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RESUMO
Petresco, Sandra. Prevalência de transtornos mentais e fatores associados em
crianças de 6 – 7 anos pertencentes à Coorte de Nascimentos de Pelotas de
2004. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia.
Universidade Federal de Pelotas (UFPel); 2015.
Os transtornos mentais representam uma importante causa de incapacidade,
dependência e sofrimento na população, afetando 20 a 30% dos adultos em
todo o mundo. Determinantes ambientais, genéticos, biológicos e
comportamentais têm sido investigados em sua etiologia. Há cada vez mais
evidências mostrando que pelo menos 50% de todos os transtornos mentais
têm início na infância e adolescência. A grande maioria dos estudos
publicados sobre a prevalência de transtornos psiquiátricos na infância foram
conduzidos em países de renda alta, apesar de 90% da população mundial
com idade inferior a 18 anos morar em países de renda média e baixa. Esta
tese avaliou a prevalência de diferentes transtornos psiquiátricos em 3.585
(84.7% das 4.231 crianças nascidas vivas) crianças de 6 a 7 anos pertences à
Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004 e analisou a presença de
comorbidades psiquiátricas nestas crianças, a distribuição dos diferentes
diagnósticos segundo o sexo da criança e a renda familiar e posteriormente
buscou verificar possíveis fatores de risco. A avaliação da presença de
transtorno psiquiátrico nas crianças foi realizada através do Development and
Well-being Assessment (DAWBA) aplicado por psicólogas treinadas e
supervisionadas por uma psicóloga com doutorado e experiência em
pesquisas de base populacional e uma psiquiatra infantil com experiência
clínica. Observou-se que cerca de 13% das crianças apresentavam um
diagnóstico psiquiátrico segundo o DSM-IV, houve predomínio dos transtornos
de ansiedade (8,8%), dentre os quais os mais frequentes foram a fobia
específica (5,4%) e os transtorno de ansiedade de separação (3,2%). Os
transtornos de comportamento foram menos frequentes, verificou-se 2,6% de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 2,6% de Transtorno de
Oposição e Desafio/ Transtorno de Conduta agrupados. Encontrou-se ainda
1,3% de transtornos depressivos. Observou-se que 17% das crianças
apresentavam mais de um transtorno psiquiátrico simultaneamente. Os
meninos apresentaram maior prevalência de transtornos psiquiátricos do que
as meninas (14,7% versus 11,7%, respectivamente) e esta diferença foi
estatisticamente significativa (p = 0,009). As crianças pertencentes às famílias
com menor renda apresentaram maior probabilidade de apresentar
transtornos psiquiátricos, sendo uma chance de 1,6; 2,4 e 3,0 vezes maior de
possuir, respectivamente, qualquer diagnóstico psiquiátrico, transtornos de
externalização e Transtorno de Oposição e Desafio/ Transtorno de Conduta
comparado com aquelas crianças pertencentes às famílias mais ricas. Nossos
achados confirmam o observado em países de renda alta e ressaltam a
necessidade de estratégias precoces de prevenção de transtornos mentais
junto às famílias, especialmente aquelas de menor renda, além de alertar para
a necessidade da disponibilização de serviços que iniciem atendimento na
infância precoce.
Palavras-chave: estudos de coorte, transtornos mentais, saúde mental,
crianças

ABSTRACT

!
Petresco, Sandra. Prevalence of mental disorders and associated risk factors
in 6-7 years old children belonging to the Pelotas Birth Cohort 2004. Thesis
(PhD). Epidemiology Post-graduation program. Universidade Federal de
Pelotas (UFPel); 2015.
Mental disorders represents an important cause of incapacity, dependence
and suffering in population, affecting 20 to 30% adults all over the world.
Environment, genetics, biological and behavioral determinants has been
researched as their etiology. There is crescent evidence showing at least
50%of all mental disorders has beginnings in childhood and adolescence. The
great majority of scientific studies on prevalence of mental disorders were
conducted in high income countries, although 90% of world population under
18 years old lives in low to mid income countries. These thesis evaluated
different psychiatric disorders prevalence in 3,585 (84.7% of 4,231 live births)
6 to 7 years old children belonging to the Pelotas Birth Cohort 2004 and
analysed the presence of psychiatric comorbidities in those children, different
diagnoses distribution according to sex and family income, afterwards trying
to verify possible risk factors. Development and Well-being Assessment
(DAWBA) applied by trained psychologists and supervised by a doctor
degreed psychologist and a clinically experienced childhood psychiatrist was
used to evaluate the presence of psychiatric disorder in cohort children.
Around 13% of the children shown a psychiatric diagnosis according to DSMIV, there was a preponderance of anxiety disorders (8.8%), being most
frequent among them: specific phobia (5.4%) and separation anxiety (3.2%).
Behavior disorders were less frequent, 2.6% Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, 2.6% Oppositional Defiant Disorder/ Conduct Disorder combined.
Also 1.3% of depressive disorders were found. Seventeen percent of the
children presented more than one simultaneous psychiatric disorder. Boys
shown a higher prevalence of psychiatric disorder than girls (14.7% versus
11.7%) and this difference was statistically significant (p=0.009). Lower
income family children had greater probability of present psychiatric disorders,
1.6, 2.4 and 3.0 times greater chance of show respectively any psychiatric
disorder, externalization disorders and Oppositional Defiant Disorder/ Conduct
Disorder compared to children of richer families. Our findings confirmed those
of high income countries and reinforce the necessity of early strategies to
prevent mental disorders, specially in low income families, in addition to alert
to the need to offer early childhood care services.
Key-words: cohort study, mental disorders, mental health, children
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APRESENTAÇÃO
A presente tese de doutorado foi estruturada de acordo com as normas do
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de
Pelotas. Inicialmente, consta o projeto de pesquisa corrigido de acordo com as
recomendações da banca durante o processo de qualificação, seguido pelo
relatório de campo, posteriormente os três artigos científicos e em seguida o
comunicado para a imprensa local com os principais resultados da tese.
A tese é composta por três artigos, sendo que o primeiro aborda a prevalência
dos transtornos psiquiátricos nas crianças de 6 anos de idade pertencentes à
Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004; o segundo aborda as iniquidades
em saúde mental nas crianças pertencentes à Coorte de Nascimentos de
Pelotas de 2004 e o terceiro é uma revisão sistemática dos estudos que
utilizaram uma metodologia longitudinal para avaliar a depressão materna e os
efeitos dessas trajetórias de depressão na saúde mental dos filhos.
O primeiro artigo apresenta as prevalências dos diferentes transtornos mentais
avaliados através do Development and Well-being Assessment (DAWBA),
aponta a presença de comorbidades, além de mostrar a distribuição dos
transtornos mentais segundo o sexo das crianças e a renda familiar. Este
artigo foi publicado na revista Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
em fevereiro de 2014, a qual apresenta fator de impacto de 2.575 (em 2013).
O segundo artigo aborda as desigualdades em saúde mental, discute
especificamente a influência da posição socioeconômica na distribuição dos
transtornos mentais na infância e faz um apanhado de diferentes motivos para
a histórica desigualdade dos transtornos mentais entre os menos privilegiados
e os mais abastados, discrepância já perceptível na infância. Pretendemos
submeter este artigo à revista Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.
O terceiro artigo trata-se do artigo de revisão e focou em um importante fator
de risco para saúde mental das crianças, a depressão materna. Optamos por
restringir a revisão àqueles artigos que utilizaram um enfoque longitudinal da
depressão materna, incluindo artigos que levaram em consideração o curso da
depressão materna ao longo do tempo e seus efeitos na saúde mental dos
filhos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA
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I Resumo
Os transtornos mentais representam uma importante causa de incapacidade,
dependência e sofrimento na população, afetando 20 a 30% dos adultos em
todo

o

mundo.

Determinantes

ambientais,

genéticos,

biológicos

e

comportamentais têm sido investigados em sua etiologia. Há cada vez mais
evidências mostrando que pelo menos 50% de todos os transtornos mentais
têm início na infância e adolescência. Atualmente se discute a importância dos
determinantes precoces no desencadeamento de diferentes doenças, tanto
clínicas (como a hipertensão arterial e a diabetes), quanto psiquiátricas (como
a esquizofrenia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e
depressão). Pouco se sabe da prevalência em si, assim como da influência
das vivências perinatais na ocorrência dos transtornos mentais na infância no
Brasil, dado relevante no planejamento de serviços e previsão de custos,
assim como na implementação de potenciais medidas preventivas. Neste
estudo, pretende-se verificar a prevalência de transtornos mentais nas crianças
de 6-7 anos de idade pertencentes à Coorte de Nascimentos de Pelotas de
2004.

Assim

também,

pretende-se

avaliar

os

fatores

precoces

e

contemporâneos associados com essas doenças. Os resultados deste estudo
contribuirão para delinear recomendações e desenvolver estratégias que
possam colaborar na prevenção e na detecção e tratamento precoces dos
problemas mentais nas crianças e diminuir suas consequências nas fases
posteriores da vida.
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II Artigos Propostos

1. Prevalência de transtornos mentais aos 6-7 anos na Coorte de
Nascimentos de Pelotas de 2004.
2. Determinantes precoces e contemporâneos de Déficit de Atenção e
Hiperatividade, Depressão, Transtornos de Ansiedade e Transtornos de
Conduta aos 6-7 anos na Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004.
3. Artigo de revisão: O nascimento entre 34 e 38 semanas de idade
gestacional como fator de risco para doença mental ao longo da vida.
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III Definição de termos e abreviaturas

ALSPAC: “Avon Longitudinal Study of Parents and Children”
APA: Associação Americana de Psiquiatria
CBCL: “Children Behavior Checklist”
DP: Desvio-Padrão
DSM-IV: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 40 Edição
EUA: Estados Unidos da América
IC: Intervalo de confiança
OMS: Organização Mundial de Saúde
SDQ: Questionário de capacidades e dificuldades
TAG: Transtorno de Ansiedade Generalizada
TAS: Transtorno de Ansiedade de Separação
TC: Transtorno de Conduta
TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
TOC: Transtorno Obssessivo Compulsivo
TOD: Transtorno de Oposição e Desafio
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IV Projeto
1. Introdução

“Os transtornos mentais são concebidos como síndromes ou padrões
comportamentais ou psicológicos clinicamente importantes, que ocorrem em
um indivíduo e estão associados com sofrimento ou incapacitação ou com um
risco significativamente aumentado de sofrimento, morte, dor, deficiência ou
perda

importante

da

liberdade.

Ressalta-se

que

as

alterações

de

comportamento nesse caso não devem ser melhor explicadas pela reação
comportamental normal a estressores naturais” (American Psychiatric
Association (APA) 2000). Conforme a Associação Americana de Psiquiatria
(APA),

trata-se

da

manifestação

de

uma

disfunção

comportamental,

psicológica ou biológica no indivíduo (APA, 2000). Os transtornos mentais
também são conhecidos como doença mental, transtorno psiquiátrico ou
transtorno mental. Estas variadas denominações são utilizadas na literatura
como sinônimos. Neste texto adotaremos o termo transtorno mental.
Os transtornos neurológicos caracterizam-se por sintomas e sinais
oriundos de alterações do desenvolvimento do sistema nervoso central ou de
patologias adquiridas que acometam esta região, constituem-se exemplos, o
retardo mental, os transtornos invasivos do desenvolvimento e as epilepsias.
Transtornos mentais e neurológicos respondem por 14% da carga
global de doenças na população. (OMS) 2008) Cerca de 30% do total de
gastos por doenças não transmissíveis é devido a estas doenças e quase três
quartos do prejuízo global por doenças neuropsiquiátricas é verificada em
países de renda média e baixa. (Organización Mundial de Salud (OMS) 2008)
Dados epidemiológicos globais atuais reportam que cerca de 10 a 20% das
crianças e adolescentes sofrem de uma doença mental incapacitante (Kieling,
Baker-Henningham et al. 2011); o suicídio é a terceira principal causa de morte
entre os adolescentes e cerca de 50% de todas doenças mentais dos adultos
tiveram seu início na infância ou na adolescência. (Belfer 2008)
Existe uma imensa gama de diferentes transtornos mentais, alguns mais
prevalentes que os outros e alguns mais prováveis em crianças; a seguir os
18!
!
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considerados menos graves e mais frequentes. Um episódio depressivo
caracteriza-se pelo humor deprimido, perda de interesse e prazer e
fatigabilidade aumentada. Agorafobia é o medo de espaços abertos, de locais
muito cheios, de multidões em geral e de locais fechados onde o escape é
difícil. Fobia Social centra-se no medo de expor-se a outras pessoas, levando
à evitação de situações sociais. Fobia específica engloba as fobias (medos)
restritos a situações altamente específicas, tais como: altura, escuridão,
trovão, elevador, voar, dentista, injeção, visão de sangue ou ferimentos,
variados animais e outras. O Transtorno (Tr.) de Pânico caracteriza-se por
ataques recorrentes de ansiedade grave (pânico), os quais não estão restritos
a qualquer situação ou conjunto de circunstâncias em particular e que são,
portanto, imprevisíveis. No Transtorno de Pânico frequentemente ocorre um
início súbito de palpitações, dor no peito, sensações de choque, tontura e
sentimento de irrealidade; além de um medo secundário de morrer, perder o
controle ou ficar louco. O Transtorno de Ansiedade Generalizada caracterizase por uma ansiedade generalizada e persistente, mas não restrita ou
fortemente predominante em quaisquer circunstâncias ambientais em
particular. O Transtorno Obsessivo Compulsivo tem como aspecto essencial
os pensamentos obsessivos ou atos compulsivos recorrentes; pensamentos
obsessivos são idéias, imagens ou impulsos que entram na mente do indivíduo
repetidamente de uma forma estereotipada; são quase invariavelmente
angustiantes e o paciente tenta resistir sem sucesso. O Transtorno de Stress
Pós Traumático surge como uma resposta tardia a um evento ou situação
estressante (de curta ou longa duração) de uma natureza excepcionalmente
ameaçadora ou catastrófica, a qual provavelmente causa angústia invasiva em
quase todas as pessoas. O Transtorno de Ansiedade de Separação tem como
foco o medo da separação das principais figuras de ligação. A Anorexia
Nervosa é um transtorno caracterizado por deliberada perda de peso induzida
e/ou mantida pelo paciente. A Bulimia Nervosa é uma síndrome caracterizada
por repetidos ataques de hiperfagia e uma preocupação excessiva com
controle de peso corporal.

Os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento

possuem em comum anormalidades qualitativas em interações sociais
recíprocas e em padrões de comunicação e por um repertório de interesses e
19!
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atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Transtornos Hipercinéticos
caracterizam-se

por

comportamento

hiperativo,

impulsivo

e

falta

de

persistência da atenção. Os Transtornos de Conduta são caracterizados por
um padrão repetitivo e persistente de conduta antissocial, agressiva ou
desafiadora; envolve violação importante das expectativas sociais apropriadas
a idade do indivíduo. Transtorno desafiador de oposição é definido pela
presença de comportamento marcantemente desafiador, desobediente,
provocativo e ausência dos atos antissociais ou agressivos mais graves, que
violem a lei ou os direitos de outros. Transtorno de tique caracteriza-se pela
presença de tiques, tique é um movimento motor involuntário, rápido,
recorrente e não rítmico ou produção vocal de início súbito e sem propósito
aparente.
Duarte et al. realizaram uma revisão de estudos que estimaram taxas de
transtornos psiquiátricos em crianças na América Latina em 2003 e
observaram que as taxas de prevalência de doença mental na infância e
adolescência variaram de 15 a 23%, considerando-se apenas estudos de base
populacional de países da América Latina.(Duarte, Hoven et al. 2003)
As taxas de prevalência de doença mental em crianças e adolescentes
são muito variadas ao redor de todo mundo. A prevalência de transtornos
mentais em crianças e adolescentes medida através do Developmental and
Well-Being Assessment (DAWBA, um instrumento capaz de realizar
diagnósticos

psiquiátricos

segundo

as

classificações

diagnósticas

internacionais) variou de 2,2% numa amostra da Índia a 17,1% numa amostra
da Rússia.(Goodman, Heiervang et al. 2011)

Também existe uma grande

variedade de escalas e questionários utilizados nos diferentes países e grande
variação na maneira de definir a presença ou ausência de doença mental.
Como exemplo, alguns instrumentos levam em consideração a presença dos
sintomas suficientes para preencher os critérios diagnósticos, outros levam em
consideração também o grau de prejuízo imposto pelos sintomas na vida das
crianças, dos adolescentes e dos familiares. Existem ainda instrumentos de
rastreamento, os quais se propõem a diferenciar crianças em maior risco de
apresentar

doença

mental

ou

que

já

estejam

com

problemas

de

comportamento, mas incapazes de realizar diagnósticos psiquiátricos, como
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por exemplo, o Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) e o Children
Behavior Checklist (CBCL).

Duarte et al. já ressaltaram a escassez de

instrumentos diagnósticos atualizados e validados no Brasil na área de
psiquiatria da infância e adolescência.(Duarte and Bordin 2000)
A seguir apresentaremos alguns importantes estudos de prevalência
de transtorno mental em crianças e adolescentes, um dos critérios de inclusão
para seleção destes estudos foi a utilização de instrumentos padronizados e
validados para avaliação dos transtornos mentais.
Canino et al. conduziram um estudo transversal em Porto Rico para
avaliar a prevalência de doença mental na infância e adolescência utilizando o
instrumento “Diagnostic Interview Schedule for Children, version IV” (DISC-IV).
Os autores realizaram uma amostragem multi-estágio, sendo selecionadas
1886 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Observaram que 16,4% (IC 95%
14,1-19,0) da amostra apresentavam ao menos um diagnóstico psiquiátrico
segundo o DSM-IV, levando-se em consideração a limitação funcional. O
diagnóstico mais prevalente foi Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH), com 8,0% (IC 95% 6,6-9,8), seguido de Transtorno de
Oposição e Desafio (TOD), com 5,5% (IC 95% 4,3-7,0). (Canino, Shrout et al.
2004)
Fleitlich-Bilyk e Goodman realizaram um estudo transversal no sudeste
do Brasil, avaliando 1251 crianças de 7 a 14 anos provenientes de escolas
particulares e públicas, rurais e urbanas, onde aplicaram o instrumento
“Developmental and Well-Being Assessment” (DAWBA). A prevalência de
transtornos mentais diagnosticados através dos critérios diagnósticos do DSMIV foi de 12,7% (IC 95% 9,8-15,5). Os autores relataram 5,2% (IC 95% 3,4-7,0)
de prevalência de qualquer transtorno de ansiedade e 7,0% (IC95% 5,1-8,9)
de qualquer transtorno disruptivo (transtorno de oposicão e desafio e/ou
transtorno de conduta). (Fleitlich-Bilyk and Goodman 2004)
Goodman et al. realizaram um estudo transversal na Ilha da Maré na
Bahia, com 519 crianças e adolescentes de 5 a 14 anos (média de idade de 10
anos; DP= 2,8), cujas famílias, professores e os próprios adolescentes (>11
anos) responderam ao SDQ na fase inicial do estudo. Os autores encontraram
uma prevalência de qualquer diagnóstico psiquiátrico segundo o DSM-IV de
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7,0% (IC 95% 2,3%-11,8%), qualquer diagnóstico de transtorno emocional
(incluindo diversos transtornos de ansiedade e depressão) em 3,6% (IC 95%
0,2%- 7,0%) dos indivíduos; presença de algum diagnóstico de transtorno de
comportamento (incluindo transtorno de oposição e desafio e transtorno de
conduta) em 3,4% (IC 95% 0,1%-6,8%) e TDAH em 0,9% (IC 95% 0%-1,9%)
dos entrevistados. Verificaram também que TDAH e problemas de conduta
foram mais comuns em meninos e os sintomas emocionais mais freqüentes
em meninas. (Goodman, Neves dos Santos et al. 2005)
Paula et al. realizaram um estudo transversal em um município de
baixa renda – Embu - próximo a cidade de São Paulo, para estimar a
prevalência de problemas de saúde mental em crianças e adolescentes, com e
sem limitação funcional. Os autores avaliaram 479 crianças e adolescentes de
6 a 17 anos e utilizaram o instrumento Children Behavior Checklist (CBCL),
combinaram a informação dos pais e dos adolescentes, sem considerar o
prejuízo

global,

e

verificaram

uma

prevalência

de

problemas

de

comportamento de 24,6% (IC95% 20,7 – 28,5). Quando os autores
consideraram o prejuízo global, ou seja, os comprometimentos das
capacidades impostos pela sintomatologia, observaram uma prevalência de
problemas de comportamento de 7,3% (5,0-9,6). (Paula, Duarte et al. 2007)
Anselmi et al. conduziram um estudo transversal aninhado à Coorte de
Nascimentos de Pelotas de 1993, no sul do Brasil, e observaram que 10,8%
(IC 95% 7,1-14,5) dos adolescentes possuíam

no mínimo um transtorno

mental segundo o DSM-IV ou a CID-10. Os diagnósticos mais prevalentes
foram os transtornos de ansiedade, o transtorno de oposição e desafio, o
transtorno de conduta, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH) e os transtornos depressivos. Agrupando-se o TDAH, o transtorno de
oposição e desafio e o transtorno de conduta em transtornos de externalização
obtiveram uma prevalência agrupada de 8,5%, segundo os critérios do DSMIV, e de 7,1%, segundo a CID-10. (Anselmi, Fleitlich-Bilyk et al. 2010)
Silva et al.(Silva, Barbieri et al. 2011) relataram a prevalência de
doenças não comunicáveis no primeiro seguimento das coortes de São Luis do
Maranhão e de Ribeirão Preto realizado em 2004/ 2005, neste primeiro
seguimento avaliaram 673 crianças da coorte de São Luís e 790 crianças da
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coorte de Ribeirão Preto. A coorte de São Luis teve início em 1997 e a coorte
de Ribeirão Preto em 1994. Nas avaliações dos quesitos ligados a Saúde
Mental, os autores observaram um funcionamento cognitivo abaixo da média
(medido através do teste de Raven) mais prevalente em São Luís (28,9%) do
que em Ribeirão Preto (12,2%), os resultados fornecidos pelo desenho de
figuras humanas também apontou maior prevalência de quociente intelectual
abaixo da média em São Luís (34,2%) do que em Ribeirão Preto (21,5%). A
prevalência de problemas de comportamento, medido através do SDQ, foi de
47,4% em São Luís e de 38,4% em Ribeirão Preto. A prevalência de
depressão, segundo o “Children’s Depression Inventory”(CDI) foi três e meia
vezes maior em São Luís (21,6%) do que em Ribeirão Preto (6%). (Silva et al.,
2011)
O transtorno mental na infância e adolescência, mais do que muitas
outras doenças, possui custos duradouros para sociedade. O impacto na
sociedade é ampliado pela perda da produtividade econômica. Crianças com
depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e
transtorno de conduta têm maiores taxas de utilização do sistema de saúde.
(Hankin, Abramson et al. 1998; Scott, Knapp et al. 2001; Romeo, Byford et al.
2005) Eles também impõem custos a sociedade em termos de educação,
trabalho ao sistema judiciário e ao serviço social. (Mannuzza, Klein et al. 1998;
Knapp 2000) Crianças com psicopatologia frequentemente são muito
dependentes e exigem constante supervisão, fato que impede muitas mães de
trabalharem ou estudarem, gerando um custo indireto adicional a sociedade.
Estudos populacionais de crianças e adolescentes mostraram que os
transtornos mentais são mais freqüentes em meninos. (Almeida Filho & Borges
Bastos 1982; Bird, Canino et al. 1988) e em crianças de maior idade. (Bralio,
Seguel et al. 1987; Bird, Canino et al. 1988) Diversos estudos têm apontado
importante diferença entre os sexos na prevalência dos transtornos do
desenvolvimento, de internalização e de externalização. (Rescorla, Achenbach
et al. 2007) Na puberdade e adolescência, os meninos possuem mais
transtornos de externalização (Transtorno de conduta e transtorno de oposição
e desafio) e as meninas mais transtornos de internalização (ansiedade e
depressão). (Rescorla, Achenbach et al. 2007)
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Fleitlich e Goodman conduziram uma investigação epidemiológica de
saúde mental na infância, no sudeste do Brasil, e verificaram que pobreza,
doença mental na mãe e violência familiar estiveram fortemente associados
com uma maior probabilidade de doença mental em crianças de 7 a 14 anos
de idade. (Fleitlich and Goodman 2001)
Outras pesquisas demonstram que diversos eventos estressantes na
infância, tais como doença parental grave, doença mental nos pais, pais com
abuso de substâncias, violência familiar, abuso físico e sexual, morte de um
dos pais, divórcio e criminalidade parental predizem vários problemas
psiquiátricos ao longo da vida, incluindo depressão, ansiedade, abuso de
substâncias e transtornos de externalização. (Kessler, Davis et al. 1997;
Green, McLaughlin et al. 2010) A idade precoce de início da doença mental é
um fator fortemente associado à recorrência para muitos transtornos. (Boland
& Keller 2002) Indivíduos expostos a ambientes traumáticos tipicamente
mostram uma gama variada de respostas, desde ausência de reação até
transtorno de estresse pós traumático grave ou transtorno de conduta,
levantando a questão sobre quais fatores estariam envolvidos na produção de
resiliência ou de vulnerabilidade. (Yehuda, Flory et al. 2006; Green,
McLaughlin et al. 2010)
Pesquisas recentes têm enfatizado o papel da genética na
vulnerabilidade individual a uma grande variedade de doenças psiquiátricas,
assim como ao poderoso efeito dos estressores e o seu acúmulo, como
potenciais gatilhos na manifestação dos transtornos psiquiátricos.
Kendler postula que muitos genes pleiotropicamente influenciam o
risco para múltiplos transtornos mentais. (Kendler 2005) Estudos em adultos
com transtorno mental apontam que a depressão maior e o transtorno de
ansiedade generalizada são influenciados por genes comuns, assim como o
comportamento anti-social e múltiplas formas de abuso de substâncias. Estes
achados levaram a pensar que poderia haver dois grandes grupos de fatores
genéticos responsáveis pela maior parte da variância genética nos transtornos
mentais: um fator de internalização (ansiedade e depressão) e um fator de
externalização (problemas de conduta, personalidade anti-social e abuso de
substâncias). (Krueger and Markon 2006) Lahey et al. postularam que existem
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três padrões de pleiotropismo. Além dos grupos de internalização e
externalização citados anteriormente, haveria um fator genético global que
influenciaria a variabilidade em todas as onze psicopatologias da infância e
adolescência avaliadas. Sendo assim, os dois grandes grupos fenotípicos
encontrados nos adultos também se aplicariam às crianças e adolescentes,
mas nesta faixa etária haveria ainda um terceiro fator global influenciando os
dois grandes grupos e permitindo a manifestação simultânea de ambos, o que
acontece com muita freqüência. (Lahey, Van Hulle et al. 2011)
Os atuais achados sugerem que o desenvolvimento na infância é
estritamente conectado a fenótipos psiquiátricos ao longo da vida. Apesar de
estarmos longe de uma compreensão plena das trajetórias da saúde mental,
alguns resultados iniciais documentam continuidades homotípicas (ex:
depressão na adolescência e depressão na vida adulta) e heterotípicas da
infância para vida adulta (ex: transtorno de oposição e desafio na infância e
depressão na vida adulta). (Salum, Polanczyk et al.2010)
O desenvolvimento estrutural, funcional e comportamental do cérebro
humano emerge como um diálogo entre a herança genética da criança e o
ambiente em que ela vive. A compreensão de como estes fatores interagem
em diferentes pontos durante o desenvolvimento pode ajudar a identificar
como e quando intervir de forma que as crianças possam atingir seu pleno
potencial. Entretanto, estabelecer as ligações entre fatores de risco específicos
e os resultados no desenvolvimento tem se mostrado extremamente
desafiador. Pesquisas dos transtornos complexos do neurodesenvolvimento
como a esquizofrenia, o autismo e o TDAH apontaram que uma única
síndrome clínica pode estar associada com uma grande variedade de fatores
de risco genéticos, sugerindo que pode haver múltiplos caminhos do
nucleotídeo ao comportamento. (Owen, Craddock et al. 2005; Samaco, Hogart
et al. 2005; Abrahams and Geschwind 2008; Welsh-Bohmer 2008)
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2. Revisão bibliográfica: Principais fatores associados aos transtornos
mentais na infância
A revisão bibliográfica foi realizada nos bancos de dados bibliográficos
PubMed, Lilacs e Web of Science. Utilizou-se também a opção “ver artigos
relacionados” no PubMed e revisão das referência disponíveis nos artigos
elegíveis. Como recurso adicional foi realizada a busca no Google Acadêmico
para localizar outras publicações sobre o tema de pesquisa.
A estratégia de busca para identificação de estudos sobre o tema
desta pesquisa incluiu a utilização do “Medical Subject Heading” (MeSH) e dos
“Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).
Inicialmente foram realizadas buscas mais abrangentes com os termos:
•

child mental disorders OR child mental health AND cohort studies

•

child mental disorders OR child mental health AND epidemiologic
research design

•

child mental disorders OR child mental health AND risk factors

Posteriormente para os principais fatores de risco de transtorno mental foram
realizadas buscas específicas. Por exemplo:
•

smoke (MeSH) AND pregnancy (MeSH) AND “attention deficit
disorders”

•

birthweight AND (“mental health” OR “childhood mental disorders”)

•

“late preterm” AND (“mental health” OR “child mental disorders”)

•

(“late preterm” OR “early term”) AND (“mental health problems” OR “child
mental disorders”)

•

“maternal age” AND (“offspring´s mental health” OR “child mental
disorders”)

•

“maternal mental health” AND “offspring's mental health”
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Conforme já apresentado na introdução deste projeto, os variados
fatores de risco conhecidos para transtornos mentais comumente ocorrem
simultaneamente nos mesmos indivíduos e nas mesmas famílias, sendo a
descrição de cada risco separadamente aqui apresentada puramente
teórica.

2.1 Uso de substâncias durante a gravidez
2.1.1 Tabaco

Efeitos em animais
Estudos em animais mostraram que a relação entre nicotina e
alterações no desenvolvimento é possivelmente causal e que a exposição
pré-natal a nicotina causaria anormalidades da proliferação e diferenciação
celular levando a limitação no número de células e atividade sináptica
alterada. (Ernst, Moolchan et al. 2001) Possivelmente, estas alterações
funcionais e estruturais no desenvolvimento também ocorram no cérebro
humano.

Exposição pré- e pós-natal ao fumo
O fumo materno durante a gestação leva a restrição no crescimento
intra-uterino, morbidade e mortalidade perinatal. (Abel 1980; Lieberman,
Gremy et al. 1994) As conseqüências no desenvolvimento neurológico da
exposição pré-natal a nicotina são, apesar de um grande corpo de
pesquisas, menos claras nos humanos. Efeitos diretos e indiretos dos
produtos do cigarro no desenvolvimento do cérebro fetal têm sido propostos
por vários autores. (Abel 1980; Perkins, Sexton et al. 1994; Slotkin 1998)
Estudos epidemiológicos apontaram que fumar durante a gestação
poderia causar mudanças sutis no desenvolvimento neurológico e no
comportamento das crianças, tais como uma redução geral na capacidade
intelectual e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
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(Weissman, Warner et al. 1999) Há evidências de um papel etiológico da
exposição pré-natal ao cigarro e o início do comportamento anti-social. Foi
observada uma relação dose-resposta entre fumar na gestação e a
ocorrência de prisão criminal e hospitalizações psiquiátricas por abuso de
substâncias nos filhos. (Gatzke-Kopp and Beauchaine 2007)
No estudo de Brion et al. comparando a coorte ALSPAC (Avon
Longitudinal Study of Parents and Children) de Bristol com a Coorte de
Nascimentos de Pelotas de 1993, observaram nas análises não ajustadas,
que o fumo materno durante a gestação esteve associado a um aumento
nos sintomas de hiperatividade, problemas de conduta, problemas de
externalização e dificuldades com os pares. Nas análises ajustadas para
psicopatologia parental, fatores socioeconômicos e fumo materno e paterno,
apenas a associação com problemas de externalização e conduta
persistiram em ambas as coortes. O risco de problemas de conduta nos
filhos de mães fumantes foi maior que nos filhos de mães não fumantes: na
coorte de ALSPAC observou-se um OR=1,24 (IC 95% 1,07-1,46) e na de
Pelotas, um OR=1,82 (IC 95% 1,19-2,78). (Brion, Victora et al. 2010)
Roza et al. em uma coorte de 4329 crianças nascidas em Rotterdam,
entre abril de 2002 e janeiro de 2006, estudaram a associação entre fumo
materno e paterno durante a gestação e a presença de problemas de
comportamento, através do Children Behavior Checklist (CBCL), aos 18
meses de idade das crianças. Em análises ajustadas apenas para idade e
sexo, observaram que as crianças de mães que permaneceram fumando
durante a gravidez tiveram um maior risco de problemas totais (OR=1,59; IC
95% 1,21-2,08) e problemas de externalização (OR=1,45; IC 95% 1,151,84), comparado com as crianças de mães que nunca fumaram. Entretanto,
quando os autores controlaram esta associação para país de origem (maior
risco seria ser imigrante), escolaridade dos pais, renda familiar e presença
de sintomas psiquiátricos nos pais, a associação entre fumo materno
durante a gravidez e problemas de comportamento nos filhos desapareceu.
Os autores observaram que as crianças filhas de pais que fumavam dentro
de casa também apresentavam um aumento no total de problemas de
comportamento (OR=1,66; IC 95% 1,14-2,42), quando comparadas às
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crianças cujos pais não fumavam dentro de casa, relatando que,
possivelmente,

características

parentais

explicariam

o

efeito

desta

associação. (Roza, Verhulst et al. 2009)
Uma das explicações alternativas para a associação da mãe fumar
durante o período pré-natal com problemas no neurodesenvolvimento dos
filhos centra-se no epifenômeno do fumar em si e envolve psicopatologia
parental, baixo status socioeconômico, co-abuso de outras substâncias e
cuidado pré-natal inadequado. (Ernst, Moolchan et al. 2001)
Braun et al. realizaram um estudo para avaliar a associação da
exposição ao fumo de tabaco e ao chumbo ambiental com a presença de
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) usando dados do
“National Health and Nutrition Examination Survey” de 1999–2002,
EUA.(Braun, Kahn et al. 2006) A exposição pré natal e pós natal ao tabaco
foram baseadas no relato dos pais e a exposição ao chumbo, verificada
através da medida da concentração no sangue. O TDAH foi definido pelo
uso atual de medicação estimulante e o relato dos pais de um diagnóstico de
TDAH feito por médico ou profissional de saúde. Nas análises ajustadas, a
exposição pré natal ao tabaco e a concentração de chumbo no sangue
foram preditores significativos de TDAH nas crianças de 4 a 15 anos. Para a
exposição pré natal ao tabaco observaram um OR ajustado de 2,5 (IC 95%
1,2-5,2). Também observaram uma relação dose-resposta na associação
entre exposição ao chumbo e TDAH, quando a concentração de chumbo
estava entre 0,8 e 1,0 µ/dl o OR ajustado observado foi de 1,1 (IC95% 0,4 –
3,4); quando a concentração de chumbo estava entre 1,1 e 1,3 µ/dl, o OR
ajustado foi de 2,1 (IC95% 0,7 – 6,8); quando a concentração de chumbo
estava entre 1,4 e 2,0 µ/dl, o OR ajustado foi de 2,7 (IC95% 0,9 – 8,4) e
quando > 2,0 µ/dl, o OR ajustado foi de 4,1 (IC95% 1,2 – 14,0). Os autores
não observaram associação significativa entre a exposição pós natal ao
tabaco (medida pela presença de um fumante em casa) e a ocorrência de
TDAH nas crianças [OR ajustado 0,6 (IC 95% 0,3-1,3); p= 0,224]. (Braun,
Kahn et al.)
Os estudos mais recentes têm ressaltado a importância da
informação sobre psicopatologia parental, em especial no esclarecimento da
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relação entre fumo na gestação e TDAH, uma vez que este transtorno
possui forte componente genético e muitas vezes os portadores de TDAH
fumam para ajudar a controlar os sintomas da doença.

2.1.2 Álcool

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o abuso de álcool
constitui um sério problema de saúde pública no mundo, responde por 4%
dos gastos globais, um prejuízo comparável às mortes e deficiências
atribuídas ao uso do tabaco e à hipertensão. (World Health Organization
(WHO) 2004) A dependência de álcool é um transtorno fenotipicamente
heterogêneo que afeta famílias e possui alta influência genética. Estudos em
gêmeos e em crianças adotadas têm mostrado que 40 a 60% da variância
fenotípica é devida a fatores genéticos. (World Health Organization (WHO)
2004)
Efeito em animais
Uma pesquisa realizada por Furumiya e Hashimoto, no Japão, sobre
o efeito do álcool durante a sinaptogênese de fetos de ratos apontou déficit
no aprendizado espacial, não se observando melhora com o crescimento e
postulando-se como mecanismo causal a apoptose de neurônios cerebrais
causada pelo etanol. (Furumiya and Hashimoto 2011)
Guo et al. observaram que a exposição pré-natal ao etanol diminui a
expressão e a função do complexo de ligação protéica (histona) nos
neurônios de Purkinje do córtex cerebelar em desenvolvimento, podendo
desta forma estar associado ao déficit de coordenação motora presente na
síndrome alcoólico fetal. (Guo, Crossey et al.)
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Efeitos pré e pós-natais
Existem diversas publicações de estudos sobre a associação entre o
consumo de álcool materno durante a gestação e pobre desempenho
neurocomportamental nas crianças. (Paley 2009). Ao nascimento há sinais
de disfunção do sistema nervoso central naqueles bebês de mães que
ingeriram grande quantidade de álcool durante a gestação, há relatos de
instabilidade autonômica, irritabilidade, hipotonia, habituação lenta, baixo
nível de vigilância, aumento da atividade e alterações no padrão de sono.
(Mattson and Riley 1998; McGee and Riley 2007)
A síndrome alcoólica fetal é considerada a principal causa de déficit
no desenvolvimento com causa conhecida.

Tem-se observado que o

prejuízo persiste ao longo da vida. (Paley 2009) As dificuldades
comportamentais continuam durante a infância com déficits na atenção
sustentada, reatividade emocional, hiperatividade e irritabilidade. (Kelly, Day
et al. 2000)
Um estudo prospectivo com 636 crianças que foram expostas ao
consumo leve a moderado de álcool antes do nascimento revelou uma
associação entre a exposição intra-útero ao álcool e altas taxas de
problemas de internalização (depressão e ansiedade) aos 10 anos. (Leech,
Larkby et al. 2006)
Atualmente, está bem estabelecido que crianças de pais alcoolistas
sejam mais vulneráveis a problemas de comportamento, distúrbios
psiquiátricos, abuso de substâncias (incluindo início precoce de uso do
álcool) e problemas inerentes ao uso persistente de álcool. (Jackson, Sher et
al. 2000; Jacob and Windle 2000; Chassin, Fora et al. 2004)
Diferentes pesquisas têm apontado que as crianças filhas de pais
(homens) alcoolistas possuem altas taxas de problemas de comportamento
externalizante e descontrole de impulsos. (Blackson 1994; Jacob and Windle
2000; DeLucia, Belz et al. 2001; Edwards, Eiden et al. 2006) Alguns autores
questionam diferentes fatores mediadores para este desfecho de problemas
comportamentais nas crianças filhas de pais alcoolistas, alguns dos quais
dizem respeito ao desafio de criar os filhos com tamanha dificuldade
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emocional. Isto implicaria em uma dificuldade de vínculo entre a mãe e o
bebê, o que por si só poderia gerar depressão ou transtornos externalizantes
na criança, a médio e longo prazo. Dentro desta linha, questiona-se ainda o
parco preparo psicológico das mães que ingeriram álcool durante a
gestação, o que implicaria em um comprometimento na execução do papel
de mãe. Soma-se a isto o grande número de mães alcoolistas com alguma
outra psicopatologia, sem companheiros, sem escolaridade formal e sem
suporte social adequado.

