transtorno de Conduta, verificou-se uma área sob a curva com valor de 

0,85 (p=0,000), com erro padrão de 0,05 e intervalo de confiança de 95% entre 0,751 e 0,949. 

Com relação ao TDAH, observou-se uma área sob a curva de 0,84 (p=0,000), erro padrão de 

0,04 e intervalo de confiança entre 0,754 e 0,922. No que se refere ao Transtorno Antissocial, 
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foi possível constatar uma área sob a curva de 0,94 (p=0,000), erro padrão de 0,05 e intervalo 

de confiança entre 0,843 e 1,042.  

Em relação a essas escalas, Fleitlich, Cortázar e Goodman (2000) propuseram, 

respectivamente, a nota de corte três para as escalas de Problemas de Conduta e Problemas de 

Relacionamento com os Colegas, e a nota de corte a seis para a escala de Hiperatividade. 

Quanto ao diagnóstico de Transtorno de Conduta, a nota de corte três do SDQ apresentou S 

igual a 0,90, E igual a 0,58, TCI de 0,39, VPP igual a 0,16 e VPN igual a 0,98. Com relação 

ao diagnóstico de TDAH, foram observados os seguintes valores referentes à nota de corte 

seis: S igual a 0,76, E igual a 0,78, TCI de 0,23, VPP igual a 0,57, e VPN igual a 0,89. E no 

que diz respeito ao diagnóstico de Transtorno Antissocial, a nota de corte três apresentou o 

valor de S igual a 0,86, E de 0,76, TCI de 0,23, VPP de 0,18, e VPN igual a 0,99. 

 A Tabela 12 apresenta os valores de S, E, TCI, VPP e VPN para outros pontos de 

corte dessas escalas do SDQ, tendo por referência o diagnóstico de Transtorno de Conduta, 

TDAH e Transtorno Antissocial, segundo o DAWBA. 

 
Tabela 12 – Indicadores psicométricos para os diferentes pontos de corte das escalas de 
Problemas de Conduta, indicadores de Hiperatividade e Problemas de Relacionamento 
com os Colegas do SDQ, tendo-se como parâmetro os diagnósticos do DAWBA  

 
(Continua) 

Padrão-ouro 
DAWBA 

SDQ 
Nota de corte S E TCI VPP VPN

Problema Conduta 
2 1,00 0,42 0,53 0,14 1,00 
3 0,90 0,58 0,39 0,16 0,98 
4 0,90 0,68 0,30 0,20 0,99 
5 0,70 0,83 0,18 0,27 0,97 
6 0,70 0,85 0,16 0,30 0,97 
7 0,30 0,94 0,12 0,30 0,94 
8 0,20 0,95 0,11 0,29 0,93 
9 0,10 0,98 0,09 0,33 0,92 

Transtorno de Conduta 

10 0,10 0,99 0,08 0,50 0,92 
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Tabela 12 – Indicadores psicométricos para os diferentes pontos de corte das escalas de 
Problemas de Conduta, indicadores de Hiperatividade e Problemas de Relacionamento 
com os Colegas do SDQ, tendo-se como parâmetro os diagnósticos do DAWBA  
 

(Continuação) 
Padrão-ouro 

DAWBA 
SDQ 

Nota de corte S E TCI VPP VPN

Hiperatividade      
2 0,94 0,31 0,52 0,34 0,93 
3 0,94 0,49 0,38 0,41 0,96 
4 0,94 0,57 0,33 0,46 0,96 
5 0,88 0,72 0,23 0,55 0,94 
6 0,76 0,78 0,23 0,57 0,89 
7 0,45 0,89 0,23 0,60 0,81 
8 0,45 0,93 0,20 0,71 0,82 
9 0,33 0,99 0,19 0,92 0,80 

Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade 

10 0,27 0,99 0,21 0,90 0,78 
Problemas de Relacionamento com Colegas 

2 1,00 0,50 0,48 0,11 1,00 
3 0,86 0,76 0,23 0,18 0,99 
4 0,86 0,83 0,17 0,24 0,99 
5 0,86 0,95 0,06 0,05 0,99 
6 0,86 0,97 0,03 0,67 0,99 
7 0,71 0,99 0,03 0,83 0,98 
8 0,29 1,00 0,04 1,00 0,96 

Transtorno Antissocial 

9 0,14 1,00 0,05 1,00 0,95 
S=Sensibilidade; E=Especificidade; TCI=Taxa de Classificação Incorreta; VPP=Valor Preditivo Positivo; 
VPN=Valor Preditivo Negativo 
 

 

Observou-se que para o diagnóstico de Transtorno de Conduta a nota de corte seis 

apresentou diminuição de 22,2% do valor da S e aumento de 46,6% do valor da E, e diminuiu 

significativamente a TCI (59%), em comparação à nota de corte proposta anteriormente 

(FLEITLICH; CORTÁZAR; GOODMAN, 2000). Já para o diagnóstico de TDAH, a nota de 

corte oito foi a que demonstrou maior valor da E (aumento de 19,2%), com menor perda da S, 

no que se refere à nota do estudo original. E quanto ao diagnóstico de Transtorno Antissocial, 
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a nota de corte seis foi a mais apropriada, já que apresentou o mesmo valor de S, porém com 

um aumento de 27,6% do valor da E, e significativa diminuição da TCI (87%), em relação à 

nota padrão. 

Na Figura 4 está apresentada a curva ROC obtida tendo por referência a escala de 

Comportamento Pró-Social do SDQ em relação à escala diagnóstica de Aptidões Sociais do 

DAWBA. 

 

 
Figura 4 – Curva ROC da escala de 
Comportamento Pró-social do SDQ, tendo por 
padrão ouro o diagnóstico de Aptidões Sociais 
pelo DAWBA 

 

Com relação às Aptidões Sociais, observou-se uma área sob a curva com valor de 0,72 

(p=0,000), com erro padrão de 0,05 e intervalo de confiança de 95% entre 0,622 e 0,832. Para 

a escala de Comportamento Pró-Social do SDQ, o estudo inicial de Fleitlich, Cortázar e 

Goodman (2000) propôs a nota de corte seis, sendo que as notas maiores ou iguais a este valor 

indicaram a presença de recursos em relação ao comportamento pró-social, ao contrário das 

demais escalas, na quais quanto maior o escore, maior a presença de indicadores de 

dificuldades. Para essa nota de corte, observou-se valor de S igual a 0,91, E igual a 0,29, TCI 

de 0,27, VPP igual a 0,76, e VPN igual a 0,56. 
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Na Tabela 13 estão apresentados os valores de S, E, TCI, VPP e VPN para os 

diferentes pontos de corte dessa escala do SDQ, tendo por base a avaliação das Aptidões 

Sociais pelo instrumento de diagnóstico DAWBA. 

 

Tabela 13 – Indicadores psicométricos para os diferentes pontos de corte da escala de 
comportamento pró-social do SDQ, tendo-se como parâmetro a avaliação das Aptidões 
Sociais pelo DAWBA 

 
Padrão-ouro 

DAWBA 
Comportamento Pró-Social 

SDQ – Nota de corte S E TCI VPP VPN 

2 1 0,03 0,28 0,72 1 
3 0,99 0,06 0,28 0,73 0,67 
4 0,99 0,09 0,27 0,73 0,75 
5 0,94 0,18 0,28 0,74 0,55 
6 0,91 0,29 0,27 0,76 0,56 
7 0,87 0,32 0,28 0,77 0,50 
8 0,85 0,47 0,26 0,80 0,55 
9 0,63 0,76 0,33 0,87 0,45 

Aptidões Sociais 

10 0,47 0,79 0,44 0,85 0,37 
S=Sensibilidade; E=Especificidade; TCI=Taxa de Classificação Incorreta; VPP=Valor Preditivo Positivo; 
VPN=Valor Preditivo Negativo 
 

 

Verificou-se que a nota de corte igual a nove foi a que melhor equilibrou os valores de 

S e E, com diminuição de 30,8% do valor de S, contudo, com aumento significativo de 

162,1% do valor de E, em relação à nota de corte proposta por Fleitlich, Cortázar e Goodman 

(2000).  

 

 

 

 

 



 

 

     5. DISCUSSÃO   
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Os dados serão discutidos tendo como foco os objetivos do estudo, que serão tratados 

em três diferentes tópicos, a saber: 1) estudo de comparação entre os grupos de crianças, 

diferenciados pela condição clínica das mães, abrangendo os dados relativos às características 

sociodemográficas da amostra e clínicas das mulheres/mães de G1, e os indicadores 

cognitivos, comportamentais e de saúde mental das crianças; 2) estudo correlacional, no qual 

serão abordados os dados referentes às associações entre os indicadores cognitivos, 

comportamentais e de saúde mental das crianças; e 3) estudo psicométrico, no qual serão 

discutidos os dados do estudo da validade discriminativa do SDQ em relação ao DAWBA. 

 

5.1. ESTUDO DE COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS  

(MÃES COM DEPRESSÃO X SEM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO) 

 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DA AMOSTRA 
 

De modo a contextualizar o estudo, apresentar-se-á o perfil sociodemográfico das 

mulheres/mães, crianças e famílias, comparando o grupo de crianças cujas mães têm 

diagnóstico de depressão (G1) e o de crianças cujas mães não apresentam diagnóstico de 

depressão e/ou outros transtornos psiquiátricos (G2). No que se refere ao perfil demográfico 

das crianças, verificou-se uma distribuição semelhante com relação à idade, escolaridade e 

gênero, sendo que nenhuma dessas variáveis apresentou diferença estatisticamente 

significativa na comparação entre os grupos, apontando para a homogeneidade da amostra. 

Essa homogeneidade favorece a possibilidade de se comparar os grupos tendo por base a 

convivência ou não com mães com diagnóstico de depressão, enquanto foco principal do 

estudo.  