2.1.3 Outras substâncias

Minnes et al relataram que as crianças filhas de mães usuárias de
cocaína durante a gestação apresentaram atraso na aquisição da linguagem
e déficit cognitivo. (Minnes, Singer et al. 2008) Accornero et al. avaliaram a
relação entre exposição pré-natal a cocaína e o comportamento dos filhos,
utilizando dados de 407 crianças afro-americanas, 210 expostas a cocaína e
197 não expostas. Os pais responderam o instrumento Children Behavior
Checklist (CBCL) quando os filhos tinham 7 anos de idade. Os autores
verificaram que as mães usuárias de cocaína freqüentemente também
fizeram uso de álcool, tabaco e/ou maconha durante a gestação. Sendo
assim, nas análises, controlaram para estas variáveis. Os autores relataram
que não houve associação entre o consumo de cocaína durante a gestação
e problemas de internalização ou de externalização nos filhos. Os autores
argumentam que esta aparente ausência de problemas pode ser porque
grande parte destas crianças possuía outros cuidadores principais que não
as mães. (Accornero, Anthony et al. 2006)
Steinhausen et al. avaliaram o desenvolvimento de 61 crianças
(média de idade de 5,1 anos, DP 3,1 anos) cujas mães eram dependentes
de substâncias e faziam parte de um programa de tratamento residencial, na
Suiça. Os autores observaram que, em média, estas crianças apresentaram
desempenho no coeficiente intelectual significantemente abaixo dos padrões
populacionais e houve um excesso de crianças com funcionamento
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intelectual subnormal. As substâncias mais fortemente relacionadas a estes
desfechos foram a heroína e a metadona. (Steinhausen, Blattmann et al.
2007)

2.2 Prematuridade
2.2.1 Recém nascidos pré-termo
Crianças nascidas pré-termo (idade gestacional < 37 semanas)
apresentam risco aumentado para trajetórias atípicas do desenvolvimento
cognitivo

e,

frequentemente,

desenvolvem

problemas

de

atenção,

dificuldades de linguagem e pobre desempenho escolar. O nascimento
prematuro tem um grande impacto no desenvolvimento cerebral, já que o
sistema nervoso central não está ainda preparado para funcionar
independentemente, fora do ambiente uterino. (Cherkes-Julkowski 1998)
Estudos de neuroimagem têm apontado alterações anatômicas no
cérebro dos recém nascidos pré-termo, tais como diminuição do hipocampo,
diminuição da relação entre substância cinzenta/branca e cerebelo menor.
(Allin, Henderson et al. 2004; Limperopoulos, Soul et al. 2005) Recém
nascidos pré-termo possuem risco aumentado de complicações neonatais,
como hemorragia intraventricular, sepsis, complicações metabólicas e
doença pulmonar crônica. Evidências de modelos experimentais mostram
que estes fatores podem precipitar a morte neuronal em cérebros imaturos.
(Bhutta, Cleves et al. 2002)
Aarnoudse-Moens et al. realizaram uma metanálise dos estudos
publicados

entre

1998

e

2008

em

que

analisaram

desfechos

neurocomportamentais em crianças nascidas muito prematuras ou com
muito baixo peso (peso ao nascimento menor de 1500g). De todos os
problemas de comportamento avaliados (TDAH, problemas de internalização
e problemas de externalização), os problemas de atenção foram os mais
pronunciados em recém nascidos de muito baixo peso ao nascer.
(Aarnoudse-Moens, Weisglas-Kuperus et al. 2009)
33!
!

!

34!

Bhutta et al. realizaram uma metanálise dos desfechos cognitivos e
comportamentais de crianças que haviam nascido pré-termo, com o intuito
de estimar o efeito da prematuridade na cognição e no comportamento em
idade escolar. Revisaram 227 estudos e selecionaram dados cognitivos de
quinze estudos e dados sobre comportamento de dezesseis. Observaram
que o nascimento prematuro esteve associado com risco aumentado de
TDAH e outros transtornos comportamentais na idade escolar. Crianças
nascidas pré-termo apresentaram aumento nos problemas de externalização
ou de internalização em treze dos dezesseis estudos analisados. Dez dos
quinze estudos que analisaram TDAH verificaram que as crianças pré-termo
tiveram uma prevalência significativamente maior de problemas de atenção
quando comparadas com as nascidas a termo. Os autores relataram um
risco relativo combinado de 2,64 (95% IC 1,85-3,78) para desenvolver TDAH
nas crianças pré-termo. Nove dos treze estudos encontraram uma
prevalência significativamente maior de sintomas de externalização nas
crianças prematuras, enquanto nove de doze estudos encontraram uma
prevalência significativamente maior de sintomas de internalização nos pré
termo, em comparação aos controles. (Bhutta, Cleves et al. 2002)
Anneloes L. van Baar et al. avaliaram 377 crianças com nascimento
entre 32 e 36 semanas completas de gestação (média de 34,7 semanas)
sem necessidade de cuidado intensivo neonatal e sem malformação
congênita, e compararam a 182 crianças nascidas a termo. Todas as
crianças foram avaliadas aos oito anos de idade quanto à presença de
problemas de comportamento e TDAH. Observaram que 7,7% das crianças
nascidas entre 32 e 36/7 semanas estavam em escolas de educação
especial, taxa muito superior aos 2,8% das crianças da população geral
holandesa daquela idade. A repetência escolar foi observada em 19% do
grupo de crianças pré termo e em apenas 8,8% das crianças a termo
(p<0,001). Em relação ao comportamento, verificaram maiores problemas de
internalização nos prematuros que nos nascidos a termo (27% versus 17%,
p <0,05). As mães reportaram maiores escores de problemas de
comportamento nas crianças pré termo nas escalas de ansiedade e
depressão,

queixas

somáticas,

problemas

sociais,

problemas

de
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pensamento, problemas de atenção e comportamento agressivo. Os
professores observaram mais problemas de comportamento nas crianças
prematuras nas escalas de ansiedade e depressão, queixas somáticas e
competências sociais do que nas crianças nascidas a termo. (van Baar,
Vermaas et al. 2009)
2.2.2 Recém nascidos pré-termos tardios
Morse et al. avaliaram diferentes desfechos escolares ente crianças
pré escolares nascidas a termo (entre 37 0/7 e 41 6/7 semanas, N = 152661)
e prematuras tardias (ente 34 0/7 e 36 6/7 semanas, N =7152) e verificaram
que o risco para atraso no desenvolvimento ou a presença de necessidades
especiais foi

36% maior entre os prematuros tardios do que entre os

nascidos a termo (RR ajustado= 1,36; IC 95% 1,29-1,43). O risco de
necessidade de afastamento da pré escola foi 19% maior entre os
prematuros tardios. Os riscos de indicação de repetência na pré-escola,
necessidade de educação especial e inadequação no pré maternal aos três
e quatro anos foram 10 a 13% maiores entre os prematuros tardios, quando
comparados aos nascidos a termo. (Morse, Zheng et al. 2009)
Petrini et al. em uma coorte histórica com dados de prontuários de
hospitalizações e ambulatoriais do Northern California Kaiser Permanente
Medical Care Program para avaliar o risco dos prematuros moderados e
tardios (≥ 30 semanas,

N= 141321) de desenvolver paralisia cerebral,

retardo mental e transtornos convulsivos no início da infância. Os autores
verificaram que a menor idade gestacional esteve associada a um aumento
na incidência de paralisia cerebral e retardo mental, mesmo naquelas
crianças nascidas entre 34 a 36 semanas de gestação. Os recém nascidos
prematuros tardios (com 34 a 36 semanas completas de idade gestacional)
apresentaram maior risco que os nascidos a termo de serem diagnosticados
com paralisia cerebral (RR=3,39; IC 95% 2,54-4,52) e retardo mental
(RR=1,25; IC 95% 1,01-1,54). (Petrini, Dias et al. 2009)
No entanto, outros autores não encontraram diferenças no
desenvolvimento entre pré-termos tardios e crianças a termo. Gurka et al.
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não observaram diferença no desenvolvimento cognitivo, comportamental e
sócio-emocional ao longo da infância entre as crianças nascidas entre 34 e
36 semanas completas de idade gestacional, quando comparadas com
crianças nascidas a termo. (Gurka, LoCasale-Crouch et al. 2010)
Baron et al. avaliaram a memória de localização espacial de crianças
pré-escolares nascidas pré termo, prematuras tardias e nascidas a termo e
observaram diferença apenas entre os recém nascidos prematuros em geral
e os recém-nascidos a termo, não encontrando diferença entre os recém
nascidos prematuros tardios e aqueles nascidos a termo. (Baron, Erickson et
al. 2010) Estes mesmos autores realizaram estudo semelhante avaliando
crianças nascidas entre 34 e 36 semanas de gestação, mas que tiveram
complicações e necessitaram de cuidados intensivos, e observaram prejuízo
na função visuo-espacial, na função executiva e na fluência verbal. (Baron,
Erickson et al. 2009)

2.3 Baixo peso ao nascer (BPN) e Restrição do crescimento intrauterino (RCIU)
Breslau et al. avaliaram 823 crianças nascidas entre 1983 e 1985 em
regiões urbanas e suburbanas do Sudeste de Michigan, EUA, (473 crianças
com BPN - <2500g - e 350 crianças com peso normal). Foram avaliadas aos
6/7 anos, usando o instrumento Schedule for children-Parent version (DISCP) baseado nos critérios diagnósticos do DSM-III-R. As crianças foram
avaliadas quanto à presença de Fobia simples, Ansiedade excessiva,
Ansiedade de separação, Transtorno de oposição e desafio (TOD) e
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Também
obtiveram

parecer

dos

professores

quanto

aos

problemas

de

comportamento. Os autores observaram que o BPN esteve associado com
TDAH, mas não com transtornos de ansiedade ou TOD e ressaltaram ainda
que a associação foi mais forte na população urbana do que na suburbana.
Os dados obtidos da observação dos professores reforçaram a associação
entre crianças de baixo peso e problemas de atenção. (Breslau, Brown et al.
1996)
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Gallo et al. avaliaram a relação entre o peso ao nascer e problemas
de saúde mental aos 11 anos de idade, analisando os dados de 4358
crianças acompanhadas desde o nascimento na Coorte de Nascimentos de
Pelotas de 1993, Brasil, utilizando o escore total do instrumento Strengths
and Difficulties Questionnaire (SDQ). Os autores observaram uma
prevalência de problemas de comportamento de 32% na população
estudada (IC95% 31-33%). Após ajuste para potenciais fatores de confusão
(renda familiar, escolaridade materna, idade da mãe na época do
nascimento, cor da pele da mãe, estado civil, fumo e álcool na gestação,
paridade, sexo da criança, idade gestacional e saúde mental da mãe aos 11
anos da criança) verificaram que aquelas crianças nascidas com peso e
índice de massa corporal (IMC) menor que dois desvios-padrão para os
escores

Z

de

peso

e

IMC

para

idade

apresentavam

um

risco

respectivamente 27% (IC 95% 7 - 49) e 29% (IC 95% 10-51) maior de
apresentar problemas de saúde mental aos 11 anos do que aquelas
nascidas com escores antropométricos normais. (Gallo, Anselmi et al. 2011)
Com o intuito de testar a associação entre o BPN e o
desenvolvimento de esquizofrenia na vida adulta, Abel et al. fizeram um
levantamento de todos os nascidos vivos (total de

1,49 milhões), não

gemelares, da Suécia (de 1973 a 1984) e da Dinamarca (de 1979 a 1986).
Posteriormente, cruzaram esses dados com os registros nacionais de
internação psiquiátrica até 31 de dezembro de 2002, na Suécia e 30 de
junho de 2005, na Dinamarca. Os autores confirmaram a associação de BPN
e esquizofrenia e observaram uma tendência linear de aumento do risco de
esquizofrenia conforme diminuía o peso ao nascer. Considerando o peso ao
nascer entre 3500 a 3999g como categoria de referência, o peso entre 2000
e 2499g teve um OR= 1,44 (IC 95% 1,24-1,67); 1500 e 1999, um OR=1,94
(IC 95%: 1,53-2,47); e entre 500 e 1499, um OR= 1,66 (IC 95%: 1,14-2,42),
sendo todos ajustados para país de nascimento, ano de nascimento e sexo.
Os autores observaram associação entre baixo peso para idade gestacional
ao nascer (menos que 2 desvios-padrão) e a ocorrência de algum
diagnóstico psiquiátrico (OR=1,35; IC 95% 1,29-1,42);
esquizofrenia (OR=1,34; IC

ocorrência de

95% 1,14-1,58); Transtornos do humor
37!

!

!

38!

(OR=1,16; IC 95% 1,02-1,31); Transtorno de uso de álcool e outras
substâncias (OR=1,36 ; IC 95% 1,27-1,46) e Transtornos somatoformes e
relacionados ao stress (OR=1,32; IC 95% 1,20-1,46). Verificaram também
associação entre prematuridade e a ocorrência de algum diagnóstico
psiquiátrico (OR=1,25; IC 95% 1,19-1,32). Os autores controlaram para a
ocorrência de alguma internação psiquiátrica ao longo da vida das mães e
situação de trabalho dos pais e a associação acima descrita se manteve.
(Abel, Wicks et al. 2010)
No estudo de Wiles et al. foi investigada a associação entre a RCIU
e problemas de comportamento (avaliados pelo SDQ), nas 4813 crianças da
coorte de ALSPAC. Os autores observaram, nas análises ajustadas apenas
para sexo e idade gestacional, que cada acréscimo de 0,5kg no peso de
nascimento associou-se a 11% de redução no odds de ter dificuldades no
comportamento aos 81 meses de idade (OR=0,89; IC 95% 0,84-0,95). No
entanto, após acrescentarem peso e comprimento ao nascimento no
modelo, esta associação perdeu significância estatística (OR=0,99, IC 95%
0,91-1,09).

Ao estudar o comprimento ao nascimento, os autores

observaram que um desvio-padrão de aumento no comprimento ao
nascimento (2cm) esteve associado a uma redução de 14% no odds de ter
problemas comportamentais aos 81 meses de idade (OR=0,86; IC 95%
0,79-0,95). (Wiles, Peters et al. 2006)
2.4 Posição Socioeconômica familiar
A posição socioeconômica familiar está influenciada principalmente
pela escolaridade dos pais, a renda familiar, a situação de trabalho de
ambos, se estão ativos, afastados ou desempregados, o cargo que exercem
e a classe social a que pertencem.
Van Oort et al. avaliaram a associação entre as diferenças
socioeconômicas em amostras populacionais da Holanda e dos EUA e a
ocorrência de problemas emocionais e comportamentais nas crianças e
adolescentes. Os autores utilizaram dados de 833 crianças e adolescentes
americanas e 708 holandesas e as acompanharam dos 8 aos 16 anos
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avaliando os problemas emocionais e de comportamento através do
instrumento CBCL. Observaram que, tomando-se como referência a classe
social mais alta, pertencer às classes socioeconômicas mais baixas predizia
altos escores nas subescalas de isolamento (OR=1,43; IC 95% 1,03-1,97),
comportamento agressivo (OR=1,81; IC 95%1,28-2,55), problemas de
pensamento (OR=2,03; IC 95% 1,41-2,93) e problemas de atenção
(OR=1,40; IC 95% 1,01-1,96), após agruparem os dados de ambas as
amostras (americana e holandesa) e controlarem para o país de origem,
sexo e idade. Não observaram interação com idade ou sexo. (van Oort, van
der Ende et al. 2011)
Reijneveld et al. conduziram um estudo para avaliar a associação
entre pobreza e a ocorrência de problemas psicossociais em uma amostra
nacional representativa da Holanda, composta por 4480 crianças e
adolescentes de 4 a 16 anos de idade, provenientes de serviços de atenção
aos escolares. Os pais relataram os problemas de comportamento dos filhos
através do instrumento CBCL e os profissionais dos serviços de atenção aos
escolares examinaram as crianças e entrevistaram os pais. As taxas de
prevalência de problemas psicossociais foram maiores nas famílias com pais
de baixa escolaridade e com baixa renda mensal. Nas análises de regressão
logística multinível observou-se que a prevalência de problemas de
comportamento foi maior nas áreas de maior privação social, tanto nas
análises brutas (OR= 1,93; IC95% 1,41-2,64) quanto nas ajustadas para
características estruturais familiares, escolaridade parental, emprego e etnia
(OR=1,67; IC 95% 1,20-2,32). A diferença observada foi maior nos
problemas de externalização (OR bruto=1,88; IC 95% 1,45-2,43 e OR
ajustado=1.69; IC 95% 1,30-2,21) do que nos problemas de internalização
(OR bruto=1,58; IC 95% 1,15-2,17 e OR ajustado= 1,35; IC 95% 0,97-1,88).
(Reijneveld, Brugman et al. 2005)
Anselmi et al. realizaram um estudo transversal aninhado a uma
coorte de nascimentos avaliando a prevalência de doenças mentais comuns
(excluindo-se os transtornos mentais mais graves como os psicóticos e o
uso de sustâncias, entre outros) dentre os adultos aos 22 anos pertencentes
a Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1982. Os autores observaram uma
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prevalência de doença mental comum de 28% (26,7-29,4), sendo 32,8%
(30,8-34,8) nas mulheres e 23,5% (21,8-25,3) nos homens. Observaram nas
análises ajustadas (para escolaridade materna, cor da pele e renda familiar
ao nascimento) que aqueles indivíduos que sempre foram pobres
apresentaram aproximadamente 60% mais risco de apresentar um
transtorno mental comum do que aqueles que nunca foram pobres (PR=1.59
IC 95% 1,30-1,95, p<0,001). Aqueles indivíduos que se tornaram pobres na
juventude possuíam 46% mais risco de apresentar um transtorno mental
comum do que aqueles que nunca foram pobres (PR=1.46 IC95% 1,201,70). (Anselmi, Barros et al. 2008)
Edward Jarvis, em seu estudo publicado em 1855, relatou que os
transtornos psiquiátricos ocorriam 64 vezes mais em pobres do que em
ricos. (Jarvis 1855) Ainda hoje esse estudo é base para a discussão de duas
distintas teorias que tentam explicar esse fenômeno, a seleção social e a
causalidade social. A teoria da seleção social supõe que pessoas
geneticamente predispostas a desenvolver transtornos mentais mergulham
para dentro da pobreza ou não conseguem sair dela; já a teoria da
causalidade social atribui a maior freqüência de transtorno mental entre os
pobres à forte relação entre a pobreza e as adversidades/ stress. Ambas as
teorias propõem que existe uma relação inversa entre a classe
socioeconômica e a prevalência de transtorno mental. (Faris and Dunham
1939; Hollingshead and Redlich 1958; Srole, Langner et al. 1962; Leighton,
Harding et al. 1963) Hipóteses mais recentes utilizam ambas as teorias, da
seleção social e da causalidade social para explicar o desenvolvimento dos
transtornos mentais. As duas teorias são válidas e se aplicam a diferentes
transtornos mentais.
Dohrenwend et al. avaliaram quais dessas duas teorias melhor
explicariam a forte associação entre pobreza e transtorno mental. Com esse
objetivo, estudaram uma coorte de 4914 jovens israelenses, filhos de pais
europeus e de pais do norte da África, com a hipótese de que o segundo
grupo foi mais exposto a discriminação e portanto sofreu mais stress.
Verificaram que ambas as teorias (da seleção social e da causalidade social)
são úteis para explicar a origem de diferentes transtornos psiquiátricos. A
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esquizofrenia foi mais freqüente entre os judeus de origem européia e foi
melhor explicada pela seleção social. A depressão foi mais prevalente entre
as mulheres com pais provenientes do Norte da África. O transtorno de uso
de substâncias e o transtorno de personalidade anti-social foram mais
prevalentes nos homens com pais provenientes do norte da África. Os
autores postularam que a depressão nas mulheres, o transtorno de uso de
substâncias e a personalidade anti-social nos homens são melhor explicados
pela causalidade social. (Dohrenwend, Levav et al. 1992)
Costello et al. avaliaram 1420 crianças de 9 a 13 anos de zona rural,
anualmente, por 8 anos, e verificaram que as crianças vivendo na pobreza
foram mais susceptíveis do que as crianças que não viviam na pobreza a
apresentar um transtorno psiquiátrico (22% versus 15%, respectivamente; p
< 0.001). No entanto, após a instalação de um cassino, o nível
socioeconômico de cerca de 50% dos habitantes da região subiu e, entre
estes, houve uma redução importante nos sintomas comportamentais
(referidos no DSM-IV como transtorno opositor desafiante e transtorno de
conduta), mas não nos sintomas emocionais (correspondentes aos
transtornos de ansiedade e depressão no DSM-IV). (Costello, Compton et al.
2003) Estes achados suportam a hipótese de uma causa social para os
problemas comportamentais e geram diversos questionamentos sobre os
motivos da persistência dos sintomas emocionais. Pode-se pensar que os
sintomas emocionais seriam mais afetados pela seleção social, assim teriam
maior influência genética do que os problemas comportamentais, por isso
não melhoraram com o aumento da renda familiar. Pode-se ainda supor que
as alterações do ambiente familiar associadas ao desenvolvimento de
sintomas emocionais persistem por mais tempo do que as alterações
associadas

aos

problemas

comportamentais,

assim

a

melhora

do

comportamento aparece antes da melhora dos sintomas emocionais.
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2.5 Idade materna e paterna
A idade em que os pais concebem os filhos possui um impacto na
capacidade cognitiva e no risco para doença mental nos futuros filhos. O
risco parece ser curvilinear, com os extremos de idade associados com
menor inteligência e com aumento na prevalência de alguns transtornos
neuropsiquiátricos. (Shaw, Gilliam et al. 2011)
Durkin et al. avaliaram o efeito da idade materna e paterna no risco
de apresentar transtorno do espectro autista. Utilizaram dados de 10 locais
dos EUA que participavam do Centers for Disease Control and Prevention’s
Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. Nas análises
ajustadas para sexo, idade gestacional, peso ao nascimento conforme idade
gestacional, nascimento múltiplos, etnia e escolaridade materna, observaram
que a idade materna ≥ 35 anos (OR=1,3; IC 95% 1,1-1,6) e a idade paterna
≥ 40 anos (OR= 1,4; IC 95% 1,1-1,8) estiveram associadas a maior risco de
transtornos do espectro autista. Ao analisar o efeito combinado da ordem de
nascimento e idade dos pais observaram que o risco de um transtorno do
espectro autista aumentava com o avançar da idade dos pais e com o
declínio na ordem de nascimento, sendo o maior risco observado nos
primogênitos de mães com 35 anos de idade e pais com 40 anos (OR
combinado =3,1; IC 95% 2,0-4,7) quando comparados ao grupo de
referência dos terceiros filhos de mães com idade entre 20 e 34 anos e pais
com menos de 40 anos. A cada 10 anos de aumento na idade materna
verificaram um aumento de 20% no risco de algum transtorno do espectro
autista e, a cada 10 anos de aumento na idade paterna, um aumento de
30% no risco de algum transtorno do espectro autista. (Durkin, Maenner et
al. 2008)
Riordan et al observaram que filhos de mulheres com menos de 25
anos tiveram um risco significativamente maior de cometer suicídio na vida
adulta do que os filhos de mulheres com idade entre 25 e 29 anos (categoria
de referência no estudo). O maior risco foi observado nos filhos de mulheres
com idade menor de 20 anos (RR=2,0; IC 95% 1,66-2,40). (Riordan, Selvaraj
et al. 2006)
42!
!

!

43!

Rodriguez et al. avaliaram os problemas de comportamento (através
do SDQ) no primeiro seguimento das crianças da Coorte de Nascimentos de
São Luis do Maranhão, a coorte inicial possuía 2443 nascidos vivos não
gemelares em 1997/1998 e o seguimento foi realizado em 2004/2005, aos
7/8 anos das crianças e observaram que as crianças filhas de pais com
menos de 20 anos apresentaram maior risco (razão de prevalência de 1,75 e
IC95% 1,27-2,40)

de apresentar problemas com os colegas de mesma

idade e maiores escores na soma total do SDQ (RP= 1,27 e IC95% 1,011,58). (Rodriguez, da Silva et al. 2010)
2.6 Composição familiar
Waldfogel et al. realizaram um estudo para examinar se as crianças
que crescem num lar com pais casados vivem melhor do que as que
crescem em famílias uniparentais.

Os autores observaram que a

estabilidade familiar parece ter maior importância nos desfechos cognitivos e
de saúde do que a estrutura familiar em si. No entanto, ser criado por uma
mãe solteira possui maior efeito do que a instabilidade sobre os problemas
comportamentais. (Waldfogel, Craigie et al. 2010)
Gilman et al. observaram 1104 filhos de mulheres que participavam
do Rhode Island birth cohort of the National Collaborative Perinatal Project
de Providence, EUA, em que 4140 gestantes foram incluídas no estudo
entre 1959 e 1966. Obtiveram dados de desmembramento familiar e status
socioeconômico antes do nascimento e aos sete anos e, posteriormente,
avaliaram a presença de história de depressão entre os 18 e 39 anos
através de entrevista estruturada. Os autores concluíram que o divórcio dos
pais no início da vida esteve associado a um risco aumentado de depressão
nos indivíduos na idade adulta (OR= 1,79; IC 95% 1,21–2,64). Estes efeitos
foram maiores quando havia também o histórico de conflitos entre os pais.
Os autores observaram ainda que o baixo nível socioeconômico dos pais na
infância predizia um elevado risco de depressão nos filhos no início da vida
adulta

(OR=1,72;

IC

95%

1,16–2,53),

independente

da

posição

socioeconômica contemporânea ao estudo. (Gilman, Kawachi et al. 2003)
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Riordan et al. realizaram um estudo de coorte para avaliar a
associação entre as circunstâncias perinatais e a ocorrência de suicídio no
início da vida adulta. A coorte foi definida como todos os indivíduos nascidos
vivos entre janeiro de 1969 e dezembro de 1986, para os quais um registro
eletrônico escocês de morbidade e um registro eletrônico da maternidade
estivessem disponíveis, e cruzaram com os dados do registro de mortes da
Escócia entre janeiro de 1981 e dezembro de 2003. Os autores identificaram
que os homens apresentaram um risco 3,82 vezes maior de cometer suicídio
do que as mulheres (RR=3,82; 95% IC 3,6-4,34). Comparado com a
categoria de referência (mães com único filho), os indivíduos nascidos de
mães que haviam tido um (RR= 1,6; IC 95% 1,41-1,84), dois (RR=1,6; IC
95% 1,36-1,93) ou três ou mais filhos prévios (RR= 2,76; IC 95% 2,29-3,31)
tiveram maior risco de cometer suicídio. (Riordan, Selvaraj et al. 2006)

2.7 Psicopatologia materna

Khashan et al. avaliaram a associação entre exposição pré natal da
mãe a fortes estressores (definidos neste estudo como diagnóstico de
câncer, infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral em um
parente próximo da gestante ou morte dos mesmos durante a gestação ou 6
meses antes da concepção) com

aumento no risco dos filhos de

desenvolver esquizofrenia ao longo da vida. Os autores observaram que o
risco de esquizofrenia e transtornos relacionados foi maior entre os filhos
das mulheres que foram expostas à morte de um parente durante o primeiro
trimestre de gestação (RR ajustado=1,67; 95% IC 1,02-2,73). A morte de
um parente nos outros trimestres não se mostrou associada a um maior
risco de esquizofrenia nos filhos. (Khashan, Abel et al. 2008)
Piche et al. avaliaram uma sub-amostra representativa de 1490
crianças/adolescentes de 6 a 11 anos pertencentes ao Quebec Child Mental
Health Survey com o intuito de estudar a associação entre transtornos
depressivo-ansiosos na mãe e sintomas auto relatados de internalização nas
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crianças e adolescentes. Utilizaram a versão impressa do Questionário de
Dominic, o qual possui desenhos para facilitar a compreensão das crianças.
Os autores observaram que a história materna de depressão/ansiedade foi
mais fortemente associada com sintomas de internalização nos filhos
daquelas mães que relataram serem menos afetivas com os filhos (não
tinham o hábito de beijar, abraçar, fazer carinho nos filhos). A combinação
entre mãe com sintoma de ansiedade/depressão e uma alta freqüência de
comportamento punitivo nos filhos também foi mais fortemente associado
com a presença de sintomas de internalização nestes últimos. (Piche,
Bergeron et al. 2011)
Ensminger et al. acompanharam 879 crianças de um bairro de
Chicago (Woodawn), EUA, dos 6 aos 32 anos de idade e avaliaram o
efeito de conviver com mães que sofriam estresse psicológico crônico.
Verificaram que os efeitos da depressão materna expressam-se de maneira
diferente nos meninos e nas meninas, havendo interação entre o stress
materno e o sexo das crianças. Os autores relataram que o stress materno
teve associação com sintomas depressivo-ansiosos apenas nas meninas e
que houve associação entre o stress materno e pobre desempenho
acadêmico somente nos meninos. (Ensminger, Hanson et al. 2003)
Jacob et al. avaliaram 87 pares de mães afro americanas e seus
recém nascidos pertencentes a um estudo longitudinal da Universidade de
Chicago (General Care Nursery at the University of Chicago). Avaliaram a
exposição da mãe a variados estressores crônicos (ter que conseguir um
lugar para morar, ter problemas com o parceiro, estar endividada e outros)
através da escala “Difficult Life Circumstances Scale”, em uma entrevista
retrospectiva durante a hospitalização pós-parto. Os autores verificaram se a
mãe possuía diagnóstico prévio ou atual de depressão através do
instrumento Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders e
mediram a frequência cardíaca em repouso ou durante o sono dos recém
nascidos através de ECG. Os autores consideraram que a alteração da
freqüência cardíaca seria um parâmetro do funcionamento do sistema
nervoso parassimpático, o qual tem sido associado a capacidade da criança
de desenvolver controle das próprias emoções, da atenção e do
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comportamento e se mantem estável do período fetal ao final do primeiro
ano de vida. Os autores observaram associação entre o número de
estressores maternos, assim como a ocorrência de sintomas depressivos
nas mães e alteração na freqüência cardíaca dos recém nascidos. (Jacob,
Byrne et al. 2009)
2.8 Violência intrafamiliar
Kim e Cicchetti realizaram um estudo para avaliar o efeito da
violência familiar (abuso psicológico, abuso sexual, violência física e
negligência) na auto-estima e no desenvolvimento de sintomas depressivos
em crianças que participaram de um programa de férias de verão em Nova
York, EUA. O programa foi desenvolvido para crianças de famílias de baixa
renda, com o intuito de observar o comportamento e a interação entre os
pares. Os autores observaram que, dentre as 142 crianças que sofreram
maus tratos, 67% vivenciaram abuso emocional; 74%, negligência; 40%,
abuso físico; e 18%, abuso sexual (29% das meninas e 12% dos meninos).
Dentre as crianças maltratadas, 72% sofreram duas ou mais formas de
abuso e, em 92% das crianças vítimas de maus tratos a mãe biológica foi
apontada como a executora de alguma forma de abuso. Todas as formas de
abuso e negligência foram associadas a baixa auto estima nas crianças e ao
início de sintomas depressivos, mas apenas o abuso emocional foi
relacionado a uma maior duração dos sintomas depressivos e a um aumento
da baixa auto estima ao longo do tempo. (Kim and Cicchetti 2006)
Afifi et al. avaliaram a associação entre exposição a abuso físico,
abuso sexual ou ser testemunha de violência doméstica até os 16 anos de
idade e diversas doenças mentais iniciadas após os 17 anos de vida. Os
pesquisadores observaram que ter sido vítima de algum evento descrito
anteriormente na infância responde por 16% da ideação suicida e 50% das
tentativas de suicídio, entre as mulheres, e por 21 e 33% entre os homens,
respectivamente. (Afifi, Enns et al. 2008)
Bordin et al. realizaram um estudo transversal em uma cidade na
periferia de São Paulo, Embu, conhecida pela pobreza e pela violência, onde
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avaliaram a associação entre punição com violência severa e sintomas de
internalização e externalização em crianças menores de 18 anos.
Verificaram que a punição física severa esteve associada com a presença
de problemas de internalização e externalização. Crianças e adolescentes
expostos a punição física severa tiveram oito vezes mais chance de
desenvolver transtornos de externalização do que os não expostos
(OR=7,86; IC 95% 3,02-20,42). Crianças e adolescentes não expostas à
punição severa, mas com mães portadoras de depressão ou ansiedade
apresentaram maior risco de desenvolver transtornos de externalização (OR
= 4,72 e IC 95%: 1,72-12,97) do que as crianças com mães sem depressão
ou ansiedade. (Bordin, Duarte et al. 2009)
2.9 Doenças crônicas na infância
Feitosa et al. estudaram a associação entre asma e problemas de
comportamento (avaliados através do Child Behavior Checklist – CBCL) em
869 crianças de 6 a 12 anos de idade residentes em Salvador, Brasil. Os
autores observaram que crianças com asma tiveram maior risco de
apresentar problemas de comportamento (RP=1.53; IC 95% 1.17-2.00).
Essa associação se manteve após ajuste para potenciais fatores de
confusão (sexo, idade, escolaridade da mãe, renda familiar mensal, ter
parente com asma, mãe com transtorno psiquiátrico menor, exposição ao
fumo em casa, pai ou mãe com uso abusivo de álcool e presença de
alérgenos na sujeira). (Feitosa, Santos et al. 2011)
Mazzone et al. avaliaram a existência de problemas emocionais e
comportamentais em 100 crianças com doença celíaca (65 meninas e 35
meninos) com média de idade de 10,38 (DP=2,71), e 100 crianças
saudáveis, com média de idade de 11,47 (DP=2,61), através do CBCL, do
Children’s Depression Inventory e do instrumento Multidimensional Anxiety
Scale for Children. Observaram que as crianças com doença celíaca
apresentaram maiores escores nas escalas de depressão e ansiedade. Não
houve

diferença

entre

os

grupos

nas

escalas

de

internalização,

externalização e total de problemas do CBCL, mas os pacientes com doença
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celíaca apresentaram maiores escores na escala de queixas somáticas do
que os controles. (Mazzone, Reale et al. 2011)
2.10 Amamentação
Jilves e cols avaliaram o efeito da duração da amamentação sobre a
ocorrência de TDAH, para tal, avaliaram duas coortes de nascimento de
base populacional, uma da Ilha da Menorca (N=421) e outra do município de
Ribera d'Ebre (N = 79) na Espanha. As crianças foram acompanhadas até
os 4 anos de idade, tendo sido avaliadas para funções neuropsicológicas,
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e comportamento social.
Os autores observaram que a maior duração do aleitamento materno
apresentou associação com melhor desempenho nas funções executivas
(aumento de 4,9 pontos após mais do que 20 semanas de amamentação) e
melhora na competência social (RR=0,57 e IC95%: 0,52-0,66 para estar nos
20% piores em desempenho social após mais do que doze semanas de
amamentação) e proteção contra TDAH (RR=0,56 e IC95: 0,37-0,85) após
12 ou mais semanas de amamentação.(Julvez, Ribas-Fito et al. 2007)
Para avaliar o efeito independente da amamentação sobre a saúde
mental de crianças e adolescentes, Oddy e cols utilizaram os dados da
coorte de gestantes “The Western Australian Pregnancy Cohort (Raine)
Study.” Esta coorte foi composta por 2900 gestantes e os nascidos vivos
foram seguidos por 14 anos, avaliaram a saúde mental das crianças através
do CBCL aos 2, 6, 8 10 e 14 anos de idade. Os autores observaram que a
amamentação por menos do que 6 meses foi um preditor independente de
problemas de saúde mental ao longo da infância e na adolescência, quando
comparados às crianças e adolescentes que foram amamentados por 6
meses ou mais. Os autores relataram aumento no escore de total de
problemas do CBCL com uma razão de odds de 1,33 IC95%: 1,09-1,62)
entre os grupos de crianças amamentadas por até 6 meses e aquelas que
mamaram por 6 meses ou mais. (Oddy, Kendall et al.)
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2.11

Apego

Maselko e cols testaram a hipótese de que afeto e acolhimento
demonstrados pela mãe ao seu bebê no início da vida está associado a
presença de menos stress durante a vida adulta do filho. Para tanto,
realizaram um estudo prospectivo em que psicólogas treinadas avaliaram
presencialmente a relação entre mães e bebês aos 8 meses de vida e
posteriormente entrevistaram os filhos aos 34 anos de idade, avaliando o
funcionamento emocional (através da escala Symptom Checklist-90 ) e a
impressão dos filhos sobre o cuidado materno (através da escala Parental
Bonding Instrument) . Em 1996, 1062 filhos foram sorteados para participar e
720 foram entrevistados. Os autores observaram que os participantes cujas
mães exibiam um alto nível de afeto reportaram menores escores nas subescalas do Symptom Checklist-90(SCL-90), quando comparados àqueles
cuja relação com as mães foi definida como de normal ou baixa interação
(relação). A maior diferença encontrada, em termos de magnitude, foi na
subescala de ansiedade, com uma diferença de 7,15 pontos entre os filhos
com afeição baixa/normal e aqueles com alta afeição materna (53,86 versus
46,70, p<0,001).(Maselko, Kubzansky et al. 2011)
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2.12 Resumo dos principais fatores associados aos transtornos
mentais na infância.
Os principais fatores associados aos transtornos mentais na
infância foram resumidos no Quadro 1.

Quadro 1. Resumo dos principais fatores de risco e proteção para transtornos
mentais na infância.
Fatores

Ambientais

Familiares

Criança

Risco

Exposição intra-útero ao
tabaco
Exposição domiciliar ao
tabaco
Exposição intra-útero ao
álcool
Exposição intra-útero a
cocaína, heroína e
metadona

Psicopatologia parental e
familiar
Estresse psicológico crônico
materno
Eventos estressantes na
gestação
Famílias uniparentais
Divórcio dos pais no início da
vida
Muitos irmãos
Ser imigrante
Pré-natal inadequado
Renda familiar baixa

Baixo peso ao
nascer
Prematuridade
Complicações
neonatais
Doenças crônicas
Vítima ou
testemunha de
violência doméstica

Proteção

Vizinhança segura

Famílias estruturadas
Alta escolaridade dos pais
Mães afetivas e continentes
Idade mãe entre 20 e 35 anos
Idade paterna entre 20 e 40
anos
Renda familiar alta

Amamentação
Adequada interação
mãe-bebê
Quociente intelectual
normal a superior
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3. Justificativa
Os transtornos mentais acometem cerca de 10 a 20% das crianças e
adolescentes e 30% dos adultos, possuem curso crônico e causam intenso
sofrimento aos pacientes e familiares.
Os estudos prévios de prevalência de doença mental já conduzidos
no Brasil incluíram uma faixa etária mais ampla do que a do presente estudo
e em sua grande maioria avaliaram um número menor de crianças. Além
disso, os estudos já realizados não acompanharam estas crianças desde o
nascimento e carecem de informação perinatal de qualidade e coletada
prospectivamente.
Um ponto forte deste estudo é a avaliação criteriosa dos desfechos
de desenvolvimento e saúde mental realizadas com a utilização de
instrumentos baseados em critérios diagnósticos padronizados e aceitos
internacionalmente,

com

propriedades

psicométricas

adequadas

e

compostos de avaliação quantitativa juntamente com qualitativa.
O conhecimento das taxas de prevalência de doença mental na
infância nos permite uma previsão dos necessários recursos financeiros e
estruturais para o atendimento destas crianças. A descrição dos potenciais
fatores de risco e fatores associados à doença mental, assim como o
conhecimento de sua forma de apresentação podem auxiliar na melhor
compreensão destes transtornos, bem como na prevenção e minimização de
seu impacto.
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4. Marco teórico

A causalidade da doença mental é sabidamente multifatorial. No
caso da doença mental na infância, há uma interação entre características
da mãe, do ambiente e da própria criança. O ambiente e a genética
confluem continuamente na determinação da saúde ou da doença mental
frente aos diversos estressores habituais inerentes ao ciclo da vida e perante
os potenciais estressores inesperados.
Neste
socioeconômica

contexto,
refletida

conforme
pela

previamente

escolaridade

da

descrito,
mãe

ou

a

posição
a

classe

socioeconômica da família a qual a criança pertence, o estado civil da mãe,
a idade materna, a existência ou não de psicopatologia materna, os
cuidados pré-natais, o comportamento da mãe durante a gestação (consumo
de tabaco, álcool, cocaína e outras drogas), as complicações ocorridas
durante o período perinatal, as características da criança ao nascimento
(peso ao nascer, idade gestacional), as características do cuidado pós natal
(tipo de alimentação oferecida, estimulação, apego entre mãe e filho/a e a
ocorrência de maus tratos), entre outras exposições, influenciam o desfecho
em questão (transtornos mentais na criança) (Kieling, Baker-Henningham et
al., 2011).
No entanto, o efeito que estas diferentes exposições exercem sobre
a ocorrência ou não de transtorno mental não é o mesmo. Todas estas
exposições afetam a criança, mas algumas direta e outras indiretamente.
Assim sendo, está indicado a constituição de um modelo hierarquizado de
causalidade, o qual encontra-se esquematizado na Figura 1.
Nesse modelo, em um nível mais distal encontra-se a classe
econômica da mãe/ família, a escolaridade materna, a etnia materna e a
genética. Logo a seguir, as características maternas, como idade, estado
civil e existência de transtorno mental na mãe.
No terceiro nível, as variáveis que descrevem os cuidados prénatais, as complicações gestacionais, o comportamento da mãe durante a
gravidez e o tipo de parto.
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No quarto nível encontram-se as características do recém nascido
(idade gestacional, antropometria ao nascer), as possíveis complicações
pós-parto do bebê (morbidade, necessidade de cuidados intensivos/
intermediários) e o quociente de desenvolvimento da criança.
Bem próximo ao desfecho encontram-se as variáveis que descrevem
os cuidados pós natais (alimentação, estimulação, características do
ambiente em que mora a criança, tais como aglomeração, ocorrência de
maus tratos) e morbidade referida nos primeiros anos de vida.
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Renda familiar, classe socioeconômica, escolaridade materna,
etnia e genética

Idade materna, estado civil, presença de transtorno mental na
mãe

Cuidados pré-natais, complicações gestacionais,
comportamento da mãe durante a gravidez e tipo de parto

Características do recém-nascido (idade gestacional,
antropometria ao nascer, complicações neonatais, quociente de
desenvolvimento)

Cuidados pós-natais: alimentação, estimulação, aglomeração,
existência de maus tratos, morbidade referida nos primeiros anos
de vida

Transtorno Mental

Figura 1. Modelo conceitual para transtorno mental na infância
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5. Objetivos
5.1 Objetivos Gerais

Descrever a prevalência de transtornos mentais aos 6-7 anos nas
crianças pertencentes à Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004
Avaliar os fatores precoces e contemporâneos associados à
presença de transtornos mentais aos 6-7 anos nas crianças pertencentes à
Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004

5.2 Objetivos Específicos

1. Descrever a prevalência de transtornos mentais em geral
2. Descrever a prevalência dos transtornos mentais específicos (Transtorno
de

Ansiedade

de

Separação,

Fobias,

Transtorno

de

Ansiedade

Generalizada, Transtorno do Estresse Pós Traumático, Transtorno do
Pânico e Agorafobia, Transtorno Obsessivo Compulsivo, Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno de Oposição e Desafio,
Transtorno de Conduta, Transtornos Alimentares e Transtorno de Tiques).
Também serão descritos os transtornos de ansiedade e a depressão
agrupados como “Transtornos de Internalização” e os transtornos de
oposição e desafio e de conduta agrupados em “Transtornos de
Externalização.”
3. Comparar a prevalência dos transtornos mentais verificados neste estudo
com estudos nacionais e internacionais na mesma faixa etária
4. Avaliar a associação entre fatores de risco precoces (como por exemplo:
idade gestacional e peso ao nascimento, sexo, exposição ao tabaco ou ao
álcool durante a gestação, posição socioeconômica ao nascimento,
morbidade na infância (desde o nascimento até o presente momento) e a
ocorrência de transtorno mental aos 6/7 anos
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5. Avaliar a associação entre fatores de risco contemporâneos, tais como:
cuidados da criança, relato de maus tratos, depressão materna, morbidade
referida e a ocorrência de transtornos mentais aos 6/7 anos.

56!
!

!

57!

3. Hipóteses

Hipóteses que o presente estudo pretende testar:
1. A prevalência dos diferentes transtornos mentais avaliados é
semelhante às prevalências previamente já descritas na região de Pelotas
e em outras cidades do Brasil e do mundo, sendo 5% para TDAH, 5 a 7%
para Transtorno de Oposição e Desafio, 3% para Transtorno de Conduta,
1 a 2% de Transtornos depressivos em crianças pré-púberes e 5 a 10% de
Transtornos de Ansiedade. Escolhemos apenas estes cinco diagnósticos
para investigar devido às baixas prevalências dos outros diagnósticos na
faixa etária estudada
2. As crianças que nasceram prematuras ou com baixo peso possuem
maior prevalência de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade do
que as nascidas a termo.
3. As crianças expostas ao fumo intra-útero possuem maior prevalência de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno de
Conduta do que as não expostas.
4. As crianças expostas ao álcool intra-útero possuem maior prevalência
de transtornos de internalização e de externalização do que as não
expostas.
5. O sexo atua como modificador de efeito nos transtornos de
internalização e de externalização, sendo os primeiros mais prevalentes
nas meninas e o segundo, nos meninos.
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4. Metodologia

7.1 Delineamento
O projeto se insere num estudo mais amplo denominado Coorte de
Nascimentos de Pelotas de 2004. No ano 2004, todas as crianças nascidas
na zona urbana do município de Pelotas foram identificadas nos hospitais e
suas mães convidadas a fazer parte de um grande estudo epidemiológico
denominado Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004. A Coorte de
Nascimentos de Pelotas de 2004 é o terceiro estudo desse tipo desenvolvido
pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas (CPE) e pelo Programa de PósGraduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Alguns dos objetivos iniciais do estudo da Coorte de Nascimentos
de Pelotas de 2004 foram: a) avaliar as condições pré e perinatais de todos
os nascidos em Pelotas no ano de 2004, com ênfase especial na idade
gestacional, peso ao nascer, tipo de parto e atenção ao parto e ao recém
nascido; b) estudar características e desfechos do início da vida como
crescimento, amamentação, desenvolvimento, infecções e acidentes; c)
avaliar acesso, utilização e financiamento da atenção à saúde; d) estudar
desigualdades das características de saúde em relação a grupos sociais e
étnicos.
A Coorte de Nascimentos de Pelotas

de 2004 foi inicialmente

composta pelas mães e respectivas crianças nascidas nos 5 hospitais da
cidade de Pelotas (cobrindo 99% de todos os partos da cidade) e que
residissem na zona urbana. Após o parto, as mães foram entrevistadas por
entrevistadoras treinadas, na sua maioria nutricionistas, sobre características
socioeconômicas, demográficas e reprodutivas, além de utilização dos
serviços de saúde, atenção pré-natal e complicações da gravidez usando
questionário padronizado. Os recém nascidos foram pesados pela equipe do
hospital usando balança pediátrica digital com 10 gramas de precisão,
calibradas semanalmente. A equipe de pesquisa mediu o comprimento dos
recém nascidos e a circunferência da cabeça e do peito usando
procedimentos padronizados. A idade gestacional foi avaliada através da
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data da última menstruação, do ultrassom (quando possível) e pelo método
de Dubowitz. (Dubowitz, Dubowitz et al. 1970) Maiores detalhes da
metodologia do estudo podem ser encontrados em duas publicações
prévias. (Barros, da Silva dos Santos et al. 2006; Santos, Barros et al. 2011)
Os integrantes da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004 foram
visitados posteriormente em suas residências aos 3, 12, 24 e 48 meses, com
taxas de acompanhamento superiores a 94%. Nessas visitas, as mães ou
responsáveis foram entrevistadas sobre o crescimento, desenvolvimento,
tipo de alimentação e morbidade das crianças. As entrevistadoras realizaram
também perguntas sobre saúde materna, além de realizar medições
antropométricas nas mães e nas crianças.
No dia 11 de outubro de 2010 iniciou-se o quinto acompanhamento
dessas crianças que fazem parte da Coorte de Nascimentos de Pelotas de
2004, aos 6/7 anos de idade das mesmas. Como o estudo empregou
aparelhos que não podiam ser levados aos domicílios dos participantes, o
acompanhamento foi realizado nas instalações do Centro de Pesquisas
Epidemiológicas (CPE) Dr. Amílcar Gigante, onde as crianças e os
responsáveis eram recebidos mediante agendamento prévio.

7.2 População Alvo

A população alvo do estudo são as 4137 crianças que fazem parte
do estudo da coorte de nascimentos de Pelotas de 2004 (4231 nascidos
vivos – 94 óbitos até o acompanhamento dos 48 meses = 4137 crianças).

7.3 Critérios de inclusão e exclusão

Neste estudo serão incluídas todas as crianças que tiveram o
questionário sobre saúde mental (DAWBA- Development and Well-Being
Assessment for Children and Adolescents) respondidos pelas mães. As
crianças pertencentes à Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004 sem
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questionário sobre saúde mental ou que o mesmo por alguma razão teve
que ser eliminado (incompreensão do questionário por parte da mãe ou
responsável ou perda de dados) serão excluídas do estudo.

7.4 Principais variáveis coletadas

7.4.1 Definição e operacionalização do desfecho do estudo

A fonte primária de informações consistiu em entrevistas às mães.
O desfecho principal foram os transtornos mentais nas crianças, sendo que
os

potenciais

diagnósticos

psiquiátricos

foram

obtidos

através

do

Development and Well-Being Assessment for Children and Adolescents
(DAWBA), um questionário parte estruturado e parte aberto, criado por
Robert Goodman, Tamsin Ford, Hilary Richards, Rebecca Gatward e
Howard Meltzer em 2000. (Goodman, Ford et al. 2000) O questionário
propõe-se a fazer diagnósticos psiquiátricos segundo as classificações
diagnósticas do DSM-IV e da CID-10 em crianças e adolescentes de 5 a 17
anos de idade. A presença de muitos sintomas ou um critério de gravidade
maior do transtorno que está sendo investigado, na parte estruturada do
instrumento, leva ao preenchimento das questões abertas sobre o
transtorno. Nesta parte das questões abertas, as mães ou responsáveis
possuem liberdade de descrever os problemas de comportamento da
criança com as próprias palavras. O instrumento permite fazer o diagnóstico
de Transtorno de Ansiedade de Separação, Fobia Específica, Fobia Social,
Transtorno de Ansiedade Generalizada, Transtorno do Estresse PósTraumático, Transtorno de Pânico e Agorafobia, Transtorno Obsessivo
Compulsivo, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno
de Oposição e Desafio, Transtorno de Conduta, Transtornos Alimentares
(Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Transtorno de Compulsão Alimentar),
Transtorno de Tiques (Síndrome de Tourette, Tiques motores e Tiques
vocais) e permite suspeitar de Transtorno Invasivo do desenvolvimento e
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Transtorno Afetivo Bipolar. Embora o DAWBA tenha sido elaborado pelos
autores com o intuito de ser aplicado por pessoas leigas (não profissionais
da área da saúde mental) aos pais ou responsáveis das crianças e
adolescentes, aos professores e aos próprios adolescentes com 11 anos ou
mais, no presente estudo o teste foi aplicado por psicólogas.
O questionário utiliza a pontuação obtida nas subescalas de
problemas emocionais, hiperatividade e conduta do Questionário de
Capacidades e Dificuldades “Strengths and Difficulties Questionnaire” (SDQ)
como critério para a aplicação das diversas seções do DAWBA.

Por

exemplo, a seção de “Comportamentos Desagradáveis e Difíceis” do
DAWBA só é investigada na íntegra se a resposta a 1º. Pergunta da seção
for que a criança é “Mais inadequada ou difícil que os outros” OU se os
pontos para conduta no SDQ forem ≥ três. Do contrário, a entrevistadora
deverá “pular” para a seção seguinte do DAWBA.
Existem duas versões do DAWBA, uma mais atual online (criada em
2010) e outra impressa (de 2000). A versão impressa era gratuita e estava
disponível na página do DAWBA na internet. A versão atual online depende
de pagamento para disponibilização de números de identidade e senhas
individuais para cada família de criança a ser entrevistada, as quais
permitem o uso do programa do DAWBA, digitação e análise das
entrevistas, gerando os respectivos potenciais diagnósticos segundo o DSMIV e o CID-10. A análise final dos dados deve ser feita por clínico experiente
para decidir se realmente trata-se de uma criança com o diagnóstico (ou se
é somente um falso-positivo gerado pelo instrumento) ou se, ao contrário,
trata-se de falso-negativo que o instrumento não foi capaz de diagnosticar. O
questionário foi traduzido e validado no Brasil por Bacy Fleitlich-Bilyk. O
DAWBA foi traduzido para o Português e depois independentemente retrotraduzido para checar fidelidade. Depois de cuidadosa adaptação cultural, foi
aplicado em uma clínica de saúde mental em São Paulo em 87 sujeitos que
possuíam um diagnóstico clínico psiquiátrico segundo o DSM-IV. O”DAWBA
rating” foi feito com o clínico “rater” cego ao diagnóstico clínico prévio. Houve
ao menos um diagnóstico psiquiátrico feito em 94% deste grupo, com uma
concordância com o diagnóstico clínico prévio de 78%. A estatística K para a
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concordância entre o autor britânico do instrumento e a brasileira
responsável pela validação no Brasil ao julgar os diagnósticos do DAWBA foi
de 0,93 (SE:0,03) para ausência de diagnóstico (nenhum diagnóstico), 0,91
(SE: 0,05) para transtornos de internalização e 1,0 para transtornos de
externalização. (Fleitlich-Bilyk and Goodman 2004)
Os diferentes diagnósticos psiquiátricos avaliados pelo DAWBA
serão julgados estar ou não presentes em cada criança através dos critérios
diagnósticos do CID-10 ((WHO) 2000) e do DSM-IV (American Psychiatric
Association (APA) 2000), com base na presença dos sintomas e no nível de
prejuízo (impacto) causado pelos mesmos. Os diagnósticos do DAWBA são
fornecidos de forma dicotômica “sim” ou “não” respeitando-se estritamente
os critérios diagnósticos definidos pelas classificações diagnósticas CID-10 e
DSM-IV e incluindo-se também as crianças “com transtorno sem outras
especificações” no grupo de crianças com transtorno mental
7.4.2 Principais exposições

Utilizaremos variáveis de exposição provenientes dos questionários gerais
das visitas do período perinatal, 3, 12, 24, 48 meses e da visita atual aos 6/7
anos de idade. Abaixo apresentamos os quadros com as variáveis de
exposição a serem utilizadas, descrevendo o tipo de variável e quando foi
coletada. O Quadro 2 mostra as variáveis que dizem respeito à mãe e à
família e o Quadro 3 apresenta as variáveis da criança da coorte (precoces e
contemporâneas). Em relação às variáveis contemporâneas, descreveremos
sucintamente aquelas relacionadas com a parte de saúde mental da visita.
Parte das variáveis apresentadas nos quadros abaixo não foram
contempladas no modelo conceitual de análise aqui proposto, pois serão
potencialmente utilizadas em futuras análises. As variáveis que não foram
incluídas no modelo conceitual são: número de irmãos, idade do pai,
escolaridade do pai, nível econômico pela ABIPEME e quem é o cuidador
principal da criança. Os dados disponíveis para estudar “cuidados da
criança” na Coorte de Pelotas de 2004 são: quem é a pessoa que cuida a
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criança por mais tempo, local onde a criança é cuidada e relato de maus
tratos.
A avaliação do Quociente de Inteligência (QI) das crianças foi
realizado usando a versão reduzida do Teste de Wechsler 3º.ed. (WISC III).
Foram usados unicamente os subtestes: completar figuras, semelhanças,
aritmética e cubos. Estes quatro subtestes agrupados fornecem uma
estimativa confiável do QI total da criança e podem ser aplicados em um
tempo bem menor do que seria necessário para aplicar todos os subtestes
que compõem o WISC III. (Kaufman, Kaufman et al. 1996)
Foi avaliada também a violência contra a criança através do
instrumento Parent-Child Conflict Tactics Scales (CTSPC). O instrumento
possui 22 itens que descrevem variadas formas de disciplinar a criança. As
formas mais adequadas de corrigir a criança são propositadamente
intercaladas com as mais inadequadas e as violentas. Foi utilizada uma
versão reduzida de 18 itens, excluindo-se as questões que abordavam
violência severa (Straus et al., 1998).
No acompanhamento dos 6/7 anos foi também aplicado o
instrumento Conners Continuous Performance Test II (CPT-II), o qual avalia
a atenção sustentada através de uma tarefa realizada no computador que
tem duração de 14 minutos. Neste teste as letras do alfabeto surgem na tela
do computador com velocidades variadas ao longo do tempo e as crianças
devem clicar a barra de espaços sempre que aparecer qualquer letra na tela
exceto o X. Este teste avalia a agilidade (o tempo entre o surgimento de uma
letra que não o X e o clicar na barra de espaços), a impulsividade
(capacidade de refrear o impulso de clicar a barra de espaços quando surge
o X), a atenção e a flexibilidade (capacidade de adaptar-se às variações de
velocidades do teste). Também auxilia na detecção de TDAH e distúrbios
neurológicos.
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Quadro 2. Caracterização das variáveis maternas.

Tipo de variável

Época da
entrevista

Numérica discreta

Perinatal

Categórica nominal (vaginal
ou cesárea)

Perinatal

Consultas de pré-natal

Numérica discreta

Perinatal

Situação marital da mãe
no nascimento

Categórica nominal

Perinatal

Idade da mãe

Numérica discreta (em anos)

Perinatal

Idade do pai

Numérica discreta (em anos)

Perinatal

Fumo materno durante
a gravidez

Categórica nominal (sim ou
não)

Perinatal

Consumo materno de
álcool durante a
gravidez

Categórica nominal (sim ou
não)

Perinatal, 3 meses

Fumo paterno em casa

Categórica nominal (sim ou
não)

Perinatal, Visita
3,12 meses e atual

Numérica contínua (em
salários mínimos)

Perinatal, visita 12
meses e atual

Categórica Ordinal (classes A,
B, C, D e E)

Perinatal, visita 12,
24 meses e atual

Escolaridade do pai

Numérica discreta (anos
completos)

Perinatal, visita 12,
24 meses e atual

Escolaridade da mãe

Numérica discreta (anos
completos)

Perinatal, visita 24
meses e atual

Variável
Número de irmãos
Tipo de parto

Renda Familiar
Nível Econômico pela
ABIPEME
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Quadro 3. Caracterização das variáveis da criança.

Variáveis da Criança

Tipo de variável

Época da
entrevista

Sexo da criança

Categórica nominal (masculino
ou feminino)

Perinatal

Peso ao nascer

Numérica contínua (em
gramas)

Perinatal

Comprimento ao
nascimento

Numérica contínua (em
centímetros)

Perinatal

Numérica contínua (em
semanas completas e dias
adicionais)

Perinatal

Numérica discreta (nota de 1 a
10)

Perinatal

Necessidade de
cuidados extras ao RN
(berçário ou UTI)

Categórica nominal (sim ou
não)

Perinatal

Gemelar

Categórica nominal (sim ou
não)

Perinatal

Perímetro cefálico ao
nascimento

Numérica contínua (em cm)

Perinatal, 12, 14
meses

Idade Gestacional
Apgar do 1º. e 5º.
minuto

Cuidador principal da
criança
Duração do aleitamento
materno
total
e
exclusivo

Categórica nominal

Visita dos 3, 12, 24
meses e atual
Visita dos 3, 12, 24

Categórica nominal
meses

Hospitalização

Categórica nominal (sim ou
não)

Visita dos 3, 12, 24
meses e atual

Criança com doença
(problema físico ou
retardo)

Categórica nominal (sim ou
não)

Visita dos 12 meses
e atual

Quociente Intelectual

Numérica Discreta

Visita dos 48 meses
e atual

Violência contra criança

Numérica Discreta

Visita atual
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7.5 Logística

7.5.1 Seleção e treinamento das entrevistadoras

Durante a preparação e o andamento da coorte foram realizados
quatro treinamentos para psicólogas nos instrumentos DAWBA, CPT,
CTSPC e WISC. O primeiro treinamento aconteceu em outubro de 2010, o
segundo em janeiro de 2011, o terceiro em abril de 2011 e o quarto em
agosto de 2011. Todos esses treinamentos (com exceção do realizado em
abril de 2011, o qual foi conduzido apenas pela psicóloga e Doutora Luciana
Anselmi) foram conduzidos por uma psiquiatra (Sandra Petresco) e a
psicóloga e doutora (Luciana Anselmi). Todos os treinamentos incluíram
uma parte teórica e uma parte prática, a parte teórica consistia de aulas
sobre as diferentes psicopatologias abordadas no DAWBA, os princípios do
teste WISC III, o modo como funciona os questionários DAWBA e SDQ e os
cuidados na aplicação. A parte prática consistiu de entrevistas às crianças,
aos adolescentes e aos respectivos responsáveis conduzidas pelas
psicólogas em treinamento e supervisionadas pela psicóloga Dra Luciana
Anselmi e pela psiquiatra Sandra Petresco. O primeiro treinamento teve
duração de duas semanas e teve participação de 11 entrevistadoras, o que
nos permitiu a aplicação de um grande número de questionários DAWBA
impressos e online simultaneamente. Isto foi muito útil para melhor definição
das diferenças entre os questionários impresso e online, e assim, pode-se
aprimorar a versão impressa do questionário online, (anexada ao final desse
projeto na seção de anexos) elaborada para uso no domicílio daquelas
crianças que não vieram no CPE ou que vieram quando a internet não
estava disponível.
Ao final dos treinamentos foi realizada a seleção das psicólogas,
com base no desempenho das mesmas ao longo do treinamento, tendo em
vista

interesse,

participação,

compreensão,

habilidades,

empatia,
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experiência prévia com os testes que seriam utilizados e facilidade de
manejo com as crianças e mães.

As psicólogas tiveram supervisão

semanal, momento em que eram solucionadas as dúvidas e repetidas
explicações acerca dos diversos instrumentos do estudo, funcionando como
um constante reforço do treinamento.
Todas

as

psicólogas

receberam

manual

de

aplicação

dos

instrumentos de saúde mental utilizados na visita da Coorte de Nascimentos
de Pelotas de 2004. O manual continha explicações sobre os objetivos da
visita e os cuidados necessários na obtenção dos dados. Os manuais estão
anexados a este projeto na seção de Anexos.
7.5.2 Estudo Piloto do componente de saúde mental da visita

Durante os meses de julho e agosto de 2010 realizou-se um piloto
em 20 mães de crianças, sendo 6 de clínica psiquiátrica privada, 4 de
ambulatório especializado público e 10 da comunidade com o intuito de
melhor conhecer o funcionamento do DAWBA impresso e do DAWBA online,
assim como ter uma idéia do tempo de duração da entrevista nas diferentes
situações exploradas. Observou-se que o DAWBA possuía a duração
mínima de 15 minutos na versão online quando aplicado às mães de
crianças sem nenhum diagnóstico psiquiátrico (crianças que não possuíam
quase nenhum dos sintomas das diferentes doenças psiquiátricas avaliadas
através do DAWBA) e uma duração máxima de 2 horas quando as mães
referiam que as crianças possuíam muitos sintomas de todos os
diagnósticos psiquiátricos investigados pelo DAWBA. Este piloto também
permitiu tomar conhecimento das principais diferenças entre o DAWBA
versão impressa e versão online.
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7.5.3 Logística geral do estudo (visita completa na Clínica)

Como já referido na seção de delineamento (seção 7.1), este estudo
fez parte da quinta avaliação das crianças da Coorte de Nascimentos de
Pelotas de 2004. Esta parte da avaliação psicológica e psiquiátrica das
crianças ocorreu juntamente com a avaliação antropométrica, composição
corporal, avaliação de função pulmonar e pressão arterial e extração de
saliva para extração de DNA.
A clínica do CPE funcionou de 11 de outubro de 2010 a 31 de julho
de 2011. Durante este período foram avaliadas, em média, 10 crianças por
turno, o turno da manhã começava as 8:30 e terminava por volta das 12:30 e
o turno da tarde iniciava-se as 14:00 e encerrava-se por volta das 19:00. A
clínica dispunha de duas coordenadoras de campo que controlavam a
distribuição do fluxo das crianças para as diferentes etapas da avaliação. As
diferentes etapas eram compostas pela densitometria óssea, realizada com
o DEXA que avalia a densidade óssea, pelo Photonic Scanner, que fornece
a medida da circunferência de todas as partes do corpo, exceto a cabeça; o
Bod Pod, que provê o peso e o volume corpóreo através do deslocamento
de ar; as medidas antropométricas e de pressão arterial; a coleta de saliva e
espirometria; a aplicação do WISC e CPT às crianças; aplicação do DAWBA,
CTSPC, questionário geral, o instrumento WHOQOL-BREF (World Health
Organization (WHO) 1993) questionário que avalia qualidade de vida e do
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), que avalia depressão, às
mães. Usualmente a visita começava com uma das coordenadoras de
campo recebendo as mães ou responsáveis e explicando toda a logística da
visita. As crianças recebiam um crachá para ser pendurado no pescoço, com
fotos das etapas a serem cumpridas e, cada vez que realizavam cada uma
delas,

tinham

os

quadros

com

as

respectivas

fotos

assinaladas.

Posteriormente, uma entrevistadora geral ou psicóloga fornecia e explicava o
Termo de Consentimento Livre e Informado (TCLE) às mães e às crianças e,
logo após, as crianças realizavam um bochecho com água potável para
preparação da coleta de saliva. Depois disso, as crianças passavam pelos
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três aparelhos, submetiam-se às medidas antropométricas e de pressão
arterial, coletavam a saliva e realizavam a espirometria. Na sequência era
oferecido um lanche e após, respondiam ao WISC e realizavam o CPT,
sendo que a sequencia de aplicação destes dois instrumentos era
intercalada, uma criança fazia primeiro o CPT e depois o WISC e a criança
seguinte fazia primeiro o WISC e depois o CPT. Posteriormente, as crianças
eram liberadas para atividades lúdicas com recreacionistas e as mães eram
conduzidas para realização das entrevistas a elas destinadas. Ao final da
visita, as crianças recebiam um “acelerômetro” para ser usado no punho
para medir a aceleração cardíaca (o qual seria retirado no domicílio, cinco
dias após, por um membro da equipe), ganhavam uma folha impressa com a
foto do esqueleto, proveniente da medida de corpo inteiro fornecida pelo
DEXA, e ganhavam uma revistinha para colorir com a história em quadrinhos
da quinta visita da coorte. A duração da visita inteira variou de duas horas e
meia a quatro horas.
Simultaneamente ao acompanhamento da clínica do CPE, a partir
de janeiro de 2011, colocou-se também uma equipe em campo nas ruas, a
fim de localizar membros da coorte que não estavam sendo encontrados por
telefone.
Posteriormente, com o intuito de agilizar as visitas à clínica para
aquelas mães que trabalhavam ou tinham maior dificuldade de permanecer
o tempo necessário para visita inteira na clínica, disponibilizou-se uma
equipe (psicólogas e entrevistadoras gerais) para ir aos domicílios aplicar as
entrevistas às mães, os testes às crianças e realizar as medidas
antropométricas, deixando a visita à clínica apenas para realização dos
“exames” nos três aparelhos (Dexa,, Photonic Scanner e BodPod).
Desde que finalizou o trabalho de campo na clínica (julho de 2011),
três psicólogas seguem visitando os domicílios para realizar toda avaliação
psicológico-psiquiátrica nos membros da coorte que não concluíram toda
avaliação na clínica ou que não puderam ou se recusaram a comparecer.
Ao longo do todo o estudo, uma psiquiatra infantil (Sandra Petresco),
autora do atual projeto, e a psicóloga Doutora Luciana Anselmi realizaram
reuniões semanais com as psicólogas com o objetivo de esclarecer dúvidas,
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manter padronização das respostas aos diferentes testes, reforçar as
orientações dadas durante o treinamento e corrigir os erros detectados nas
correções dos instrumentos ao longo do campo.

7.5.4 Controle de Qualidade

Os testes e questionários aplicados foram revisados ao longo do
campo. A supervisão semanal das psicólogas (realizada pela psiquiatra
Sandra Petresco e pela psicóloga Dra Luciana Anselmi) teve como objetivo
tirar dúvidas sobre a aplicação dos questionários e controlar a qualidade dos
mesmos.
O restante da coleta de dados foi supervisionada por outros alunos
de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, com
supervisão geral realizada pelos investigadores principais do estudo.
Aproximadamente 40% das mães que compareceram a clínica e das
mães que foram entrevistadas em casa para a coleta dos dados desta visita
foram aleatoriamente selecionadas para o controle de qualidade por
telefone.

Auxiliares

de

pesquisa

devidamente

treinados

realizaram

telefonemas perguntando se a visita em casa ocorreu, o dia e hora da
entrevista, a duração da visita e checaram o conteúdo das entrevistas,
repetindo parte das perguntas já realizadas em casa ou na clínica.
Aproveitaram a ocasião para conhecer a opinião das mães ou responsáveis
sobre a visita.
A qualidade dos dados está sendo aferida através de análises
preliminares, com o objetivo de avaliar a distribuição de variáveis e identificar
valores aberrantes. Para algumas variáveis é feita uma comparação dos
resultados por entrevistadora, podendo-se assim verificar se existem
grandes diferenças individuais na obtenção das respostas.

70!
!

!

71!

7.6 Processamento dos dados

Os dados relativos às entrevistas do questionário geral, do
WHOQOL-BREF, do EPDS, das questões sobre desenvolvimento da criança
e sobre outras preocupações do DAWBA, o CTSPC e o registro dos dados
obtidos através das medidas antropométricas e da pressão arterial foram
diretamente registrados num computador portátil PDA (Personal Digital
Assistant), através do programa Pendragon Forms (Pendragon Software
Libertyville II). Os dados inseridos no PDA foram transferidos para um
computador central onde também foram descarregadas as informações da
densitometria óssea (DEXA), do Photonic Scanner, do Bod Pod, assim como
os dados do CPT II, os escores parciais e o escore total obtido pela soma
dos quatro subtestes do WISC.
Os dados provenientes das entrevistas feitas com a versão impressa
adaptada da versão online do DAWBA foram digitados no programa online.
As entrevistas online do DAWBA ficam no programa do DAWBA e apenas os
resultados diagnósticos ou a ausência dos mesmos serão transferidos para
o computador central dos dados da quinta visita da Coorte de Nascimentos
de Pelotas de 2004.

7.7 Análise dos dados

As análises descritivas incluirão o cálculo de distribuições de
freqüência para variáveis dicotômicas e medidas de tendência central e
dispersão para variáveis contínuas. O desfecho (transtorno mental, desfecho
dicotômico) será relacionado com as variáveis de exposição categóricas
usando tabelas de contingência, estimando-se as razões de chance e/ou
razões de prevalência com respectivos intervalos de confiança. Os testes
estatísticos serão baseados no teste do quiquadrado. Quando possível,
serão calculados testes de tendência linear. Será usada análise de variância
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para comparar a média das exposições continuas nas categorias do
desfecho dicotômico.
Na análise multivariada será utilizada a regressão de Poisson, de
forma a possibilitar a estimativa direta de razões de prevalências, ao invés
das razões de chance. (Barros and Hirakata 2003) Todas as análises serão
realizadas para todos os indivíduos e separadamente para meninos e
meninas, testando a possibilidade de existência de interação com a variável
sexo.

72!
!

!

73!

4.10

Plano de Análises

Prevalência e intervalos de confiança para os diferentes transtornos mentais
aos 7 anos, segundo as classificações diagnósticas CID-10 e DSM-IV. Coorte
de Nascimentos de Pelotas de 2004, seguimento de 2011.
Transtornos Mentais

Prevalência DSM-IV
% (IC95%)

Prevalência CID-10
% (IC95%)

Algum diagnóstico
Algum Transtorno (Tr.) de Ansiedade
Transtorno Ansiedade de Separação
Fobia Específica
Fobia Social
Transtorno Obsessivo Compulsivo
Tr. de Ansiedade Generalizada
Tr. do Estresse Pós Traumático
Agorafobia
Outro Transtorno de Ansiedade
Algum Transtorno Depressivo
Depressão Maior
Outro Transtorno depressivo
Algum Tr. Déficit de Atenção e
Hiperatividade/ Transtornos
Hipercinéticos
Algum Tr. de Oposição/ Conduta
Transtorno de Oposição e Desafio
Transtorno de Conduta
Outro Transtorno Disruptivo
Transtornos Alimentares
Tr. de Tique e Síndrome de Gilles de
La Tourette
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Prevalência de Transtornos de Internalização, Transtornos de externalização,
e algum diagnóstico psiquiátrico segundo a CID-10 e o DSM-IV, conforme
variáveis maternas. Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004

Exposição

N total

Transtornos
Transtornos
Internalização Externalização
% (IC 95%)

% (IC 95%)

Algum
Algum
diagnóstico Diagnóstico
CID-10
DSM-IV
% (IC 95%) % (IC 95%)

Tipo parto
Consultas
pré-natais
Situação marital
Idade da mãe
Idade do pai
Fumo materno
durante a
gravidez
Cosumo de
álcool na
gestação
Fumo paterno
em casa
Renda Familiar
Nível Econômico
ABIPEME
Escolaridade do
pai
Escolaridade da
mãe
Depressão
materna
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Prevalência de Transtornos de Internalização, Transtornos de externalização e
algum diagnóstico psiquiátrico segundo a CID-10 e o DSM-IV, conforme
variáveis da criança. Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004
Exposição

N
total

Transtorno
Internalização

Transtorno
Externalização

% (IC 95%)

% (IC 95%)

TDAH

Algum
diagnóstico
CID-10

Algum
diagnóstico
DSM-IV

%(IC95%) % (IC 95%)

% (IC 95%)

Sexo
Etnia
Peso ao
nascer
Comprimento
ao
nascimento
Perímetro
cefálico ao
nascimento
Idade
Gestacional
Apgar ao 1°
e 5º minuto
Necessidade
de cuidados
extras ao RN
(berçário ou
UTI)
Gemelar
N° de irmãos
Quem cuida
da criança
Duração do
aleitamento
materno
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Prevalência de Transtornos de Internalização, Transtornos de externalização,
algum diagnóstico psiquiátrico segundo a CID-10 e o DSM-IV, conforme
variáveis das crianças coletadas aos 7 anos na quinta visita da Coorte de
Nascimentos de Pelotas de 2004 , realizada em 2011.
Exposição

N

Transtorno
Transtorno
Internalização Externalização
% (IC 95%)

% (IC 95%)

TDAH

Algum
Algum
diagnóstico diagnóstico
CID-10
DSM-IV
%(IC95%) % (IC95%) % (IC95%)

Quociente
Intelectual
Maus tratos
Hospitalização
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5. Aspectos Éticos

A quinta visita da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004 teve
seu plano de estudos aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Pelotas em 2010 e os dados que serão
utilizados neste projeto já estavam previstos naquele plano de estudos
maior, ao qual este projeto pertence.
Todas as mães ou responsáveis pelas crianças que fazem parte da
Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004 foram inicialmente convidadas a
participar do estudo por contato telefônico. Posteriormente, ao chegar a
clínica do CPE ou receberem a visita das entrevistadoras em casa, ouviam
os esclarecimentos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e,
novamente, eram convidadas a participar do estudo. No caso de aceitarem,
eram orientadas a assinar o termo de consentimento e ficavam com uma
cópia para si. Ao longo da realização de todas as entrevistas, exames e
medidas desta visita da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004, as
mães e crianças possuíam plena liberdade de esclarecer eventuais dúvidas
que surgissem e a equipe era orientada a respondê-las a contento. No caso
de dúvidas remanescentes, a equipe colocava as mães em contato com os
alunos de doutorado, responsáveis pela supervisão das variadas avaliações,
ou com os professores responsáveis pela quinta visita da Coorte de
Nascimentos de Pelotas de 2004.
Os eventuais indícios de problemas de saúde percebidos durante as
entrevistas, exames e medidas realizados nesta visita foram devidamente
encaminhados para os serviços correspondentes disponíveis na rede pública
de Pelotas.
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6. Cronograma
Datas/atividades

Pesqu
isa
Biblio
gráfic
a

Mar / abril 2010
Maio/ junh 2010
julho/ agos 2010
Set/out 2010
Nov/ dez 2010
Jan/ fev 2011
Març/abr 2011
Maio/ junh 2011
Julho/ ago 2011
Set/out 2011
Nov/dez 2011
Jan/fev 2012
Mar / abr 2012
Maio/junh 2012
Julho/agos 2012
Set/out 2012
Nov/dez 2012
Jan/fev2013
Marc/abr 2013
Maio/junh 2013
Julho/ago 2013
Set/out 2013
Nov/dez 2013
Jan/fev 2014
Març/ abr 2014
Maio/junh 2014
Julho/agos 2014
Set/out 2014
Nov/ dez 2014
Jan/ fev 2015
març/ abr 2015
Maio 2015

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Elab
oraç
ão
do
proje
to
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Treina
mento
Equip
e

X
X
X
X
X
X

Colet
a
dado
s

X
X
X
X
X

Rev
isã
o
dad
os

X
X
X
X
X
X

Cri
açã
o
Ban
co

X
X
X
X
X

Análi
ses

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dis
cipli
nas

Re
daç
ão
arti
gos

Re
daç
ão
Tes
e

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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7. Divulgação dos resultados

Os resultados desta pesquisa serão divulgados na forma de artigos
científicos em revistas com corpo editorial. Oportunamente, estes resultados
serão apresentados em congressos e reuniões científicas ou em reuniões
com gestores de saúde pública.

8.