Quanto ao perfil sociodemográfico das mães e famílias, observou-se também uma 

homogeneidade entre os grupos quanto à idade das mães e o predomínio de mulheres casadas 
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ou em união consensual, e exercendo alguma atividade remunerada, sendo todas as famílias 

de baixo nível socioeconômico. Com relação à escolaridade materna, observou-se diferença 

entre os grupos, contudo, a análise de regressão logística bivariada demonstrou que o menor 

nível de escolaridade das mães de G1 não influenciou, de forma significativa, os indicadores 

comportamentais e de saúde mental das crianças. 

De acordo com a perspectiva teórica da psicopatologia do desenvolvimento, as 

características individuais das crianças, assim como os fatores do contexto no qual se inserem, 

apresentam-se igualmente importantes para a determinação de um desenvolvimento 

satisfatório ou desadaptativo (HALPERN; FIGUEIRAS, 2004; MORAIS; KOLLER, 2004). 

Nesse sentido, considerando que os fatores de risco ao desenvolvimento infantil são todos os 

eventos que aumentam a vulnerabilidade das crianças para apresentarem dificuldades 

(NORONHA et al., 2009; MASTEN; GEWIRTZ, 2006; POLETTO; KOLLER, 2006), 

destaca-se que as características sociodemográficas referentes à baixa escolaridade das mães e 

o baixo nível socioeconômico das famílias, observadas em ambos os grupos, sugerem que 

tanto as crianças de G1 quanto as de G2 constituíram grupos expostos a adversidades pela 

presença dessas variáveis, além da depressão materna no caso de G1. 

A pobreza, dentre outros fatores, tem sido considerada como um importante fator de 

risco psicossocial (PINHEIRO, 2004). O perfil sociodemográfico da amostra do presente 

estudo, caracterizado por poucos recursos econômicos e baixa escolaridade materna, tem sido 

apontado também em outros estudos como uma condição de risco, tal como evidenciado por 

Vitolo et al. (2005), que constataram que o baixo nível socioeconômico das famílias foi 

associado à presença de problemas de saúde mental das crianças, e por Assis, Avanci e 

Oliveira (2009), que relataram que o baixo nível socioeconômico e a presença de pais com 

baixa escolaridade configuraram-se como fatores de risco para a presença de problemas 

comportamentais e de competência social das crianças. 
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Outra condição familiar que tem sido associada a problemas adaptativos das crianças é 

a presença de famílias monoparentais (ASSIS; AVANCI; OLIVEIRA, 2009; GOODMAN et 

al., 2007). Em contrapartida, a presença de famílias biparentais pode ser considerada como 

um fator de proteção ao desenvolvimento infantil, sendo que os fatores de proteção estão 

relacionados aos atributos que podem melhorar as respostas das crianças frente a condições de 

adversidades, favorecendo desfechos adaptativos (MASTEN; GEWIRTZ, 2006; YUNES; 

SZYMANSKI, 2001). No presente estudo, o predomínio de famílias biparentais nos dois 

grupos pode ter se constituído em um fator de proteção para o desenvolvimento das crianças, 

o que, contrastando com as condições de risco psicossociais já mencionadas, podem atuar na 

diminuição do impacto das mesmas, sobretudo para o G1, que também tem a condição de 

convivência com a depressão materna. A importância da presença da família biparental para 

crianças que convivem com a depressão materna foi destacada no estudo de Talati et al. 

(2007), no qual foi verificado que a presença dos cuidados paternos moderou a gravidade da 

depressão materna, favorecendo a redução dos indicadores de transtornos psiquiátricos dos 

filhos. 

Com relação à análise das condições do perfil clínico das mulheres/mães de G1, 

verificou-se o predomínio do Transtorno Depressivo Recorrente, classificado como episódio 

atual moderado para 50% das mães, segundo a CID-10. Tal dado sugere que as crianças desse 

grupo foram expostas à sintomatologia característica do transtorno depressivo materno ao 

longo de seu desenvolvimento. Dadas as características dessa psicopatologia, elas podem ter 

influenciado negativamente a função parental, e consequentemente favorecido prejuízos para 

o comportamento e a saúde mental infantil (MARKOWITZ et al., 2008; DIETZ et al., 2008; 

DUGGAL et al., 2001). Verificou-se, por outro lado, a ausência de mulheres/mães com 

sintomas psicóticos e a presença de algumas em remissão dos sintomas depressivos, com base 

em instrumento de rastreamento e de diagnóstico. Tais características da amostra apontaram 
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para a possibilidade dessas mães serem boas informantes, já que no momento da avaliação 

apresentavam condições para tal. Ainda no que se refere ao perfil clínico das mulheres de G1, 

verificou-se que aproximadamente metade das mulheres já havia recebido tratamento 

psicológico e/ou psiquiátrico anteriormente, o que reafirma a característica de recorrência do 

transtorno depressivo da amostra. 

A convivência com a depressão materna, somada às outras variáveis 

sociodemográficas de risco, apontaram para a diversidade de fatores que favoreceram a 

exposição das crianças de G1 a condições de vida adversas. Tal constatação é concordante 

com Lopez-Duran et al. (2012) e Barker et al. (2012), que verificaram que as crianças filhas 

de mães depressivas, em comparação às crianças filhas de mães não depressivas, vivenciaram 

um maior número de eventos de vida adversos. 

Faz-se necessário considerar a gravidade do transtorno depressivo, levando-se em 

conta que há uma associação entre o status de saúde mental da mãe e os problemas 

comportamentais e de saúde mental dos filhos, tal como apontado no estudo de Bennett, 

Brewer e Rankin (2011). A presença, no estudo em questão, de mulheres com transtorno 

depressivo classificado predominantemente como moderado ou grave, pode ser pensada como 

uma condição que favoreceu a presença de mais crianças com problemas em G1. Por outro 

lado, a presença de mães de G1 com transtorno depressivo classificado como em remissão, no 

momento da avaliação, pode ter favorecido uma avaliação mais positiva do comportamento 

dos filhos. Segundo Pilowsky et al. (2008) e Weissman et al. (2006), a melhora dos sintomas 

depressivos das mães pode favorecer também a melhora dos sintomas e problemas dos filhos.  

Ressalta-se, também, que um dos critérios de inclusão das mulheres/mães no G1, no 

presente estudo, foi a ausência do diagnóstico de outros transtornos psiquiátricos, segundo a 

avaliação da SCID. Nesse sentido, a influência da presença de comorbidades com o transtorno 

depressivo materno para o comportamento e a saúde mental das crianças não foi avaliada no 
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estudo em questão. Outros estudos, contudo, verificaram que a associação do transtorno 

depressivo das mães com indicadores do transtorno de ansiedade favoreceram a presença de 

mais dificuldades emocionais e comportamentais por parte dos filhos (RICE et al., 2010; 

KAREVOLD et al., 2009; LOEBER et al., 2009). 

Outro ponto a ser considerado na análise é o tempo de exposição da criança ao 

transtorno depressivo materno. Como já mencionado, a recorrência da depressão das mães 

apontou para a convivência dos filhos com os sintomas do transtorno depressivo ao longo da 

vida. Segundo Hay et al. (2008), o tempo de exposição da criança à sintomatologia da 

depressão materna foi uma variável mediadora entre os indicadores de saúde mental das mães 

e os problemas comportamentais dos filhos. Ressalta-se, ainda, que mesmo as crianças filhas 

das mulheres/mães com transtorno depressivo em remissão, na ocasião da pesquisa, podem já 

terem sido expostas a adversidades relativas à sintomatologia depressiva materna, uma vez 

que a convivência com o transtorno depressivo das mães, ao longo da vida, por si só é 

considerado como um importante fator de risco que favorece a presença de dificuldades dos 

filhos (GARBER; LITTLE, 1999). 

 INDICADORES COGNITIVOS, COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE MENTAL DAS CRIANÇAS 
 

Quanto aos indicadores cognitivos, comportamentais e de saúde mental das crianças, o 

estudo teve como hipótese norteadora que o grupo de crianças filhas de mães com diagnóstico 

de depressão (G1) apresentaria mais dificuldades em comparação ao grupo de crianças filhas 

de mães sem transtorno psiquiátrico (G2).  

O estudo contou com múltiplos informantes, sendo que as mães informaram a respeito 

dos indicadores comportamentais e de saúde mental de seus filhos, por meio da avaliação 

realizada por meio do SDQ e do DAWBA, respectivamente, e as próprias crianças 
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responderam a avaliação cognitiva, por meio do Raven. Para o grupo de crianças que 

convivem com a depressão materna (G1), ter as mães como informantes a respeito dos 

indicadores comportamentais e de saúde mental pode ter favorecido o relato de mais 

dificuldades quanto a esses indicadores, uma vez que as mães com depressão podem 

apresentar uma visão mais negativa em relação aos seus filhos (DIETZ et al., 2008), 

implicando também em uma avaliação mais negativa no que se refere ao comportamento e à 

saúde mental dos mesmos (CALLENDER et al., 2012). 

Com relação aos indicadores cognitivos das crianças, os quais foram avaliados por 

meio do instrumento Raven, que avalia a inteligência geral, constatou-se que a maior parte 

das crianças avaliadas não apresentou indicadores de dificuldades cognitivas. Ao se comparar 

os grupos, observou-se que eles eram bastante semelhantes quanto ao nível cognitivo, sendo 

que as crianças de ambos os grupos apresentaram predominantemente nível cognitivo 

classificado como na média ou acima da média. Sobretudo para as crianças de G1, verificou-

se que tal dado foi discordante de alguns estudos que constataram a presença de prejuízos 

cognitivos por parte das crianças que convivem com a depressão materna (DEARING, 

GOTLIB, 2009; JOORMANN; TALBOT; GOTLIB, 2007).  