Financiamento

O presente projeto, como já foi mencionado, faz parte de um estudo
maior que compreende os três estudos de Coorte de Pelotas (1982, 1993 e
2004) denominado “Implications of early life and contemporary exposures on
body composition, human capital, mental health and precursors of complex
chronic diseases in three Brazilian cohorts”, que está sendo financiado pela
agencia britânica Wellcome Trust (n° de Grant 086974/Z/08/Z). O custo da
quinta visita da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004, até o momento,
foi de aproximadamente 650.000 reais.
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ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO ORIGINAL
O projeto da tese foi defendido em dezembro de 2011 e as correções
sugeridas pela banca foram incorporadas ao projeto, sendo assim, o projeto
aqui apresentado já contempla as modificações sugeridas pela banca naquela
oportunidade.
Na presente tese modificamos dois dos três artigos propostos inicialmente e
restringimos algumas das análises previstas no projeto de doutorado. O artigo
de revisão que originalmente era “O nascimento entre 34 e 38 semanas de
idade gestacional como fator de risco para doença mental ao longo da vida” foi
alterado devido à escassez de artigos correlacionando os “pré-termos tardios”
com desfechos de doença mental; a grande maioria estudava apenas
desfechos cognitivos e ligados ao aprendizado das crianças.
O segundo artigo previamente proposto: “Determinantes precoces e
contemporâneos de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Depressão,
Transtornos de Ansiedade e Transtornos de Conduta aos 6-7 anos na Coorte
de Nascimentos de Pelotas de 2004” foi modificado devido ao pequeno
número de crianças com cada diagnóstico acima discriminado. Esse baixo
número de crianças não permitiu ter poder suficiente para estudar aquelas
associações que haviam sido planejadas no projeto.
A associação dos diferentes grupos de diagnósticos psiquiátricos com os
fatores de risco contemporâneos da quinta visita da Coorte, o quociente
intelectual estimado, os dados do Parent-Child Conflict Tactics Scales
(CTSPC) de limites a criança e o número de hospitalizações, não foram
abordados nesta tese já que outros alunos do Programa de Pós-Graduação
em Epidemiologia focaram especificamente esses assuntos nas suas
respectivas teses de doutorado. Os dados do teste Conners Continuous
Performance Test II (CPT-II) não puderam ser utilizados na presente tese por
perda permanente e irreversível dos dados do teste ocorrida após a finalização
do campo da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004.
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RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO
O trabalho de campo que embasa a presente tese fez parte da quinta visita da
Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004 realizada em 2011. A quinta visita
incluiu, entre outros assuntos, uma extensa avaliação da saúde mental das
crianças, na época com 6 a 7 anos de idade.
A avaliação da saúde mental das crianças incluiu os dados provenientes da
entrevista diagnóstica Development and Well-being Assessment (DAWBA),
que foram abordadas nesta tese e uma estimativa do quociente intelectual das
crianças, avaliado através da Escala de inteligência Wechsler – 3a edição para
Crianças (WISC III), uma avaliação da atenção, concentração, impulsividade e
flexibilidade das crianças através do Conners Continuous Performance Test II
(CPT-II) e uma entrevista às mães questionando a forma de impor limites aos
filhos através do instrumento Parent-Child Conflict Tactics Scales (CTSPC).
A doutoranda Sandra Petresco realizou, juntamente com a psicóloga Dra.
Luciana Anselmi, o treinamento das psicólogas que aplicaram o DAWBA, o
WISC, o CPT II e o CTSPC. O primeiro treinamento ocorreu em outubro de
2010, o segundo em janeiro de 2011, o terceiro em abril de 2011 e o quarto em
agosto de 2011. Todos os treinamentos incluíram uma parte teórica e uma
parte prática. A parte teórica consistiu em aulas sobre as diferentes
psicopatologias abordadas no DAWBA, os princípios do teste WISC-III, o modo
como funcionam os questionários DAWBA e SDQ e os cuidados na aplicação
de todos os questionários e entrevistas. A parte prática consistiu de aplicação
dos questionários e entrevistas às mães ou responsáveis das crianças em
acompanhamento nos ambulatórios de pediatria e de psiquiatria infantil da
UFPEL. Essas aplicações foram conduzidas pelas psicólogas em treinamento
e supervisionadas pela psicóloga Dra. Luciana Anselmi e pela doutoranda
Sandra Petresco.
Durante o trabalho de campo da Coorte de Nascimentos de 2004 a doutoranda
Sandra Petresco e a Dra Luciana Anselmi foram responsáveis pela supervisão
das psicólogas que realizavam o trabalho de campo. Inicialmente essa
supervisão foi semanal e após o terceiro mês do trabalho de campo, passou a
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ser quinzenal. Na supervisão eram tiradas as dúvidas dos questionários, feitas
padronizações das pontuações dos subtestes do WISC, conferida a qualidade
do preenchimento dos questionários e revisadas as orientações de aplicação e
pontuação visando a diminuir os erros verificados.
Durante a realização do trabalho de campo, a doutoranda Sandra também
ajudou na organização da logística do componente de saúde mental,
especialmente com os encaminhamentos necessários.
A doutoranda Sandra estabeleceu contato com o autor do instrumento
DAWBA, Robert Goodman, para permitir à equipe ter acesso ao questionário.
O contato com o autor do instrumento permitiu realizar as adaptações
necessárias para atualizar a versão impressa (desatualizada) do DAWBA à
versão online (atual). A versão impressa do questionário foi usada quando caia
a conexão a internet na clínica do Centro de Pesquisas Epidemiológicas
(CPE), assim como nas visitas domiciliares onde o acesso a internet não era
possível.
Sandra Petresco recebeu treinamento em São Paulo com a psiquiatra infantil,
Dra. Bacy Fleitlich-Bilyk (a responsável pela validação do DAWBA no Brasil),
para habilitar-se a ser “rater” do DAWBA, ou seja, para poder dar os
diagnósticos gerados pela aplicação do DAWBA. Assim, Sandra Petresco foi
“rater” dos 3585 DAWBAS das crianças da Coorte 2004.
Em conjunto com a psicóloga Dra. Luciana Anselmi escreveu o manual de
aplicação dos diferentes instrumentos de Saúde Mental desta quinta visita da
Coorte 2004 e escreveu a metodologia da parte psicológica/ psiquiátrica da
visita de 2011 da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004.
Finalmente, além das atividades relacionadas com o componente de saúde
mental da Coorte de 2004, a doutoranda Sandra Petresco participou
ativamente também das atividades relacionadas ao componente de avaliação
corporal das crianças. Participou do treinamento dos diferentes instrumentos
de avaliação da composição corporal e da execução das avaliações realizadas
com a densitometria óssea em plantões intercalados com os outros
doutorandos durante cerca de três meses.
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Abstract
Purpose Most studies published on the prevalence of
psychiatric disorders in children were conducted in highincome countries despite the fact that nearly 90 % of the
world’s population aged under 18 live in low- and middleincome countries. The study aimed to assess the prevalence
of psychiatric disorders among children of 6 years of age,
to examine the distribution of psychiatric disorders by
gender and socioeconomic status and to evaluate the
occurrence of psychiatric comorbidities.
Methods The 2004 Pelotas Birth Cohort originally comprised 4,231 live births from Pelotas, southern Brazil. A
total of 3,585 (84.7 % of 4,231 births) children aged
6 years were assessed using the Development and WellBeing Assessment (DAWBA).
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Results Nearly 13 % of the children presented a psychiatric diagnosis according to DSM-IV, being more prevalent
among males than females (14.7 and 11.7 %, respectively,
p = 0.009). Anxiety disorders were the most prevalent of
all disorders (8.8 %) and specific phobias (5.4 %) and
separation anxiety disorder (3.2 %) were the most common
subtypes. Attention deficit hyperactivity disorder (2.6 %),
oppositional defiant disorder/conduct disorder (2.6 %), and
depression (1.3 %) were also diagnosed. More than one
psychiatric disorder was presented by 17 % of children.
Socioeconomically disadvantaged children had a higher
prevalence of psychiatric disorders.
Conclusion Our findings underline the early onset of
psychiatric disorders among children and the frequent
occurrence of psychiatric comorbidity. Early prevention is
needed in the field of mental health in Brazil and should
start during infancy.
Keywords Prevalence ! Cohort studies ! Mental
disorders ! Mental health ! Child
Introduction
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Mental disorders and conditions account for as much as
30 % of the leading causes of loss of economic productivity and independence among adults worldwide [1].
Current studies have shown that around 50–75 % of mental
disorders begin during childhood and adolescence [2, 3].
Mental disorders have also been associated with increased
mortality in adult life [4]. Longitudinal studies have shown
that mental disorders with onset occurring in childhood and
adolescence are perpetuated throughout life greatly compromising normal development and having significant
direct and indirect costs on society [3, 5–7].
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There is a scarcity of epidemiological studies on
mental disorders in children in low- and middle-income
countries [6, 8–10]. A systematic review of populationbased samples from low- and middle-income countries
found that the prevalence of mental disorders varied
between 10 and 20 % among children and adolescents [6].
Previous studies on the prevalence of mental disorders in
childhood and adolescence conducted in Brazil using the
Development and Well-Being Assessment (DAWBA)
reported prevalence ranging from 7 to 13 % in different
Brazilian regions [11–13], but none of them provided data
on 6-year-old children.
The prevalence of psychiatric disorders in childhood and
adolescence varies greatly depending on the instrument
used, the age range studied, family characteristics, geographic location and socioeconomic status of the participants. Studies using the same diagnostic interview
(DAWBA) found lower prevalence of psychiatric disorders
in childhood and adolescence in high-income countries
(7–9 %) than in countries of low and middle income (about
15 %) [14–17].
Population studies show that children and adolescents
from underprivileged socioeconomic backgrounds have a
higher prevalence of psychiatric disorders than those
belonging to the higher socioeconomic classes [18–21].
The prevalence of different psychiatric diagnoses varies
according to gender and age. Disruptive disorders and
attention deficit and hyperactivity disorder are more prevalent in boys than in girls, while anxiety disorders are
more prevalent in post-pubertal girls than in post-pubertal
boys [18].
More than one psychiatric disorder with onset occurring
in childhood and adolescence often co-occurs, making
diagnosis difficult and further compromising the quality of
life. In addition, individuals with psychiatric comorbidities
might experience delay in diagnosis, which may aggravate
their condition over time [22–24].
The present study aimed to assess the prevalence of
psychiatric disorders among children aged 6 years, to
examine the distribution of psychiatric disorders by gender
and socioeconomic status and to evaluate the occurrence of
psychiatric comorbidities. It adds to the group of studies on
the prevalence and comorbidities of psychiatric disorders
in children in low- and middle-income countries and provides input to policy planning in public health.
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inhabitants per square kilometer according to the 2010
Brazilian population census. Its population is predominantly urban (93.3 %). In spite of the economic
improvement observed in the country in last 10 years, the
Pelotas region had slower growth than the rest of the
country. In 2010, Gross domestic product (GDP) per
capita was US$ 5,976, lower than that observed for Brazil
(US$ 8,161). However, the illiteracy rate in town for the
year 2010 was considerably lower than for Brazil as a
whole (4.1 vs. 8.7 %, respectively). The infant mortality
rate for the city of Pelotas in 2011 was 15.1 per 1,000 live
births, similar to that observed in Brazil (15.6 per 1,000
live births) [25–27].
A birth cohort study was conducted between January 1st
and December 31, 2004 and included all births to mothers
residing in the urban area of the city of Pelotas. In the city,
more than 99 % of all deliveries take place in hospitals.
Births were identified by daily visits to the city’s maternity
hospitals. Of 4,287 births identified, 4,231 live births were
evaluated and their mothers were interviewed within the
first 24 h after delivery (refusal rate \1 %). A structured
questionnaire was administered by trained interviewers to
collect information about demographic, environmental and
socioeconomic variables and on the characteristics of
pregnancy, labor, delivery and health care service
utilization.
The cohort children were followed up at several time
points during their early life with high follow-up rates. The
fifth follow-up was at the age of 6 years when a total of
3,585 children (84.7 % of the original cohort children)
underwent a mental health assessment. Details of the study
methods are published elsewhere [28, 29].
At the age of six, children and their mothers or caregivers were invited to attend a research clinic run by the
Postgraduate Program of Epidemiology (Faculty of Medicine, Federal University of Pelotas, Brazil). Most interviews and assessments were carried out at the clinic but,
when it was not feasible, they were conducted at the child’s
home (19.0 %). These children are a heterogeneous group
regarding their schooling, some children are in preschool
and others have already begun the elementary cycle. In
Brazil, only children who are aged six by March 31 may
enroll in the first grade of elementary school, children who
become 6 years old after this date must remain in preschool
until the following year.
Mental health assessment

Methods
Setting and study design
The city of Pelotas is located in southern Brazil. It is a
medium-sized city with 329,173 inhabitants and 205

All children were assessed using the DAWBA [30], an
instrument that consists of a structured part and open-ended
questions about symptoms of psychiatric disorders. The
DAWBA is designed to generate psychiatric diagnoses
according to International Classification of Diseases, 10th
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edition (ICD-10—World Health Organization, 1993) [31]
and Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV—American Psychiatric Association, 1994) [32]
criteria in children and adolescents age 5–17 years.
The DAWBA was administered to mothers or caregivers
by trained interviewers, all of them are psychologists.
Psychologists were trained through lessons about the
functioning of DAWBA and psychopathology by both a
child psychiatrist with over 10 years of clinical experience
(SP) and a psychologist trained in conducting populationbased studies (LA). Supervised interviews took place in the
outpatient pediatrics and child psychiatric clinic of the
Federal University of Pelotas.
The DAWBA combines highly structured questions
based on diagnostic criteria from DSM-IV and ICD-10
with qualitative descriptions of any areas of difficulty. A
computerized algorithm provides the probability of a child
having any psychiatric disorder based on responses to
structured questions, but clinical raters can review the
symptoms, damage and qualitative information in parallel
to these probabilities in their own assessment [33]. The
clinical judgments were made by a child psychiatrist (SP),
rater on this study, supervised by another child psychiatrist
(BFB), who translated and validated the DAWBA for use
in the Brazilian population [11].
For each evaluated psychiatric disorder, the interviewer
asks about all symptoms, and other criteria required for a
diagnosis according to DSM-IV and ICD-10. The time
interval reported in the interview is the present and recent
past. The interview incorporates ‘‘skip rules’’ that allow
the interviewer to omit many of the questions in a section
unless key screening questions are positive. When this is
not the case, respondents are asked about all relevant
symptoms of DSM-IV and ICD-10. Unless at least one of
these symptoms is definitely present (or two symptoms in
the hyperactivity section), the final interview questions
about duration, start and impact of the symptoms are
omitted. In the presence of positive symptoms in any
area, respondents are surveyed with additional questions
about the impact of these problems in the child’s life.
These questions concern specific areas covering suffering
and interference with family life, learning, friendships and
leisure activities resulting from the symptoms. The
information provided by structured questions on impact
and symptoms is supplemented by open questions. If
definite symptoms are identified by the structured questions, interviewers are instructed to use open questions
and encourage respondents to describe the problems in
their own words. These descriptions are transcribed verbatim by interviewers, but they are not evaluated by them
[30].
Our version of DAWBA included sections for separation
anxiety disorder, specific phobia, social phobia,
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generalized anxiety disorder, post-traumatic stress disorder,
panic disorder and agoraphobia, obsessive–compulsive
disorder, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD),
oppositional defiant disorder, conduct disorder, eating
disorders, and tic disorder. In addition, five screening
questions about development from a previous version of
DAWBA were utilized. If any of these were positive, the
open questions about development were also asked.
Socioeconomic status (SES)
A wealth index (divided into quintiles) was used to measure SES. This index was constructed based on principal
component analysis of ownership of consumer durable
goods (e.g., TV, car, and computer) and household characteristics at birth (e.g., number of bathrooms, rental or
owned home and use of housemaid services). The first
principal component was used in the analysis [34].
Statistical analyses
Descriptive analyses included estimation of frequency
distributions for dichotomous variables with their related
95 % confidence intervals. The Chi square test and twotailed tests were performed. All analyses were conducted
for the entire sample and stratified by gender. Analyses
were performed with Stata software version 12.1 (StataCorp LP, College Station, Tex).
The occurrence of psychiatric comorbidities was assessed in four major diagnostic groups: anxiety disorders,
depressive disorders, ADHD and oppositional defiant disorder/conduct disorder. The diagnoses characterized by
greater agitation and aggressiveness were then categorized
into ‘‘externalizing disorders’’ which included ADHD/
hyperkinetic disorders, oppositional defiant disorder and
conduct disorder.
In the description of diagnostics, we use both DAWBA
diagnostic classifications (DSM-IV and ICD-10) to facilitate comparison with other national and international
studies that used only ICD-10 [16, 17], only DSM-IV [15,
18] or both diagnostic classifications [13, 14].
Ethical issues
The study was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Pelotas Medical
School and has, therefore, been performed in accordance
with the ethical standards laid down in the 1964 Declaration of Helsinki and its later amendments and in
accordance with the Brazilian law. All mothers or caregivers signed an informed consent form that stated the
purposes of the research studies and informed that they
were free to decide whether or not to participate. All
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Table 1 Prevalence and confidence interval of different Psychiatric disorders among 6 years old, according to DSM-IV and ICD-10 diagnostic
classifications
Psychiatric disorders

Prevalence DSM-IV

Prevalence ICD-10

N

% (CI 95 %)

N

% (CI 95 %)

Any diagnosis

475

13.2 (12.2; 14.4)

458

12.8 (11.7;13.9)

Any anxiety disorder

315

8.8 (7.9; 9.8)

308

8.6 (7.7; 9.6)

Separation anxiety disorder
Specific phobia

113
195

3.2 (2.6; 3.8)
5.4 (4.7; 6.2)

104
192

2.9 (2.4; 3.5)
5.4 (4.6; 6.1)

Social phobia

5

0.1 (0.05; 0.3)

5

0.1 (0.05; 0.3)

Agoraphobia

1

0.03 (0.001; 0.2)

1

0.03 (0.001; 0.2)

Post-traumatic stress disorder

27

0.8 (0.5; 1.1)

26

0.7 (0.5; 1.1)

Obsessive compulsive disorder

6

0.2 (0.1; 0.4)

6

0.2 (0.1; 0.4)

General anxiety disorder

6

0.2 (0.1; 0.4)

6

0.2 (0.1; 0.4)

Other anxiety

2

0.1 (0.001; 0.2)

2

0.1 (0.001; 0.2)

Any depressive disorder

46

1.3 (0.9; 1.7)

46

1.3 (0.9; 1.7)

Minor depression/mild

43

1.2 (0.9; 1.6)

19

0.5 (0.3; 0.8)

Major depression/severe

3

0.08 (0.02; 0.2)

3

0.08 (0.02; 0.2)

Dysthymia

0

-

0

-

Moderate

0

24

0.7 (0.4; 9.9)

Any undifferentiated anxiety or depression disorder

2

0.1 (0.001; 0.2)

2

0.1 (0.001; 0.2)

Any attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)/
Hyperkinetic disorders

93

2.6 (2.1; 3.2)

79

2.2 (1.7; 2.7)

ADHD combined

56

1.6 (1.2; 2.0)

-

-

ADHD inattentive

12

0.3 (0.2; 0.6)

-

-

ADHD hyperactive

13

0.4 (0.6; 1.9)

-

-

Other hyperactive disorder

12

0.3 (0.2; 0.6)

21

0.6 (0.4; 0.9)

Hyperkinetic disorder

-

-

58

1.6 (1.2; 2.1)

94

2.6 (2.1; 3.2)

91

2.5 (2.0; 3.1)

Any oppositional/conduct disorder
Oppositional defiant disorder

72

2.0 (1.6; 2.5)

70

2.0 (1.5; 2.5)

Conduct disorder

21

0.6 (3.5; 8.9)

20

0.6 (0.3; 0.9)

Other conduct disorder

2

0.1 (0.001; 0.2)

1

0.03 (0.001;0.2)

Autisma

10

0.3 (0.1; 0.5)

10

0.3 (0.1; 0.5)

Tic disorder and Tourette Syndrome

13

0.4 (0.2; 0.6)

13

0.4 (0.2; 0.6)

Eating disorders
Stereotypiesa

1
2

0.03 (0.001; 0.2)
0.1 (0.001; 0.2)

1
2

0.03 (0.001;0.2)
0.1 (0.001; 0.2)

The 2004 Pelotas Birth Cohort (N = 3,585)
a

Based on screening questions

children who needed further assessment and advice based
on the child psychiatrist’s evaluation were referred to
local care services available in the area. Children whose
mothers actively demanded it were referred for treatment,
as were those children where the rater (SP) observed
greater severity or risk and those in which the psychologists observed greater distress or impairment in day-today life. About 170 children were referred for any of the
following services: outpatient child psychiatry at the
Federal University of Pelotas, school assistance service of
Pelotas, Child and Adolescent Psychosocial Care Center
(CAPSI) and ambulatory psychological assessment at the
Catholic University of Pelotas.

Results
A total of 3,585 children were evaluated, of which 1,839
were male and 1,746 were female. The mean age was
6.8 years (SD 0.3 years). Missing information on psychiatric disorders was more common among children from the
poorest families, birth weight \2,500 g at birth and gestational age \37 weeks of gestation. Children lost to follow-up were similar to those evaluated in terms of gender
(15.2 vs. 15.4 %, boys and girls, respectively).
It was found that 13.2 % (N = 475) and 12.8 %
(N = 458) of the children fulfilled criteria for at least one
diagnosis of psychiatric disorder according to DSM-IV and
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Table 2 Prevalence of various psychiatric disorder groups among 6 years old according to DSM-IV and ICD-10 diagnostic classifications and
gender
Psychiatric disorders

DSM-IV
Boys N (%)

ICD-10
Girls N (%)

Chi square

p value

Boys N (%)

Girls N (%)

Chi square

p value

Any diagnosis

270 (14.7)

205 (11.7)

6.734

0.009

260 (14.1)

198 (11.3)

6.292

0.012

Any anxiety disorder

162 (8.8)

153 (8.8)

0.002

0.961

155 (8.4)

153 (8.8)

0.128

0.721

Any depressive disorder
Any ADHD disorder/hyperkinetic

27 (1.5)
62 (3.4)

19 (1.1)
31 (1.8)

1.021
9.028

0.312
0.003

27 (1.5)
56 (3.1)

19 (1.1)
23 (1.3)

1.021
12.407

0.312
\0.001

Any oppositional/conduct disorder

68 (3.7)

26 (1.5)

17.110

\0.001

66 (3.6)

25 (1.4)

16.845

\0.001

Autism

8 (0.4)

2 (0.1)

3.307

0.069

8 (0.4)

2 (0.1)

3.307

0.069

Tic disorder and Tourette Syndrome

9 (0.5)

4 (0.2)

1.680

0.195

9 (0.5)

4 (0.2)

1.680

0.195

The 2004 Pelotas Birth Cohort (N = 3,585)
ADHD Attention deficit hyperactivity disorder

ICD-10, respectively. Anxiety disorders were the most
prevalent, present in nearly 9 % of all children. Specific
phobia (5 %) and separation anxiety disorder (3 %) were the
most prevalent anxiety disorders (Table 1). There were 46
cases of depression (1.3 %) according to both diagnostic
criteria used. A higher prevalence of ADHD and hyperkinetic disorders were found according to DSM-IV (2.6 %)
compared to ICD-10 (2.2 %), with predominance of ADHDcombined type (DSM-IV) and hyperkinetic disorder type
(ICD-10). Oppositional defiant disorder (2 %) was more
prevalent than conduct disorder (0.6 %) according to both
DSM-IV and ICD-10 criteria. Autism, tic disorders, Gilles
de la Tourette syndrome, eating disorders and stereotypies
were rarely seen among children of age six (\1 %).
Gender and socioeconomic differences
Psychiatric disorders were more common among boys than
girls (14.7 vs. 11.7 %). Male and female children showed
very similar prevalence of depressive and anxiety disorders. ADHD was more prevalent among boys than girls
(3.4 vs. 1.8 %) as were oppositional defiant/conduct disorders combined (3.7 vs. 1.5 %). Autistic spectrum disorders and tic disorders were also more commonly found in
boys than girls, although this difference was not statistically significant (Table 2).
Children from lower-income families had a higher
prevalence of any mental disorder than those from higherincome families (14 vs. 8 %). The prevalence of ADHD
and oppositional/conduct disorder was significantly different across SES categories, but the same was not seen for
depression and anxiety disorders (Table 3).
Comorbidities
Among children with psychiatric disorders, a single diagnosis was made in 393 (82.7 %) and 383 children (83.6 %)

according to DSM-IV and ICD-10 criteria, respectively.
The occurrence of more than one diagnosis was seen among
82 (17.3 %) and 75 (16.4 %) children according to DSM-IV
and ICD-10 criteria, respectively. Among children with
more than one diagnosis, one psychiatric comorbidity was
seen in 67 children (81.7 %) by DSM-IV and 60 children
(80 %) by ICD-10 criteria. Two or more comorbidities were
seen in 15 children according to both diagnostic criteria.
Comorbidities were analyzed in major groups of disorders. The most common comorbidities according to ICD10 and DSM-IV criteria were: hyperkinetic disorder and
oppositional/conduct disorder (24 children, 29 %); anxiety
disorder and depression (15 children, 18 %); and anxiety
disorder and oppositional/conduct disorder (13 children,
16 %). Two psychiatric comorbidities were seen in 12
children, while three comorbidities were seen in only three
children, all of them males.

Discussion
The present study evaluated psychiatric disorders among
6-year-old children from the 2004 Pelotas Birth Cohort. It
was found that nearly 13 % of the cohort children fulfilled
criteria for diagnosis of at least one psychiatric diagnosis
according to either DSM-IV or ICD-10. The prevalence of
any psychiatric diagnosis was higher among boys, mainly
due to externalizing disorders. Children from lower-income
families had a higher prevalence of any mental disorder
than those from higher-income families. Psychiatric
comorbidities were seen in 17 % of children with a psychiatric diagnosis (DSM-IV); more than one externalizing
disorders were the most commonly associated conditions.
The prevalence of psychiatric disorders found in this
study is in an intermediate position between the prevalence
observed in low-income and high-income countries. Considering only studies that used DAWBA as a diagnostic
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0.002
16.633
0.6 (4)
2.6 (19)
2.9 (21)
3.8 (29)
2.7 (18)
0.001
17.574
0.6 (4)
2.6 (19)
The 2004 Pelotas Birth Cohort (N = 3,585)
ADHD attention deficit hyperactivity disorder

2.9 (21)
3.0 (20)
Any oppositional/conduct
disorder

4.0 (30)

0.173
6.379

7.889
12.022
0.4 (3)
0.7 (5)

6.6 (46)
8.1 (60)

1.2 (9)
1.9 (14)
1.8 (13)
3.2 (23)

10.0 (72)
9.1 (69)

1.9 (14)
2.5 (19)
1.1 (7)
2.7 (18)

9.2 (61)
0.169

0.096
\0.001
7.889
20.294

6.440
6.7 (47)

0.4 (3)
0.7 (5)
1.2 (9)
2.3 (17)

8.2 (61)
9.9 (71)

1.8 (13)
4.5 (32)
1.9 (14)
2.9 (22)
1.1 (7)
2.6 (17)
Any depressive disorder
Any ADHD disorders/
hyperkinetic

9.3 (70)
9.9 (66)
Any anxiety disorder

0.001
18.611
8.0 (56)
13.0 (97)
14.4 (103)
14.3 (108)
14.1 (94)
20.583
8.1 (57)
13.6 (101)
15.1 (108)
14.7 (111)
14.7 (98)
Any diagnosis

1st

2nd

3rd

4th

5th

Chi
square

\0.001

p value

1st

2nd

3rd

4th
Wealth index, quintiles
Wealth index, quintiles

5th

Chi
square
Prevalence of psychiatric diagnoses by ICD-10
Prevalence of psychiatric diagnoses by DSM-IV
Psychiatric disorders

Table 3 Prevalence (N) of various psychiatric disorder groups among 6 years old according to DSM-IV and ICD-10 diagnostic classifications and socioeconomic status at birth

0.096
0.017

101!

p value

!

tool, the prevalence of psychiatric disorders in high-income
countries ranged from 7 % (95 % CI 5.6; 8.5) in Norway
[14] to 7.8 % in Great Britain [15]. The Norwegian study
evaluated a sub-sample of 1,011 children aged 8–10 years
and the British study investigated a sample of 2,964 children aged 5–7 years. The prevalence of psychiatric disorders reported among children and adolescents aged
5–14 years from middle-income countries was around
15 %. The prevalence of psychiatric disorders was 15.7 %
(95 % CI 11.7; 20.2) in Yemen [35], 15.2 % (95 % CI
10.9; 20.8) in Bangladesh [17], and 15.3 % (95 % CI 10.4;
20.1) in Russia [16].
Fleitlich-Bilyk and Goodman evaluated a sample of
1,251 schoolchildren and adolescents aged 7–14 from an
urban area of a city in southeast Brazil with DAWBA and
reported a prevalence of 12.7 % (95 % CI 9.8; 15.5) of any
psychiatric disorder according to DSM-IV criteria [11].
Another study conducted in a rural area of the northeastern
state of Bahia, Brazil, assessed 430 children and adolescents age 7–14 years with SDQ in the first phase and 100
children with DAWBA in the second phase and found a
prevalence of psychiatric disorders of 7 % (95 % CI 2.3;
11.8) [12]. The authors argued that the low prevalence of
psychiatric disorders found in their study in Bahia was
probably due to the fact that parents underreported the
impact of symptoms on their children’s lives. However, the
small sample size of the study could have explained at least
in part their results.
In the present study, anxiety disorders were the most
prevalent of all psychiatric disorders (8.8 %). It is possible
that the high prevalence of anxiety disorders could be
explained by the age of the children assessed, which is
consistent with the age of onset of some anxiety disorders.
Studies investigating the age of onset of psychiatric disorders showed that specific phobia and separation anxiety
disorders are conditions that appear early in childhood at a
mean age of 7 years and that 50 % of separation anxiety
and specific phobia cases usually occur before the ages of 5
and 8 years, respectively [36, 37]. In the US, the National
Comorbidity Survey-Adolescent Supplement (NCS-A)
investigated a sample of 10,123 adolescents and reported
that the mean age of onset of separation anxiety disorders
and specific phobia was 6 years [38]. The prevalence of
anxiety disorders varies throughout child development.
Separation anxiety disorders usually have an early onset,
but there is a gradual reduction in its prevalence after the
age of 10 years [37]. Thus, the high prevalence of separation anxiety disorders and specific phobia found in our
study may be explained by the fact that almost all children
assessed were either 6 or 7 years old, an age when these
conditions are most common.
Concerning ADHD prevalence, previous reports from
other Brazilian settings conducted using DAWBA showed

123
101!
!

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol (2014) 49:975–983

!

lower prevalence than in the present study (1.8 and 0.9 %
in southeast and northeast regions of Brazil, respectively)
[11, 12]. However, all of these prevalences are lower than
the 5 % worldwide prevalence of ADHD reported in a
meta-analysis by Polanczyk et al. [39] which included
studies published between 1978 and 2005. The finding of a
lower prevalence of ADHD in the present study may be
due to the age of the cohort assessed. In Brazil, children at
age 6 and 7 years are starting their school life and do not
have a history of school problems or failure. Attention
problems, hyperactivity and learning difficulties are usually
first noticed by teachers rather than by parents because of
the structured school setting. Furthermore, the fact that we
did not administer the DAWBA to teachers may have
caused a reduction in the reporting of ADHD symptoms
and, consequently, the rate of diagnosis [15, 38]. It should
be noted that current diagnostic criteria for ADHD are
being reviewed as it now seems that the disease may in
some cases have a later onset between 7 and 12 years [40,
41]. The Brazilian cohort study conducted with adolescents
aged 11 years in Pelotas found a 4.1 % prevalence of
ADHD [13].
Angold et al. [42] evaluated the prevalence generated by
three different styles of psychiatric interviews, those based
on respondents (Diagnostic Interview Schedule for Children, DISC), those based on the interviewers (Child and
Adolescent Psychiatric Assessment, CAPA) and interviews
based on ‘‘expert judgment’’ (DAWBA) applying them to
the same sample of children and adolescents aged
9–16 years. The authors found that 17.7 % of young people
had one or more diagnoses with DAWBA, 47.1 % with
DISC and 32.4 % with CAPA (excess of DISC diagnoses
occurred due to specific phobias). The authors found that
DAWBA detected more severe cases. Agreement of the
three instruments was lower in anxiety disorders and
DAWBA generated significantly fewer cases of depression
and anxiety than CAPA. Similar rates were found in
behavioral disorders (attention deficit and hyperactivity
disorders, oppositional defiant disorders and conduct disorders) for all three instruments. Thus, the prevalence of
different psychiatric disorders observed in our study could
be higher if we had used other diagnostic interview.
Boys showed a higher prevalence of psychiatric disorders than girls, which is consistent with what was reported
in the British Child and Adolescent Mental Health Survey
of 1999 (BCAMHS-99) among children aged 5–15 years
[15]. Boys also had significantly more externalizing disorders (ADHD and oppositional/conduct disorders) than
girls, a finding that is in agreement with what has been
reported in many other international studies. A US study of
lifetime ADHD prevalence showed a ratio of boys to girls
of 2.28 to 1 [43]. A Brazilian study conducted in the
southeastern region observed higher rates of externalizing
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disorders among boys than girls: 2.7 vs. 0.7 % for any
ADHD and 10.0 vs. 3.5 % for any oppositional/conduct
disorder [11]. The same was seen in the BCAMHS-99: 3.6
vs. 0.9 % for any ADHD and 3.2 vs. 1.4 % for oppositional
defiant disorders among boys and girls, respectively [15].
Socioeconomically disadvantaged children had a higher
prevalence of psychiatric disorders than those from betteroff families, a finding that is consistent with a large number
of previous studies [21, 44, 45] including an epidemiological survey that assessed 898 children in the southeast of
Brazil [46]. In our study, only externalizing disorders
(ADHD and oppositional defiant/conduct disorder) were
more frequent among the poorest children; no significant
difference was found in the prevalence of internalizing
disorders (anxiety and depressive disorders) between children of poor and better-off families. Costello et al. [19]
found a lower rate of behavioral symptoms (oppositional
defiant and conduct disorder) in children of parents with
higher income, but there was no difference regarding
emotional symptoms (anxiety and depression).
The prevalence of children who had one or more psychiatric comorbidities in our study is very similar to those
observed in southeastern Brazil (21 %), England (22 %)
and the United States of America (20 %) [11, 15, 38]. The
most common comorbidities identified in our study
(ADHD and oppositional defiant/conduct disorder;
depression and anxiety disorders) were the same as those
found in the previous cited studies [11, 15, 38]. A longitudinal study ‘‘The Great Smoky Mountains Study’’
reported a significant increase in comorbidities with age
[18]. Egger and Angold [47] reviewed studies with preschoolers and found they had similar rates of psychiatric
disorders and common comorbidities to those observed in
older children. The rate of comorbidities at an early age
found in the present study has major clinical implications
for mental health providers who should be aware of the
occurrence of comorbidities as well as of the possibility of
a very early onset of psychiatric disorders in preschool
children.
Strengths and limitations of the study
The present study has several strengths: a large population-based sample of children assessed using an internationally recognized instrument designed to generate
diagnosis of psychiatric disorders, administered by highly
trained psychologists that ensured good quality data.
However, some methodological difficulties of the study
need to be discussed. First, the study relied only on
mothers or caregivers as informants, as we did not apply
the DAWBA version for teachers. Second, as we
administered only the screening questions of the DAWBA
development section, our ability to assess the prevalence
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of autistic spectrum disorders was limited. Third, the
prevalence of psychiatric disorders we found may be
slightly underrated because subjects who were not able to
follow-up and were, therefore, not shown in the cohort
evaluation tended to have impoverished socioeconomic
status, prematurity and/or low birth weight, all of these
are known risk factors for psychiatric disorders. Finally,
in our study we were not able to perform interrater reliabilities. However, our rater (SP) undertook the online
training from the DAWBA webpage and subsequently
was personally trained by Bilyk-Fleitlich who was personally and extensively trained by Goodman, author of
DAWBA [30]. The diagnostic reliability between Fleitlich-Bilyk and Goodman showed kappa value of 0.93 for
any disorder, 0.91 for any emotional disorder, 1.00 for
any ADHD and 1.00 for any oppositional/conduct disorder. Bilyk-Fleitlich has been the rater in all Brazilian
research using DAWBA, including the study carried out
on the island of Maré, Bahia, by Goodman et al. [12] and
research with adolescents from Pelotas made by Anselmi
et al. [13].
Conclusions
The present study found a prevalence of psychiatric disorders and comorbidities among children aged six which
were similar to previous studies, both Brazilian and international ones. However, none of the previous Brazilian
studies assessed 6 years old or displayed a full psychiatric
assessment of the whole sample. Our findings are important
as they underline the early onset of psychiatric disorders in
children, especially anxiety disorders, and the occurrence
of psychiatric comorbidities. This information should be
used in service planning and by policy makers to provide
better conditions to meet the mental health needs of Brazilian children. Moreover, our results point out that
detection is needed in the field of mental health in Brazil
and should start during infancy.
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Abstract
Purpose: The aim of this study was to evaluate socioeconomic inequalities in
mental health in 6-year-old children from the 2004 Pelotas Birth Cohort, in
Brazil.
Methods: 3585 children were evaluated at age 6 (follow-up rate of 84.7%).
Inequality was evaluated using two socioeconomic status (SES) indicators
(family income and maternal education at birth) and was calculated using a
relative index of inequality (RII). Results: A significant association was
observed between income and psychiatric disorders. Externalizing disorders
were two times more frequent, and disruptive disorders almost three times
more frequent, in children in lower SES groups. In the crude analysis, a positive
association was also observed between maternal education and psychiatric
disorders in children. However, this result was no longer significant after
adjusting for confounders (skin color, maternal age and mental health, parity
and family income). Conclusions: Our results suggested that children from
poorer socioeconomic backgrounds with less educated mothers are more likely
to develop psychiatric disorders. Income had a much stronger influence than
maternal education on all child psychiatric outcomes assessed in the present
study. The examination of the socioeconomic patterns of child mental health
outcomes might help us to understand the underlying mechanisms of mental
health inequality.
Keywords: Income, inequalities, poverty, child, mental health and population
based studies
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INTRODUCTION
According to Marmot, control over one's own life and the availability of
opportunities for social involvement and participation have a direct influence on
health, well-being and longevity [1]. Health inequalities are systematic
differences between the health care available to different population groups,
while inequities are systematic and critical differences which are also
unnecessary, avoidable, and unjust, and largely responsible for the social
gradient in health [2, 3].
Epidemiological studies often use socioeconomic status (SES) as a
measure of the social and economic factors which influence a person's position
in the social structure [4, 5]. SES can be measured by several indicators, of
which education and household income are the most widely used. Educational
indicators provide information regarding status acquisition through education
and/or employment, and are easily measurable, although they do not consider
the quality of education, which represents a significant disadvantage. Measures
of family income provide information regarding the acquisition of material goods
as a result of professional activity [6, 7]. Both income and education have a
dose-response relationship with most health outcomes [8, 9]; that is, in most
cases, higher income is associated with better health. As early as 1855,
Edward Jarvis reported that psychiatric disorders were 64 times more frequent
among the poor than among the rich [10]. Based on this study, two theories
were developed which are still under discussion today: social causation, and
social selection. The former suggests that the stress associated with low SES
triggers mental disorders, while the latter posits that the association between
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the two factors is caused by a decrease in social status following the onset of
the disease [11].
Mental disorders affect a significant number of children and
adolescents around the world [12, 13]. According to a recent review of
prevalence studies, approximately 10 to 20% of children and adolescents in
medium- to low-income countries have an incapacitating mental illness [12].
Mental illness is a major contributor to life years lost to disability among young
people [14], and three-fourths of the global burden caused by this phenomenon
falls on medium- to low-income countries [15]. Recent studies have found that
50% of all mental disorders begin in childhood or adolescence [16, 17].
Epidemiological studies have identified SES as the most robust
environmental risk factors for mental disorders [18]. A systematic review of the
effects of SES on the incidence of mental disorders in children and adolescents
found that mental disorders were more frequent in children with low family
income and parental education as compared to those whose parents had
higher income and/or education [19]. Costello et al. evaluated a representative
sample of 9, 11 and 13-year-olds, and found that poor children and adolescents
were more likely to meet diagnostic criteria for most mental disorders than
children above the poverty cutoff [20]. Low SES and parental education also
influence the interpersonal family environment and restrict access to quality
health care [21]. Studies suggest that the adverse effects of low SES on
psychiatric disorders is more pronounced in children than in any other age
group [19].
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The effect of SES on health outcomes in different countries may be
affected by social, economic and cultural differences. Most studies of the effect
of SES on psychiatric disorders in children and adolescents have been
performed in high-income countries. As such, the goal of the present study was
to evaluate the association between two measures of SES at birth - maternal
education and family income - and the presence of psychiatric disorders at age
six in children from a birth cohort in Brazil, a medium-income country.

MATERIALS AND METHODS
Research setting and study design
Pelotas is a highly urbanized city in the far south of Brazil. It has a
population of approximately 330,000, and a very high percentage (> 90%) of
hospital deliveries. A population-based birth cohort was recruited in the city
between January 1st and December 12th, 2004. During the study period, the
five maternity hospitals in the city were visited daily, and mothers were
interviewed soon after delivery to collect information regarding demographic,
socioeconomic, behavioral and biological characteristics, as well as to
investigate reproductive history and health care utilization. Of the 4263 live
births in the city of Pelotas during the study period, 4231 were included in the
perinatal study and enrolled in the cohort study (0.8% sample loss). Follow-up
assessments in the following four years were performed in the homes of
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participants. On the fifth follow-up assessment, children had a mean (SD) age
of 6.8 (0.3) years. The assessment was performed at the research clinic of the
Postgraduate Program of Epidemiology (Federal University of Pelotas, Brazil).
Cohort children were asked to attend together with their mothers or caregivers.
Most interviews and assessments were carried out at the clinic. When this was
not feasible, participants were assessed at home (19.0%). A detailed
description of this methodology has been published elsewhere [22, 23].

Mental health assessment
The main outcome of the present study was the prevalence of
psychiatric disorders in childhood. This variable was assessed using the
Development and Well-Being Assessment (DAWBA) [24], validated for use in
the Brazilian population by Fleitlich-Bilyk and Goodman [25]. The DAWBA
contains a structured interview and open-ended questions about psychiatric
symptoms and their impact on the child’s life. This instrument was designed
based on ICD-10 [26] and DSM-IV [27] diagnostic criteria, and can be used in
patients aged 5-17 years. The DAWBA was administered to mothers or
caregivers by trained psychologists, and the Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ) was used to screen for psychiatric symptoms. Scores
obtained on the emotional problems, conduct problems, and hyperactivity
subscales of the SDQ were then used to determine which sections of the
DAWBA would be administered to each participant [28]. In our study, the
DAWBA sections for the following disorders were used: separation anxiety
disorder, specific phobia, social anxiety disorder, generalized anxiety disorder,
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post-traumatic stress disorder, panic disorder and agoraphobia, obsessivecompulsive

disorder,

attention

deficit/hyperactivity

disorder

(ADHD),

oppositional defiant disorder, conduct disorder, eating disorders, and tic
disorders. The following outcomes were considered: any psychiatric disorder;
any depressive disorder; any anxiety disorder (separation anxiety disorder,
specific phobia, social anxiety disorder, generalized anxiety disorder, posttraumatic stress disorder, panic disorder, agoraphobia and obsessivecompulsive disorder); any hyperkinetic disorder (hyperactive, inattentive and
combined

subtypes

ADHD,

or

ADHD

not

otherwise

specified);

any

oppositional/conduct disorder (oppositional defiant disorder and conduct
disorders); internalizing disorders (anxiety and depression) and externalizing
disorders (oppositional defiant disorder, conduct disorder and/or any ADHD).

Measures of socioeconomic status (SES)
SES was measured using two distinct indicators, family income and
maternal education, both of which were collected in the perinatal interview.
Family income in the month prior to delivery was expressed as minimum wages
per month (a minimum wage is a standardized income measure which
corresponded to approximately US$80 in 2004). Maternal education at the time
of delivery was evaluated as a continuous variable and categorized into the
following intervals: 0-4, 5-8, 9-11 and ≥12 years of formal education.
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Inequality indices
A relative index of inequality (RII) was calculated for each measure of
SES [29, 30] using logistic regression analysis. RII values were used to
estimate the inequality in psychiatric disorders among children with different
family incomes and maternal education levels. The RII is estimated using the
data on all social groups and is weighted by group size. Results were
interpreted as a comparison of participants at the top and bottom of the income
or education hierarchy, where a larger RII was indicative of more inequality
across socioeconomic and educational categories.

Covariates
The following variables were considered potential confounders of the
association between SES indicators and psychiatric disorders: maternal skin
color (self-reported, categorized as White or Black/mixed), maternal age at the
time of delivery (<20, 20-34 and ≥35y), parity (0, 1, ≥2) and maternal mood
symptoms during pregnancy. The latter was investigated in the perinatal
interview through the following question: “During pregnancy, did you feel
depressed or experience a “nervous condition?” Affirmative answers were
interpreted as indicators of mood symptoms during pregnancy.

113!
!

!

114!

Statistical analysis
Descriptive analyses included the estimation of frequency distributions
for categorical variables, and the calculation of prevalence ratios and 95%
confidence intervals for each outcome. Multiple logistic regression was used to
evaluate the association between participant outcomes, and socioeconomic
and educational inequality. Covariates were entered sequentially into the
model. The final model (model 3 in the table 3) of each outcome also adjusted
for other indicators of SES to determine the independent contributions of family
income and maternal education to psychiatric disorders in childhood. All
analyses were performed using Stata V.12.1 (Stata-Corp LP, College Station,
Tex).