Analisando-se os dados do presente estudo, embora fosse esperado que as crianças de 

G1 apresentassem mais indicadores de dificuldades em comparação às crianças de G2, a 

constatação de semelhança entre os grupos, de certo modo, reflete o perfil geral da amostra, 

uma vez que as crianças, em sua totalidade, frequentavam escola regular e classes comuns, o 

que é sugestivo de um razoável nível cognitivo. Destaca-se, ainda, que o instrumento Raven, 

utilizado no estudo, avalia inteligência geral, não estendendo a sua avaliação para capacidades 

específicas, sendo que nessas capacidades a amostra poderia apresentar diferenças quanto ao 

nível cognitivo, assim como demonstrado nos estudos de Dearing e Gotlib (2009) e Joorman, 
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Talbot e Gotlib (2007), os quais avaliaram especificamente a capacidade cognitiva com 

relação ao processamento de informações de caráter emocional. 

De maneira geral, um bom nível cognitivo por parte das crianças tem sido apontado 

como uma importante variável de proteção frente às possíveis adversidades dos contextos de 

desenvolvimento nos quais se inserem. A ausência de dificuldades cognitivas das crianças do 

presente estudo, por sua vez, apontou para um possível fator de proteção presente para a 

amostra em geral. Todavia, pode-se dizer que para as crianças de G1 a ausência de prejuízos 

cognitivos pode ter atuado como um fator de proteção ainda mais expressivo, uma vez que 

quando da associação de baixo nível cognitivo à depressão materna, foi verificada a presença 

de mais sintomas internalizantes por parte de crianças e adolescentes, como relatado por 

Corapci, Smith e Lozoff (2006). 

Os indicadores comportamentais das crianças foram avaliados por meio do 

instrumento de rastreamento SDQ. Com exceção da escala de Sintomas Emocionais, nas 

demais escalas constatou-se, em ambos os grupos, uma maior porcentagem de crianças sem 

indicadores de dificuldades. Apesar disso, quanto ao escore total de dificuldades e na escala 

de Sintomas Emocionais verificou-se altas taxas de crianças com indicadores de dificuldades 

comportamentais totais (48,3%) e indicadores de sintomas internalizantes (67,5%), tal como 

avaliado pela escala de Sintomas Emocionais.  

Comparando-se essa taxa de dificuldades à identificada em outros estudos brasileiros, 

com amostras semelhantes à do presente estudo quanto às características sociodemográficas, 

constatou-se que tais estudos relataram índices de prevalência de indicadores de problemas 

comportamentais das crianças bem menores, tais como de 35,2% no estudo de Vitolo et al. 

(2005), de 24,6% no estudo de Paula, Duarte e Bordin (2007), e de 18,7% no estudo de Cury 

e Golfeto (2003), chamando a atenção para a alta taxa de problemas constatada no presente 

estudo. Em contrapartida, uma taxa de prevalência mais elevada foi verificada no estudo 
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brasileiro de D’Abreu e Marturano (2011), no qual 82% de crianças apresentaram indicadores 

de dificuldades comportamentais, segundo o SDQ. O referido estudo, embora tenha sido 

conduzido com crianças da mesma faixa etária que o estudo em questão, utilizou uma amostra 

clínica, com queixas específicas referentes a problemas escolares, o que pode ter favorecido 

essa taxa de prevalência mais elevada. 

No presente estudo, as dificuldades comportamentais mais frequentes foram com 

relação aos Sintomas Emocionais, seguidas dos Problemas de Conduta, indicadores de 

Hiperatividade, Problemas de Relacionamento com os Colegas, e dificuldades quanto ao 

Comportamento Pró-Social, sendo essa última escala a que apresentou menor porcentagem de 

crianças com problemas. Tais taxas de problemas específicos se assemelharam às constatadas 

nos estudos brasileiros de Vitolo et al. (2005) e Cury e Golfeto (2003). 

Na comparação entre os grupos, observou-se que o G1 apresentou mais indicadores de 

dificuldades comportamentais em comparação a G2 em todas as escalas de sintomas, com 

exceção da escala de Comportamento Pró-Social. As crianças de G2 apresentaram mais 

dificuldades quanto ao comportamento pró-social em relação às crianças de G1.  

Em ambos os grupos verificou-se uma alta taxa de crianças com indicadores de 

dificuldades comportamentais, considerando o escore total do SDQ, sendo que 51,7% das 

crianças de G1 e 45% das crianças de G2 apresentaram escores indicativos de dificuldade. 

Com relação às escalas específicas, observou-se que se manteve a mesma ordem de 

ocorrência de problemas para os grupos separadamente e para a amostra total de crianças. 

A alta taxa de problemas constatada em ambos os grupos faz pensar que, 

independentemente da presença da variável depressão materna (G1), as crianças dos dois 

grupos poderiam estar expostas a outras condições de riscos importantes, tais como as já 

discutidas quanto às características sociodemográficas de baixa escolaridade das mães e baixo 

nível socioeconômico das famílias. Contudo, ao se constatar mais problemas para as crianças 



DISCUSSÃO 128
 

 

de G1 em relação às crianças de G2, coloca-se como foco a condição de exposição à 

depressão materna, como uma adversidade que traz consigo outros riscos. Tal dado é 

concordante com estudos prévios, como relatado a seguir. A presença de riscos mais 

permanentes nas condições de desenvolvimento das crianças que convivem com a depressão 

materna foi abordada no estudo longitudinal de Barker et al. (2012), que constatou que as 

crianças filhas de mães com depressão foram expostas a mais fatores de risco, em comparação 

às crianças filhas de mães não depressivas. Halpern e Figueiras (2004) e Yunes e Szymanski 

(2001) apontaram que a presença de fatores de riscos acumulados apresenta maior impacto 

para os desfechos das crianças do que presença isolada de algum desses fatores.  

A presença de mais problemas comportamentais no grupo de crianças filhas de mães 

com diagnóstico de depressão (G1) também foi constatada no estudo brasileiro de Mendes 

(2009), o qual verificou que os filhos de mães depressivas apresentaram aproximadamente 

três vezes mais chances de terem dificuldades comportamentais, em relação aos filhos de 

mães sem transtorno psiquiátrico.  

No presente estudo, ainda com relação aos indicadores comportamentais das crianças, 

foi constatada diferença estatisticamente significativa entre os grupos no que se refere aos 

indicadores de Sintomas Emocionais, sendo que as crianças de G1 (78,3%) apresentaram mais 

problemas emocionais em relação a G2 (56,7%). A diferença, com significância estatística, 

permaneceu mesmo quando considerada em parâmetro a baixa escolaridade das mães, o que 

ressalta a influência da depressão materna para essa dimensão do comportamento. A 

constatação de maior frequência de sintomas emocionais relacionados às características 

próprias do comportamento internalizante é concordante com o relatado no estudo brasileiro 

de Ferrioli, Marturando e Puntel (2007), conduzido com uma amostra de crianças com a 

mesma faixa etária, e também no estudo longitudinal de Bureau, Easterbrooks e Lyons-Ruth 
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(2009), que verificou o impacto da depressão materna para os sintomas internalizantes de 

crianças e adolescentes, aos dez e aos 19 anos.  

A presença de mais sintomas internalizantes quando da convivência com a depressão 

materna, foi também relacionada a outras variáveis, tais como a ausência de cuidados paternos 

durante a infância (TALATI et al., 2007; BOYCE et al., 2006) e a ausência de suporte social 

(LEECH et al., 2006). Em contrapartida, em outro estudo conduzido com uma amostra de 

escolares de 11 e 12 anos, Foster, Garber e Durlak (2008) não constataram associação entre a 

depressão materna e os sintomas internalizantes das crianças, verificando essa associação 

apenas para os sintomas externalizantes, formulando como hipótese que, nessa fase de 

transição, essas manifestações podem ser vistas como precursoras dos problemas 

internalizantes na adolescência. 

Embora não se tenha constatado diferenças significativas entre os grupos de crianças 

filhas de mães depressivas (G1) e o grupo de crianças filhas de mães sem transtorno 

psiquiátrico (G2) no que se refere aos sintomas externalizantes, observou-se, em ambos os 

grupos, uma alta taxa de crianças com a presença desses indicadores, sendo que em todas as 

escalas específicas de sintomas externalizantes, a saber, Problemas de Conduta, 

Hiperatividade e Problemas de Relacionamento com os Colegas, G1 apresentou maior 

porcentagem de crianças com dificuldades, em comparação a G2, o que também sugere a 

influência da convivência com a depressão materna. Esse dado, do presente estudo, guarda 

semelhança com o estudo de Drabick et al. (2006), que referiu mais problemas de conduta 

para crianças que conviviam com a depressão materna, e com o estudo de Shannon et al. 

(2007), que constatou a presença de mais problemas de conduta, delinquência e 

comportamento antissocial, em estudo conduzido com amostra semelhante à do estudo em 

questão, quanto à idade das crianças e o nível socioeconômico. 
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No estudo em questão foram avaliados os problemas comportamentais das crianças 

por meio das escalas do SDQ. Em outros estudos, utilizando outras medidas de avaliação, foi 

constatada uma diversidade de dificuldades por parte das crianças que convivem com a 

depressão materna, tal como relatado a seguir. No estudo de Silk et al. (2006), as crianças 

filhas de mães depressivas, entre quatro e sete anos, apresentaram mais dificuldades quanto à 

regulação emocional, e no estudo de Kersten-Alvarez et al. (2012), os filhos de mães que 

tiveram depressão pós-parto apresentaram menor nível de resiliência e mais dificuldades 

quanto à competência social, aos cinco anos de idade. Ainda, no estudo de Dix et al. (2012), 

que avaliou crianças mais jovens, com menos de dois anos, foi constatado que os filhos de 

mães com transtorno depressivo apresentaram mais dificuldades com relação à expressão das 

emoções e à competência social. 

Nas comparações relativas aos indicadores de saúde mental das crianças, avaliadas 

pelo instrumento de diagnóstico DAWBA, verificou-se na totalidade das escalas uma maior 

porcentagem de crianças sem transtorno mental. Observou-se que, considerando a amostra 

total de crianças, as dificuldades quanto às Aptidões Sociais foram as mais frequentes 

(28,3%), seguidas dos indicadores dos diagnósticos de TDAH (27,5%), de Transtorno de 

Ansiedade Generalizada (20%), Depressivo (15,8%), de Conduta (8,3%) e Antissocial (5,8%). 

Tais taxas são semelhantes às constatadas no estudo nacional de D’Abreu e Marturano (2011), 

conduzido como o mesmo instrumento de diagnóstico, com uma amostra de crianças com 

queixas escolares, na qual o transtorno mais frequente foi o TDAH, seguido dos transtornos 

de ansiedade e de conduta. Em outro estudo também conduzido no contexto nacional, 

Anselmi et al. (2010), utilizando o DAWBA, verificaram uma prevalência semelhante em 

relação aos transtornos mentais das crianças de 11 e 12 anos, sendo que o mais prevalente foi 

o transtorno de ansiedade, seguido dos transtornos de conduta, TDAH, e depressivo. 
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A taxa de transtorno de ansiedade generalizada constatada na amostra total de crianças 

(20%) é concordante com o que foi relatado no estudo de revisão de Asbahr (2004), a respeito 

da epidemiologia dos transtornos ansiosos em crianças e adolescentes, no qual afirmou que 

esses transtornos constituem-se como uma das condições psiquiátricas mais frequentes na 

infância e na adolescência. 

Também no que se refere à comparação entre os grupos, com exceção da escala de 

TDAH, as crianças de G1 apresentaram mais indicadores de problemas quando comparadas às 

crianças de G2. Para as crianças que convivem com mães com diagnóstico de depressão (G1) 

observou-se uma maior taxa de dificuldades quanto às Aptidões Sociais (35,0%), seguidas dos 

indicadores dos Transtornos de Ansiedade Generalizada (31,7%), Depressivo (30,0%), TDAH 

(23,3%), de Conduta (11,7%), e Antissocial (8,3%). Já para as crianças que convivem com 

mães sem transtorno psiquiátrico (G2), verificou-se o predomínio dos indicadores de TDAH 

(31,7%), seguidos das dificuldades quanto às Aptidões Sociais (21,7%), dos indicadores dos 

Transtornos de Ansiedade Generalizada (8,3%), de Conduta (5,0%), Antissocial (3,3%), e 

Depressivo (1,7%).  

Ao se considerar as diferenças entre os grupos quanto à prevalência dos indicadores de 

saúde mental, a maior taxa dos transtornos de ansiedade generalizada e depressivo constatada 

para o G1 faz pensar que a presença da depressão materna pode ter influenciado 

negativamente a saúde mental das crianças, especialmente quanto à presença de sintomas 

internalizantes. Pode-se pensar, ainda, que a maior taxa de transtorno depressivo das crianças 

de G1 é sugestiva da possibilidade de continuidade intergeracional da depressão, embora tal 

afirmativa seja limitada, por não ter sido realizada uma avaliação genética. Loeber et al. 

(2009), ao avaliarem a continuidade intergeracional de múltiplos problemas de saúde mental 

de mulheres/mães, constataram a associação significativa entre a presença de sintomas 

depressivos das mães e a das filhas, em idade escolar. 
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A presença de diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto ao 

transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade generalizada, tendo o G1 mais indicadores 

dos diagnósticos desses transtornos em comparação a G2, permaneceu mesmo após o controle 

da variável baixa escolaridade das mães de G1 (com diferença significativa em relação a G2), 

ressaltando a influência da depressão materna. Tais dados são semelhantes ao constatado em 

dois estudos longitudinais realizados na atenção primária, nos Estados Unidos, como 

apresentado a seguir. O estudo de Feder et al. (2008), constatou que os filhos de mães 

depressivas (de oito a 17 anos) apresentaram, além dos transtornos de ansiedade e depressivo, 

também mais indicadores do diagnóstico do transtorno desafiador opositivo, mais prejuízos 

no funcionamento psicossocial e maiores taxas de ideação suicida. O estudo de Weissman et 

al. (2006) constatou que os filhos de pais depressivos (dos seis aos 23 anos) apresentaram 

mais indicadores dos diagnósticos dos transtornos depressivo, de ansiedade e abuso de 

substância. Os referidos estudos utilizaram amostras que compreenderam participantes em 

uma faixa etária mais ampla em relação à utilizada nessa pesquisa, além de instrumentos 

diferentes, o que de certo modo limita as comparações. 

Os indicadores de psicopatologia das crianças, dada a característica transversal do 

estudo, estão sendo associados à convivência com a depressão materna como uma condição 

ao longo da vida, sem considerar um período específico de exposição ao transtorno depressivo 

das mães, o que parece justificado, dado o predomínio do transtorno recorrente no grupo 

como um todo. Contudo, alguns estudos já demonstraram que a depressão materna no período 

pós-parto associou-se à presença dos transtornos de ansiedade, TDAH e desafiador opositivo 

das crianças aos 11 anos (PAWLBY et al., 2008), e a mais problemas emocionais e 

comportamentais dos filhos aos 16 anos (HAY et al., 2008).  

Nota-se que, segundo o instrumento de rastreamento SDQ, constatou-se uma alta taxa 

de crianças com problemas (48,3%), e pelo instrumento de diagnóstico DAWBA, observou-se 



DISCUSSÃO 133
 

 

que 51,7% das crianças apresentaram pelo menos um diagnóstico de transtorno mental. Em 

contrapartida, nas escalas específicas do DAWBA, verificou-se uma maior porcentagem de 

crianças sem dificuldades. Ressalta-se que o SDQ, enquanto rastreador, é um instrumento que 

avalia problemas adaptativos das crianças no momento atual, tendo como marco temporal os 

últimos seis meses, o que pode favorecer a detecção de problemas manifestos. Já o DAWBA, 

enquanto instrumento de diagnóstico, avalia a presença de transtornos, os quais apresentam 

características bastante específicas, e devem ser considerados ao longo da vida da criança. 

Verificou-se que o SDQ identificou diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

em relação aos Sintomas Emocionais (depressão/ansiedade), na mesma direção dos problemas 

detectados pela avaliação do DAWBA, a qual identificou diferença significativa entre os 

grupos com relação aos Transtornos Depressivo e de Ansiedade Generalizada, mostrando 

assim concordância entre os instrumentos quanto às dimensões avaliadas. 

Concluindo esse tópico, pode-se dizer que, embora não se tenha observado diferença 

significativa entre G1 e G2 no que se refere aos indicadores cognitivos, o presente estudo 

demonstrou resultados conforme o esperado pela hipótese norteadora, que tinha como 

afirmativa que as crianças de G1 apresentariam mais problemas em relação às crianças de G2, 

o que, de fato, foi constatado quanto aos indicadores comportamentais e de saúde mental. Tais 

achados vão ao encontro ao relatado na meta-análise de Goodman et al. (2011), na qual 

constataram que a depressão materna mostrou-se associada a problemas internalizantes, 

externalizantes e indicadores de psicopatologia das crianças, na totalidade dos estudos 

analisados. 

 

 

 

 



DISCUSSÃO 134
 

 

5.2. ESTUDO CORRELACIONAL:  
INDICADORES COGNITIVOS, COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE MENTAL  

APRESENTADOS POR ESCOLARES 
 

No que se refere às associações entre os indicadores cognitivos, comportamentais e de 

saúde mental das crianças em idade escolar, esperava-se a constatação da presença de 

associações significativas entre os indicadores cognitivos e comportamentais, 

comportamentais e de saúde mental, e cognitivos e de saúde mental, para ambos os grupos 

(G1 e G2). Foram constatadas, contudo, algumas associações significativas entre os 

indicadores cognitivos e comportamentais, e comportamentais e de saúde mental das crianças, 

nos dois grupos, tal como será detalhado a seguir. 

Com relação às associações entre os indicadores, observou-se que o grupo de crianças 

filhas de mães com diagnóstico de depressão (G1) apresentou um maior número de 

associações, em comparação ao grupo de crianças filhas de mães sem transtorno psiquiátrico 

(G2), o que é sugestivo de uma maior homogeneidade do grupo clínico (G1), já que as 

crianças desse grupo têm em comum a presença da variável depressão materna. As crianças 

de G2, por sua vez, apesar de não terem sido expostas a transtornos psiquiátricos por parte das 

mães, possivelmente foram expostas a outras condições de risco, tais como as que foram 

constatadas para ambos os grupos, relacionadas à baixa escolaridade materna e ao baixo nível 

socioeconômico de suas famílias. 

Quanto aos indicadores cognitivos, verificou-se poucas associações significativas, 

sendo que todas foram com relação aos indicadores comportamentais, não sendo observadas 

associações com os indicadores de saúde mental. As associações constatadas entre os 

indicadores cognitivos e comportamentais das crianças indicaram que a presença de mais 

dificuldades cognitivas foi associada à presença de mais dificuldades comportamentais para as 

crianças de G1. Tal dado corrobora o que vem sendo referido na literatura, a qual aponta que 
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crianças com deficiência mental têm mais chances de apresentarem indicadores de transtornos 

mentais e problemas comportamentais, como relatado por Fanti e Henrich (2010), que 

verificaram associação entre dificuldades cognitivas e mais problemas de comportamento 

externalizantes por parte das crianças, entre dois e 12 anos.  

Embora não se tenha observado associações significativas entre os indicadores 

cognitivos e os de saúde mental das crianças no estudo em questão, a literatura tem 

demonstrado tal presença. Segundo Dell’Aglio e Hutz (2004), uma possível explicação para 

essa associação é a de que as crianças com menos recursos cognitivos podem também 

apresentar mais dificuldades para lidarem com as experiências do meio, o que favorece a 

presença de mais problemas emocionais e comportamentais. Os recursos cognitivos, segundo 

Murray et al. (2006) e Angelini et al. (1999), estão associados a diversas habilidades, entre 

elas a capacidade para realizar planejamento e julgamento, e para compreender situações 

novas, as quais são relevantes para as crianças lidarem com as diferentes experiências do 

cotidiano. 