RESULTS
Psychiatric information was available for 3585 (1839 males and 1746
females) of the 3816 children located for the age six follow-up. Approximately
20% of children were in the poorest income group (family income ≤1 minimum
wage per month), while 5% were in the wealthiest (>10 minimum wages per
month) (Table 1). The mothers of 15% of children were in the lowest education
category, while 10% were in the highest. Most mothers were white (73.3%),
aged between 20 and 34 years (67.2%), and primiparous (39.8%). Mood
symptoms during pregnancy were reported by 24.6% of women.
A total of 13.3% of children in the sample met DSM-IV criteria for at
least one psychiatric disorder (n$=$475) (Table 2). Internalizing disorders
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(included anxiety disorders and depressive disorders) were more prevalent
than externalizing conditions (included oppositional and conduct disorders)
(9.5% and 4.2%, respectively). Anxiety disorders were the most prevalent
internalizing conditions in the sample (8.8% and 1.3% for any anxiety disorder
and

any

depressive

disorder,

respectively).

Hyperkinetic

and

oppositional/conduct disorder were almost equally prevalent in the cohort
(2.6%).
Overall, the odds of any psychiatric diagnosis, internalizing and
externalizing

disorders,

or

any

depressive,

anxiety,

hyperkinetic

and

oppositional/conduct disorder were higher in children with lower family income
and maternal education than in those at the other end of the spectrum (Table
3). Income had a much stronger influence than maternal education on all child
psychiatric outcomes assessed in the present study. The strength of the
association between SES and psychiatric disorders decreased after adjusting
for confounders. However, after adjusting for confounders and for additional
measures of SES (Family income or maternal education – see Model 3 at
Table 3), the odds of having any psychiatric diagnosis, externalizing disorders
and any oppositional/conduct disorder were still higher among children with low
family income as compared to those at the top of the income hierarchy.
Children of the poorest women were 1.6, 2.4 and almost 3 times more likely to
have

any

psychiatric

diagnosis,

externalizing

disorders

and

any

oppositional/conduct disorder, respectively, as compared to those of the richest
mothers. Inequalities in maternal education had no impact on any of the
outcomes after adjusting for confounders and family income.
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DISCUSSION
The present study evaluated the association of two measures of SES
(maternal education and family income) with psychiatric disorders in 6-year-old
Brazilian children from the 2004 Pelotas Birth Cohort. A low family income had
a strong influence on the likelihood of developing any oppositional/conduct
disorder (almost 3 times that of higher-income children) or externalizing
disorder (2.4 times that of higher-income children), and a less pronounced
impact on the odds of presenting with any psychiatric diagnosis (1.6 times that
of higher-income children). Interestingly, the effect of maternal education
disappeared after adjusting for family income and confounding factors
(maternal skin color, maternal age at birth, parity and presence of mood
symptoms during pregnancy).
According to a systematic review performed by Reiss et al. [19], few
longitudinal birth cohort studies have evaluated the association between SES
and mental disorders. Cross-sectional studies on the topic, however, have
found psychiatric disorders to be more common in individuals from a lower
socioeconomic background. A longitudinal study performed by Gibb et al. in
New Zealand evaluated 1265 members of a prospective cohort (Christchurch
Health and Development Study) to verify the association between family
income (in quintiles) in childhood and the presence of major depression,
anxiety disorders, substance use or any mental disorders in adulthood (ages
18, 21, 25 and 30) [31]. The analysis initially showed a higher prevalence of
anxiety disorders in the poorest quintiles (43.6 vs. 29.9% for the 1st and 5th
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wage quintiles, respectively), with the largest general prevalence of mental
disorders being observed in the lowest wage quintile. However, after controlling
for potential confounders (parental history of illicit drug use, sexual abuse in
childhood, physical abuse in childhood, and conduct disorders between the
ages of 7 and 9 years), the association between family income and mental
disorders was no longer significant.
Around the world there is much variation between the association of
mental disorders and family income or maternal education, some studies found
association only with income (Heiervang et al.,2007; Rajmil et al., 2014;
Langton et al., 2011) , some with both socioeconomic indicators (Lapressa et
al.,2012; Assis et al.,2009) and others didn’t found association between any
socioeconomic indicators and mental disorders. (Merikangas et al., 2010).
In the United Kingdom, Langton et al. (2011) analyzed the association
between family income and emotional problems in 15 to 16-year-olds in three
cohort studies performed in 1974, 1986 and 1999/2004 [32]. The authors stated
that, although social inequality did not appear to influence the risk for emotional
problems in adolescents in the 1970s, later cohorts exhibited significant
variations in this regard, with emotional problems being far more frequent in
adolescents from poorer families.
Heiervang et al. (2007) in Norway studied factors associated with
mental disorders in 9,155 schoolchildren aged between 8 and 10 years.
Maternal and paternal education were not found to be associated with the
occurrence of mental disorders, although a significant relationship was
identified between family income and all mental disorders evaluated [33].
117!
!

!

118!

In Spain, Lapresa et al. reported an association between low maternal
education and mental health problems, as well as an inverse association
between family income and quality of life in a sample of 6,414 children and
adolescents aged 4 to 15 years [34]. Rajmil et al. studied a representative
sample of 16,210 children and adolescents aged 8 to 18 years in European 11
countries, and used the RII to calculate the magnitude of mental health
inequalities in the sample. Inequalities in mental health were observed in all
countries, with children and adolescents from lower SES groups presenting
with the highest rates of mental illness [35].
In Brazil, a study involving 4,423 members of the 1993 Pelotas birth
cohort evaluated the impact of changes in SES between birth and age 11 on
the incidence of mental health problems at age 15, as assessed by the SDQ.
Adolescents whose families remained in low SES groups or whose SES
decreased between birth and age 11 years had higher rates of conduct
disorders at age 15. Family income was not found to be associated with
emotional disturbances or attention deficit/hyperactivity disorder [36]. Assis et
al. performed a cross-sectional study in the city of São Gonçalo, in southeast
Brazil, involving 479 schoolchildren aged between 6 and 13 years, and found
that behavior problems and poor social competence were especially frequent in
children below the poverty line or whose parents had low education levels [37].
Although most of these studies identified a clear association between
SES and mental illness, the strength of this relationship may vary between
psychiatric disorders. Some studies have found SES to be related to
externalizing symptoms only [21, 36, 38, 39], while others have identified
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relationships between SES and both internalizing and externalizing symptoms
[40, 41]. To date, the externalizing disorder most strongly associated with SES
appears to be conduct disorder [42].
Although the association between poverty and mental illness has been
studied and discussed for centuries, we still do not know whether individuals
with mental disorders tend to become or stay poor, or if poverty creates a
predisposition to mental disorders. These two possibilities are referred to as
social selection (strong genetic influence) and social causation (strong
environmental influence). However, as stated by Rutter, genetic predisposition
and environmental adversity often exist alongside each other [43].
In line with this hypothesis Jafee et al., performed a study of geneenvironment interactions in the development of behavioral problems, and found
that maltreatment increased the probability of conduct disorder in 2% of
children who were not genetically predisposed to the condition, and in 24% of
children whose parents had antisocial symptoms, and who were therefore
genetically predisposed to develop the disorder [44].
Studies have suggested that social selection and causation may both
apply to different mental disorders. Costello et al. found that behavioral
disorders in childhood and adolescence are strongly influenced by the
environment and parental SES, and may therefore be explained by social
causation, while emotional problems are not influenced by these factors [38]. In
adult populations, Dohrenwend et al. found that schizophrenia was better
explained by social selection while depression in women, as well as substance
use and antisocial personality in men were more closely associated with social
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causation [11]. Recent studies [45, 46] have found evidence of a strong genetic
influence in depression, confirming the findings of Costello and contradicting
those of Dohrenwend [11]. On the other hand, studies have also found that
environmental stressors may trigger the onset of depression in individuals with
a genetic predisposition to the disorder [47]. An important study has found that
stressors play a much larger role in the early development of mental disorders
than in their persistence [48]. So in the case of our study, it seems that the
influence of social causation is stronger, since poverty carries increased risk of
exposition to estressors, desorganized families, poor stimulation and low
supervision; all of them favour the appearance of mental disorders and impair
the full development of the individual potential.
The literature shows that the SES of origin, or childhood SES, will
influence SES in adulthood as well as health outcomes and risk behaviors.
Lund et al. performed a systematic review of the effects of financial poverty
alleviation interventions on mental, neurological and substance use disorders in
low- and middle-income countries.

Although some conditional cash transfer

programs were able to reduce the mental health burden, the evidence was
insufficient to support social causation. On the other hand, the studies reviewed
also reported that patients who received mental health interventions (access to
specialized treatments or psychoeducation, for instance) also showed higher
levels of mental health, which supports social selection [49].
A study of relocations from extremely poor to working class
neighborhoods in the United States reported that, after 10 to 15 years, the
economic situation of these families did not change, but adults reported
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significant improvements in well-being, physical and mental health [50]. Poulton
et al reassessed 1000 members of a New Zealand cohort and found that those
who lived in poorer socioeconomic conditions in childhood had worse overall
health (poor cardiovascular and oral health, greater risk of substance abuse or
dependence) at age 26, regardless of improvements in SES or family income.
These findings suggest that protection from social adversity in early life can
reduce the occurrence of diseases in adulthood [51].
Longitudinal follow-up studies of children and adolescents in the Great
Smoky Mountain Study revealed that improvements in child behavior after
families began to receive additional income were mediated by improvements in
parental care, and especially parental supervision [38, 52]. These findings
agree with those of Michael Rutter, who stated that poverty has a disruptive
effect on parental care [43]. The health benefits of poverty alleviation and of the
decrease in inequality are a particularly important topic of study in light of the
current increase in income inequality, the high and persistent rates of childhood
poverty and the lack of increase in the income of families with children and
adolescents [53].
The present results suggested that lower SES at birth is associated
with a greater prevalence of mental disorders at age six and corroborate the
social causation theory. These findings underscore the importance of mental
health policies which focus on the first stages of development. Literature
indicates that improving children´s environment through better stimulation,
parental supervision, neighborhood safety and similar measures are the most
important steps in mitigating poverty impact on their health.
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Table&1.!Mothers!characteristics!at!delivery.!2004!Pelotas!Birth!Cohort,!5th!follow!up.!
Variables&
Family!income!(minimum!wages!per!montha)!(n = 3573)!

n&(%)&
!

!!!≤1!

720!(20.2)!

!!!1.1!–!3.0!

1681!(47.1)!

!!!3.1!–!6.0!

806!(22.6)!

!!!6.1!–!10.0!

197!(5.5)!

!!!>10.0!

169!(4.7)!

Maternal!education!(years)!(n = 3549)!

!

!!!0!–!4!

538!(15.2)!

!!!5!–!8!

1495!(42.1)!

!!!9!–!11!

1171!(33.0)!

!!!≥12!

345!(9.7)!

Maternal!skin!color!(n = 3584)!

!

!!!White!

2628!(73.3)!

!!!NonEwhite!

956!(26.7)!

Maternal!age!(years)!(n = 3583)!

!

!!!≤19!

683!(19.1)!

!!!20E34.!

2408!(67.2)!

!!!≥35!

492!(13.7)!

Parity!(n = 3583)!

!

!!!0!

1425!(39.8)!

!!!1!

943!(26.3)!

!!!≥2!

1215!(33.9)!

Mood!symptoms!during!pregnancy!(n = 3582)*!

!

!!!No!

2701!(75.4)!

!!!Yes!

881!(24.6)!

*answer!to!the!question:!“During'pregnancy,'did'you'feel'depressed'or'experience'a'nervous'
condition?
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Table&2!Prevalence!and!95%!confidence!intervals!(CI)!of!psychiatric!disorders!in!sixEyearEold!
children,!according!to!DSMEIV!criteria.!2004!Pelotas!Birth!Cohort,!5th!follow!up.!
Psychiatric&disorders&(n = 3585)&
Any&diagnosis&

Prevalence&(95%CI)*&
13.3!(12.2;!14.4)!

Internalizing&disorders&

9.5!(8.6;!10.5)!

!!!!!!!!!!!!Any!anxiety!disorder!

8.8!(7.9;!9.8)!

!!!!!!!!!!!!Any!depressive!disorder!

1.3!(0.9;!1.7)!

Externalizing&disorders&

4.2!(3.6;!4.9)!

!!!!!!!!!!!!Any!hyperkinetic!disorder!

2.6!(2.0;!3.2)!

!!!!!!!!!!!!Any!oppositional/conduct!disorder!

2.6!(2.1;!3.2)!

*The!same!child!could!have!more!than!one!diagnosis!at!the!same!time.
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Table&3.!Crude!and!multivariate!associations!between!psychiatric!disorders!at!age!six!and!
family!income!and!maternal!education!at!birth.!2004!Pelotas!Birth!Cohort,!5th!follow!up.!
Models&

Relative&index&of&inequality&(RII):&OR&for&each&outcome&comparing&those&
at&the&bottom&to&those&at&the&top&of&the&income&or&education&hierarchy&
(95%CI)&
Family&income&

Maternal&education&

Crude!

2.06!(1.43;!2.97)!

1.76!(1.23;!2.52)!

Model!1a!

2.00!(1.37;!2.93)!

1.77!(1.19;!2.64)!

Model!2b!

1.83!(1.25;!2.69)!

1.60!(1.07;!2.40)!

Model!3c!!

1.57&(1.03;&2.38)&

1.22!(0.79;!1.90)!

Crude!

1.57!(1.03;!2.38)!

1.65!(1.09;!2.49)!

Model!1!a!

1.61!(1.04;!2.49)!

1.78!(1.12;!2.81)!

Model!2!b!

1.46!(0.94;!2.28)!

1.61!(1.01;!2.56)!

Model!3!c!

1.20!(0.74;!1.95)!

1.37!(0.83;!2.27)!

Crude!

3.66!(1.94;!6.90)!

2.34!(1.27;!4.32)!

Model!1!a!

2.98!(1.53;!5.78)!

1.94!(0.97;!3.88)!

Model!2!b!

2.68!(1.37;!5.22)!

1.73!(0.86;!3.48)!

Model!3!c!

2.35&(1.14;&4.82)&

1.12!(0.53;!2.38)!

Crude!

4.06!(1.31;!12.56)!

2.36!(0.79;!7.04)!

Model!1!a!

4.04!(1.25;!13.01)!

3.14!(0.93;!10.67)!

Model!2!b!

3.59!(1.11;!11.60)!

2.78!(0.81;!9.53)!

Model!3!c!

2.57!(0.72;!9.14)!

1.94!(0.51;!7.37)!

Crude!

1.32!(0.86;!2.03)!

1.57!(1.02;!2.40)!

Model!1!a!

1.32!(0.84;!2.09)!

1.64!(1.02;!2.63)!

Any!diagnosis!

Internalizing!disorders!

Externalizing!disorders!

Any!depressive!disorder!!

Any!anxiety!disorder!
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Models&

Relative&index&of&inequality&(RII):&OR&for&each&outcome&comparing&those&
at&the&bottom&to&those&at&the&top&of&the&income&or&education&hierarchy&
(95%CI)&
Family&income&

Maternal&education&

Model!2!b!

1.20!(0.76;!1.89)!

1.47!(0.91;!2.38)!

Model!3!c!

1.00!(0.60;!1.64)!

1.34!(0.80;!2.27)!

Crude!

3.08!(1.39;!6.80)!

1.57!(0.73;!3.37)!

Model!1!a!

2.73!(1.19;!6.25)!

1.30!(0.55;!3.09)!

Model!2!b!

2.51!(1.09;!5.77)!

1.19!(0.50;!2.84)!

Model!3!c!

2.39!(0.98;!5.86)!

0.75!(0.29;!1.94)!

Crude!

5.29!(2.35;!11.92)!

3.43!(1.57;!7.49)!

Model!1!a!

3.91!(1.67;!9.17)!

2.57!(1.07;!6.21)!

Model!2!b!

3.37!(1.43;!7.95)!

2.21!(0.91;!5.39)!

Model!3!c!

2.92&(1.16;&7.33)&

1.38!(0.53;!3.60)!

Any!hyperkinetic!disorder!

Any!oppositional/conduct!disorder!

CI,!confidential!intervals;!SES,!socioeconomic!status!!
a!

Model!1:!adjusted!for!maternal!skin!color,!maternal!age!and!parity!

b!
c!

!

Model!2:!Model!1!+!maternal!mood!symptoms!during!pregnancy!

Model!3:!Model!2!+!Family!income!OR!maternal!education!

!
!
!
!
!
!
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Resumo
Poucos

estudos

avaliaram

a

cronicidade/severidade

dos

episódios

depressivos através de medições seriadas da depressão materna pós-parto
(trajetórias) nem seus efeitos a médio e longo prazo. A presente revisão teve
por objetivo compilar os achados dos estudos que utilizaram medições
seriadas da depressão materna e investigaram os efeitos na saúde mental
dos filhos usando uma metodologia de análise longitudinal. Realizou-se
busca nas bases de dados MEDLINE, EMBASE e PsycInfo utilizando-se os
seguintes termos: trajectories of maternal depression symptoms AND
(offspring adjustment OR child development OR child behavior) no PubMed;
trajectories of maternal depression symptoms offspring no EMBASE e no
PsycInfo. A busca no MEDLINE gerou 64 títulos, dos quais selecionou-se 23
resumos e destes, 16 artigos. A busca no EMBASE gerou 507 títulos, dos
quais selecionou-se 100 resumos e destes, 20 artigos. Vinte estudos
preencheram os critérios de inclusão. Verificou-se maior frequência de
transtornos de externalização, depressão e prejuízo cognitivo nos filhos de
mães

com

trajetórias

de

depressão

em

nível

elevado

e

crônico,

principalmente naquelas mães em que os sintomas depressivos ocorreram
ao longo da infância precoce dos filhos. Observaram-se diferentes
mediadores destas associações, em especial, a sensibilidade e a
escolaridade materna. Ressalta-se a importância da conscientização e
reconhecimento da depressão materna, assim como da necessidade de
tratamento além do período periparto.
Palavras chave: trajetórias de depressão materna, desenvolvimento,
comportamento, criança.

Abstract
Few scientific studies evaluated depressive episodes chronicity/severity
through serial measures of maternal postpartum depression (trajectories)
neither its mid and long term effects. This review had as objective to compile
the findings of the papers that utilized serial measures of maternal depression
and investigated mental health effects in children using longitudinal analysis.
It was searched the following terms in MEDLINE, EMBASE and PsycInfo
database: trajectories of maternal depression symptoms AND (offspring
adjustment OR child development OR child behavior) in PubMed; trajectories
of maternal depression symptoms offspring no EMBASE e no PsycInfo.
MEDLINE search generated 64 titles from which it was selected 23 abstracts
and finally 16 articles. EMBASE search generated 507 titles from which it was
selected 100 abstracts and finally 20 articles. Twenty studies fulfilled the
inclusion

criteria.

Externalizing

disorders,

depression

and

cognitive

impairment were more frequent in children of mothers with chronic high level
trajectory depression, specially in those mothers presenting chronicity of
symptoms during offspring early childhood. There were different mediators of
those associations particularly maternal sensitivity and scholarity. We
highlight the importance of recognition and concientization to maternal
depression, as well as the necessity of treatment beyond peripartum period.
Key Words: trajectories of maternal depression, child development, child
behavior

Introdução
A preocupação com o efeito que a depressão materna provoca nos
filhos é bastante antiga, um assunto sério e polêmico que já evoluiu da
certeza de que a depressão materna afeta os filhos para a observação de
que isto não ocorre em todos os casos. Atualmente é considerado que o
efeito da depressão materna sobre o desenvolvimento e a saúde mental dos
filhos depende muito da gravidade e da duração do episódio depressivo,
assim como da presença ou ausência de diversos mediadores desta
relação1.
A depressão materna exerce uma potente influência ambiental na vida
familiar, a mãe deprimida pode tornar-se indiferente ou isolar-se e virar inábil
na capacidade de cuidar dos filhos2. Diversos estudos têm discutido a
importância da qualidade do cuidado da mãe deprimida com a criança,
podendo haver prejuízo na sensibilidade materna, na responsividade,
tornando a mãe mais impaciente e ríspida e até negligente e indiferente ao
filho; estes seriam importantes mediadores da relação entre a depressão
materna e as alterações comportamentais dos filhos2. Estudos longitudinais
observaram a associação entre uma menor estimulação materna durante a
interação precoce com o bebê e maior sintomatologia ansiosa e maior risco
de depressão nos filhos aos 19 anos3. Outros estudos têm investigado a
influência da criança em si, do temperamento da mesma e da capacidade de
interação da criança com a mãe, estes fatores influenciariam a relação da
mãe com a criança e poderiam exacerbar ou atenuar os sintomas
depressivos maternos4.
A depressão materna pré natal é um importante fator de risco
conhecido para depressão pós-parto. A prevalência da depressão pós-parto
varia de 10 a 15% e o momento do seu início e a duração do episódio
depressivo também pode variar bastante5. Diversos autores relataram
associação entre depressão pós-parto e uma série de desfechos negativos
na criança. A depressão pós-parto pode prejudicar o desenvolvimento
cognitivo, capacidade de leitura e de aprendizado da criança6,7,8; pode
prejudicar o comportamento do filho facilitando comportamentos negativistas,
de oposição e de birra,9 e comprometendo o apego da criança a mãe10. A
literatura reporta associação entre depressão materna em diversos

momentos após parto e um maior risco de psicopatologia nos filhos em
variadas faixas etárias11,12. Crianças filhas de mães deprimidas possuem três
vezes mais chance de sofrer de depressão13,este risco aumentado pode ser
consequência de uma predisposição genética ou pode representar um efeito
do ambiente pelo convívio constante e pelas dificuldades diárias14.
A grande maioria dos estudos existentes até o momento investigou a
relação entre a depressão materna e a saúde mental nos filhos usando
delineamentos

transversais.

Poucos

estudos

avaliaram

a

cronicidade/severidade dos episódios depressivos através de medições
seriadas da depressão materna pós-parto (trajetórias) nem seus efeitos a
médio e longo prazo. A presente revisão tem por objetivo compilar os
achados dos estudos que utilizaram medições seriadas da depressão
materna e investigaram os efeitos na saúde mental dos filhos usando uma
metodologia de análise longitudinal.
Métodos
Selecionaram-se artigos que avaliassem depressão materna em dois
ou mais diferentes momentos no tempo e os efeitos na saúde mental dos
filhos, abrangendo-se o desenvolvimento e o comportamento de crianças e
adolescentes. Para tanto, realizou-se busca nas bases de dados MEDLINE,
EMBASE e PsycInfo sem qualquer restrição de data ou língua. Utilizaram-se
os seguintes termos: trajectories of maternal depression symptoms AND
(offspring adjustment OR child development OR child behavior) no PubMed;
trajectories of maternal depression symptoms offspring no EMBASE e no
PsycInfo. A busca no MEDLINE gerou 64 títulos, dos quais selecionou-se 23
resumos e destes, 16 artigos. A busca no EMBASE gerou 507 títulos, dos
quais selecionou-se 100 resumos e destes, 20 artigos. A busca no PsycInfo
não gerou títulos novos. Foram checados também os artigos relacionados e
as listas de referências dos artigos selecionados, o que gerou mais quatro
artigos.
Dos 40 artigos inicialmente selecionados, 20 foram incluídos na
revisão. Dos artigos excluídos, dois artigos eram de metanálise, um artigo era
editorial, dois artigos eram só teóricos e quinze artigos foram excluídos
porque não avaliaram especificamente a depressão materna em no mínimo
dois momentos ou não examinaram os efeitos da depressão materna nos

filhos ou não abordaram problemas de saúde mental ou desenvolvimento nos
filhos.
A qualidade dos artigos foi avaliada através do Strengthening the
Reporting of Observational Studies in Epidemiology (Strobe), um guia para
garantir a qualidade de estudos observacionais que contém 22 itens e
apresenta recomendações do que deveria ser incluído em uma descrição
mais precisa e completa de estudos observacionais15.
Resultados
De uma forma geral, os artigos incluídos na revisão eram de uma
elevada qualidade metodológica (Tabela 1). Dentre os 20 artigos incluídos,
dezoito receberam a pontuação máxima de 22 pontos e apenas dois
receberam 20 pontos. Um16 dos artigos perdeu pontuação por não especificar
os períodos de recrutamento e o número de participantes em cada etapa do
estudo e o outro17 por não colocar o desenho do estudo no título do artigo e
por não abordar na discussão a validade externa do estudo.
A avaliação da depressão materna iniciou-se no período gestacional
em cinco7,17-20 estudos e no período pós-parto nos quinze restantes. Dois19,21
estudos avaliaram a depressão materna em dois momentos, três11,22,23
realizaram

cinco

avaliações,
12,17

avaliações e dois

cinco6,8,20,24,25

estudos

realizaram

seis

estudos avaliaram a depressão materna em oito

ocasiões. Para avaliar a depressão materna, oito artigos8,12,17,23,24,26-28
utilizaram o questionário Center for Epidemiological Studies Depression
Questionnaire (CES-D)29, cinco7,11,18,21,23 utilizaram o instrumento Edinburgh
Postnatal Depression Scale (EPDS)30, dois4,6 usaram Beck Depression
Inventory (BDI)31, dois19,25 aplicaram o Brief Symptom Inventory (BSI)32, um16
utilizou o Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID)33 como avaliação
primária, um34 usou o módulo de depressão do Composite International
Diagnostic Interview (CIDI)35 e um20 aplicou a subescala de depressão do
Personal Disturbance Scale (DSSI)36.
Dos estudos incluídos, quinze

6-8,11,16,17,19,21-24,26-28,34

avaliaram o efeito

da depressão materna em filhos com idade variando entre poucos meses e
11 anos, três12,18,25 em adolescentes de 12 a 18 anos e dois4,20 avaliaram
filhos com idades variadas (crianças, adolescentes e adultos).
Seis estudos18,19,24,26,27,34 examinaram a presença de transtornos de

internalização (associado a problemas emocionais) e de externalização
(associado a problemas de comportamento) com o instrumento Children
Behavior Checklist (CBCL)37, dois estudos18,23 com o Youth Self Report do
CBCL (YSR)38 e quatro11,22,24,27 utilizaram instrumentos visando obter um
diagnóstico psiquiátrico tais como o Development and well-being assessment
(DAWBA)39, Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (KSADS)40, Diagnostic Interview Schedule for Children IV- parent version
(DISC-P)41 e Anxiety Disorders Interview Schedule — Parent version (ADISP)42. Cinco estudos6-8,26,28 avaliaram o desempenho cognitivo nos filhos,
conhecimento adquirido e desempenho escolar/habilidade para leitura.
Finalmente dois estudos17,20 checaram alterações somáticas nas crianças,
um deles a resposta cardíaca e o nível de cortisol frente ao estresse agudo e
outro a presença de problemas de saúde clínica na infância precoce.
Os estudos utilizaram diferentes métodos de análise estatística para
avaliar de uma forma longitudinal as medidas repetidas de depressão
materna. Cinco artigos21,23,25,27,28 usaram modelos de classes ocultas ou
latentes, quatro artigos4,11,19,26 usaram modelagem de trajetórias baseadas
em grupos, três artigos7,8,17 aplicaram modelos multiníveis e um artigo20
aplicou análise de caminhos.
Transtornos de Internalização e de Externalização – Avaliação
Dimensional
Todos os oito artigos que utilizaram o instrumento Children Behavior
Checklist (CBCL), versão para pais37 e/ou para jovens38, observaram
associação entre depressão materna e transtornos de externalização e/ou de
internalização, sendo que esta associação foi mais evidente naquelas mães
com curso crônico e sintomatologia moderada a grave, mas também esteve
presente naquelas com sintomatologia mais leve em oposição a ausência de
sintomas nos filhos de mulheres sem depressão. O artigo de Campbel et al.
(2007)26 relatou associação da depressão materna com transtornos de
externalização e de internalização e um efeito mediador da sensibilidade
materna, a qual diminuía conforme aumentava a intensidade dos sintomas
depressivos. Ashman et al. (2008)27 observaram mais transtornos de

externalização nos filhos de mães com trajetórias de sintomas leves de
depressão e trajetórias que mostravam diminuição dos sintomas depressivos
ao longo do tempo do que nos filhos de mães sem sintomas depressivos.
Campbel et al. (2009)23 observaram mais problemas de externalização nos
filhos das mulheres com trajetórias de sintomas depressivos moderadamente
elevados, sintomas crônicos e sintomas estáveis subclínicos do que nos
filhos de mulheres sem sintomas depressivos. Fihrer et al. (2009)24
observaram que a depressão atual atuava como uma variável mediadora na
relação entre a depressão materna pós-parto e os transtornos de
externalização nos filhos, mas isto não foi observado nos transtornos de
internalização. Gross et al. (2009)4 também observaram mais problemas de
externalização nos filhos de mães que pertenciam ao grupo de sintomas de
depressão moderadamente altos em comparação aos filhos de mães sem
sintomas depressivos. Korhonem et al. (2012)18 observaram, nos meninos,
associação

entre

depressão

pré

e

pós

natal

com

problemas

de

externalização e baixa competência social aos 16/17 anos. Nas meninas
observou-se que os sintomas depressivos maternos atuais estiveram
associados com maior frequência de transtornos de internalização. Turney et
al. (2012)34 observaram que a depressão materna crônica ou intermitente
esteve associada com transtornos de internalização e de externalização nos
filhos aos 5 anos, sendo que os recursos econômicos familiares e o
comportamento

parental

da

mãe

atuaram

como

mediadores

desta

associação. Cents et al. (2013)19 relataram que as mães que pertenciam às
trajetórias de sintomas depressivos moderados ou severos relataram mais
problemas de internalização nos filhos quando comparadas com aquelas
mães sem sintomas depressivos, independente do gênero das crianças ou da
situação socioeconômica familiar. Mães pertencentes às trajetórias de
poucos sintomas depressivos reportaram mais problemas de externalização
nos filhos do que as mães sem sintomas depressivos no período
considerado.
Transtornos psiquiátricos – Avaliação Categórica

Quatro artigos utilizaram instrumentos diagnósticos para avaliar a
presença de transtornos psiquiátricos variados nos filhos (de forma
dicotômica) e todos observaram maior prevalência de diagnósticos
psiquiátricos entre os filhos de mães deprimidas quando comparadas às
mães sem depressão no período avaliado, esta associação foi verificada
principalmente naquelas mães com curso crônico.
Halligan et al (2007)22 utilizaram o instrumento Kiddie Schedule for
Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS)40 para avaliar a presença de
diagnóstico psiquiátrico aos 8 e 13 anos de idade. Os autores observaram
que a depressão pós parto esteve associada a um risco aumentado de
depressão nos filhos adolescentes apenas se houve outros episódios
depressivos maternos ao longo do tempo, já os transtornos de ansiedade
estiveram elevados nos filhos de mulheres com depressão pós parto,
independente da ocorrência de outros episódios de depressão materna.
Ashman et al. (2008)27 utilizaram o instrumento Diagnostic Interview
Schedule for Children IV- parent version (DISC-P)41 para avaliar diagnóstico
psiquiátrico nos filhos. Não foi observada associação entre o grupo de
trajetória de depressão materna e o diagnóstico de transtorno de ansiedade
nos filhos. No entanto, filhos de mães cronicamente deprimidas apresentaram
maior chance de receberem um diagnóstico de transtorno de comportamento,
quando comparados aos filhos de mães sem depressão e quando
comparados aos filhos de mães no grupo de sintomas leves e estáveis.
Fihrer et al. (2009)24 utilizaram o instrumento Anxiety Disorders
Interview Schedule — Parent version (ADIS-P)42 para avaliar a presença de
transtornos psiquiátricos nos filhos. A depressão materna experimentada no
primeiro ano pós-natal esteve associada com transtorno de internalização e
de externalização nos filhos. Somente 9% (n=5) das mães que não
apresentavam depressão durante o primeiro ano pós-parto responderam que
seus filhos tinham um diagnóstico de internalização clinicamente significativo
aos 6-8 anos, comparado com 34% (n=12) das mães com depressão no
primeiro

ano

pós-parto.

No

que

diz

respeito

aos

transtornos

de

externalização, 7% (n=4) das mães não deprimidas no primeiro ano (n=53) e
18% (n=4) das mães com depressão pós-parto (n=22) pontuaram seus filhos
como tendo um problema de comportamento de externalização clinicamente

relevante; mas esta diferença não foi estatisticamente significativa.
Matijasevich et al. (2015)11 utilizaram o instrumento Development and
well-being assessment (DAWBA)39 para avaliar a presença de diagnóstico
psiquiátrico nas crianças pertencentes a Coorte de Nascimentos de Pelotas
de 2004 aos seis anos de idade. Os autores observaram um efeito doseresposta no qual, quanto mais graves e crônicos os sintomas depressivos
das mães nos primeiros seis anos de vida das crianças, maior a prevalência
de crianças com algum diagnóstico psiquiátrico, com transtornos de
externalização e com transtornos de internalização.

Transtorno depressivo nos filhos
Quatro pesquisas avaliaram a presença de depressão nos filhos de
mulheres com depressão pós-parto utilizando diferentes instrumentos e todas
observaram uma aasociação da depressão materna com sintomas
depressivos nos filhos adolescentes; esta associação foi mais evidente
quando as mães apresentavam depressão com curso crônico, estável
subclínico, com sintomatologia moderada a grave e de início no período pré
natal ou pós parto. Campbell et al. (2009)23 utilizaram o Children’s
Depression Inventory

43

para avaliar crianças e adolescentes até 15 anos. Os

autores reportaram que os filhos das mulheres nos grupos de sintomas
depressivos

crônico

e

estável

subclínico

relataram

mais

sintomas

depressivos aos 15 anos do que filhos de mulheres que nunca apresentaram
sintomas depressivos. Os filhos de mulheres nos grupos moderadamente
elevado e estável subclínico relatavam mais sintomas de solidão do que os
filhos de mães não deprimidas. Gump et al. (2009)17 aplicaram o Children’s
Depression Inventory (CDI)43 às crianças de 9,5 anos de idade e verificaram
que os filhos de mães com sintomas depressivos crônicos de início após o
nascimento dos filhos apresentavam mais sintomas depressivos do que os
filhos de mães sem depressão no período estudado. Garber et al. (2010)25
utilizaram o instrumento Children’s Depression Rating Scale—Revised
(CDRS-R)44 em adolescentes de 12 a 18 anos e relataram que a história de
depressão materna predizia sintomas depressivos nos adolescentes. A

autoestima dos adolescentes, o funcionamento familiar e os eventos
negativos familiares funcionaram como mediadores da relação entre os
sintomas depressivos maternos e os sintomas depressivos nos adolescentes.
Não houve efeito no caminho inverso, os sintomas depressivos nos
adolescentes não predisseram sintomas depressivos nas mães. Raposa et al.
(2014)20 avaliaram os sintomas depressivos nos jovens dos 15 aos 25 anos
com o Beck Depression Inventory (BDI)31 e observaram que os sintomas
depressivos no período pré natal predisseram pior saúde física (as crianças
ficavam frequentemente doentes) durante o início da infância dos filhos e
este efeito foi parcialmente explicado pela continuidade da depressão
materna durante o início da infância. Pobre saúde física durante a infância
predizia stress relacionado à saúde e pobre funcionamento social aos 20
anos, ou seja, dificuldade nas relações sociais. O aumento do stress
relacionado à saúde e o pobre funcionamento social predisseram elevados
níveis de sintomas depressivos no início da vida adulta. Sendo assim, a
depressão materna teve um efeito indireto importante na depressão dos
jovens através do comprometimento da saúde na infância e suas
consequências psicossociais.
Avaliação do aprendizado e do desempenho cognitivo
Cinco estudos avaliaram o aprendizado e/ou o desempenho cognitivo
das crianças através de diferentes instrumentos e todos observaram
associação da presença de depressão materna e algum prejuízo do
aprendizado/cognitivo nas crianças. Esta associação foi verificada naquelas
mães com curso crônico ou intermitente, com sintomatologia grave e
naquelas em que houve continuidade dos sintomas depressivos ao longo da
infância, especialmente dos 2 aos 5 anos. Campbell et al. (2007)26 utilizaram
o Woodcock-Johnson Psycho-Educational Battery-Revised45. Os autores
observaram que as crianças cujas mães encontravam-se nas trajetórias de
sintomas depressivos crônicos elevados e na trajetória de sintomas
depressivos que aumentaram ou que diminuíram ao longo do tempo
apresentaram pior desempenho na primeira série, aos 7 anos de idade,
quando comparadas com crianças cujas mães referiram níveis baixos ou

moderados de sintomas depressivos. Os autores reportaram que a
sensibilidade materna não atuou como uma variável mediadora entre a
depressão materna e o desempenho cognitivo da criança. As trajetórias de
sintomas depressivos comportaram-se como preditores independentes das
habilidades sociais e do funcionamento cognitivo das crianças.
Feldman et al. (2009)6 realizaram avaliação cognitiva das crianças
com o instrumento Bayley Scales of Infant Development (BSID)46 aos 6,12 e
24 meses e com o Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
(WPPSI)47 aos 5 anos. Os autores relataram que a depressão materna
prejudicou a trajetória cognitiva das crianças, com um efeito mais acentuado
entre os 2 e os 5 anos. Os grupos não diferiam aos seis meses do ponto de
vista cognitivo, mas com a idade, as diferenças foram aumentando. Aos 12
meses, o grupo sem fatores de risco pontuou melhor do que todos outros
grupos. Nos modelos de regressão observou-se que a sensibilidade materna
pode otimizar o desenvolvimento das competências cognitivas das crianças.
Augustine et al. (2010)28 avaliaram

a depressão materna aos 54

meses de vida das crianças, na primeira, terceira e quinta séries e avaliaram
as habilidades acadêmicas das crianças usando o instrumento WoodcockJohnson Psycho-Educational Battery-Revised (WJ-R)45 na primeira, terceira e
quinta

séries.

Os

autores

verificaram

que

conforme

aumentava

a

escolaridade materna, aumentava o desempenho em aula da criança e a
capacidade de leitura da mesma. Os filhos de mulheres com maior
escolaridade apresentaram 10 pontos a mais nos escores do teste de
conhecimento do que os filhos de mulheres com menor escolaridade. A
depressão materna não atuou como mediador entre a escolaridade materna
e o conhecimento da criança. A associação entre a depressão materna e o
conhecimento da criança variou em função da escolaridade da mãe. O efeito
da depressão materna sobre o conhecimento da criança nas mães com
menor escolaridade só apareceu naqueles casos de depressão severa.
Sutter-Dalay et al. (2011)7 utilizaram a Bayley Scales of Infant
Development (BSID)46 para avaliar o comportamento dos bebês; utilizaram
duas das três escalas do BSID, the Mental Developmental Index (MDI) and
the Psychomotor Developmental Index (PDI). Ambas foram aplicadas cinco
vezes entre os três e os 24 meses de idade. A depressão materna foi

avaliada com seis semanas, aos 3, 6, 12, 18 e 24 meses pós-parto. Os
autores observaram que a severidade da depressão materna pós-natal na 6a
semana pós parto esteve associada com um baixo desempenho cognitivo
nas crianças ao longo do seguimento. Não houve associação entre
depressão materna pós natal na 6a semana e o desempenho motor das
crianças. Após ajuste para os escores da depressão materna ao longo do
seguimento, a associação da depressão materna no início da vida da criança
e o prejuízo no desenvolvimento cognitivo foi parcialmente explicada pela
continuidade dos sintomas depressivos ao longo dos dois anos de
seguimento.
Letorneau et al. (2013)8 observaram que as crianças de mães
deprimidas estiveram em risco aumentado de ter baixo vocabulário receptivo
(capacidade da criança de compreender a linguagem) e de apresentar
desatenção e comportamento agressivo aos 4 a 5 anos, efeitos que foram
apenas parcialmente atribuíveis aos fatores demográficos familiares,
funcionamento familiar e manejo parental. A depressão materna aos 2 a 3
anos de idade da criança foi um fator de risco independente para ansiedade
aos 10 a 11 anos de idade. O momento em que a mãe ficou deprimida ou a
duração da depressão materna não afetou o aprendizado em matemática. O
risco de prejuízo no aprendizado na infância foi maior nos filhos de mães que
apresentaram depressão na forma crônica e permanente

ou que

apresentaram depressão quando os filhos estavam com 2 a 3 anos de idade.

Avaliação do efeito das variáveis mediadoras e modificadoras de efeito
na associação entre depressão materna e desfechos nos filhos
Sete estudos

7,8,20,24,25,28,34

avaliaram o efeito mediador de diferentes

variáveis sócio-demográficas e psicossociais na relação entre a depressão
materna e o prejuízo nos filhos. As diversas variáveis consideradas como
mediadoras nos estudos incluídos na revisão e suas relações com a
depressão materna e com os desfechos das crianças são resumidos a seguir.
A continuidade da depressão materna mediou a relação entre
depressão materna pós-parto e os transtornos de externalização24 e o

prejuízo no desenvolvimento cognitivo dos filhos7. O comportamento mal
adaptativo dos pais, os eventos de vida estressante e a autoestima dos filhos
foram fatores mediadores da relação entre a depressão materna e os
transtornos psiquiátricos nos filhos25. O comportamento parental materno e
os recursos econômicos familiares atuaram como mediadores da relação
entre depressão materna e os transtornos de internalização e externalização
nos filhos34. A associação entre depressão pós-parto e desatenção nos filhos
foi totalmente explicada pelo baixo funcionamento familiar e pelos estilos
parentais8.
A escolaridade materna foi um fator mediador da associação entre a
depressão materna e o quociente intelectual da criança, os conhecimentos
adquiridos e a capacidade de leitura da criança28. A associação entre os
sintomas depressivos no período pré-natal e uma pior saúde física durante o
início da infância dos filhos foi mediada pela continuidade da depressão
materna durante os primeiros anos da infância20.
Apenas dois estudos estudaram a presença de modificação de efeito
com a variável sexo da criança 18,22.
Discussão
A presente revisão incluiu 20 estudos que abordaram a depressão
materna em dois ou mais momentos e seus efeitos na saúde mental dos
filhos. Dentre os desfechos abordados, os mais frequentes foram os
transtornos de internalização e de externalização, seguidos pela depressão
nos filhos e outros diagnósticos psiquiátricos, a competência social, os
conhecimentos adquiridos, o quociente de inteligência e a linguagem.
Verificou-se maior frequência de transtornos de externalização, depressão e
prejuízo cognitivo nos filhos de mães com trajetórias de depressão em nível
elevado e crônico, especialmente naquelas mães com cronicidade dos
sintomas depressivos ao longo da infância precoce dos filhos. A continuidade
da depressão materna ao longo da infância dos filhos, a sensibilidade
materna, os cuidados parentais e os recursos econômicos familiares foram
algumas variáveis que mediaram a associação entre depressão materna no
período pós-parto e o prejuízo na saúde mental dos filhos.

Os diagnósticos observados nas crianças e adolescentes foram
variados, incluíram transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e
transtornos comportamentais (como transtornos de oposição e desafio,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de conduta).
Não foi observada especificidade entre a trajetória de depressão materna e o
tipo de transtorno psiquiátrico apresentado na criança.
A associação mais frequente da depressão materna observada nesta
revisão foi com os transtornos de externalização, o que poderia estar
influenciado pela faixa etária em que se encontram os filhos na maioria dos
estudos aqui incluídos, predominantemente crianças, sendo que os
transtornos de internalização (principalmente ansiedade e depressão) são
geralmente de início mais tardio48.
Os estudos aqui incluídos que avaliaram a presença de sintomas
depressivos nos filhos verificaram uma maior prevalência de sintomas
depressivos nos filhos de mulheres com depressão nas trajetórias de
sintomas crônicos e de sintomas estáveis do que nos filhos daquelas mães
que nunca apresentaram esse problema. A associação entre depressão
materna de longa data e depressão nos filhos pode sofrer influência genética
e/ou ambiental49,50. Estudos recentes apontam para uma interação entre
fatores genéticos e ambientais nas famílias onde há histórico de depressão14,
51

. O componente genético da depressão é importante, no entanto, conviver

com mães ou pais com diversos graus de depressão também atua como fator
de risco para depressão nos filhos.
Foi possível observar que a associação entre a depressão materna e o
prejuízo na capacidade cognitiva e de aprendizado das crianças dependeu
muito da gravidade e duração da depressão materna e sofreu grande
influência da escolaridade materna, da sensibilidade materna e indiretamente
dos recursos econômicos da mãe. Estes achados corroboram o que já foi
descrito na literatura. Feldman et al. (2009) verificaram que a depressão
materna interfere no desenvolvimento cognitivo dos 2 aos 5 anos, idade em
que as habilidades cognitivas apresentam o maior desenvolvimento6. Kaplan
et al. (2014) encontraram uma correlação negativa entre os escores na
subescala de comunicação expressiva do Bayley e os escores maternos de
sintomas depressivos na escala Beck Depression Inventory52.

Os estudos incluídos na presente revisão são estudos recentes, de
delineamento longitudinal e de elevada qualidade metodológica. Todos os
estudos incluídos usaram metodologias de análise complexa para avaliar de
uma forma longitudinal a depressão materna. É difícil estabelecer
causalidade quando a exposição principal não é atribuída aleatoriamente pelo
pesquisador, como é o caso dos estudos observacionais. Algumas das
principais estratégias para inferir causalidade usadas nos estudos incluídos
foram ajuste para potenciais fatores de confusão, análise específica de
mediação e primeira avaliação da depressão materna anos antes de avaliar o
desfecho nas crianças. Além disso, a consistência das associações achadas,
replicando-se os achados em diferentes países e populações e o achado de
dose-resposta (trajetórias de sintomas depressivos mais graves associadas
com maior frequência de transtornos psiquiátricos nas crianças) sugere que a
associação entre depressão materna e prejuízo no comportamento e
desenvolvimento dos filhos seja uma associação causal.
A presente revisão retoma o assunto da depressão materna perinatal e
seus efeitos na saúde mental dos filhos com o olhar dos estudos longitudinais
e utilizando metodologias de análise que permitem o estudo de trajetórias de
episódios depressivos. O presente estudo confirma hipóteses prévias de que
o curso e duração da depressão materna tem sérias implicações na saúde
mental infantil, em especial quando a depressão materna apresenta curso
crônico e ocorre na infância precoce.

Sendo assim, faz-se

necessário a conscientização da população quanto aos sintomas de
depressão materna perinatal, o incentivo às mães para buscar ajuda e a
disponibilização de serviços que acolham e acompanhem as mães
sintomáticas não só no período periparto, mas ao longo dos primeiros anos
de vida dos filhos.
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Tabela 1. Características dos estudos incluídos na revisão.
!
Autor/
ano
Campbell
SB.
2007

Pop estudo/
amostra
1261 famílias
subamostra de
um estudo
multicêntrico,
“The NICHD
Study of Early
Child Care and
Youth
Development”.
Média de
seguimento de
84 meses

Halligan
SL
2007

Amostra
reclutada aos 2
meses pós
parto,
acompanhada
aos 18 meses, 5
8 e 13 anos da
criança.
Mulheres
primíparas de
filhos
saudáveis, a
termo.

Delineamento
Perdas
Estudo
longitudinal.
8986 mulheres
potencialmente
elegíveis, 5416
(60%) aceitaram
participar.
1261 díades mães
bebes com no
mínimo três
medidas dos
sintomas
depressivos.

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Comportamento da
criança aos 24 meses
(Child Behavior
Checklist; CBCL) e
Teacher Report Form
(TRF)
Aptidões cognitivas
avaliadas pelo
Woodcock-Johnson
Psycho-Educational
Battery-Revised

Sintomas depressivos
maternos (6, 15, 24, 36
e 54 meses) Center for
Epidemiological
Studies Depression
Scale (CES-D)

Modelagem de
trajetórias de
depressão materna
baseada em
grupos.
Análise
multivariado.

Mães nas trajetórias moderadas e
altas pontuaram seus filhos com
mais sintomas de internalização e
externalização do que as mães do
grupo com menores sintomas
depressivos. A sensibilidade materna
foi maior nas mães com menos
sintomas depressivos e diminuía
conforme os sintomas depressivos
eram altos ou aumentando.

53 (91,4%) do
grupo com
depressão pós
parto (PND) e 41
(97,6%) das
famílias do grupo
comparativo
participaram na
visita dos 13 anos
de idade.

A avaliação da
presença de
psicopatologia nas
crianças foi realizada
através de entrevistas
diagnósticas
conduzidas aos 8 e 13
anos usando o Kiddie
Schedule for Affective
Disorders and
Schizophrenia.

Depressão materna.
Edinburgh Postnatal
Depression Scale
(EPDS) e Structured
Clinical Interview for
DSM-IV. Foi calculado
o tempo total em que a
criança esteve exposta
à depressão materna.

Regressão

Mais adolescentes do grupo de mães
com depressão pós parto (PND)
possuíam um diagnóstico
psiquiátrico aos 13 anos de idade
(OR = 2,75, IC95% 1,07–7,05; p =
0,023). Maior taxa de transtornos de
ansiedade nos filhos de mães com
depressão pós-parto do que nos
filhos de mães sem depressão: (OR
= 3,56, IC 95% 1,08–11,71; p =
0,037).

Análise
multivariado.

Strobe (máx =
22pts)
22 pts

22 pts

!
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!
Autor/
ano /
Ashman
SB
2008

Campbell
SB
2009

Pop estudo/
amostra
Amostra de
159 díades
mães-criança
que
participaram
em um estudo
longitudinal.
Mães foram
inicialmente
recrutadas
quando
crianças
estavam com
14 meses.

Delineamento
Perdas
Estudo
longitudinal
Acompanhadas
quatro vezes; 24
meses, 3, 4 e 6
anos.
Das 159 díades
originalmente
recrutadas no
estudo, 138
(86,8%)
participaram da
avaliação dos 6
anos.

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Presença de
diagnóstico
psiquiátrico avaliado
pelo Diagnostic
Interview Schedule
for Children IVparent version
(DISC-P); transtorno
do comportamento
avaliado pelo CBCL,
TRF e ADHD rating
scale

Sintomas depressivos
maternos avaliados
com Structured
Clinical Interview for
DSM-III-R (SCID) e
com a escala Center
for Epidemiological
Studies Depression
Questionnaire (CESD).

Modelagem de
classes latentes

Filhos de mães cronicamente
deprimidas ou com trajetórias de
depressão com diminuição dos
sintomas tiveram maior frequência de
problemas de comportamento
agressivo e de TDAH quando
comparados aos filhos de mães não
deprimidas ou com depressão leve.
Filhos de mães não deprimidas
possuiam maior competência social.
Filhos de mães cronicamente
deprimidas tiveram menor ativação
cerebral (potencial mediador entre a
depressão materna e o
comportamento da criança)

1357 famílias,
do estudo
multicêntrico,
“The NICHD
Study of Early
Child Care
and Youth
Development”

Estudo
longitudinal

Sintomas depressivos
nos adolescentes
avaliados o
Children’s
Depression Inventory
(short-form),
comportamento
((YSR-CBCL) e
sociabilização
(Lonelimess and
Social Dissatisfaction
Questionnaire,

Sintomas depressivos
da mãe através da
escala Center for
Epidemiological
Studies Depression
Scale (CES-D)

Modelagem de
classes latentes

Flhos das mulheres nos grupos de
sintomas depressivos crônicos e
estável subclínico relataram mais
sintomas depressivos aos 15 anos do
que filhos de mulheres que nunca
deprimiram
Filhos de mães dos grupos
moderadamente elevado, crônico e
estável subclínico possuíam mais
sintomas de externalização e mais
frequentemente relatavam envolver-se
em comportamento de risco do que
filhos de mães nunca deprimidas.

Crianças
acompanhadas
até os 15 anos.

Mesmo
delineamento que
no estudo de
Campbell et al.
em 2007 (descrito
acima)

Análise
multivariado.

Strobe
(máx = 22)
22 pts

22 pts
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!
Autor/
ano /
Feldman R
2009

Pop estudo/
amostra
126 bebes
prematuros,
saudáveis e de
baixo risco de
hospital
terciário de
Israel

Delineamento
Perdas
Longitudinal
Perdas <5% nos 5
anos do estudo.
Acompanhamentos
antes do alta
hospitalar, aos 3, 6,
12 e 24 meses e 5
anos.

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Avaliação cognitiva
das crianças com o
Bayley Scales of Infant
Development (BSID)
aos 6,12 e 24 meses e
com o Wechsler
Preschool and Primary
Scale of Intelligence
(WPPSI) aos 5 anos.

Os sintomas depressivos
maternos foram
avaliados com
Beck Depression
Inventory e o ponto de
corte de 9 foi utilizado
para separar as mães em
risco de depressão.

Modelagem de
grupos.

Sintomas depressivos
maternos no momento
da entrevista foram
avaliados com Centre
for Epidemiological
Studies Depression
Scale (CES-D) e
episódios depressivos
entre visitas
investigados com
módulo depressão do
Composite International
Diagnostic Interview
(CIDI)

Regressão

Depressão materna afetou a trajetória
cognitiva, com efeito mais acentuado
entre os 2 e os 5 anos.
A depressão materna afetou a
sensibilidade materna e o maior efeito
foi dos 3 aos 6 meses e dos 2 aos 5
anos.
Nos modelos de regressão observou-se
que a sensibilidade materna pode
otimizar o desenvolvimento das
competências cognitivas das crianças. A
depressão materna teve efeito sobre o
desenvolvimento da interacão social da
criança com efeitos mais significativos
entre 3 e 6 meses.
O escore das mães na CES-D aos 6-8
anos dos filhos eram significantemente
relacionados ao diagnóstico de
depressão no primeiro ano de vida do
filho. Nos problemas de externalização,
(segundo relatado pelas mães) os efeitos
da depressão precoce foram totalmente
mediados pelo efeito da depressão atual.
O mesmo não ocorreu para os
problemas de internalização, não houve
mediação.

Análise
multivariada.

Tono cardíaco vagal
(VT) e frequência
cardíaca (FC) em sono
tranquilo
Fihrer I
2009

127 mães e
primeiros filhos
que consultaram
por problemas
com o sono aos
4 meses. Foram
convidadas a
retornar aos 12
e 15 meses, 4,
6 e 8 anos de
idade

Estudo
longitudinal
Dos 6 aos 8 anos,
75 mães (60% da
amostra original) e
82% daquelas
mães vistas aos 4
anos participaram

O comportamento da
criança aos 6-8 anos
foi avaliado através do
Child Behaviour
Checklist (CBCL) e
Anxiety Disorders
Interview Schedule —
Parent version (ADISP ), ambos prenchidos
pelos pais.
Os profesores
preencheram o Teacher
Report Form (TRF)

Análise
multivariada.

Strobe(
máx=22)
22 pts

22pts

!
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Autor/
ano /

Pop estudo/
amostra

Delineamento
Perdas

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Strobe
(máx=22)

Gross HE

Mães de baixa
renda e filhos
de até 2 anos

Estudo
longitudinal.
275 famílias
(88.7% da amostra
original de 310)
participaram nas
idades de 10, 11 ou
12 anos.
Entrevistas aos 1.5,
2, 3.5, 5, 5.5, 6, 8,
10, 11, e 12 anos.

Comportamento
aversivo da criança aos
18 meses.
Comportamento entre
os 11 e 13 anos
avaliado com os
instrumentos SelfReported Delinquency
(SRD) nas idades de
11 e 12 anos e com o
Teacher Report Form
(TRF) aos 11 a 13
anos.

Trajetórias de sintomas
de depressão materna
num intervalo de 8,5
anos. Usaram BDI para
avaliar depressão
materna (Beck
Depression Inventory)

Modelagem de
trajetórias de
depressão materna
baseada em grupos.

Comportamento anti social auto
referido pelos adolescentes aos 11- 12
anos e observado pelos professores foi
mais prevalente nas mães com sintomas
depressivos moderadamente altos.
Meninos filhos de mães do grupo de
sintomatologia moderadamente alta
possuíam mais sintomas de
externalização do que filhos de mães
nos grupos baixo e moderadamente
baixo de sintomas depressivos.

22 pts

Estudo transversal
aninhado a uma
coorte.

Sintomas depressivos
das crianças avaliados
através do (Children’s
Depression Inventory;
CDI)

Mães com sintomas depressivos
crônicos de início após o nascimento
dos filhos possuem filhos com mais
sintomas depressivos do que os filhos
de mães sem sintomas depressivos.

20 pts
(Faltaram
itens 1 e
21)

2009

Gump BB
2009

A amostra de
estudo maior
“the Oswego
Children’s
Study “.
Crianças foram
avaliadas aos
9,5 anos de
idade para obter
uma avaliação
pré-puberal do
funcionamento
cardiovascular,
adrenocortical.

Das 202 crianças
acompanhadas no
estudo de Oswego,
176 foram
incluídas neste
estudo.!

!
Sintomas depressivos
maternos medidos
através da escala The
Centers for
Epidemiological Studies
Depression (CES-D);
administrada às mães
quando as crianças
estavam com 6 meses, 1
ano, 2 anos, 4 anos e 3
meses, 6, 7 , 8 e 10 anos.

!

Modelagem
multinível.
Análise
multivariado.

!

!
!
!
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!

!

Autor/
ano /
Augustine
JM
2010

157!

Pop estudo/
amostra
Este estudo faz
parte do
NICHD Study
of Early Child
Care and Youth
Development
(SECCYD).

Delineamento
Perdas
Estudo
longitudinal que
acompanha
crianças do
nascimento até o
segundo grau.
A amostra deste
estudo começou
com 1030 crianças
e amostra final foi
de 1012 crianças.

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Habilidades
acadêmicas avaliadas
com Wood- cockJohnson PsychoEducational BatteryRevised (WJ-R) na
primeira, Terceira e
quinta series.

Para avaliar os sintomas
depressivos, as mães
responderam ao
questionário “my
feelings”, uma
adaptação do Center of
Epidemiological Studies
Depression (CES-D)
Scale aos 54 meses das
crianças, na primeira,
terceira e quinta series.

Modelagem de
classes latentes.

A depressão materna não atuou como
mediador entre a escolaridade materna
e o conhecimento da criança.
A associação entre a depressão materna
e o conhecimento da criança variou em
função da escolaridade da mãe.
O efeito da depressão materna sobre o
conhecimento da criança nas mães com
menor escolaridade só aparece naqueles
casos de depressão severa.

Análise
multivariado.

!
!

Strobe
(máx= 22)
22pts

!
Garber J
2010

Pais de crianças
do quinto ano
de escolas
públicas foram
convidados a
participar. A
amostra final
incluída no
estudo
constituiu-se
por 240
famílias; sendo
185 mães com
histórico de
depressão e 55
mães sem
qualquer
histórico de
psicopatologia.

Estudo
longitudinal
Mães e crianças
foram
acompanhadas por
6 anos anualmente,
dos 12 anos (sexta
série) aos 18 anos
de idade (12 série)!

Os sintomas
depressivos dos
adolescentes, a autopercepção dos mesmos
e a percepção do
ambiente familiar
foram avaliadas,
respectivamente com:
Children’s Depression
Rating Scale—
Revised; (CDRS-R);
Self- Perception
Profile for Children
(SW) e
Family Relationship
Index (FRI)

O histórico de depressão
das mães foi avaliado
com o Brief Symptom
Inventory; (BSI).
Os sintomas depressivos
maternos atuais com a
Depression Scale; (BSID)

!

Modelagem de
classes latentes.
Análise
multivariado.

!

História de depressão materna prediz
sintomas depressivos dos adolescentes
(CDRS).
A relação foi positiva entre depressão
materna e depressão nos filhos e
negativa para a qualidade do ambiente
familiar e a autoestima dos
adolescentes.

22 pts

Os sintomas depressivos nos
adolescentes não predizem sintomas
depressivos nas mães.

157!
!

!

Autor/
ano /
Olino TM
2011

158!

Pop estudo/
amostra
60 mães com
história de
depressão de
início na
adolescência, as
quais
contribuíram
com 117 filhos
e 80 mães
controle (sem
histórico de
psicopatologia),
as quais
contribuíram
com 95 filhos

Delineamento
Perdas
Program Project
(PP) on risk factors
for childhoodonset depression
(COD).
As crianças foram
avaliadas, em
média, três vezes.!

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Filhos participaram em
até sete tarefas
estruturadas
laboratoriais que foram
desenhadas para
elucidar os afetos
positivos (alegria,
tristeza e prazer) e
negativos (ansiedade,
frustração, tristeza,
raiva e medo).

Avaliaram o histórico de
depressão e outras
psicopatologias ao
longo da vida com o
Structured Clinical
Interview for DSM-IV
Axis I Disorders
(SCID); avaliaram
também a presença de
sintomas depressivos
atuais em cada visita.

Modelagem de
trajetórias baseadas
em grupos.

Os afetos positivos aumentaram
linearmente com a idade em todas as
crianças, mas nos filhos de mães
deprimidas, mantiveram-se sempre um
pouco abaixo do observado nos filhos
de mães controle. Todos os filhos
apresentaram diminuição dos afetos
negativos com o aumento da idade. Os
filhos de mães com depressão e
ansiedade apresentavam o menor afeto
positivo.!
72,5% das mães do grupo controle
fizeram faculdade enquanto apenas
45% das mães com depressão possuíam
faculdade

Neonatal Behavioural
Assessment Scale
(NBAS) foi aplicada
por psicologas
treinadas para avaliar o
comportamento dos
bebes na visita dos três
dias de vida. Nas
visitas restantes foi
utilizada a Bayley
Scales of Infant
Development II
(BSID-II) para avaliar
o comportamento das
crianças.

Edinburgh Postnatal
Depression Scale
(EPDS) foi utilizada
para avaliar a presença
de sintomas depressivos
nas mães nas visitas
após o parto

Modelagem
multinível.
Análise
multivariado.

Análise
multivariada.

Strobe
(máx= 22)
!20 ptos
(faltaram
os itens 5
e 13)!

!
SutterDallay AL
2011

Mulheres
gestantes em
acompanhament
o pré-natal.
Terceiro
trimestre de
gestação, 3 dias
de vida do bebê,
6 semanas, aos
3, 6, 12, 18 e 24
meses pós
parto.

Estudo
longitudinal
Preencheram os
critérios de
inclusão: 945
mulheres, das
quais, 272 (29%)
recusaram-se a
participar, 64 (7%)
não puderam ser
contactadas por
telefone e 11 (1%)
não participaram
do seguimento. A
Amostra final
incluiu 598
mulheres.

!

A severidade da PNDS (depressão pósnatal) na 6a semana pós-parto prediz
baixo desempenho cognitivo nas
crianças ao longo do seguimento.

22pts

Não houve associação entre PNDS com
6 semanas e o desempenho motor das
crianças.
A associação da depressão materna no
início da vida da criança e o prejuízo no
desenvolvimento cognitivo foi
parcialmente explicada pela
continuidade dos sintomas depressivos
ao longo dos 2 anos de seguimento.

158!
!

!

Autor/
ano /
Korhonen
M
2012

!

14.
Turney K
2012

159!

Pop estudo/
amostra
349 mulheres
primigestas
foram
selecionadas de
clínicas de
saúde materna.
Último
trimestre de
gestação, 2
meses após o
parto, quando
crianças tinhas
16 e 17 anos.

Delineamento
Perdas
Estudo
longitudinal
Menos que 10%
das mães
convidadas a
participar do
estudo recusaramse a participar.

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Problemas de
internalização e de
externalização nos
filhos foram avaliados
através do Children
Behavior Checklist
(CBCL) preenchido
pelos pais e do Youth
Self Report do CBCL
(YSR) respondido
pelos próprios
adolescentes.

Os sintomas depressivos
maternos foram
avaliados com a
Edinburgh Postnatal
Depression Scale
(EPDS) durante a
gestação, após o parto e
no ultimo seguimento,
aos 16/17 anos dos
filhos.

Regressão

Sintomas depressivos pré-natais foram
associados com problemas de
externalização e baixa competência
social nos meninos. Sintomas
depressivos maternos pós-natais foram
associados com baixa competência
social nos meninos e problemas de
externalização .
Entre as meninas, sintomas depressivos
maternos atuais foram estatisticamente
associados apenas com problemas de
internalização (p=0,025)

Dados
provenientes do
Fragile
Families and
Child Wellbeing
Study, estudo de
cerca de 5000
novas mães,
maioria
solteiras de 20
cidades dos
EUA.
Entrevista no
hospital, ao 1,
3, 5 e 9 anos de
idade da
criança.

A amostra final
incluiu 2655
observações das
4898 observações
da amostra inicial.

Os problemas de
internalização e de
externalização foram
avaliados através do
Child Behavior
Checklist (CBCL).

Os sintomas
depressivos das mães
foram avaliados com a
Composite International
Diagnostic Interview
Short Form (CIDI-SF).
Foram criadas
categorias: depressão
crônica, nunca
deprimida, deprimida
num seguimento,
deprimida em dois
seguimentos, deprimida
em três seguimentos..

Regressão.
Análises
multivariadas.

Análise
multivariado

Crianças expostas a mães com
depressão crônica ou intermitente
tiveram mais problemas de
internalização e de externalização do
que filhos de mães que nunca tiveram
depressão. Recursos econômicos e
comportamento parental materno
funcionaram como mediadores da
associação entre depressão materna e
problema de comportamento na criança.

Strobe
(máx= 22)
22 pts

22 pts
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Autor/
ano /

Pop estudo/
amostra

Delineamento
Perdas

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Cents
R.A.M.

9978 mães do
Generation R
Study, das quais
8880 captadas
ao inicio da
gestação.

Estudo
longitudinal
4167 díades mãecriança foram
incluídas neste
estudo; destas, a
maioria (2252,
54%) possuíam
dados dos quatro
episódios
depressivos, 33%
tiveram dados de
três episódios e
13% tiveram dados
de dois episódios.
Estudo
longitudinal.

Comportamento das
crianças aos 3 anos
avaliado com o
Children Behavior
Checklist - CBCL
(versão 1,5 a 5 anos),
preenchido
separadamente pelas
mães e pelos pais.

Sintomas depressivos
durante a gestação (20
semanas) e no pós parto
(2, 6 e 36 meses) através
do Brief Symptom
Inventory (BSI)

Modelagem de
trajetórias baseada
em grupos.
Análise
multivariado.

Maiores níveis de depressão materna
estiveram associados com mais
problemas de comportamento nas
crianças, mesmo após ajuste para
variáveis de confusão. Mães nos níveis
altos de depressão relataram mais
problemas de internalização nos filhos e
mães na trajetória de baixos sintomas
de depressão referiram mais tr. de
externalização.

Três variáveis medidas
aos 4 e 5 anos de
idade: vocabulário
receptivo, desatenção e
agressão física e duas
medidas dicotômicas
avaliadas
longitudinalmente:
ansiedade e pobre
habilidade em
matemática.!!

Avaliação dos sintomas
depressivos foram
baseadas em 12 dos 20
itens da escala Center
for Epidemiological
Studies-Depression
Rating Scale (CES-D)

Modelagem
multinível.
Regressão.

A chance das crianças apresentar baixo
vocabulário receptivo foi 1,94 vezes
maior em aquelas filhas das mulheres
que apresentaram depressão pós-parto
do que de aqueles crianças cujas mães
não possuíam depressão. Início tardio
da depressão materna é associado a
ansiedade nos filhos em todos modelos.
A associação entre depressão pós-parto
e desatenção nos filhos foi totalmente
explicada pelo baixo funcionamento
familiar e pelos estilos parentais.

2013

Um total de
7295 díades
mães-bebe foi
considerada
elegível.

Letourneau
NL
2013

!

Utiliza!dados!
da!amostra!do!!
Canadian
National
Longitudinal
Survey of
Children and
Youth (NLSCY)
(Canada 2001),

Uma parte das
crianças foram
seguidas do
nascimento até os
4/ 5 anos e outra
parte do
nascimento até os
11 anos.

Análise
multivariado.

Strobe
(máx =
22)
22 pts

22 pts
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Autor/
ano /
Raposa E
MA

2014

!

Matijasevi
ch A
2015

Pop estudo/
amostra
Amostra de
estudo da
Coorte de
Nascimentos de
Gestantes do
Hospital
Universitário de
Queensland.
Avaliados na
gestação, três a
quatro dias após
o parto, 6
meses após o
nascimento, aos
5, 10 e 15 anos
de idade.

Delineamento
Perdas
991 famílias
preencheram os
critérios de
inclusão e 815
aceitaram
participar.
Aos 20 anos, 705
jovens
completaram o
seguimento e, aos
22 e 25 anos, 475
(57% mulheres)
participaram do
seguimento final.

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Os sintomas
depressivos dos jovens
foram avaliados entre
os 22 e 25 anos com a
Beck Depression
Inventory (BDI).

Os sintomas depressivos
maternos foram
avaliados através da
subescala de depressão
do DSSI (Personal
Disturbance Scale)

Modelagem de
caminhos (path
models).

Sintomas depressivos no período prénatal tiveram um significante efeito
indireto nos sintomas depressivos nos
filhos quando jovens adultos.
Stress relacionado a saúde e pobre
funcionamento social nos filhos prediz
mais sintomas depressivos nos filhos
aos 22-25 anos.
Uma saúde física comprometida na
infância continua a predizer o stress
relacionado a saúde e incapacidade aos
20 anos, o que, por sua vez, prediz
pobre funcionamento social e
depressão.

Crianças
pertencentes à
Coorte de
Nascimentos de
Pelotas de 2004
acompanhadas
ao nascimento,
3, 12, 24, 48
meses e 6 anos.
Todas as visitas
com taxas de
seguimento de
90 a 96%.

Estudo
longitudinal
Das 4231 crianças
captadas ao
nascimento, 3585
mães responderam
ao DAWBA.
Gestação múltipla
foi excluída destas
análises (N=486).
Mostra final de
3332 (78,8% da
coorte original).

A presença de
diagnóstico
psiquiátrico nas
crianças foi avaliada
através do
Development and wellbeing assessment
(DAWBA).

Foram avaliados
variados problemas
físicos.

Análise de equações
estruturais.
Análise
multivariada.

!

!
!

Os sintomas depressivos
maternos foram
avaliados com a
Edinburgh Postnatal
Depression Scale
(EPDS).

Modelagem de
trajetórias baseadas
em grupos.
Análise
multivariado.
.

Crianças filhas de mães do grupo com
depressão crónica e elevada tiveram a
maior prevalência de diagnósticos
psiquiátricos em geral, de transtornos
de internalização e de transtornos de
externalização quando comparadas com
mães sem sintomatologia depressiva ou
com sintomatologia depressiva mas
num nível mais baixo.

Strobe
(máx = 22)
22 pts

22 pts

!
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Autor/
ano /
Giallo R
2015!
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Pop estudo/
amostra
Dados de 1085
mães e crianças
participaram de
uma coorte de
gestantes de
Melbourne, na
Austrália

!
Wickham
ME
2015

Dados de 2910
pares mãesjovens
pertencentes ao
estudo National
Longitudinal
Survey of
Children and
Youth (NLSCY)
em Canadá

Delineamento
Perdas
Estudo
longitudinal.
6000 mulheres
foram convidadas.
Taxas de
acompanhamento
de 98% (n=1483)
no final da
gestação a 83,4%
(n=1102) nos 4
anos pós-parto
Estudo
longitudinal.
Este estudo
examinou crianças
de 2 a 5 anos
durante 1994 a
1995 (N=2910) e
estas foram
seguidas
longitudinalmente
até atingirem os 16
a 17 anos (2008 –
2009).

Desfecho

Exposições

Tipo de análise

Resultados

Os!problemas!
emocionais!e!
comportamentais!das!
crianças!foram!
avaliados!com!o!
Strengths and
Difficulties
Questionnaire (SDQ)

Depressão materna foi
avaliada com a
Edinburgh Postnatal
Depression Scale
(EPDS)

Modelagem de
classes latentes.
Análise
multivariado.

Crianças filhas de mães com sintomas
subclínicos persistentes ou
persistentemente altos ou que
aumentaram ao longo do tempo tinham
o dobro do risco de apresentarem
dificuldades emocionais e
comportamentais do que os filhos de
mães com sintomas mínimos, mesmo
após ajuste para fatores de risco.!

!

Strobe
(máx= 22)
22 ptos

!

Questões sobre
comportamentos de
risco dos adolescentes
foram adaptadas de
diferentes pesquisas
com adolescentes.

Os sintomas depressivos
maternos foram
avaliados através de
uma versão reduzida da
Center for
Epidemiologic Studies
Depression Scale (CESD)

Modelagem de
trajetórias baseadas
em grupos.
Análise
multivariada.

Adolescentes expostos aos sintomas
depressivos maternos durante a infância
eram mais prováveis de terem usado
substâncias comuns (álcool, cigarro,
maconha) e terem participado de
comportamento delinquente (violento e
não violento) e tiveram um início mais
precoce do uso de cigarro, álcool,
maconha e alucinógenos.

!22!pts!

!
!
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ANEXO 1

Metodologia parte Saúde Mental quinta visita Coorte de
Nascimentos de Pelotas de 2004
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Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004
Quinta visita (2010 a 2012)
Métodos Parte Psicológica
1. Instrumentos
1.1 - Development and Well-Being Assessment for Children and Adolescents
(DAWBA)
Os diagnósticos psiquiátricos foram obtidos através do “Levantamento sobre o
desenvolvimento e bem estar de crianças e adolescentes” (DAWBA), um
questionário parte estruturado e parte aberto, criado por Robert Goodman,
Tamsin Ford, Hilary Richards, Rebecca Gatward e Howard Meltzer em 2000.
(Goodman, Ford et al. 2000) O questionário propõe-se a fazer diagnósticos
psiquiátricos segundo as classificações diagnósticas do DSM-IV (American
Psychiatric Association , 2000)

e da CID-10 (WHO, 2000) em crianças e

adolescentes de 5 a 17 anos de idade. Quando se verificam muitos sintomas
ou um critério de gravidade maior do transtorno que está sendo investigado na
parte estruturada do instrumento, devem-se preencher também questões
abertas sobre o transtorno. Nesta parte do instrumento, as mães ou
responsáveis

possuem

liberdade

de

descrever

os

problemas

de

comportamento da criança com as próprias palavras. O instrumento permite
fazer o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade de Separação, Fobia
Específica, Fobia Social, Transtorno de Ansiedade Generalizada, Transtorno
do Estresse Pós-Traumático, Transtorno do Pânico e Agorafobia, Transtorno
Obsessivo Compulsivo, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade,
Transtorno de Oposição e Desafio, Transtorno de Conduta, Transtornos
Alimentares (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Transtorno de compulsão
169!
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alimentar), Transtorno de Tiques (Síndrome de Tourette, Tiques motores e
Tiques vocais) e permite suspeitar de Transtorno Invasivo do desenvolvimento
e Transtorno Afetivo Bipolar. Devido ao limite de tempo de aplicação do
DAWBA

optou-se

por

aplicar

apenas

o

antigo

“screening”

sobre

desenvolvimento (presente na versão impressa do DAWBA de 2000), sem
aplicar a atual (online) seção inteira sobre desenvolvimento.
Devido a faixa etária das crianças nesta visita, decidiu-se não utilizar a seção
sobre Transtorno Afetivo Bipolar.
Embora o DAWBA tenha sido elaborado pelos autores com o intuito de ser
aplicado por pessoas leigas (não profissionais da área da saúde mental) aos
pais ou responsáveis das crianças e adolescentes, aos professores e aos
próprios adolescentes com 11 anos ou mais, no presente estudo o teste foi
aplicado por psicólogas.
O questionário utiliza a pontuação obtida nas subescalas de problemas
emocionais, hiperatividade e conduta do Questionário de Capacidades e
Dificuldades

“Strengths

and

Difficulties

Questionnaire”(Questionário

de

Capacidades e Dificuldades) (SDQ) (Goodman, 2001) como crivo para a
aplicação das diversas seções do DAWBA.

Por exemplo, a seção de

“Comportamentos Desagradáveis e Difíceis” do DAWBA só é investigada na
íntegra se a resposta a 1º. Pergunta da seção for que a criança é “Mais
inadequada ou difícil que os outros” OU se os pontos para problemas de
conduta no SDQ forem ≥ três. Do contrário, a entrevistadora deverá “pular”
para a seção seguinte do DAWBA.
Existem duas versões do DAWBA, uma mais atual online e outra impressa. A
versão anterior era gratuita e estava disponível na página do DAWBA na
170!
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internet. A versão atual online depende de pagamento para disponibilização de
números de identidade e senhas individuais para cada família de criança a ser
entrevistada, as quais permitem o uso do programa do DAWBA, digitação e
análise das entrevistas, gerando os respectivos potenciais diagnósticos
segundo o DSM-IV e a CID-10. O julgamento clínico (“rater”) dos dados
coletados serve para decidir se realmente trata-se de uma criança com o
diagnóstico (ou se é somente um falso-positivo gerado pelo instrumento) ou
se, ao contrário, trata-se de falso-negativo que o instrumento não foi capaz de
diagnosticar. Neste estudo o “rater” foi feito pela psiquiatra infantil Sandra
Petresco sob supervisão da Dra Bacy Fleitlich-Bilyk, a qual foi a responsável
pela tradução e validação do DAWBA no Brasil. O DAWBA foi traduzido para o
Português e depois independentemente retro-traduzido para checar fidelidade.
Depois de cuidadosa adaptação cultural, foi aplicado em uma clínica de saúde
mental em São Paulo em 87 sujeitos que possuíam um diagnóstico clínico
psiquiátrico segundo o DSM-IV. O”DAWBA rating” foi feito com o clínico “rater”
cego ao diagnóstico clínico prévio. Houve ao menos um diagnóstico
psiquiátrico feito em 94% deste grupo, com uma concordância com o
diagnóstico clínico prévio de 78%. A estatística K para a concordância entre o
autor britânico do instrumento e a brasileira responsável pela validação no
Brasil ao julgar os diagnósticos do DAWBA foi de 0,93 (SE:0,03) para ausência
de diagnóstico (nenhum diagnóstico), 0,91 (SE: 0,05) para transtornos de
internalização e 1,0 para transtornos de externalização. (Fleitlich-Bilyk and
Goodman 2004)
Os diferentes diagnósticos psiquiátricos avaliados pelo DAWBA serão julgados
estar ou não presentes em cada criança através dos critérios diagnósticos da
171!
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CID-10 (WHO) 2000) e do DSM-IV(American Psychiatric Association (APA)
2000), com base na presença dos sintomas e no nível de prejuízo (impacto
segundo a freqüência e o comprometimento da qualidade de vida em
diferentes ambientes) causado pelos mesmos. Os diagnósticos do DAWBA
são fornecidos de forma dicotômica “sim” ou “não” respeitando-se estritamente
os critérios diagnósticos definidos pelas classificações diagnósticas CID-10 e
DSM-IV e incluindo-se também as crianças “com transtorno sem outras
especificações” no grupo de crianças com transtorno mental.
Para ter acesso ao banco de dados DAWBA da Epidemio:
Acessar: www.dawba.net/
Digitar no primeiro campo: rater
Digitar no segundo campo (identidade): 43296826
Digitar no terceiro campo (senha): tdah
Maiores informações sobre o DAWBA estão disponíveis em:
www.dawba.com/

1.2 - Teste de Wechsler 3º.ed. (WISC III)
A avaliação do Quociente de Inteligência (QI) das crianças foi realizado
usando uma versão reduzida do Teste de Wechsler 3º.ed. (WISC III)
(Wechsler, 2002). Utilizou-se quatro subtestes, dois verbais e dois de
execução: completar figuras, semelhanças, aritmética e cubos. (Kaufman,
Kaufman et al. 1996)
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1.3 - Parent-Child Conflict Tactics Scales (CTSPC)
Avaliou-se a violência contra a criança através do instrumento Parent-Child
Conflict Tactics Scales (CTSPC). O instrumento possui 22 itens que
descrevem variadas formas de disciplinar a criança. Medidas mais adequadas
são propositadamente intercaladas com as mais inadequadas e as violentas.
Foi utilizada uma versão reduzida de 18 itens, excluindo-se as questões que
abordavam violência severa (Straus et al., 1998).

1.4 - Conners Continuous Performance Test II (CPT-II)
No acompanhamento dos 6/7 anos aplicou-se também o instrumento Conners
Continuous Performance Test II (CPT-II), o qual avalia a atenção sustentada
através de uma tarefa realizada no computador que tem duração de 14
minutos. Neste teste as letras do alfabeto surgem na tela do computador com
velocidades variadas ao longo do tempo e as crianças devem clicar a barra de
espaços sempre que aparecer qualquer letra na tela exceto o X. Este teste
avalia a agilidade (o tempo entre o surgimento de uma letra que não o X e o
clicar na barra de espaços), a impulsividade (capacidade de refrear o impulso
de clicar a barra de espaços quando surge o X), a atenção e a flexibilidade
(capacidade de adaptar-se às variações de velocidades do teste). Também
auxilia na detecção de TDAH e distúrbios neurológicos.
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2. Logística

2.1 - Seleção e treinamento das entrevistadoras

Durante a preparação e o andamento da coorte foram realizados quatro
treinamentos para psicólogas nos instrumentos DAWBA, CPT, CTSPC e
WISC. O primeiro treinamento aconteceu em outubro de 2010; o segundo, em
janeiro de 2011, o terceiro, em abril de 2011; e o quarto, em agosto de 2011.
Todos esses treinamentos (com exceção do realizado em abril de 2011, o qual
foi conduzido apenas pela psicóloga e Doutora Luciana Anselmi) foram
conduzidos por uma psiquiatra (Sandra Petresco) e a psicóloga e doutora
(Luciana Anselmi). Todos os treinamentos incluíram uma parte teórica e uma
parte prática. A parte teórica consistia em aulas sobre as diferentes
psicopatologias abordadas no DAWBA, os princípios do teste WISC-III, o modo
como funcionam os questionários DAWBA e SDQ e os cuidados na aplicação.
A parte prática consistiu de aplicação às crianças, aos adolescentes e aos
respectivos responsáveis conduzidas pelas psicólogas em treinamento e
supervisionadas pela psicóloga Dra Luciana Anselmi e pela psiquiatra Sandra
Petresco.