Considerando as associações constatadas para as crianças de G1 no que se refere aos 

indicadores cognitivos e comportamentais, observou-se que a baixa capacidade cognitiva das 

crianças que convivem com a depressão materna, foi associada a mais dificuldades 

comportamentais, o que também foi relatado em outros estudos, especialmente quanto à 

presença de mais sintomas internalizantes (DEARING; GOTLIB, 2009; JOORMANN; 

TALBOT; GOTLIB, 2007; CORAPCI; SMITH; LOZOFF, 2006). Ainda, no estudo de 

Goodman et al. (2007), os autores constataram que o baixo nível cognitivo de escolares foi 

uma das variáveis de risco associada à presença de mais sintomas de hiperatividade por parte 

de crianças e adolescentes.  

Considerando ainda que o baixo nível cognitivo possa associar-se a um prejuízo no 

desempenho escolar, D’Abreu e Marturano (2011), ao estudarem uma amostra clínica de 



DISCUSSÃO 136
 

 

crianças com dificuldades escolares, verificaram uma taxa bastante elevada de crianças com 

pelo menos um diagnóstico de transtorno psiquiátrico (90%), sendo que essa taxa foi 

significativamente superior às constatadas em outros estudos conduzidos com crianças 

procedentes de amostras da comunidade, não diferenciadas pela presença de queixas quanto 

ao desempenho escolar (ANSELMI et al., 2010; AVANCI et al., 2007). Ainda, variáveis 

como a baixa competência na escola e dificuldades de aprendizagem foram fatores associados 

à presença de mais problemas de saúde mental de crianças e adolescentes nos estudos de 

Avanci et al. (2007) e Santos (2006). O presente estudo não avaliou especificamente o 

desempenho escolar das crianças, contudo, o nível cognitivo tem sido amplamente 

relacionado a tal desempenho. 

Pode-se pensar que o menor número de associações dos indicadores cognitivos com 

relação aos indicadores de dificuldades comportamentais seja devido à característica da 

amostra estudada que, predominantemente, não apresentou dificuldades quanto à inteligência, 

sendo que os recursos cognitivos podem ser vistos, inclusive, como um fator de proteção para 

tais crianças. Dell’Aglio e Hutz (2004) e Bee (2003) apontaram que o nível cognitivo é um 

dos fatores que podem promover o desenvolvimento adaptativo das crianças, favorecendo sua 

capacidade de resiliência, a qual está associada aos padrões positivos de respostas aos 

contextos e situações de adversidade (MASTEN; GEWIRTZ, 2006). Nesse sentido, a boa 

capacidade cognitiva apresentada pela grande maioria das crianças pode ter favorecido a 

ausência de mais associações entre os indicadores cognitivos e os problemas comportamentais 

e de saúde mental das crianças. 

Um dado que chamou a atenção, contudo, foi uma associação inesperada observada 

para o grupo de crianças com mães sem transtorno psiquiátrico (G2), a saber, mais 

dificuldades cognitivas foram associadas a mais recursos quanto às habilidades sociais, 

avaliadas pelo Comportamento Pró-Social. Para compreender tal dado, faz-se necessário 
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destacar que a escala de Comportamento Pró-Social do SDQ não avalia a capacidade das 

crianças para lidarem com situações adversas nos relacionamentos, mas identifica recursos de 

sociabilidade. Nesse contexto, pode se pensar que as crianças com menor inteligência geral 

apresentaram mais habilidades enquanto recursos pró-sociais.  

Outro ponto a ser comentado é que o instrumento utilizado para a avaliação cognitiva, 

o Raven, é um teste de inteligência geral e não verbal, e como tal não oferece indicadores da 

capacidade cognitiva relacionada à maneira como as crianças lidam com as situações do 

cotidiano, como é realizado em outros testes de inteligência, que utilizam avaliações de 

domínios mais específicos. Ainda, é necessário comentar a peculiaridade de tal achado, que 

diz respeito a apenas duas crianças com percentil indicativo de deficiência cognitiva pelo 

Raven (G2), tendo as mesmas apresentado escores quase máximos na escala de 

Comportamento Pró-Social do SDQ. Nesse sentido, pode-se considerar tal dado como muito 

específico e pouco característico do conjunto dos indicadores. 

Com relação aos indicadores comportamentais das crianças (SDQ), verificou-se que 

estes se associaram aos indicadores de saúde mental (DAWBA), em todas as escalas. 

Constatou-se, para ambos os grupos de crianças, que a presença de mais indicadores de 

dificuldades comportamentais, nas diferentes escalas específicas do SDQ, foi associada à 

presença de mais indicadores dos diagnósticos de transtornos mentais, e menos recursos 

quanto às aptidões sociais, no DAWBA. Os problemas comportamentais são apontados como 

sendo os mais frequentes para as crianças em idade escolar (ACHENBACH et al., 2008; 

PILOWSKY et al., 2006), o que pode também explicar o maior número de associações 

constatadas com relação a esses indicadores.  

Ao se analisar o maior número de associações verificadas para o grupo de crianças que 

convivem com a depressão materna (G1), com uma maior frequência de problemas 

comportamentais e de saúde mental, pode se pensar na influência do transtorno depressivo das 
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mães para a presença de tais dificuldades. Segundo Elgar et al. (2004), a associação entre o 

transtorno depressivo materno e os problemas comportamentais e de saúde mental das 

crianças é muito comum, podendo ser observada em muitas famílias, sendo que suas 

consequências podem ser muito debilitantes para as crianças. 

Tal como constatado no estudo em questão, diversos outros estudos verificaram a 

influência da depressão materna para os problemas de comportamento dos filhos. A depressão 

materna foi associada à presença de mais problemas comportamentais externalizantes (van der 

MOLEN et al., 2012; CALLENDER et al., 2012), internalizantes (BUREAU; 

EASTERBROOKS; LYONS-RUTH, 2009; FERRIOLI, MARTURANO; PUNTEL, 2007), e 

de hiperatividade e atenção (GALÉRA et al., 2011). Ainda, o transtorno depressivo materno 

foi associado à presença do conjunto de problemas comportamentais externalizantes e 

internalizantes, como relatado nos estudos de Shaw, Hyde e Brannan (2012), Bagner et al. 

(2010), e Fanti e Henrich (2010), e também no estudo de Gravener et al. (2011), no qual 

foram avaliadas crianças com menos de dois anos de idade, sendo constatados, além dos 

problemas comportamentais, indicadores do padrão de apego inseguro e desorganizado por 

parte das crianças que conviviam com a depressão materna. 

O maior número de associações entre os indicadores comportamentais e de saúde 

mental para as crianças de G1 sugere também que as crianças desse grupo apresentaram, além 

de mais problemas de comportamento, mais indicadores de psicopatologia. Nesse sentido, 

observou-se a influência da depressão materna também para a presença de mais transtornos 

mentais por parte dos filhos, o que é concordante com o que foi relatado no estudo de 

Tompson et al. (2012), conduzido com uma amostra semelhante à do presente estudo quanto à 

idade das crianças e ao baixo nível socioeconômico das famílias. O estudo de Gandhour et al. 

(2012) também identificou essa associação, constatando que, de maneira geral, os problemas 
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de saúde mental das mães aumentaram os riscos da presença de problemas de saúde mental 

por parte dos filhos, de seis a 17 anos. 

O presente estudo analisou apenas a presença de associações entre os indicadores das 

crianças, não analisando possíveis associações entre a depressão materna e outras variáveis 

contextuais. Em contrapartida, outros estudos verificaram essas associações, as quais foram 

relacionadas à presença de mais prejuízos para a saúde mental infantil, como relatado a 

seguir. A depressão materna foi associada a diversas variáveis de risco relacionadas ao 

ambiente familiar, como a presença de conflitos familiares (BURT et al., 2005), a ausência de 

cuidados por parte dos pais (RILEY et al., 2009), e a utilização de práticas parentais 

inadequadas, como a punição física (BORDIN et al., 2009), sendo que em todos os estudos 

essas associações favoreceram a presença de mais problemas emocionais e comportamentais 

por parte dos filhos. 

No estudo em questão também não foram abordadas as diferenças quanto ao gênero no 

que refere à influência da depressão materna para a saúde mental das crianças. Alguns 

estudos, todavia, demonstraram que a depressão materna apresentou maior influência para o 

gênero feminino no que se refere à presença de mais sintomas internalizantes (HAY et al., 

2008; KISS et al., 2007; CORTES et al., 2006; DRABICK et al., 2006), e para o gênero 

masculino com relação à presença de mais sintomas externalizantes (CORTES et al., 2006; 

DRABICK et al., 2006), e mais dificuldades quanto ao comportamento pró-social (ESSEX et 

al., 2006). A constatação das diferenças entre os gêneros, quando da associação com a 

depressão materna, demonstrou que essa variável das crianças se apresentou como um dado 

relevante a ser investigado nessas associações. 

Semelhante ao que foi constatado no presente estudo, a presença de associações entre 

os indicadores comportamentais e de saúde mental foi também verificada em estudos prévios 

que utilizaram o SDQ e o DAWBA como instrumentos de avaliação, como apresentado a 
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seguir. Nos estudos de D’abreu e Marturano (2011), Anselmi et al. (2010) e Goodman et al. 

(2005), os autores verificaram que as crianças que apresentaram mais problemas 

comportamentais pelo instrumento de rastreamento, apresentaram também mais indicadores 

de transtornos mentais pelo instrumento de diagnóstico. As associações entre os indicadores 

comportamentais avaliados pelo SDQ e os indicadores de saúde mental obtidos por meio do 

DAWBA também foram constatadas no estudo de Foreman e Ford (2008), o qual destacou a 

associação entre os indicadores relacionados aos sintomas de hiperatividade de ambos os 

instrumentos. 

Outras duas associações inesperadas foram observadas com relação aos indicadores 

comportamentais e os indicadores de transtorno de ansiedade generalizada por parte das 

crianças filhas de mães com depressão (G1), a saber: mais indicadores de problemas de 

conduta e mais dificuldades quanto ao comportamento pró-social foram associados a menos 

indicadores do diagnóstico de transtorno de ansiedade. Essas associações podem ser 

entendidas, de forma especulativa, a partir da compreensão de que os problemas de conduta e 

as dificuldades quanto ao comportamento pró-social podem estar relacionados a uma menor 

sensibilidade social por parte das crianças, ou a uma menor sensibilidade ao outro, nas 

interações. Esses fatores, relacionados à menor sensibilidade, podem ser favorecedores de 

menos indicadores de ansiedade, enquanto manifestações de temor e receio nas relações com 

os pares, uma vez que as crianças com menor sensibilidade social e ao outro podem não 

considerar as demais pessoas, agindo de forma menos socializada, menos socializada em seus 

comportamentos, no sentido de serem guiadas mais por suas vontades do que pelo 

estabelecido socialmente. 

Tais associações foram constatadas para as crianças que convivem com a depressão 

materna (G1), o que guarda certa relação com o estudo de Kersten-Alvarez et al. (2012), no 

qual verificaram que uma menor sensibilidade social das crianças de cinco anos foi 
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relacionada ao transtorno depressivo das mães, sendo que essas crianças apresentaram 

também menor competência social e menor capacidade para se ajustarem ao ambiente escolar 

e às demandas das interações presentes nesse contexto. 

Destaca-se que, para o grupo de crianças filhas de mães com diagnóstico de depressão 

(G1), a escala total de dificuldades do SDQ associou-se a todos os indicadores de saúde 

mental avaliados por meio do DAWBA, o que é sugestivo do bom potencial rastreador do 

instrumento. Esse dado corrobora com o que já foi constatado no estudo de Goodman e 

Goodman (2009), no qual afirmaram que as crianças e adolescentes que apresentaram escores 

elevados na escala total de dificuldades do SDQ apresentaram também mais indicadores de 

transtornos mentais pela avaliação do DAWBA. 

Considerando que o SDQ é um instrumento de uso livre e de fácil aplicação, os dados 

obtidos recomendam a utilização do escore total de dificuldades do SDQ como uma boa 

medida de detecção de problemas, especialmente em serviços de triagens e de atenção 

primária, dada a possibilidade dessa avaliação inicial favorecer a identificação de crianças 

com necessidade de ajuda especializada, além de instrumentar o planejamento de estratégias 

de prevenção e intervenção na área de saúde mental. A importância da identificação precoce 

dos problemas de saúde mental infantil já foi destacada no estudo de Couto, Duarte e Delgado 

(2008), com base em uma análise de publicações e dados oficiais do governo brasileiro a 

respeito dos serviços públicos relacionados a crianças e adolescentes. Tal importância foi 

enfatizada também no estudo de Ferrioli, Marturano e Puntel (2007), com o SDQ, ressaltando 

a possibilidade da identificação dos problemas de saúde mental infantil favorecer práticas de 

saúde mental que atenuem os efeitos da exposição das crianças a certas condições de 

adversidades e as consequências associadas a tal exposição. 

Finalizando esse tópico, é possível observar que, embora não se tenha constatado 

associações significativas entre os indicadores cognitivos e os de saúde mental das crianças, o 
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estudo em questão apresentou resultados conforme o que era esperado quanto às associações 

entre os indicadores cognitivos e comportamentais, e comportamentais e de saúde mental, 

para ambos os grupos (G1 e G2). Tais achados foram concordantes com o que tem sido 

apontado pela literatura, tanto com relação às associações entre os indicadores das crianças, 

quanto com relação à presença da influência da depressão materna nessas associações, como 

já referido. Considerando-se ainda os prejuízos associados à presença de problemas 

comportamentais e de saúde mental por parte das crianças, evidenciou-se a importância da 

utilização de instrumentos de avaliação aferidos que favoreçam a identificação de crianças 

com necessidade de atendimento na área de saúde mental, tal como já relatado por Fleitlich e 

Goodman (2000), com destaque para instrumentos que realizem tal detecção de forma precisa, 

rápida e precoce (STONE et al., 2010). 

 

5.3. ESTUDO PSICOMÉTRICO:  
VALIDADE DISCRIMINATIVA E NOTAS DE CORTE 

 

 Dadas as características do estudo, que teve como amostra participantes atendidos na 

atenção primária, estabeleceu-se como um dos objetivos verificar a validade discriminativa 

entre os instrumentos de rastreamento (SDQ) e de diagnóstico (DAWBA), definindo pontos 

de corte que valorizassem a especificidade. Por meio da utilização do instrumento de 

diagnóstico de transtornos mentais DAWBA foi possível obter uma estimativa do quanto as 

medidas comportamentais rastreadas, avaliadas pelas diferentes escalas do SDQ, foram 

confirmadas na avaliação diagnóstica, aferindo assim, a validade do instrumento rastreador, 

ou seja, a sua capacidade de avaliar aquilo que ele se propõe (KESLEY et al., 1996).  

No estudo de Woerner et al. (2004), as propriedades psicométricas da versão do SDQ 

utilizada no Brasil foram relatadas como tendo bons indicadores relativos à validade 

discriminativa, confiabilidade e consistência interna. Em outros países, diversos estudos 
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também apontaram para bons indicadores de validade do instrumento, tal como a versão sueca 

de autorrelato (BLOM et al., 2010), as três versões (pais, professores e crianças acima de 11 

anos) utilizadas para a população inglesa (GOODMAN; GOODMAN, 2009), a versão chinesa 

de autorrelato (YAO et al., 2009), a versão holandesa respondida pelos pais (CRONE et al., 

2008), e as três versões utilizadas na Austrália (MATHAI; ANDERSON; BOURNE, 2004). 

Com base nas notas de corte propostas previamente no estudo original de Fleitlich, 

Cortázar e Goodman (2000), observou-se, no estudo em questão, que o DAWBA confirmou 

os diagnósticos para 22,2% de casos de transtorno depressivo, 29,6% de transtorno de 

ansiedade generalizada, 17% de transtorno de conduta, 58,7% de TDAH, 18,2% de transtorno 

antissocial, e 55,6% de dificuldades quanto às aptidões sociais. Tais dados são sugestivos de 

bons indicadores de validade discriminativa do instrumento SDQ, o que corrobora o que foi 

relatado na revisão da literatura de Saur e Loureiro (2012), a qual demonstrou que inúmeros 

estudos que avaliaram as propriedades psicométricas do referido instrumento, verificaram 

resultados satisfatórios, quanto à sua validade e também quanto à fidedignidade. 

Analisando-se as escalas específicas, verificou-se um maior nível de concordância 

entre os instrumentos na avaliação do TDAH e menor concordância na avaliação dos 

Transtornos de Conduta e Antissocial. Uma possível explicação para a maior concordância 

dos instrumentos quanto à escala de TDAH é a de que se trata de um transtorno cujos 

sintomas podem ser mais facilmente detectados, uma vez que se referem a comportamentos 

externalizantes, que são manifestos mais diretamente no meio. Também utilizando o SDQ e o 

DAWBA, Foreman e Ford (2008) constataram a precisão da identificação de crianças com 

transtornos hipercinéticos, entre eles o TDAH, por meio da avaliação utilizando o instrumento 

SDQ. 

Do ponto de vista psicométrico, observou-se, contudo, que, em todas as escalas, as 

notas de corte previamente propostas por Fleitlich, Cortázar e Goodman (2000) apresentaram 
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altos valores em relação à sensibilidade, sendo essa uma característica comum dos 

instrumentos rastreadores. Em outros estudos, conduzidos em outros países, com o objetivo 

de rastrear os indicadores de dificuldades comportamentais, observou-se um padrão 

semelhante no que se refere à valorização da sensibilidade, definida como a proporção de 

casos positivos identificados corretamente (SHOJAEI et al., 2009; DU; KOU; COGHILL, 

2008; MATSUISHI et al., 2008; HYSING et al., 2007; BOURDON et al., 2005; WOERNER 

et al., 2004).  

Nesse contexto, insere-se a questão desse estudo: como ficaria a identificação das 

dificuldades das crianças com a valorização da especificidade, ou seja, valorizando a 

proporção de casos negativos, identificados corretamente? Configurou-se assim, como 

objetivo, o aprimoramento do rastreamento dos indicadores comportamentais, por meio da 

maximização da especificidade do instrumento, com o estabelecimento de novas notas de 

corte, visando aproximar as medidas de rastreamento e diagnóstico. 

Constatou-se na amostra em questão a presença de uma alta taxa de falsos positivos 

em todas as escalas avaliadas, ou seja, crianças que apresentaram escores indicativos da 

presença de dificuldades pelo SDQ, mas sem diagnóstico confirmado pelo DAWBA. Essa 

taxa variou de 41,3% na escala de TDAH a 83% na escala de Transtorno de Conduta. 

Conforme já mencionado anteriormente, vale lembrar que o SDQ, por ser um instrumento de 

rastreamento, avalia os problemas comportamentais que são manifestos no momento atual de 

vida das crianças, enquanto que, o instrumento de diagnóstico DAWBA, avalia a presença de 

diversas características, as quais são específicas de cada transtorno, considerando essas 

manifestações ao longo da vida da criança. Nesse sentido, a avaliação por meio do DAWBA é 

mais complexa e detalhada, em comparação à avaliação realizada com o SDQ, sendo que a 

primeira, dada essa característica, oferece informações mais precisas a respeito dos 

indicadores de saúde mental das crianças.  
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Tendo por referência os dados da presente amostra, a presença de taxas elevadas de 

falsos positivos foi sugestiva de que as notas de corte utilizadas previamente nas diferentes 

escalas do SDQ mostraram-se pouco específicas, favorecendo ainda uma elevada taxa de 

classificação incorreta (TCI).  