O primeiro treinamento teve duração de duas semanas e teve

participação de 11 entrevistadoras. Ao final dos treinamentos foi realizada a
seleção das psicólogas, com base no desempenho das mesmas ao longo do
treinamento, tendo em vista interesse, participação, compreensão, habilidades,
empatia, experiência prévia com os testes que seriam utilizados e facilidade de
manejo com as crianças e mães. As psicólogas tiveram supervisão semanal,
momento em que eram

solucionadas as dúvidas, repetidas explicações
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acerca dos diversos instrumentos do estudo e corrigidos os erros detectados
até então.

2.2 Andamento do estudo

As crianças respondiam ao WISC III e “jogavam” o CPT enquanto as mães ou
responsáveis respondiam ao DAWBA e ao CTSPC.

As psicólogas que

aplicavam o WISC às crianças não eram as mesmas que faziam as entrevistas
do DAWBA com as mães.
Na clínica, o DAWBA foi aplicado priorizando-se sempre a versão online, então
as respostas das mães eram digitadas diretamente no programa do DAWBA
através da Internet. As seções Desenvolvimento e Outras Preocupações do
DAWBA eram digitadas em PDA, juntamente com as respostas do CTSPC
porque se optou por aplicar apenas o “screening”

do DAWBA para estas

seções e não a seção inteira.
O WISC foi preenchido a mão pelas psicólogas que o aplicavam tanto na
clínica quanto nos domicílios. O CPT sempre foi realizado no computador e o
próprio programa salvava o desempenho obtido por cada integrante da coorte.
Nas visitas domiciliares, , o DAWBA e o CTSPC foram preenchidos a mão
pelas psicólogas entrevistadoras e posteriormente digitados no programa
online do DAWBA.. Para as situações em que a internet caísse ou não fosse
disponível (como nas visitas domiciliares), desenvolvemos uma versão
impressa do DAWBA adaptada a versão atual online.
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As psicólogas foram orientadas a alternar randomicamente o inicio da
entrevista das crianças entre o CPT e o WISC e assinalar na folha de respostas
de cada criança com qual teste iniciou a avaliação.
As coordenadoras de campo e as psicólogas foram alertadas a realizarem
rodízio entre as diferentes psicólogas na aplicação dos diferentes instrumentos
“psicológicos” utilizados neste acompanhamento.
A pontuação das respostas do WISC III baseou-se nos Manuais da Validação
brasileira e também no manual original do WISC III e foi realizada pela e
psicóloga Dra Luciana Anselmi e pela psiquiatra Sandra Petresco.
Ao longo do todo o estudo, a psiquiatra infantil (Sandra Petresco) e a psicóloga
Doutora Luciana Anselmi realizaram reuniões semanais com as psicólogas
com o objetivo de esclarecer dúvidas, manter padronização das respostas aos
diferentes testes, reforçar as orientações dadas durante o treinamento e corrigir
os erros detectados ao longo do campo.

176!
!

!

177!

ANEXO 2
Manual do treinamento dos questionários e testes de Saúde
Mental da quinta visita da Coorte de Nascimentos de Pelotas
de 2004
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Coorte de nascimento de Pelotas 2004 – acompanhamento 2010/2011
Treinamento Questionários Saúde Mental

Vamos aplicar diferentes escalas para avaliar o comportamento e desempenho
das crianças. O questionário chamado "DAWBA" (Development and WellBeing Assessment) - Levantamento sobre o desenvolvimento e Bem-Estar de
crianças e Adolescentes será aplicado às mães e aborda o comportamento da
criança.
O DAWBA se inicia pelo SDQ (Questionário de Capacidades e Dificuldades),
este faz uma triagem de problemas de saúde mental nas crianças. A primeira
página é sobre sintomas e competências da criança, composta por 25
perguntas, sendo 5 questões de 5 grupos diferentes de comportamentos
(problemas emocionas, hiperatividade, problemas de conduta, comportamento
pró-social e menos pró-social). A segunda página avalia o impacto, ou seja, o
prejuízo que estes sintomas causam na vida da criança. O SDQ é simples de
aplicar e as perguntas e opções de resposta devem ser lidas. Se o aplicador
estiver usando a versão impressa do DAWBA, deverá pontuar as escalas de
problemas emocionais, de conduta e de atenção/hiperatividade no final da
entrevista e anotar os escores na página de rosto do DAWBA, a soma da
pontuação de cada subescala deve ser muito cuidadosa pois disso dependera
a sequência de muitos pulos do DAWBA.
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A escala "CTSPC" (Parent-Child Conflict Tactics Scale) - Escala de conflitos
Pais-Criança aborda formas de impor disciplina a criança e será aplicada às
mães após o DAWBA, todas perguntas devem ser lidas sem surpresa ou
crítica ou espanto.
O Conners' Continuous Performance Test II (CPT-II) avalia atenção sustentada
e será aplicado às crianças como uma tarefa no computador.
Nestes questionários iremos abordar assuntos delicados e difíceis de falar com
um estranho. Como queremos o máximo de sinceridade e objetividade
devemos tomar cuidado com a nossa postura, sendo educadas, acolhedoras e
ao mesmo tempo firmes na tentativa de obter respostas segundo o designado
pelas escalas, para tanto seria bom avisar a mãe que abordaremos temas
delicados e faremos perguntas sobre comportamentos usuais de qualquer
criança e outros que podem parecer muito estranhos ou assustadores, mas
devemos perguntar a todos. Sugere-se ainda que expliquem antecipadamente
às mães que as opções de resposta devem ser as fornecidas pelo instrumento
e que não poderão alongar-se muito para respeitar as normas do questionário.
O nome completo da criança, número na COORTE 2004, nome da pessoa que
respondeu o instrumento e parentesco desta pessoa deve estar presente nos
instrumentos. No DAWBA online não há espaço para o número da COORTE,
então devemos colocar ao lado do nome completo da criança no espaço inicial
para identficação, no mesmo campo.
Convém ter sempre a mão: canetas, lápis, borracha, o manual de aplicação,
Netbook, a identidade e senha para acesso ao DAWBA online e o PDA.
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Aplicação do DAWBA:

Existe uma versão online, a qual será priorizada, mas há momentos em que a
internet possa não estar disponível, então se sugere estar também preparado
para aplicar a versão impressa adaptada a versão online do DAWBA.
Lembrar de ficar a sós com a mãe e anotar nas Observações do DAWBA se
vocês ficaram sozinhas ou não.
Ler as perguntas e todas as opções de resposta em voz alta para mãe. Muitas
vezes a mãe aprende as opções de resposta e responde corretamente antes
que o aplicador leia.
Prestar muita atenção nos diferentes períodos de recordatório de sintomas
citado nas perguntas. Em algumas perguntas só estamos interessados se
aquele comportamento ocorreu nas últimas 4 semanas (último mês). Outras
perguntas se referem às últimas duas semanas, últimos 12 meses/último ano
ou aos últimos 6 meses.
Revisar questionário impresso após encerrar a entrevista.
Ansiedade de separação: ler só a pergunta sobre as pessoas de ligação sem
ler opções de resposta. Se espontaneamente a mãe não responder sobre um
adulto de ligação ou senão compreender a pergunta, ler as opções de
resposta.
Medo de coisas (fobia específica) seção B: Se a mãe não entender,
complementar a introdução “eu gostaria de lembrar que deve ser um medo
maior do que a maioria das crianças da mesma idade sentem. Por ex., todo
mundo têm medo de cobra, mas nós queremos saber sobre um medo
exagerado.”
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No DAWBA online, seção Medo de situações sociais: Pergunta: “ Em geral fica
bem em situações sociais quando acompanhado de um adulto-chave” (não ler
“fico” como está na tela).
Seção Desenvolvimento
Usualmente vamos fazer a seção desenvolvimento em PDA ou em papel. O
bloco de questões sobre desenvolvimento do PDA é seguido pelas questões
do CTSPC e estão agrupados sob o nome CTSPC na lista de questionários do
PDA.
Caso vocês tenham que passar a seção desenvolvimento do PDA ou papel
para o DAWBA online, deve-se completar as 5 primeiras telas da Seção
Desenvolvimento, sendo que na primeira tela devem clicar "sim", na segunda,
terceira e quarta deve-se clicar não para passar rápido pois nosso objetivo
será aplicar a quinta tela que começa com:
" Nos 3 primeiros anos de vida dele, houve alguma coisa que realmente
preocupou você?" cuidadosamente como todo o resto do instrumento.
Usar a seção de observações gerais do DAWBA papel e a questão aberta
da seção capacidades do DAWBA online para colocar qualquer informação
a mais que não tiveram onde encaixar – às vezes a mãe faz comentários
importantes ao longo da entrevista. Também coloquem a percepção de
vocês da entrevista. Se a mãe teve dificuldade de entendimento, estava mal
humorada, mentiu para acabar mais rápido, estava desatenta. Também
descrevam situações desse tipo: ficou óbvio para vocês que a criança não
tinha nenhuma fobia ou problema de conduta, mas a mãe respondeu SIM. O
mesmo se pareceu que a criança tinha problemas e a mãe minimizou.
Sempre colocar o nome de vocês (entrevistadoras psicólogas) no início da
questão aberta de capacidades do DAWBA online
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Seção Depressão
No DAWBA papel (impresso): Caso assinale SIM em qualquer dos itens de
auto-agressão da questão H22 ou da H18, fazer a seguinte questão aberta:
“Ajudaria se a Sra pudesse falar um pouco mais sobre quando <Nome>
feriu ou machucou-se deliberadamente ou falou sobre isto.”

Manejo de eventualidades:
“Consultas” durante a entrevista: Dizer que está participando do estudo
apenas para fazer a entrevista e que não tem muito como ajudá-la, se quiser
pode indicar um serviço de atendimento em saúde mental. Se a mãe insistir
pode falar: “podemos conversar um pouco no final da entrevista”.
“Resultado” do questionário: Explicar que não existe um resultado porque foi
uma entrevista relativamente rápida sem observação do comportamento da
criança e com o objetivo de pesquisa.

Possíveis Reações da mãe:
Irritação – a senhora me desculpa eu ter que fazer estas perguntas, mas como
lhe disse eu fui treinada para fazer esse questionário para todas as mães da
mesma forma. Mesmo que algumas perguntas não tenham nada a ver com o
comportamento do seu filho (a).
Emocionada – Perguntar se a mãe quer esperar um pouco para continuar a
entrevista.

Reação do aplicador:
Lembrar de não demonstrar surpresa, crítica, preocupação, estranhamento
verbalmente nem através de gestos (ex:fazer caretas). Não dar opinião nem
orientações sobre o comportamento da criança.
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Explicações dos termos:
Estas explicações só devem ser fornecidas se a mãe não compreender o
termo do enunciado da questão do questionário, sempre ler primeiro como
está na questão.
Compartilhar doces... (SDQ) – dividir doces
Consideração pelos sentimentos outras pessoas (SDQ) – preocupa-se com os
outros, leva em conta o sentimento dos outros
Eufórico (a) – cheio (a) de energia, muito ativo (a), excitado (a), cheio (a) de
idéias, criativo (a), impulsivo (a)
Irracional – sem sentido e sem cabimento
Ritual - gestos ou atos repetitivos e sem propósito, sem função
Seção tiques – usar também a palavra cacoete
Lista de abreviações inicialmente permitidas
Porque – pq
Quando – qdo
Quanto – qto
Muito – mto
Também – Tb
Principalmente – PP
Qualquer – qq
Diagnóstico – diag.
Transtorno – Tr.
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH
Tr. Oposição e Desafio – TOD
Comportamento – cpto
Extremamente – extrema/e
183!
!

!

184!

MANUAL DO CPT-II

O Conners” Continuous Performance Test” (CPT-II) avalia atenção sustentada
através de uma tarefa realizada no computador que tem duração de 14
minutos. As crianças são solicitadas a clicar a barra de espaços sempre que
aparecer uma letra na tela, com exceção do X.
Antes do início do teste, o qual deve ser chamado de “Joguinho” para criança,
há um treino de um minuto para checar se entendeu como funciona e testar a
aplicação.

Instrução para a criança.
“ Tu conheces todas as letras? Tu conheces o X? (mostrar o X e deixar o
desenho ao lado da criança). Eu vou te mostrar um joguinho onde aparecem
todas as letras A BC... e também o X. Tu apertas este botão (mostrar) cada
vez que aparece uma letra, menos quando aparece o X. Quando aparecer o X
tu não apertas aqui (mostrar). Entendeu? Quando estiveres pronto para iniciar
aperta aqui.”
Intervenções do aplicador durante o teste:
Na primeira vez que aparecer o X na tela deve-se chamar a atenção para o
que a criança fez:
Se acertou: “Isso mesmo, não apertaste quando apareceu o X”
Se errou: “O X apareceu e tu apertaste, da próxima vez não aperta.”

Quando estiver próximo do final, comentar que falta pouco para estimular a
criança.
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Instruções acessar DAWBA online
Página: http://www.dawba.net/

1 - Clicar em português (colocar a barra azul em português) e depois clicar na
flechinha abaixo do quadro de línguas para passar para próxima página.
2- Preencher o campo identidade com o número de identidade fornecido (ID)
do slot de cada paciente e clicar na seta embaixo
3- Preencher o campo password com a senha do slot da família
4- Sempre preencher todos os campos, mesmo os negativos
5- Mudar para próxima página na setinha embaixo
6- Se precisar voltar na página anterior usar o “’Back/ Voltar” habitual da
internet
7- Preencher nome, idade, sexo e adulto responsável que irá responder o
questionário
8 – Três telas correspondentes ao SDQ (questionário de Screening sobre
capacidades e dificuldades)
9 – DAWBA em si – pulos dos crivos ocorrerão automaticamente
10 – O sistema salva as entrevistas
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ANEXO 3
Quadro dos principais artigos utilizados na Revisão do Projeto
de Doutorado
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Anexo 3 – Quadro dos principais artigos utilizados na revisão
Primeiro Autor
Titulo/Revista
Ano de publicação!

Delineamento/
Período de estudo
País

N

Resultados

Cornelieke
Sandrine
Hanan
AarnoudseMoens
Meta-Analysis
of
Neuhobehavioral
Outcomes in Very
Preterm and/or Very
Low Birth Weight
Children
Pediatrics 2009

Meta
Análise
quantitativa de estudos
publicados entre 1998 e
2008 sobre aquisição
acadêmica,
funcionamento
comportamental,
e
função executiva para
obter
medidas
de
tamanho de efeito para
estes domínios

Incluíram 14 estudos
sobre
desempenho
acadêmico, 9 estudos
sobre problemas de
comportamento e 12
estudos sobre função
executiva, os quais
compararam um total
de 4125 crianças muito
prematuros e/ou muito
baixo peso com 3197
controles de crianças
nascidas a termo

Kathryn M. Abel
Birth
Weight,
Schizophrenia,
and
Adult Mental Disorder
Is Risk Confined to the
Smallest Babies?
Archives
General
Psychiatry 2010

Coorte retrospectiva
Utilizaram dados de
registro de nascimentos
da Dinamarca (1973 –
1984) e da Suécia
(1979-1986) e dados
dos
serviços
de
tratamento psiquiátrico
de ambos os países.

5445
casos
de
Esquizofrenia e 57455
adultos sem nenhum
diagnóstico
psiquiátrico segundo
os registros

Tamanho de efeito
combinado apontou
que crianças muito
prematuras ou muito
baixo peso tiveram
um escore 0,60 DP
abaixo
em
testes
matemáticos, 0,48 DP
abaixo em testes de
leitura,
0,76
DP
abaixo em testes de
soletrar
do
que
nascidos a termo.
TDAH
foi
mais
pronunciado
em
crianças
muito
prematuras e muito
baixo peso.
Efeito
combinado
para função executiva
revelou
uma
diminuição de 0,57
DP para fluência
verbal, 0,36 DP para
memória de trabalho e
0,49 para flexibilidade
cognitiva.
O
risco
de
desenvolver
esquizofrenia
foi
maior entre aqueles
que
apresentaram
baixo peso (<2500g)
ao nascer. Houve uma
tendência linear de
aumento do risco,
conforme diminuía o
peso ao nascer. Entre
500
e
1500g:
OR=1,73
(IC95%:
1,19-2,51)
OR
ajustado=1,66;
(IC95%: 1,14-2,42);
entre 1500 e 1999g:
OR= 2,08 (Ic95%:
1,64-2,64)
e
OR
ajustado=1,94
(IC95%: 1,53-2,47);
entre 2000 e 2499g:
OR= 1,54 (IC95%:
1,32-1,79)
e
OR
ajustado=
1,44
(IC95%: 1,24
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Anexo 3 – Quadro dos principais artigos utilizados na revisão (continuação).
Veronica
H.
Accornero.
Prenatal
cocaine
exposure:
An
examination
of
childhood
externalizing
and
internalizing
behavior problems
at age 7 years
Epidemiol Psichiatr
Soc. 2006

Estudo longitudinal (coorte
prospectiva)
Miami
Prenatal Cocaine Study,
EUA
Com várias ondas de
acompanhamento
e
avaliação
do
neurodesenvolvimento de
crianças expostas a cocaína
intra útero.
Avaliaram
o
comportamento
das
crianças segundo CBCL.

407 crianças, (sendo
210 com exposição
pré-natal a cocaína e
197 sem exposição)
participando
da
avaliação
do
seguimento dos 7
anos.
!

Luciana Anselmi
Prevalence
and
early
determinants
of
common mental
disorders in the
1982 birth
cohort,
Pelotas,
Southern Brazil
Rev Saúde Pública
2008

Estudo
transversal
aninhado a coorte de
nascimentos de Pelotas,
Brasil, de 1982 realizado
em 2004/2005
Utilizaram
SRQ
para
avaliar
sintomas
psiquiátricos

4285 jovens adultos
com 22 anos

Ida Sue Baron
Visuospatial
and
verbal
fluency
relative deficits in
'complicated' latepreterm preschool
children.
Early Hum Dev.
2009

Estudo
de
coorte
retrospectiva , EUA

95 crianças de 3
anos de idade, sendo
60 pré-termo tardias
e 35
nascidas a
termo
(≥
37
semanas de gestação
e ≥ 2500g ao
nascimento)

Crianças expostas a
cocaína apresentaram
um número maior de
mudanças no cuidador
principal
desde
o
nascimento e era menos
provável estarem sob os
cuidados das mães
biológicas aos 7 anos.
A média dos escores T
do CBCL das crianças
esteve na faixa não
clínica em ambos os
grupos.. !
Observaram
nas
análises ajustadas que
indivíduos que sempre
foram
pobres
apresentaram
aproximadamente 60%
mais risco de apresentar
um transtorno mental
comum do que aqueles
que nunca foram pobres
(PR=1.59 IC 95% 1,301,95,
p<0,001)
e
aqueles indivíduos que
tornaram-se pobres na
juventude
possuíam
46% mais risco de
apresentar
um
transtorno
mental
comum do que aqueles
que nunca foram pobres
(PR=1.46 IC95% 1,201,70)
Observou
que
os
prematuros
tardios
possuíam
uma
deficiência nas funções
visuoespacial
(p=0.005), visuomotora
(p=0,012),
executiva
(p=0,018) e na fluência
verbal (p=0,026). Não
observaram alteração na
linguagem expressiva
ou na coordenação
manual.
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Anexo 3 – Quadro dos principais artigos utilizados na revisão (continuação).
Ida Sue Baron
Spatial
location
memory
discriminates
children born at
extremely low birth
weight and latepreterm
at
age
three.
Neuropsychology
2010
!
Adnan T Bhutta
Cognitive
and
Behavioral
Outcomes of SchoolAged Children Who
were Born preterm:
A Meta-analysis
JAMA 2002

Avaliaram
a
memória
espacial
através
de
uma
versão modificada do
Hopkins
Board.
EUA

135 crianças de 3 anos
que nasceram com baixo
peso (N=20), pré-termo
tardias (N=75) e a termo
(N=40)

Não
observaram
diferenças
entre
prematuros tardios e
crianças a termo, crianças
que nasceram com baixo
peso ao nascer tiveram
prejuízo em nomeação
(p=0,019), erros para
classificar (p=0,002) e
atraso para lembrar-se.

Busca na Medline
incluindo estudos de
1980 a novembro de
2001, apenas artigos
em
inglês,
suplementada
por
uma busca manual
de arquivos pessoais
mantida por dois dos
autores

Incluíram estudos de
caso-controle relatando
dados cognitivos e/ou
comportamentais
de
crianças que nasceram
prematuras e as quais
foram avaliadas após o
quinto aniversário. Dos
227 estudos revisados,
selecionaram 15 sobre
desfechos cognitivos e
16
sobre
desfechos
comportamentais
1556 casos e 1720
controles

Isabel A Bordin
Severe
physical
punishment: risk of
mental
health
problems for
poor urban children
in Brazil
Bull World Health
Organ 2009

Estudo
transversal
numa
cidade
periférica de São
Paulo, Embu, Brasil
Realizaram
uma
amostragem
multiestágio dentre
as casas elegíveis,
aquelas com uma
mulher de 15 a 49
anos com no mínimo
um filho < 18 anos.
Selecionaram
randomicamente um
par mãe criança por
casa.

Utilizaram neste estudo
apenas
crianças/adolescentes de
6 a 17 anos e aqueles
com os dados completos,
N=480.
Utilizaram
um
questionário para avaliar
violência intrafamiliar e
fatores associados, o
CBCL para problemas
de comportamento nas
crianças/adolescentes e o
SRQ
para
avaliar
sintomas
psiquiátricos
nas mães

Observaram
que
os
controles
tiveram
e
maiores
escores
cognitivos
quando
comparados às crianças
nascidas
pré-termo
(diferença
média
ponderada de 10,9 95%
IC 9,2-12,5). O escore
cognitivo
médio
foi
diretamente proporcional
ao peso de nascimento e
a idade gestacional.
Crianças
prematuras
apresentaram
maiores
escores de problemas de
internalização
e
de
externalização.!
!
Crianças/adolescentes
expostos a punição física
severa tiveram 8 vezes
mais
chance
de
desenvolver transtornos
de externalização do que
os
não
expostos
(OR=7,86; IC 95% 3,0220,42).
Crianças
e
adolescentes
não
expostas
à
punição
severa, mas com mães
portadoras de depressão
ou
ansiedade
apresentaram maior risco
de
desenvolver
transtornos
de
externalização (OR =
4,72 e IC 95%: 1,7212,97) do que as crianças
com mães sem depressão
ou ansiedade.

!
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Anexo 3 – Quadro dos principais artigos utilizados na revisão (continuação).
Joe M. Braun.
Exposures
to
Environmental
Toxicants
and
Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder
in
U.S.
Children
Environmental Health
Perspectives, 2006

Estudo
transversal
National Health and
Nutrition Examination
Survey
(NHANES),
conduzido de 1999 a
2002
nos
Estados
Unidos
Relato dos pais de
diagnóstico médico de
TDAH e relato de que a
criança está usando
estimulante.
Relato dos pais de
exposição da criança ao
Tabaco intra útero e em
casa.
Medida
da
concentração sanguínea
de chumbo.

Das 4704 crianças
elegíveis, 135 (4,2%
ponderada)
tinham
relato dos pais de
TDAH e uso de
estimulante.

Nas
análises
multivariáveis,
a
exposição pré-natal ao
tabaco OR= 2,5 (IC
95% 1,2–5.2) e a
concentração
de
chumbo no sangue
(>2,0 µ/ dl) (OR= 4,1
IC95%
1,2-14,0
e
p=0,026)
foram
preditores
significativos
de
TDAH.
Exposição pós natal ao
tabaco (fumante em
casa)
não
esteve
associado a TDAH nas
análises
ajustadas
(OR=0,6 IC95% 0,31,3 e p= 0,224)

Marie-Jo Brion,
Maternal Smoking and
Child
Psychological
Problems:
Disentangling Causal
and Noncausal Effects.
Pediatrics , 2010.

Estudos
de
coorte
prospectiva de base
populacional do Brasil
(Coorte Pelotas de
1993) e da Inglaterra
(ALSPAC) – 3 distritos
do
sudoeste
da
Inglaterra
Utilizando
SDQ
e
entrevista com as mães
Coorte da Inglaterra de
início em 1991/ 1992
Coorte Pelotas de início
em 1993
Brasil/ Inglaterra
Desenho
de
casocontrole
de
base
populacional, no qual o
grupo
contole
era
proveniente de uma
coorte
de
todos
nascidos vivos em 1994
nas 10 áreas definidas
de cobertura geográfica
do estudo participantes
do Centers for Disease
Control
and
Prevention’s
Autism
and
Developmental
Disabilities Monitoring
Network, áreas dentro
dos EUA

4394 crianças de
ALSPAC (gestantes
com data prevista do
parto entre 1 de abril
de
1991
e
31
dezembro de1992)
509 crianças não
gemelares da coorte
1993 com dados do
fumo materno na
gestação e problemas
psicológicos

Análises ajustadas para
psicopatologia parental,
fumo materno e paterno
e
fatores
sócioeconômicos
mostrou
associação entre fumo
materno na gestação e
problemas
de
externalização
e
conduta nas crianças

A coorte que serviu
de grupo controle
incluiu
253.347
nascidos vivos com
informação completa
sobre a idade do pai e
outras
variáveis
chave.
O
grupo
caso
restringiu-se a 1251
(58,4% dos 2142)
casos de Transtorno
do Espectro Autista
que
possuíam
informação
sobre
idade
dos
pais,
número de irmãos
(ordemde nascimento)
e idade gestacional

Observou-se que a
idade materna ≥ 35
anos (OR=1,3; IC 95%
1,1-1,6) e a idade
paterna ≥ 40 anos
(OR= 1,4; IC 95% 1,11,8)
estiveram
associadas a maior
risco de transtornos do
espectro
autista.
Observou-se que o
risco de um transtorno
do espectro autista
aumentava
com
o
avançar da idade dos
pais e com o declínio
na
ordem
de
nascimento.

Maureen S. Durkin
Advanced
Parental
Age and the Risk of
Autism
Spectrum
Disorder
American Journal of
Epidemiology, 2008
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Anexo 3 – Quadro dos principais artigos utilizados na revisão (continuação).
Caroline A. Feitosa
Behavior problems
and prevalence of
asthma symptoms
among
Brazilian
children
J Psychosom Res,
2011

Estudo
transversal
integrado a um estudo
longitudinal intitulado
Social Changes,Asthma
and Allergy in Latin
America (SCAALA),
Salvador, Brasil
Verificar a associação
entre asma e problemas
de
comportamento
através do CBCL

869 crianças entre 6 e
12 anos de idade foram
incluídas neste estudo

Erika
Alejandra
Giraldo Gallo
Tamanho ao nascer
e problemas de
saúde mental aos 11
anos em uma coorte
brasileira
de
nascimentos
Cad. Saúde Pública,
2011

Estudo
de
coorte
prospectiva
Utilizaram o SDQ para
avaliar problemas de
comportamento
Brasil

Utilizou-se
dados
perinatais da Coorte de
nascimentos de Pelotas
de 1993 e os dados
comportamentais
de
4.358
pessoas
pertencentes a coorte de
nascimentos
e
que
possuíam SDQ

Stephen E. Gilman
Family Disruption
in Childhood
and Risk of Adult
Depression
Am J Psychiatry,
2003

!4140! gestantes! foram!
incluídas! no! estudo!
entre!1959!e!1966.!
!Obtiveram! dados! de!
“disrupção”! familiar! e!
status!
sócio!
econômico! antes! do!
nascimento! e! aos! 7!
anos!e!posteriormente!
avaliaram! a! presença!
de!
história!
de!
depressão! entre! os! 18!
e! 39! anos! através! de!
entrevista!
estruturada.!

Observaram!
1104!
filhos!de!mulheres!que!
participavam!do Rhode
Island birth cohort of
the
National
Collaborative Perinatal
Project de! Providence,!
EUA..!

Crianças com asma
tiveram maior risco de
apresentar problemas de
comportamento
(RP=1.53; IC 95% 1.172.00). Essa associação
se manteve após ajuste
para potenciais fatores
de confusão (sexo,
idade, escolaridade da
mãe, renda familiar
mensal, ter parente com
asma,
mãe
com
transtorno psiquiátrico
menor, exposição ao
fumo em casa, pai ou
mãe com uso abusivo
de álcool e presença de
alérgenos na sujeira).!
Verificaram que os
recém-nascidos
com
déficit de peso para
idade e déficit de IMC
para
idade
ao
nascer
apresentaram,
respectivamente, 27%
(razão de prevalência –
RP = 1,27; IC95%:
1,07-1,49) e 29% (RP =
1,29; IC95%: 1,10-1,51)
mais
riscos
de
desenvolver problemas
de saúde
mental aos 11 anos do
que os nascidos dentro
do padrão normal de
tamanho ao nascer.
O! divórcio! dos! pais! no!
início! da! vida! esteve!
associado! a! um! risco!
aumentado!!depressão!
nos! indivíduos! na!
idade! adulta! (OR=
1,79; IC 95% 1,21–
2,64).! O! baixo! nível!
socioeconômico! dos!
pais!
na!
infância!
predizia! um! elevado!
risco!de!depressão!nos!
filhos!no!início!da!vida!
adulta! (OR=1,72; IC
95% 1,16–2,53).!
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Matthew J. Gurka
Long-term cognition,
achievement,
socioemotional, and
behavioral
development
of
healthy late-preterm
infants.
Arch Pediatr Adolesc
Med, 2010!

Coorte prospectiva
As crianças e famílias
foram acompanhadas
do nascimento aos 15
anos.
Avaliaram
desempenho cognitivo,
aprendizagem
e
problemas
de
comportamento.

Suma Jacob
Neonatal
Physiological
Regulation
is
Associated
With
Perinatal
Factors: A Study of
Neonates Born to
Healthy
African
American
Women Living In
Poverty
Infant Ment Health J,
2009

Avaliaram pares de
mães afro americanas e
seus
recém-nascidos
pertencentes a um
estudo longitudinal da
Universidade
de
Chicago General Care
Nursery
at
the
University of Chicago,
EUA
!

Ali S. Khashan
Higher
Risk
of
Offspring
Schizophrenia
Following Antenatal
Maternal Exposure to
Severe Adverse Life
Events
Arch Gen Psychiatry
2008

Utilizaram dados do
Registro médico de
nascimento
da
Dinamarca
e
localizaram todas as
mulheres que ganharam
bebês entre 1 janeiro de
1973 e 30 de junho de
1995. Utilizaram dados
do Número de Registro
Civil para localizar os
parentes
próximos
destas
mulheres.
Usaram
dados
do
Sistema de Registro
Civil para determinar
se e quando os parentes
próximos
faleceram.
Tambem checaram a
ocorrência de câncer,
IAM e AVC.

Um total de 1298
crianças, sendo 53
com 34 a 36 semanas
de idade gestacional
ao nascimento e o
restante a termo.
Crianças ficaram no
máximo 7 dias no
hospital,
nenhuma
delas
teve
complicações
clínicas antes ou logo
após o nascimento.
Avaliaram 87 pares
de
mães
afro
americanas e seus
recém-nascidos.
Avaliaram
a
exposição da gestante
a
variados
estressores,
realizaram
uma
entrevista psiquiátrica
(SCID) para verificar
se as recém mães
estavam deprimidas
no pós parto imediato
ou
se
estiveram
deprimidas
alguma
vez e mediram a
freqüência cardíaca
dos recém nascidos
com ECG
A coorte inicial
consistiu de 1,38
milhões de
nascimentos e estes
tiveram seus dados
cruzados com o
Registro Psiquiátrico
Central da
Dinamarca, este
contem registro de
todas admissões
psiquiátricas para
internação desde
1969 e consultas
ambulatoriais na
psiquiatria desde
1995.

Não
observaram
diferença
estatisticamente
significativa
entre
prematuros tardios e
crianças nascidas a
termo em nenhum dos
desfechos avaliados.

A freqüência cardíaca
foi
significantemente
menor nos neonatos,
filhos de mães com uma
história
prévia
de
transtorno
depressivo
maior do que aqueles
filhos de mães sem
história
prévia
de
depressão. A regressão
linear apontou uma
associação
entre
depressão
materna,
presença de estressor na
vida
da
mãe
e
circuncisão
com
a
variabilidade
do
desfecho
freqüência
cardíaca nos neonatos.
Os autores observaram
que
o
risco
de
esquizofrenia
e
transtornos relacionados
foi maior entre os filhos
das mulheres que foram
expostos à morte de um
parente
durante
o
primeiro trimestre de
gestação
(RR
ajustado=1,67; 95% IC
1,02-2,73). A morte de
um parente nos outros
trimestres
não
se
mostrou associada a um
maior risco.!
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Luigi Mazzone
Compliant
glutenfree children with
celiac disease: an
evaluation
of
psychological
distress
BMC Pediatrics, 2011

Estudo
transversal
com
grupo
comparativo

Avaliaram 100 crianças
com doença celíaca e
100 crianças saudáveis
pareadas por idade e
randomicamente
selecionadas de um
banco de dados de
crianças saudáveis em
atendimento
de
puericultura.

Steven
Benjamin
Morse
Early
School-Age
Outcomes of Late
Preterm Infants
Pediatrics, 2009

Compararam
desfechos
prématernal e durante o
maternal entre prétermos
tardios
saudáveis (340⁄7 a
366⁄7 semanas de
gestação
ao
nascimento) e bebês
a termo saudáveis
(370⁄7 to 416⁄7)
Flórida, EUA

Todos bebês únicos
nascidos na Flórida
entre janeiro de 1996 e
agosto de 1997 com 34
a 41 semanas de
gestação
e
que
permaneceram
no
máximo 3 dias no
berçário (N=159813).
Posteriomente
foram
divididos em 2 grupos:
Pré-termo
tardios
saudáveis (340⁄7 e 366⁄7
semanas, N=7152) e
bebês nascidos a termo
saudáveis
(370⁄7
e
416⁄7
semanas,
N=152661)

Petrini JR
Increased risk of
adverse neurological
development for late
preterm infants.
J Pediatr, 2009

Estudo de coorte
retrospectiva usando
banco de dados do
Northern California
Kaiser
Permanente
Medical
Care
Program de crianças
nascidas entre 1 de
janeiro de 2000 e 30
de junho de 2004 e
seguimento em junho
de 2005

Dados
de
141321
crianças nascidas com
idade gestacional ≥ 30
semanas
Avaliaram presença de
paralisia
cerebral,
retardo
mental
e
convulsões

Observaram
que
as
crianças com doença
celíaca
apresentaram
significativamente
maiores escores nas
escalas de depressão e
ansiedade. Não houve
diferença entre os grupos
nas
escalas
de
internalização,
externalização e total de
problemas do CBCL,
mas os pacientes com
doença
celíaca
apresentaram
maiores
escores na escala de
queixas somáticas do que
os controles
Atraso
de
desenvolvimento foi 36%
maior entre (RRa= 1.36
IC95%: 1,29–1,43) os
pré-termo tardios quando
comparados aos nascidos
a termo. O risco para
suspensão durante o
jardim foi 19% maior
entre os pré-termos. Os
prematuros
tardios
também
apresentaram
um risco 10 a 13% maior
de
apresentarem
desajuste no jardim,
necessidade de repetir
um ano no jardim e
necessidade de educação
especial.
Quanto menor a idade
gestacional, maior a
incidência de Paralisia
cerebral e retardo mental,
mesmo entre aquelas
nascidas com 34 a 36
semanas de gestação. As
criançaspré-termo tardias
possuíam 3 vezes maior
razão de risco (RR=3,39
IC95% 2,54-4,52) do que
as nascidas a termo de
possuir paralisia cerebral.
Os prematuros tardios
também
apresentaram
maior risco de retardo
mental (RR=1,25 IC95%
1,01-1,54).
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Geneviève!Piche!
Maternal(
Lifetime(
Depressive/Anxiety(
Disorders(
and(
Children’s(
Internalizing(
Symptoms:(
The(
Importance(of(Family(
Context(
J Can Acad Child
Adolesc
Psychiatry,
2011
Daniel V. Riordan
Perinatal
circumstances and risk
of offspring suicide :
Birth cohort study
British
Journal
of
Psychiatry, 2006

Sabine J Roza
Maternal
smoking
during pregnancy and
child
behaviour
problems:
the
Generation R Study
International Journal of
Epidemiology, 2009

Sub-amostra
representativa
de
crianças/adolescentes
pertencentes ao Quebec
Child Mental Health
Survey, Canadá, com o
intuito de estudar a
associação
entre
transtornos depressivoansiosos na mãe e
sintomas auto relatados
de internalização nas
crianças
e
adolescentes.!
Utilizaram bancos de
dados eletrônicos com
serviços
de
informações do NHS
National
Services
Scotland,
o
qual
contem registros de
alta da maternidade. E
dados do General
Register Office for
Scotland com dados de
morbidade
e
certificados de óbito.

Avaliaram uma subamostra representativa
com
1490
crianças/adolescentes
de 6 a 11 anos de uma
amostra original de
2400 crianças de 6 a 14
anos. O critério de
seleção da sub-amostra
foi que a mãe biológica
fosse a pessoa que
respondeu
os
questionários.!

Coorte
de
base
populacional iniciada
no período pré-natal
em
Roterdam
na
Holanda
Utilizando entrevistas
com as mães no 1º., 2º.
e
3º.trimestre
de
gestação e o CBCL

4329 crianças avaliadas
aos 18 meses e
nascidas entre abril de
2002 e janeiro de 2006

Dos
1.061.830
nascimentos
registrados
entre
janeiro de 1981 e
dezembro de 2003 e
analisados,
10814
haviam morrido na
Escócia antes de 31 de
dezembro de 2003.
Auto mutilação foi
definida como causa de
morte em 1053 casos e
a
causa
foi
indeterminada
em
411pessoas. Do total de
supostos
suicídios,
1166 eram homens e
298 mulheres.

A história materna de
depressão/ansiedade
teve associação mais
forte com sintomas de
internalização
nos
filhos das mães que
relataram ser menos
afetuosas e naqueles
expostos
a
combinação de mãe
com
sintoma
de
ansiedade/depressão e
comportamento
punitivo freqüente.!
Os
homens
apresentaram um risco
3,82 vezes maior de
cometer suicídio do
que
as
mulheres
(RR=3,82; 95% IC
3,6-4,34). Comparado
com a categoria de
referência (mães com
único
filho),
os
indivíduos nascidos de
mães que haviam tido
um (RR= 1,6; IC 95%
1,41-1,84),
dois
(RR=1,6; IC 95%
1,36-1,93) ou três ou
mais filhos (RR=
2,76; IC 95% 2,293,31) prévios tiveram
maior
risco
de
cometer suicídio.!
Crianças de mães que
continuaram fumando
na gestação possuíam
maior chance de ter
escore
na
faixa
limítrofe/clínica
do
total de problemas do
CBCL
(OR=1,6
IC95%
1,2-2,1),
depois ajustaram para
país de origem (OR=
1,5 IC95% 1,2-2,0),
depois
para
escolaridade dos pais
e renda familiar (OR=
1,2 IC 95% 0,9-1,6) e
posteriormente
adicionaram
psicopatologia
parental e observaram
perda associação.
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Anneloes L van Baar
Functioning
at
school
age
of
moderately preterm
children born at 32
to
36
weeks
gestational age
Pediatrics 2009

Avaliaram a situação
escolar, o quociente de
inteligência, a atenção
sustentada
e
os
problemas
de
comportamentode
crianças a termo e prétermo
(32
a
36
semanas).
Holanda

Compararam
377
crianças pré-termo que
não precisaram de UTI
neonatal e nasceram
sem
malformações
congênitas com 182
crianças nascidas a
termo e avaliadas aos
8 anos.