Os dados do estudo psicométrico mostraram que as notas de corte mais apropriadas, 

tendo-se por base o objetivo da valorização da especificidade, foram: sete para a escala de 

Sintomas Emocionais, seis para as escalas de Problemas de Conduta e Problemas de 

Relacionamento com os Colegas, oito para a escala de Hiperatividade, e nove para a escala de 

Comportamento Pró-Social. 

Analisando-se as normas para a padronização do SDQ já realizada em diversos países, 

verificou-se que as notas de corte propostas pelo presente estudo diferiram de tais dados. A 

nota de corte cinco foi proposta para a escala de Sintomas Emocionais em estudos realizados 

na França (SHOJAEI et al., 2009), na China, (DU; KOU; COGHILL, 2008),  no Japão 

(MATSUISHI et al., 2008),  nos Estados Unidos (BOURDON et al., 2005), e na Alemanha 

(WOERNER; BECKER; ROTHENBERGER, 2004). Para as escalas de Problemas de 

Conduta e Problemas de Relacionamento com os Colegas também foi proposta a nota de corte 

cinco no Japão (MATSUISHI et al., 2008) e na Alemanha (WOERNER; BECKER; 

ROTHENBERGER, 2004).  Para a escala de Hiperatividade, diversos estudos propuseram a 

nota de corte sete, como o estudo francês de Shojaei et al. (2009), o japonês de Matsuishi et 

al. (2008), o americano de Bourdon et al. (2005), e o alemão de Woerner, Becker e 

Rothenberger (2004). Quanto à escala de Comportamento Pró-Social, os estudos conduzidos 

na China (DU; KOU; COGHILL, 2008), no Japão (MATSUISHI et al., 2008) e na Alemanha 

(WOERNER; BECKER; ROTHENBERGER, 2004) sugeriram a notas de corte quatro, e os 

estudos realizados na França (SHOJAEI et al., 2009) e nos Estados Unidos (BOURDON et 

al., 2005) sugeriram a nota cinco. A versão de autorrelato utilizada na Suécia (LUNDH; 
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WANGBY-LUNDH; BJAREHED, 2008) também propôs a nota de corte quatro para a escala 

de Comportamento Pró-Social.  

Verificou-se, nos estudos citados, que essas notas de corte foram propostas 

privilegiando os valores de sensibilidade. Constatou-se, assim, que essas notas não eram as 

mais apropriadas para uma aproximação diagnóstica, já que não favoreciam a especificidade, 

nem tampouco equilibravam os valores de especificidade e sensibilidade.  

As diferenças das notas de corte propostas por diferentes países podem estar 

associadas ao fato de se tratar de populações e culturas diferentes, mas principalmente por 

terem por objetivo a valorização da sensibilidade, o que difere do objetivo do estudo em 

questão. Nos estudos referidos, observou-se que seus objetivos em geral eram relacionados ao 

potencial de rastreamento do instrumento. Tais comparações evidenciam também a 

necessidade de ajuste das notas de corte às peculiaridades dos grupos socioculturais, 

especialmente quando da avaliação clínica de crianças, em função de suas características 

desenvolvimentais. 

 Adotando-se as novas notas de corte para cada uma das escalas do SDQ, constatou-se 

um aumento significativo no valor da especificidade e uma importante redução da TCI. 

Quanto à TCI, notou-se que os valores mais elevados, ainda com o ajuste das notas de corte, 

foram os referentes às escalas de Comportamento Pró-Social e Sintomas Emocionais, e os 

menores valores foram os das escalas de Problemas de Relacionamento com os Colegas e 

Problemas de Conduta. No que se refere à escala de Sintomas Emocionais, uma TCI elevada 

pode ser explicada pelo tipo de avaliação requerida, já que os sintomas internalizantes nem 

sempre são reconhecidos, como ocorre com os problemas de relacionamento interpessoal e os 

problemas de conduta, expressos de modo mais direto no ambiente. 

 Com relação à escala de Comportamento Pró-Social, observou-se que, com a 

utilização da nova nota de corte, a TCI aumentou, sendo que o esperado era que ela 
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diminuísse, em função da valorização da especificidade. Considerando que os itens que 

compõem a escala de Comportamento Pró-Social do SDQ são: Tem consideração pelos 

sentimentos de outras pessoas, Tem boa vontade em compartilhar doces, brinquedos, lápis... 

com outras crianças, Tenta ser atencioso se alguém parece magoado, aflito ou se sentindo 

mal, É gentil com crianças mais novas, e Freqüentemente se oferece para ajudar outras 

pessoas (pais, professores, outras crianças), pode se pensar que o recurso pró-social, tal 

como avaliado na escala, está associado ao comportamento da criança, no sentido de 

relacionar-se bem com os pares, favorecendo uma ação de benefício às pessoas com quem 

convive, o que não necessariamente inclui a capacidade de lidar e superar os conflitos e 

adversidades desses relacionamentos. O DAWBA, por sua vez, na escala de aptidões sociais, 

avalia de forma mais abrangente tais capacidades, já que inclui em sua avaliação a habilidade 

da criança para lidar com situações difíceis, compreendendo sua capacidade de ser flexível, de 

lidar com situações tensas ou embaraçosas, saber perder, reconhecer que errou, entre outras, o 

que pode, de certa forma, explicar os valores altos de TCI. 

A nova nota de corte proposta para a escala de Comportamento Pró-Social foi nove, 

sendo que o escore máximo possível é 10. Contudo, observou-se que, ao se avaliar os recursos 

quanto ao comportamento pró-social, há uma margem bastante pequena de variação entre o 

que é indicativo de recursos e o que passa a ser indicativo de problemas, sendo essa variação 

de apenas um ponto. Essa escala, portanto, além de apresentar uma avaliação menos detalhada 

do que a escala correspondente do DAWBA, parece avaliar melhor as dificuldades do que os 

recursos das crianças, favorecendo a presença de valores altos de TCI mesmo ajustando-se a 

nota de corte no estudo em questão, o que sugere o quanto essa escala pode ser pouco 

abrangente ao informar a respeito dos recursos comportamentais das crianças referentes às 

suas habilidades sociais. 
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Considera-se que, de maneira geral, para as quatro escalas de avaliação de 

dificuldades, a utilização de novas notas de corte que valorizaram a especificidade 

aperfeiçoou o potencial de rastreamento do SDQ, favorecendo ainda mais a sua utilização na 

atenção primária, considerando a facilidade de aplicação, somadas à possibilidade de ser 

utilizado por diversos profissionais. Com o potencial de rastreamento mais acurado do SDQ, 

seria possível minimizar o uso de instrumentos de diagnóstico, tais como o DAWBA, no 

contexto da atenção primária, sendo que esses instrumentos exigem aplicação por 

profissionais da área de saúde mental, altamente treinados para avaliação, além de um tempo 

maior, o que nem sempre é possível no referido contexto. Ainda, acurando-se o potencial de 

rastreamento do SDQ, é possível aumentar a sua aplicabilidade também no que diz respeito ao 

objetivo de identificar dentre as crianças que utilizam os serviços de saúde, aquelas que 

prioritariamente necessitam de medidas de saúde mental de prevenção e intervenção.  
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 Para concluir o estudo, serão abordados os principais resultados, considerando os dois 

objetivos delimitados, um empírico e outro psicométrico. 

 No que se refere ao objetivo de natureza empírica, buscou-se comparar e correlacionar 

os indicadores cognitivos, comportamentais e de saúde mental de crianças que convivem com 

a depressão materna (G1) com relação às crianças que convivem com mães sem história 

psiquiátrica (G2). Inicialmente foram comparadas as características sociodemográficas, sendo 

observada uma homogeneidade entre os grupos quanto à idade das mães, o predomínio de 

famílias biparentais e de baixo nível socioeconômico. Constatou-se diferença significativa 

entre os grupos com relação à escolaridade materna, sendo que as mulheres/mães de G1 

apresentaram menor escolaridade em relação a G2.  

Quanto aos indicadores cognitivos, observou-se que a amostra, de maneira geral, 

apresentou bons recursos cognitivos, não sendo observada diferença entre os grupos. Foi 

constatada uma alta taxa de crianças com indicadores de problemas comportamentais e de 

pelo menos um transtorno mental. Os grupos apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas no que se refere aos sintomas emocionais, e aos transtornos depressivo e de 

ansiedade generalizada, sendo que as crianças de G1 apresentaram mais indicadores de 

dificuldades em comparação às crianças de G2. A variável baixa escolaridade das mães foi 

controlada para a análise desses indicadores comportamentais e de saúde mental das crianças, 

sendo que as diferenças com significância estatística entre os grupos permaneceram, 

destacando, assim, a influência da depressão materna. As comparações realizadas entre os 

grupos de crianças, os quais foram diferenciados pela presença da depressão materna, no que 

se refere aos indicadores cognitivos, comportamentais e de saúde mental, permitiu verificar a 

influência do transtorno depressivo das mães para essas dimensões avaliadas. 

Com relação às associações dos indicadores das crianças, foram verificadas 

associações significativas entre os indicadores cognitivos e comportamentais, e 
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comportamentais e de saúde mental, sendo que um maior número de associações foi 

observado para o G1, dada a homogeneidade do grupo clínico com relação à presença da 

variável depressão materna. Destaca-se que o escore total de dificuldades do SDQ mostrou 

um bom potencial rastreador, uma vez que, para as crianças de G1, ele associou-se a todos os 

indicadores de saúde mental avaliados por meio do DAWBA. A verificação da presença das 

associações entre os indicadores comportamentais e de saúde mental das crianças, de ambos 

os grupos, sugere que essas duas dimensões avaliadas, comportamento e saúde mental, são 

complementares. 

Quanto ao objetivo de natureza psicométrica, buscou-se avaliar a validade 

discriminativa do instrumento de rastreamento SDQ, tendo como padrão ouro o instrumento 

de diagnóstico DAWBA, definindo novas notas de corte, que valorizassem a especificidade. 

Verificou-se que, em todas as escalas do SDQ, as notas de corte propostas pelo estudo 

original apresentaram valores altos em relação à sensibilidade, sendo que, dessa forma, muitas 

crianças que apresentaram escore indicativo da presença de dificuldades pelo SDQ, não 

tiveram o diagnóstico confirmado pelo DAWBA. Com as novas notas de corte propostas pelo 

estudo em questão, foi possível observar um aumento significativo no valor da especificidade 

e uma redução da TCI, nas diferentes escalas do instrumento, o que por sua vez, possibilitou a 

aproximação das medidas de rastreamento e diagnóstico. Com melhor acurácia no processo de 

rastreamento do SDQ, sua utilização pode favorecer uma menor necessidade do uso de outros 

instrumentos, sobretudo os de diagnóstico, os quais requerem um maior tempo de aplicação, 

realizada por profissionais específicos, mais qualificados. Considera-se assim, que o SDQ, 

com seu processo de rastreamento aperfeiçoado, tornou-se ainda mais indicado, 

principalmente nos contextos de atendimento em que são necessários procedimentos mais 

precisos e rápidos de identificação de problemas, como o contexto da atenção primária.  
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Tendo em vista os aspectos metodológicos do estudo, é necessário apontar alguns 

limites, os quais estão relacionados ao tipo de delineamento e à fonte de dados. O 

delineamento transversal utilizado impossibilitou a verificação da continuidade temporal da 

influência da depressão materna para o comportamento e a saúde mental infantil, bem como 

da associação entre os indicadores comportamentais e de saúde mental das crianças. A 

utilização de um delineamento de pesquisa longitudinal poderia permitir a verificação da 

continuidade ou da superação das dificuldades associadas à convivência com a depressão 

materna. No que se refere à fonte de dados, os indicadores comportamentais e de saúde 

mental das crianças foram obtidos por meio do SDQ e do DAWBA, respectivamente, tendo 

apenas as mães como informantes. Outras fontes de informação, como os pais, outros 

familiares e professores, poderiam favorecer uma avaliação mais ampla desses indicadores. 

Ainda, os dados foram coletados em uma amostra da comunidade, advinda de uma única 

Unidade Básica de Saúde, com nível socioeconômico e cultural semelhantes e bastante 

específicos, o que limita a generalização dos resultados. 

Em contrapartida, é necessário destacar também alguns fatores que favoreceram uma 

boa qualidade metodológica do estudo, a saber: a utilização de instrumentos de rastreamento e 

diagnóstico, aferidos para a população brasileira, favorecendo uma avaliação sistemática das 

mães e crianças; e a presença de avaliadoras treinadas para a realização da coleta, as quais 

apresentavam boa experiência clínica e desconheciam as condições clínicas das mães. 

Podem ser destacadas como principais contribuições do estudo: a) ter sido conduzido 

no contexto da atenção primária à saúde, utilizando instrumentos de rastreamento e de 

diagnóstico; b) a comparação de múltiplos indicadores de dois grupos de crianças 

diferenciados pela presença da depressão materna; c) a demonstração da necessidade e da 

possibilidade do uso de instrumentos de rastreamento (PHQ-9 e SDQ, respectivamente, mães 

e crianças) e de diagnóstico (SCID e DAWBA) no contexto da atenção primária, para a 
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realização de uma avaliação sistemática dos indicadores de saúde mental de adultos e 

crianças; e d) a proposição de novas notas de corte para o instrumento de rastreamento SDQ, 

com a valorização da especificidade, possibilitando, assim, a aproximação das medidas de 

rastreamento e diagnóstico, ampliando a aplicabilidade do instrumento. 

No que se refere às implicações para a prática, os dados do presente estudo apontam 

para a necessidade da promoção de práticas de saúde mental que possibilitem a identificação 

precoce de fatores de risco para a saúde mental de mães e crianças. O SDQ, sobretudo com a 

utilização das notas de corte que valorizaram a especificidade, pode ser considerado um 

instrumento rastreador altamente indicado para a identificação de problemas comportamentais 

de crianças, principalmente no contexto da atenção primária, favorecendo a rapidez dos 

procedimentos de detecção, porém sem perder a precisão, inclusive com maior aproximação 

de um instrumento de diagnóstico. Ressalta-se, ainda, a relevância de práticas preventivas 

nesse contexto de atenção à saúde, com relação a crianças em idade escolar que estão 

expostas a adversidades reconhecidas, tais como a convivência com o transtorno depressivo 

materno, como focalizado nesse estudo, e condições como a baixa escolaridade materna e a 

pobreza, entre outras.  

Com relação aos desdobramentos para a realização de novas pesquisas, destaca-se a 

importância da avaliação de crianças em diferentes momentos do seu desenvolvimento, bem 

como em diferentes contextos, e com base em múltiplas fontes de dados. Destaca-se a 

necessidade da realização de estudos longitudinais a respeito do comportamento e da saúde 

mental infantil, os quais possam verificar a influência da depressão materna e de outras 

condições de riscos, bem como a influência de fatores de proteção, ao longo do 

desenvolvimento das crianças. Ainda, para estudos futuros a respeito da avaliação dos 

parâmetros de validade discriminativa do SDQ para a população brasileira, sugere-se a 

utilização de amostras mais amplas e diversas, e também de amostras clínicas identificadas 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  154
 

 

por avaliação de clínicos experientes, além da realização de estudos semelhantes com relação 

às versões do SDQ para professores e de auto avaliação, aplicada com crianças com idade 

igual ou superior a 11 anos. 
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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. 

Comprometemo-nos com a divulgação científica das informações colhidas e 

assumimos a responsabilidade por qualquer ônus que a participação no estudo possa acarretar. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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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 
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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 
 
 
4) Como os sintomas evoluíram nos últimos 12 meses? Houve prejuízos em alguma 
área? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5) Alguma coisa lhe ajudou ou prejudicou nesse período? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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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 
 
 
20) Classificação CID 10 : _________________________________________ 
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Apêndice C: 
 
 
 
   

G1 (N=60) G2 (N=60) Variáveis/indicadores 
rho p* rho p* 

SDQ Sintomas Emocionais ↑ 0,482 0,000 0,474 0,000 
SDQ Problemas de Conduta ↑ 0,599 0,000 0,638 0,000 
SDQ Hiperatividade ↑ 0,687 0,000 0,664 0,000 SDQ Total Geral ↑ 
SDQ Problema de 
Relacionamento com Colegas ↑ 

0,552 0,000 0,549 0,000 

      
SDQ Sintomas 
Emocionais↑ 

SDQ Pró-Social ↑ 0,265 0,041 - - 

      
SDQ Hiperatividade ↑ 0,425 0,001 0,292 0,023 SDQ Problemas de 

Conduta↑ SDQ Pró-Social ↓ -0,411 0,001 -0,260 0,045 
      
SDQ Problema de 
Relacionamento com 
Colegas↑ 

SDQ Pró-Social ↓ - - -0,277 0,032 

rho = Correlação Não Paramétrica de Spearman; *p≤0,05 
G1 = crianças cujas mães têm diagnóstico de depressão; G2 = crianças cujas mães não têm diagnóstico de 
depressão e/ou outros transtornos psiquiátricos 
↑ = aumentado   ↓ = diminuído 

TABELA 14 - ASSOCIAÇÕES G1 e G2 (SDQ) 



 

 

     ANEXOS   
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Anexo A: 

 

 

 

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: 

 

PHQ-9 - QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE-9 



ANEXOS  176
 

 

Anexo B: 

 

 

 

 

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    

Frequentemente 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 
   

Tem pelo menos um bom amigo ou amiga 
   

Frequentemente briga com outras crianças ou as amedronta 
   

SDQ - QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADES E 
DIFICULDADES DA CRIANÇA 
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Frequentemente 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 
   

Frequentemente engana ou mente 
   

Outras crianças pegam no pé ou atormentam-no 
   

Frequentemente se oferece para ajudar outras pessoas (pais, 
professores, outras crianças)    

Pensa nas coisas antes de fazê-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)...................................................Data....................... 

Mãe / pai / outro (especifique) 

Muito obrigado pela sua colaboração 
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Anexo C: 

 

 

 
 

1) Nome: _____________________________________________________________ 
 
2) Idade: _________________________ 3) Estado Civil: ________________________ 
 
4) Grau de Instrução:  ____________________________________________________ 
 
5) Endereço residencial: __________________________________________________ 
 
6) Telefone(s):__________________________________________________________ 
 
7) Renda familiar: _______________________________________________________ 
 
8) 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                                              
 
9) 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                                    (  )                                         
 
10) Você está fazendo ou já fez tratamentos psiquiátricos?  (  ) sim  (  ) não 
  _____________________________________________________________________ 
 
11) Usa algum medicamento de uso contínuo?   (  ) sim  (  ) não 
 
Qual? 
______________________________________________________________________ 
 
12) Composição Familiar:  ________________________________________________ 
 
13) Tem filhos biológicos?  (  ) sim  (  ) não            
 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 
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14) Quantos? Idade? _____________________ 
 
 
15) Alguma das suas crianças já teve problemas emocionais, já teve crise nervosa?  
(  ) sim  (  ) não 
 
Descreva (caso tenha respondido que sim): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
16) 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 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
17) No último mês, como tem sido o seu relacionamento com os seus filhos? (perguntar 
especificamente a respeito das crianças apontadas com problema) 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
18) Com relação ao (nome da criança) 
__________________________________________________ 
 
Escolaridade: _________________     Período que estuda: _______________________ 
 
Nome da Escola atual:  ___________________________________________________ 
 
 
19) Este seu filho/a apresenta alguma deficiência sensorial ou física aparente?  
(  ) sim  (  ) não  
 
Qual? (caso tenha respondido que sim) 
_____________________________________________________ 
 
 
22) Qual o melhor horário para eu voltar a falar com você? 
_____________________________________________________ 
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Anexo D: 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
DA UNIVERSIDADE DE UBERABA-MG - 2006 
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Anexo E: 

 

 

 

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
DA UNIVERSIDADE DE UBERABA-MG - 2010 