Floor V. A. van Oort
Cross-national
comparison of the
link
between
socioeconomic status
and emotional and
behavioral problems
in youths
Soc Psychiatry
Psychiatr Epidemiol
2011

Coortes
prospectivas
dos EUA e da Holanda
Utilizaram o CBCL
para
avaliar
os
problemas
de
comportamento

Uma subamostra de
833
crianças
foi
selecionada de uma
amostra
nacional
representativa
dos
EUA,
selecionou-se
apenas brancos não
latinos para melhor
comparabilidade com
as crianças holandesas.
Uma subamostra de
708!crianças!(aquelas!
com! todos! dados!
disponíveis)!
provenientes! de! uma!
amostra! aleatória! e!
representativa!
da!
população! holandesa!
de! crianças! de! 4! a! 16!
anos!
de!
idade!
avaliadas! a! cada! 2!
anos

Nicola J. Wiles
Fetal Growth and
Childhood
Behavioral
Problems:
Results
from the ALSPAC
Cohort
American Journal of
Epidemiology 2006

Coorte prospectiva de
ALSPAC,
Bristol,
Reino Unido.
As
crianças
foram
reavaliadas aos 7 anos
através do SDQ com o
intuito de observar se as
crianças
que
apresentaram restrição
do crescimento intrauterino possuem maior
risco de apresentar
problemas
de
comportamento

4813
crianças
da
coorte de nascimentos
de ALSPAC foram reavaliadas aos 7 anos
através do SDQ

7,7%
das
crianças
moderadamente
prétermo
estavam
em
educação especial, o
dobro da população
holandesa geral (2,8%).
27% das crianças Prétermo e 17% das
crianças
a
termo
apresentaram escore >
60em problemas de
internalização.
Observaram
que
pertencer às classes
socioeconômicas mais
baixas
significantemente
predizia altos escores
nas
subescalas
do
CBCL de isolamento
(OR=1,43; IC 95%
1,03-1,97),
comportamento
agressivo (OR=1,81; IC
95%1,28-2,55),!
problemas
de
pensamento (OR=2,03;
IC 95% 1,41-2,93)! e
problemas de atenção
(OR=1,40; IC 95%
1,01-1,96) tomando-se
como
referência
a
classe social mais alta e
agrupando-se dados de
ambos os países.!
Nas análises ajustadas
apenas para gênero e
idade
gestacional,
observaram que a cada
aumento de 0,5Kg no
peso ao nascimento
ocorria uma redução de
11% no odds de total de
problemas aos 81 meses
de idade, mas após
ajustar
para
comprimento ao nascer,
esta associação perdeu
significância estatística
(OR= 0,99; IC95%:
0,91-1,09). O mesmo
ocorreu para associação
entre baixo peso ao
nascer e TDAH.

!
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ANEXO 4
Development and Well-being Assessment (DAWBA) e
Parent-Child Conflict Tactics Scale (CTSPC)

196!
!

!

197!

Levantamento)Sobre)o)Desenvolvimento)e)Bem2Estar)
De)Crianças)e)Adolescentes)(DAWBA))
Adaptado)da)versão)online)para)Coorte)2004,)quinta)visita)(2011))
Questionário)para)pais)de)crianças)entre)5)e)17)anos)
)
Nome)da)criança:)
Sobrenome)da)criança:)
Idade:)
Data)de)Nascimento:)
Masculino/Feminino:)
Número)COORTE:)
Data)da)entrevista:)
Nome)do)entrevistado)(a):)
Parentesco)do)entrevistado:)
Nome)do)entrevistador)(a):)
)
O"primeiro"passo"é"aplicar"o"Questionário"de"Dificuldades"e"Capacidades"(SDQ)"Pa"4<16,"
então"fazer"a"pontuação"e,"em"seguida,"assinalar"abaixo.""
Pontuação)emocional)))))))))))))))))))0!!!!!!1!!!!!!2!!!!!!3!!l!l!!4!!!!!!5!!!!!!6!!!!!!7!!!!!!8!!!!!!9!!!!!!10!
Pontuação)de)hiperatividade))))))0!!!!!!1!!!!!!2!!!!!!3!!!!!!!4!!!!!!5!!l!l!6!!!!!!7!!!!!!8!!!!!!9!!!!!!10!
Pontuação)de)conduta)))))))))))))))))0!!!!!!1!!!!!!2!!l!l!3!!!!!!!4!!!!!!5!!!!!!6!!!!!!7!!!!!!8!!!!!!9!!!!!!10)
"
)
)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Robert)Goodman,)2005)

)
)
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QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADES E DIFICULDADES (SDQ – POR)
Instruções: Por Favor, responda para cada item o que melhor descreve seu/sua filho(a). Responda se é falso, mais
ou menos verdadeiro ou verdadeiro. Responda da melhor maneira possível, mesmo que a Srª não tenha certeza ou
que a pergunta pareça estranha. Dê suas respostas com base no comportamento do(a) nos últimos 6 Meses.
Nome da Criança:..............................................................................................................
Masculino/Feminino: ...................................Data de Nascimento:.........../........../.............
Falso Mais ou men verdadeiro
1.
2.

Tem consideração pelos sentimentos de outras pessoas.
Não consegue parar sentado quando tem que fazer o tema ou comer; mexe-se muito, etc.
(0,1,2)
H

3.

Muitas vezes se queixa de dor de cabeça, dor na barriga ou enjôo. (0,1,2)

4.

Tem boa vontade para compartilhar doces, brinquedos, lápis... com outras crianças.

5.

Freqüentemente tem acessos de raiva ou crise de birra. (0,1,2) C

6.

É solitário, prefere brincar sozinho.

ente Geralmente é obediente e normalmente faz o que os adultos lhe pedem.(2,1,0)
7.

pedem
(0,1,2)

E

(2,1,0)

!

!

!

!

!

!

!

1!

2!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

8.

Tem muitas preocupações, muitas vezes parece preocupado com tudo.

!

!

!

9.

Tenta ser atencioso se alguém está magoado, aflito ou se sentindo mal.

!

!

!

10.

Está sempre agitado, balançando as pernas ou mexendo as mãos. (0,1,2) H

!

!

!

11.

Tem pelo menos um bom amigo ou amiga.

!

!

!

12.

Freqüentemente briga com outras crianças ou as amedronta.(0,1,2)

!

!

!

13.

Freqüentemente parece triste, desanimado ou choroso. (0,1,2)

!

!

!

14.

Em geral, é querido por outras crianças.

!

!

!

15.

Facilmente perde a concentração, fica distraído. (0,1,2)

Fica inseguro quando tem que fazer alguma coisa pela primeira vez, facilmente
perde a confiança em si mesmo. (0,1,2)
E
É gentil com crianças mais novas.

!

!

!

16.

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

17.

C

Frequentemente engana ou mente. (0,1,2)

19.

Outras crianças ‘pegam no pé’ do seu filho ou o atormentam.

21.

E

H

18.

20.

E

C

Freqüentemente se oferece para ajudar outras pessoas (pais, professores, outras
crianças).
Pensa nas coisas antes de fazê-las. (2,1,0)
H

22.

Rouba coisas de casa, da escola ou de outros lugares. (0,1,2)

23.

Se dá melhor com os adultos do que com outras crianças.

!

!

!

24.

Tem muitos medos, assusta-se facilmente.(0,1,2)

E

!

!

!

25

Completa as tarefas que começa, tem boa concentração. (2,1,0)

H

!

!

!

C

*Negrito=!Sint.)Emocionais,!Grifado=!Hiperatividade,!Algerian= Problemas de Comportamento ou de conduta
Nome!completo!(em!letra!de!forma):............................................................................Data:......./......../.........!
Mãe/pai/professor/outro!(especifique):....................................................................................................................!
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Muito)obrigado)pela)sua)colaboração)))))))))))))))))))))))Robert)Goodman,)2005)
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Pensando! no! que! acabou! de! responder,! a! Sra! 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.!
!
!
!
!
)

!
!
!
!

!
!
!
!!!!!!!

!
!
!
!

!
!
Não!
!

!
!
!
!

Sim!R! !
SimR! !
!!SimR!
Pequenas!
dificuldades! !!dificuldades!
dificuldades! bem!definidas!!!graves!

Se)a)Sra)respondeu)“Sim”,!por!favor,!responda!às!seguintes!questões!sobre!estas!dificuldades:!

•

•

Há!quanto!tempo!estas!dificuldades!existem?!
Menos!de!
1R5! !
6R12! !
1!mês! !
meses! !
meses! !
!
!
Estas!dificuldades!incomodam!ou!aborrecem!seu!filho/a?!
Nada! !

Um! !
pouco! !

Mais!de!
1!ano!

!
!
Muito! !

Mais!
que!muito!!

!!!!!!! !
!
• Estas!dificuldades!atrapalham!o!diaRaRdia!do!seu!filho/a!em!alguma!das!situações!
abaixo?!
Um! !
!
!
Mais!
Nada! !
pouco! !
Muito! !
que!muito!
!
!
DIARARDIA!EM!CASA! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

AMIZADES!

!

APRENDIZADO!ESCOLAR!

!

ATIVIDADES!DE!LAZER!

!

(PASSEIOS,!ESPORTES,!ETC.)!

•

Estas!dificuldades!são!peso!para!a!Sra!ou!para!a!família!como!um!todo?!
!
!
Um! !
!
!
Mais!
Nada! !
pouco! !
Muito! !
que!muito!
!
!
!

!
Nome!completo!(em!letra!de!forma)!...............................................................!!!Data!...................................!
Mãe/pai/outro!(especifique):!
Muito)obrigado)pela)sua)colaboração)

)

©Robert)Goodman,2005)

!
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Seção)A)))Ansiedade)de)Separação)
)
A!maioria!das!crianças!é!particularmente!ligada!a!uma!ou!algumas!pessoas!procurando!
nelas!segurança,!conforto!e!voltandoRse!para!elas!quando!aflitas!ou!magoadas.!
A1!!!!!Quais!são!os!adultos!a!quem![Nome]!é!principalmente!ligado!(a)?!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Não!ou!Não!
se!aplica!

!
Sim!

0!
0!
0!
0!
0!

1!
1!
1!
1!
1!

0!

1!

0!
0!
0!

1!
1!
1!

Mãe!(biológica!ou!adotiva)!
Pai!(biológico!ou!adotivo)!
Madrasta,!mãe!substituta,!companheira!do!pai!
Padrasto,!pai!substituto,!companheiro!da!mãe!
Avô/avó!
Outros! parentes! adultos,! por! exemplo,! tio/tia! ou! irmão/irmã!
adulto(a)!
Babá!ou!outro!adulto!que!cuide!dele(a)!
Professor(es)!
Outros! adultos! não! parentes,! por! exemplo,! amigo! da! família,!
vizinho!
[!!]!Não!é!particularmente!ligado(a)!a!nenhum!adulto!

j)
!
Se#A1j#foi#assinalado,#pergunte#A1k#e#A1l;#caso#contrário,#continue#com#A2.#
Quais!são!as!crianças!ou!jovens!a!quem![Nome]!é!principalmente!!
Não!ou!Não!
se!aplica!
ligado(a)?!
k) Irmãos,!irmãs!ou!outros!parentes!jovens!
l) Amigos!
m) [!!!]!Não!é!particularmente!ligado(a)!a!ninguém!

!

Sim!

0!

1!

0!

1!

Se"A1m"foi"assinalada,"pule"para"seção"B."Caso"contrário,"continue."
A2!!!!!!Você!acabou!de!nos!dizer!a!quem![Nome]!é!principalmente!ligado(a)."Se"quiser,"
liste" todos" de" A1a" até" A1i" (ou" A1k/A1l)" que" tiveram" “sim”" como" resposta.! Daqui! por!
diante,!estas!pessoas!serão!chamadas!de!“pessoas!de!ligação”!da!criança.!
O!que!gostaríamos!de!saber!agora!é!quanto![Nome]!preocupaRse!em!estar!separado(a)!
das! “’pessoas! de! ligação”’.! A! maioria! das! crianças! tem! preocupações! deste! tipo,! mas!
eu! gostaria! de! saber! como! [Nome]! reage! comparado(a)! a! outras! crianças! da! mesma!
idade.!Nós!estamos!interessados!em!como!ele(a)!é!no!diaRaRdia!e!não!em!um!dia!fora!
da!rotina.!
Em! geral,! no! último) mês) ele/a! tem! estado! especialmente!
preocupado/a!em!separarRse!das!“’pessoas!de!ligação”?!

Não!

Sim!

0!

1!

Se"A2"="“Sim”"ou"se"pontos"para"a"área"emocional"(SDQ)"for"≥"4,"então"continue."Caso"
contrário,"pule"para"seção"B."

!

A3!!!!!!No!último)mês)e!comparando!com!outras!crianças!
da!mesma!idade...)
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Não!mais!que!
Um!
os!outros!(ou!
pouco!
Não!se!
mais!que!
aplica)!
os!outros!

a) Ele/a! tem! se! preocupado! que! algo! de! mal! possa!
acontecer!com!as!pessoas!de!ligação?!
b) Ele/a! tem! se! preocupado,! sem! motivo! real,! em! ser!
afastado! das! pessoas! de! ligação,! por! exemplo,! ser!
seqüestrado/a,!levado/a!ao!hospital!ou!ser!morto/a?! !
c) Ele/a! tem! se! recusado! a! ir! à! escola,! com! receio! de!
que!algo!ruim!possa!acontecer!às!pessoas!de!ligação!
enquanto!ele/a!estiver!na!escola?!(Não"inclua"medo"
!
de" ir" à" escola" por" outras" razões" como" medo" de" ser"
!
provocado/a"por"colegas"ou"medo"de"provas)!
d) Dormir! sozinho/a! tem! lhe! causado! medo! ou!
preocupação?!
e) Ele/a!tem!saído!de!seu!quarto!à!noite!a!procura!das!
pessoas!de!ligação!ou!para!dormir!com!elas?!
f) Dormir! na! casa! de! parentes! ou! amigos! tem! lhe!
causado!medo!ou!preocupação?!
g) Ele/a! tem! estado! amedrontado! quando! fica!
sozinho/a! em! algum! lugar! da! casa! sem! a! presença!
das! pessoas! de! ligação! mesmo! que! você! ou! eles!
estejam!por!perto?!
h) Ele/a!tem!tido!pesadelos!sobre!estar!separado/a!das!
pessoas!de!ligação?!
i) Ele/a! tem! dores! de! cabeça,! de! barriga! ou! enjôos!
quando!separado!das!pessoas!de!ligação!ou!quando!
ele!sabe!que!isso!acontecerá?!
j) SepararRse!das!pessoas!de!ligação!ou!a!idéia!de!estar!
separado/a! delas! levouRo! a! ficar! preocupado/a,!
chorar,!ter!“crises!de!birra”!ou!ficar!triste?!

Muito!
mais!que!
os!outros!

!
0!
!

!
1!
!

!
2!
!

0!

1!

2!

!

!

!

0!

1!

2!

!

!

!

0!

1!

2!

!
0!
!
!
0!
!

!
1!
!
!
1!
!

!
2!
!
!
2!
!

0!
!

1!

2!

!

!

!

0!

1!

2!

!

!

!

0!

1!

2!

!

!

!

0!

1!

2!

!

Se" qualquer" um" dos" itens" em" A3" teve" como" resposta" “Muito# mais# que# os# outros”,"
então" complete" o" item" para" Ansiedade" de" separação" na" lista" de" checagem" em" M1"
(p.74)"e"continue#com#A4."Caso"contrário,"pule"para"seção"B."
"
"
"

!
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A4!
As!preocupações!de![Nome]!com!separação!começaram!há!
pelo!menos!1!mês?)

Não!

Sim!

0!

1!

)
A5!

Quantos!anos!ele/a!tinha!quando!as!preocupações!com!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!anos!

separação!começaram?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!inteiros!
(Se"sempre"ou"desde"o"nascimento,"marque"“0”)"
(Se"a"mãe"não"tiver"certeza"e"não"puder"ter"um"bom"palpite,"coloque"“?”)!
!
A6!
Quanto!estas!preocupações!o/a!incomodam!ou!
o/a!aborrecem?!

!
Nada!
0!

Um!
pouco!
1!

!
Muito!
2!

ExtremaR
mente!
3!

ExtremaR
mente!

!
A7!
Quanto! estas! preocupações! têm! interferido!
no/as...!

!

Um!!

!

Nada!

pouco!

Muito!

a) DiaRaRdia!em!casa!

0!

1!

2!

3!

b) Amizades!

0!

1!

2!

3!

c) Aprendizado!escolar!

0!

1!

2!

3!

d) Atividades!de!lazer!

0!

1!

2!

3!

!
Muito!
2!

ExtremaR
mente!
3!

!
A8!

Estas!preocupações!são!um!peso!para!a!Sra!ou!

para!a!família!como!um!todo?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Nada!
0!

Um!
pouco!
1!

!
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M2A:)Ansiedade)de)Separação)
Se#M1#foi#assinalado#para#ansiedade#de#separação,#pergunte:#
M2A1R!Por!favor,!descreva!as!preocupações!atuais!de!<nome>!sobre!separação.!Como!
são!estas!preocupações!ou!como!<nome>!demonstra!estas!preocupações?!
!
!
!
!
!
M2A2! R! Com! qual! freqüência! estas! preocupações! levam! a! dificuldades?! (diária,"
semanal,"mensal,"outra...)"
!
!
!
!
!
M2A3!–!Qual!a!gravidade!que!estas!dificuldades!podem!chegar!a!ter?!
!
!
!
!
!
!
M2A4!–!Há!quanto!tempo!ele(a)!tem!tido!estas!preocupações!sobre!separação?!
!
!
!

!
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M2A5! R! Estas! preocupações! estão! interferindo! com! a! qualidade! de! vida! dele(a)?! Se!
sim,!como?!
!
!
!
!
!
!
M2A6!–!Com!o!que!a!Sra!acha!que!estas!preocupações!estão!relacionadas?!
!
!
!
!
!
!
!
!
M2A7! –! A! Sra! já! tentou! fazer! algo! sobre! estas! preocupações?! Se! sim,! por! favor!
descreva!o!que!a!Sra!já!tentou!fazer,!qualquer!tipo!de!ajuda!que!a!Sra!tenha!recebido!e!
se!esta!ajuda!fez!alguma!diferença.!!
!
!
!
!
!
!
!

)

!
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Seção)B)))Medo)de)Coisas)ou)Situações)Específicas)
Nesta! seção! da! entrevista,! há! perguntas! sobre! determinadas! coisas! ou! situações! que!
causam! medo! nas! crianças,! embora! não! sejam! um! perigo! real! para! eles(as).!
Gostaríamos!de!saber!do!que![Nome]!tem!medo.!Estamos!interessados!em!saber!como!
[Nome]!é!geralmente,!e!não!em!um!dia!fora!da!rotina.!Nesta!seção,!não!perguntarei!
sobre! todos! os! medos.! Alguns! medos! serão! investigados! em! outras! seções,! por!
exemplo:!medo!de!situações!sociais,!sujeira,!separação,!multidões.!
!
B1![Nome]!tem!medo!de!alguma!coisa!ou!situação!desta!lista?!
a) Animais! e/ou! insetos:! Cachorro,! rato,! cobra,! pássaro,!
aranha,! abelha,! vespa! (camotinho),! barata! ou! qualquer!
outro!animal!ou!inseto!
b) Tempestade,!trovão,!altura!ou!água!
c) Escuro!
d) Ruídos!muito!altos,!ex.,!alarmes,!fogos!de!artifício!
e) Sangue!–!injeção!–!ferimento:!Medo!desencadeado!ao!ver!
sangue,! ferimento;! por! uma! injeção! ou! qualquer! outro!
procedimento!médico!
f) Ir!ao!dentista!ou!ao!médico!
g) Vomitar,!engasgar!(sufocar)!ou!ter!doenças,!ex.,!câncer!ou!
AIDS!
h) Usar!meios!de!transporte,!ex.,!carro,!ônibus,!barco,!avião,!
trem,!metrô!ou!pontes!
i) Lugares!pequenos!fechados,!ex.,!elevador,!túnel!
j) Ir! ao! banheiro,! ex.,! na! escola! ou! na! casa! de! parentes! ou!
amigos!
k) Tipos! específicos! de! pessoas,! ex.,! palhaços,! pessoas! com!
barba,! usando! capacete,! fantasiadas,! vestidas! de! Papai!
Noel.!
l) Seres! imaginários! ou! sobrenaturais,! ex.,! monstros,!
fantasmas,!extraterrestres,!bruxas!
m) Qualquer!outro!medo!específico!(Descreva)".......................!
................................................................................................."

Não!
!
0!
!
0!
0!

Um!pouco!
!
1!

Muito!
!
2!

1!
1!

2!
2!

0!
!
0!
!
0!
!
0!
!
0!
0!
!
0!
!
0!
!
!
0!
!
0!

1!
!
1!

2!
!
2!

1!
!
1!
!
1!
1!
!
1!
!
1!

2!
!
2!
!
2!
2!
!
2!
!
2!

!
1!
!
1!

!
2!
!
2!

Se"qualquer"um"dos"itens"em"B1"for"respondido"“Muito”,"então"continue"com"B2."Caso"
contrário,"pule"para"seção"C."
B2!
Estes! medos! aborrecem! ele/a,! a! Sra! ou! qualquer!
outra!pessoas?!

Não!

Talvez!

Sim!

0!

1!

2!

Se"B2#=#“Sim”"ou"se"pontos"para"a"área"emocional"(SQD)#for#≥#4,#então#continue."Caso"
contrário,"pule"para"seção"C."

!
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Menos!de!
1R5!
6!meses!ou!
B3!
Há!quanto!tempo![Nome]!tem!tido!este!medo!
um!mês!
meses!
mais!
(o!mais!grave)?!
0!
1!
2!
!
B4!
Quando![Nome]!se!depara!com!as!coisas!das!quais!
Não! Um!pouco! Muito!
Ele/a!tem!medo!ou!quando!pensa!que!está!prestes!a!se!!
0!
1!
2!
Deparar!com!elas,!ele/a!fica!nervoso/a!ou!triste?!
!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!B7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B5!
!
B5!
Ele/a!fica!nervoso/a!ou!triste!toda!vez!ou!quase!
Não!
Sim!
toda!vez!que!se!depara!com!as!coisas!das!quais!tem!
0!
1!
medo?!
!
B6!
!Com!qual!freqüência!os!medos!de![Nome]!
!
Quase!
Quase!
Muitas!
fazem!com!que!ele/a!fique!aborrecido/a!deste!jeito...!
Uma!vez! todas!as! todos!os! vezes!ao!
(obs.:"se"[Nome]"tem"medo"de"algo"que"acontece"com"
ou!outra! semanas!
dias!
dia!
maior"freqüência"em"determinadas"épocas"do"ano,"p."
0!
1!
2!
3!
ex."vespas,"esta"pergunta"será"sobre"este"período)"
"
Não! Um!pouco! Muito!
B7!
Estes!medos!levam![Nome]!a!evitar!as!coisas!das!
0!
1!
2!
quais!tem!medo?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!B9! !
!!!!!!!!B8!
B8!
O!fato!de!ele/a!evitar!estas!situações!interfere!!
Não! Um!pouco! Muito!
com!as!atividades!diárias!dele/a?!
0!
1!
2!
!
B9!
A!Sra!acha!que!os!medos!dele/a!são!excessivos!!
Não!
Talvez!
Verdadeiro!
ou!irracionais?!
0!
1!
2!
!
B10! E!ele/a?!Ele/a!acha!que!os!medos!dele/a!são!
0!
1!
2!
excessivos!ou!irracionais?!
!
Se"B2#=#“Sim”#ou#se#B4#=#“Muito”#ou#se#B7#=#“Muito”"então"marque"o"quadrado"para"
Fobia"Específica"na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"
"
!
Um!
!
ExtremaR
B11! Os!medos!de![Nome]!são!um!peso!para!a!Sra!ou!
Nada!
pouco!
Muito!
mente!
para!a!família!como!um!todo?!
0!
1!
2!
3!
!
!
!
"

!
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M2B:)Fobias)Específicas)
Se!M1B!foi!assinalado!para!fobia!específica,!pergunte:!
M2B1!–!Por!favor,!descreva!qualquer!medo!que!seja!um!contraRsenso!(que!não!faça!
sentido!no!contexto),!que!aborreça!<nome>!seriamente,!ou!que!o(a)!leve!a!deixar!de!
fazer!algo!que!gostaria!de!fazer!se!não!fosse!pelo!medo.!
!
!
!
!
!
!
M2B2!–!Com!qual!freqüência!os!medos!dele(a)!são!um!contraRsenso!(ou!sem!sentido)!
ou!o(a)!aborrecem?!
!
!
!
!
!
!
!
M2B3!–!Quando!os!medos!estão!piores,!qual!a!gravidade!deles?!
!
!
!
!
!
!

!
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M2B4!–!Os!medos!estão!interferindo!com!a!qualidade!de!vida!dele(a)?!Se!sim,!como?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
M2B5!–!A!Sra!já!tentou!fazer!algo!sobre!estes!medos?!Se!sim,!por!favor,!descreva!o!
que!a!Sra!já!tentou!fazer,!qualquer!tipo!de!ajuda!que!a!Sra!tenha!recebido!e!se!esta!
ajuda!fez!alguma!diferença!!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

!
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Seção)C))))))Medo)de)situações)sociais)
!
Estamos! interessados! em! saber! se! [Nome]! tem! medo! especificamente! de! situações!
sociais.!Considere!isto!comparando!com!outras!crianças!da!mesma!idade!em!situações!
rotineiras!e!não!leve!em!conta!um!dia!fora!da!rotina!ou!simples!timidez.!
!
C1!
Em!geral![Nome]!tem!medo!ou!evita!situações!que!
Não!
Sim!
envolvam!muitas!pessoas,!encontros!com!pessoas!novas!ou!
0!
1!
fazer!coisas!na!frente!de!outras!pessoas?!
!
Se"C1#=#“Sim”"ou"se"pontos"para"área"emocional"(SQD)#for#≥#4,"então"continue."Caso"
contrário,"pule"para"seção"D."
"
C2!
!No!último)mês,![Nome]!tem!ficado!com!medo!de!
!
!
!
determinadas!situações!sociais,!como,!por!exemplo:!
Não!
Um!pouco!
Muito!
a) Conhecer!pessoas!novas?!
!
b) Encontrar!muitas!pessoas,!por!exemplo,!numa!festa?!
0!
1!
2!
c) Comer!na!frente!dos!outros?!
0!
1!
2!
d) Responder!perguntas!ou!participar!de!discussões!em!
0!
1!
2!
sala!de!aula?!
!
!
!
e) Ler!em!voz!alta!na!frente!dos!outros?!
0!
1!
2!
f) Escrever!na!frente!dos!outros?!
0!
1!
2!
!
0!
1!
2!
Se" nenhum" dos" itens" em" C2" for" respondido" “Muito”," então"
pule"para"seção"D."
"
C3!
A! maioria! das! crianças! são! ligadas! a! um! ou! mais! adultosRchave,! sentindoRse!
mais! seguras! quando! eles! estão! por! perto.! Algumas! crianças! só! têm! medo! de!
situações!sociais!se!estiverem!longe!destes!adultosRchave.!
!
Outras!crianças!sentem!medo!de!situações!sociais!mesmo!na!presença!destes!
adultosRchave.!
!
Em! geral,! fica! bem! em! O!medo!em!situações!sociais!
Qual!alternativa!verdadeira!
situações! sociais! quando! é! intenso! mesmo! quando!
para![Nome]?!
acompanhado/a!de!um!adultoR adultosRchave! estão! por!
!
chave!
perto!
!
0!
1!
!
!
!
!

!
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!
!
Somente!
Com!
C4!
[Nome]!tem!medo!apenas!na!presença!de!
Somente!
com!
crianças/adoR
adultos!ou!mesmo!em!situações!que!envolvam!
com!
crianças/aR
lescentes!e!
muitas!crianças/jovens!juntos!ou!quando!tem!a!
adultos! dolescentes!
adultos!
oportunidade!de!conhecer!novas!crianças?!
0!
1!
2!
!
C5!
Fora!destas!situações!sociais,![Nome]!consegue!
Não!
Sim!
relacionarRse!bem!com!os!adultos!e!crianças/adolescentes!que!
0!
1!
ele/a!conheça!bem?!
!
Não!
Talvez! VerdaR!
C6!
Você!acha!que!ele/a!não!gosta!de!situações!que!
deiro!
envolvam!contatos!sociais!porque!tem!medo!de!comportarRse!
0!
1!
2!
de!maneira!embaraçosa!ou!que!chame!a!atenção!dos!outros?!
!
C7!
(Somente"perguntar"se#C2d#=#“Muito”#ou#se#C2f#=#“Muito”)"
"
Não!
Talvez!
Com!
[Nome]!não!gosta!de!situações!que!envolvam!contatos!
certeza!
sociais!especificamente!pelas!suas!dificuldades!em!
0!
1!
2!
falar,!ler!ou!escrever?!
!
Menos!de! 1R5! 6!meses!
C8!
Há!quanto!tempo!ele/a!tem!tido!este!medo!de!
um!mês! meses! ou!mais!
situações!sociais?!
!
0!
1!
2!
!
C9!
Quantos!anos!ele/a!tinha!quando!seus!medos!de!!
situações!sociais!começaram?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Anos!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!inteiros!
!
(Se"sempre"ou"desde"o"nascimento,"marque"“0”)"
(Se"a"mãe"não"tiver"certeza"e"não"puder"ter"um"bom"palpite,"coloque"“?”)."
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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C10! Quando![Nome]!está!em!uma!das!situações!
!
!
!
sociais!de!que!tem!medo,!ou!quando!uma!destas!
Não!
Um!pouco!
Muito!
situações!está!prestes!a!acontecer,!ele/a!geralmente!
0!
1!
2!
fica!nervoso/a!ou!triste?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!C12!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C11!
!
!
!
!
Quase!
Quase!
Muitas!
C11! Com!que!freqüência!o!medo!de!situações!
Uma!vez! todas!as!
todos! vezes!ao!
sociais!deixa![Nome]!aborrecido/a!ou!triste!
ou!outra! semanas!
dias!
dia!
assim?!
0!
1!
2!
3!
!
!
Não!
Um!pouco!
Muito!
C12! O!medo!de![Nome]!o/a!leva!a!evitar!
0!
1!
2!
situações!sociais?!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!! !
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!C14!
!
!!!!!!C13!
!
Não!
Um!pouco!
Muito!
C13! O!fato!de!ele/a!evitar!estas!situações!
0!
1!
2!
interfere!com!as!atividades!diárias!dele/a?!
!
!
!
Não!
Talvez!
Verdadeiro!
C14! Ele/a!acha!que!este!medo!de!situações!
!
!
!
sociais!é!excessivo!ou!irracional?!
0!
1!
2!
!
!
!
!
C15! Ele/a!está!aborrecido/a!ou!triste!por!sentir!
0!
1!
2!
este!medo?!
!
!
Se" C10# =# “Muito”# ou# se# C12# =# “Muito”," então" complete" o" item" para" Fobia# Social" na"
lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"
"
!
Um!
!
ExtremaR
C16! Estes!medos!de![Nome]!de!situações!
Nada!
pouco!
Muito!
mente!
sociais!são!um!peso!para!a!Sra!ou!para!a!família!
0!
1!
2!
3!
como!um!todo?!
!
!

)
)

!
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M2C:)Fobia)Social)
Se"M2C"foi"assinalado"para"fobia"social,"pergunte:"
M2C1R!Por!favor,!descreva!qualquer!medo!de!situações!sociais!que!sejam!um!contraR
senso,!que!aborreça!<nome>!seriamente,!ou!que!o(a)!leve!a!deixar!de!fazer!algo!que!
gostaria!de!fazer!se!não!fosse!pelo!medo!destas!situações!sociais.!
!
!
!
!
M2C2R!Com!qual!freqüência!os!medos!dele(a)!de!situações!sociais!são!um!contraRsenso!
(ou!sem!sentido)!ou!o(a)!aborrecem?!
!
!
!
M2C3!–!Quando!os!medos!de!situações!sociais!estão!piores,!qual!a!gravidade!deles?!
!
!
!
M2C4!–!Os!medos!de!situações!sociais!estão!interferindo!com!a!qualidade!de!vida!
dele(a)?!
!
!
!
M2C5!–!A!Sra!já!tentou!fazer!algo!sobre!estes!medos!de!situações!sociais?!Se!sim,!por!
favor,!descreva!o!que!você!já!tentou!fazer,!qualquer!tipo!de!ajuda!que!você!tenha!
recebido!e!se!esta!ajuda!fez!alguma!diferença.!
!
!
!

!
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Seção)D)))Ataques)de)Pânico)e)Agorafobia)
)
Muitas! crianças! passam! por! momentos! em! que! ficam! muito! ansiosas! com! coisas!
aparentemente! bobas! ou! sem! importância.! Mas! algumas! crianças! têm! crises! de!
ansiedade!mais!fortes!sem!motivo!aparente!–!sem!nenhuma!causa.!
!
D1!
Durante! o! último) mês) ) ) ) ) ) ) ,) [Nome]! ficou!
Não!
Sim!
muito! nervoso/a! e! agitado/a,! tendo,! de! repente,!
0!
1!
uma! crise! de! ansiedade! sem! qualquer! motivo!
aparente?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!D2!
!
Se" D1# =# “Sim”," então" marque" o" quadrado" para" Pânico" na" lista" de" checagem" em" M1"
(p.74)"e"preencha"a"questão"aberta"da"próxima"página."
"
D2!
Durante! as! últimas) 4) semanas,) [Nome]! tem!
Não!ou!Não!se!
Sim!
tido!medo!ou!tem!evitado!alguma!destas!coisas?!
aplica!
!
0!
1!
a) Multidões!
0!
1!
b) Lugares!públicos!
0!
1!
c) Viajar!sozinho/a!(se!geralmente!ele/a!o!faz)!
0!
1!
d) Ficar!longe!de!casa!
!
Se"em"qualquer"um"dos"itens"em"D2#for#respondido#“Sim”,"então"complete"o"item"para"
Agorafobia" na" lista" de" checagem" em" M1" (p.74)" e" continue# com# D3." Caso" contrário,"
pule"para"seção"E."
"
D3!
A! Sra! acha! que! [Nome]! tem! este! medo! ou!
!
!
evita!estas!situações!porque!ele/a!teme!que,!se!tiver!
Não!
Sim!
um!ataque!de!pânico!ou!algo!assim!(como!tontura!ou!
diarréia),! terá! dificuldade! ou! ficará! envergonhado/a!
0!
1!
ou!não!conseguirá!pedir!ajuda?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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M2D:)Ataques)de)Pânico)e)Agorafobia)
#
Se#M1D#foi#assinalado#para#pânico/#agorafobia,#faça#uma#ou#ambas#as#perguntas,#
dependendo#do#que#a#criança#apresentar#(ataques#de#pânico#ou#evitação#ou#ambos).#
##M2D1!–!Por!favor,!descreva!com!o!máximo!possível!de!detalhes!como!são!estes!
ataques!de!pânico,!com!qual!freqüência!eles!ocorrem,!quando!começaram!e!qual!o!
efeito!que!eles!têm!na!vida!de!<nome>.!
!
!
!
!
!
!
!
!
M2D2!–!Gostaríamos!de!ouvir!mais!sobre!o!medo!ou!evitação!de!multidões,!lugares!
públicos,!viajar!sozinho(a),!ou!ficar!longe!de!casa.!Por!favor,!descreva!com!o!máximo!
possível!de!detalhes.!Também!descreva!com!qual!freqüência!isto!ocorre,!quando!
começou!e!qual!efeito!tem!na!vida!de!<nome>.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

)
)

!
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Seção)E)))))))))))))))))))Estresse)Pós2Traumático)
A! próxima! seção! pergunta! a! respeito! de! acontecimentos! ou! situações! que! são!
traumáticas!ou!muito!estressantes,!e!que!deixam!quase!todos!realmente!nervosos!ou!
chateados.!Por!exemplo,!presenciar!um!incêndio!em!casa,!ser!agredido,!maltratado!ou!
abusado! sexualmente,! envolverRse! em! um! grave! acidente! de! carro! ou! presenciar!
alguém!próximo!sendo!assaltado.!
!
E1!
Alguma! coisa! assim! já! aconteceu! ao/à! [Nome]!
Não!
desde!o!nascimento!dele/a?!
0!
"
Se"E1#=#“Sim”,"então"continue"com"E2."Caso"contrário,"pule"para"seção"F."
E2!

Alguma!vez![Nome]!vivenciou!qualquer!das!situações!descritas!abaixo?!

!
a) Um!acidente!grave,!traumatizante,!ex.,!
atropelamento,!acidente!de!carro!ou!qualquer!outro!
acidente!sério!
b) Incêndio!grave,!ex.,!ficar!preso!num!prédio!em!
chamas!
c) Outros!desastres,!ex.,!seqüestro,!enchente,!
desabamento!
!
d) Assalto!ou!ameaça!grave,!ex.,!por!um!ladrão!ou!
gangue!
e) Violência!física!(maus!tratos)!que!ele(a)!ainda!se!
lembre!
!
f) Abuso!sexual!
g) Estupro!
!
h) Presenciou!violência!doméstica!séria,!p.!ex.,!viu!a!
mãe!ser!agredida!fisicamente!em!casa!
i) Viu!um!membro!da!família!ou!amigo!ser!gravemente!
atacado!ou!ameaçado,!p.!ex.,!por!ladrões!ou!gangue!
j) Presenciou!uma!morte!súbita,!suicídio,!overdose,!um!
acidente!grave,!um!ataque!cardíaco,!etc.!
!

Sim!
1!

Não!
!
0!
!
!
0!
!
0!
!
0!
!
!
0!
!
0!
0!
!

Sim!
!
1!

0!

1!

!
0!
!
0!
!

!
1!
!
1!
!
1!

k) Qualquer!outro!trauma!(Descreva).............................!
0!
.........................................................................................!
Se"em"qualquer"um"dos"itens"em"E2#a#resposta#for#“Sim”,"então"continue#em#E3."
Caso"contrário,"pule"para"seção"F.!

!
1!
!
1!
!
1!
!
1!
!
1!
1!
!

!
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!
E3! !!!!!!!!!!!!!Naquela!época,!ele/a!sentiuRse!muito!
angustiado/a!ou!teve!uma!mudança!muito!
grande!de!comportamento?!
!
E3A!
Este!evento!traumático!ainda!está!
afetando!o!comportamento,!os!sentimentos!ou!
a!concentração!de![Nome}?!

Não!
0!

Sim!
1!

Não!
0!

Sim!
1!

!!!!!!!Seção!F!

!!!!!!

!!!!!!E4!

E4!!!!!!!!!!!!!!!!Durante!o!último)mês,)[Nome}...!!
Não!
Um!
Muito!
!
pouco!
a) Relembrou!o!evento!com!lembranças!vividas!(como!
0!
1!
2!
se!estivesse!acontecendo!de!novo)?!
0!
1!
2!
b) Teve!vários!sonhos!ou!pesadelos!sobre!o!evento?!
0!
1!
2!
c) Ficou!aborrecido/a!ou!nervoso/a!quando!aconteceu!
algo!que!lhe!lembrasse!do!evento?!
!
!
!
d) Tentou!evitar!pensar!ou!conversar!sobre!qualquer!
0!
1!
2!
coisa!que!tivesse!relação!com!o!evento?!
e) Tentou!evitar!atividades,!lugares!ou!pessoas!que!lhe!
0!
1!
2!
lembrassem!do!evento?!
0!
1!
2!
f) Bloqueou!da!sua!memória!detalhes!importantes!
!
!
!
sobre!o!evento?!
g) MostrouRse!muito!menos!interessado/a!em!
0!
1!
2!
atividades!que!antes!costumava!gostar?!
0!
1!
2!
h) SentiuRse!isolado/a!ou!afastado/a!dos!outros?!
!
!
!
i) Passou!a!ter!dificuldade!em!expressar!sentimentos!
que!expressava!no!passado,!por!exemplo,!não!
0!
1!
2!
consegue!mais!mostrar!carinho?!
0!
1!
2!
j) Sentiu!menos!segurança!em!relação!ao!futuro?!
k) Teve!problemas!para!dormir?!
0!
1!
2!
l) SentiuRse!irritado/a!ou!bravo/a!mais!facilmente?!
0!
1!
2!
m) Teve!dificuldades!para!concentrarRse?!
0!
1!
2!
n) ManteveRse!sempre!em!alerta!como!se!algo!de!
0!
1!
2!
perigoso!fosse!acontecer?!
!
!
!
o) AssustavaRse!facilmente!com!pequenas!coisas!(por!
0!
1!
2!
exemplo,!barulhos)?!
!
Se"em"qualquer"um"dos"itens"em"E4#a#resposta#for#“Muito”,"então"complete"o"item"
para"Estresse#PósWTraumático"na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"e"continue#com#
E5.#Caso"contrário,"pule"para"seção"F."
"

!
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"

Nos!primeiros!!
!
E5!
A!Sra!me!falou!sobre!(sintoma!definido).!Quanto!
6!meses!
Após!6!meses!
tempo!após!o!evento!traumático!estes!outros!problemas!
0!
1!
começaram?!
!
Menos!de!
1!ou!2!
3!meses!
E6!
Por!quanto!tempo!ele/a!tem!tido!estes!
1!mês!
meses!
ou!mais!
problemas?!
0!
1!
2!
!
E7!
!Quão!aborrecido/a!ou!nervoso/a!ele/a!fica!
!
Um!
!
ExtremaR
com!os!problemas!que!o!evento!traumático!
Nada!
pouco!
Muito!
mente!
desencadeou?!
0!
1!
2!
3!
!
E8!
!Quando!estes!problemas!têm!interferido!
!
Um!
!
ExtremaR
no/as...!
pouco!
mente!
Nada!
Muito!
!
0!
1!
2!
3!
a) DiaRaRdia!em!casa!
b) Amizades!

0!

1!

2!

3!

c) Aprendizado!escolar!

0!

1!

2!

3!

d) Atividades!de!lazer!

0!

1!

2!

3!

!
Nada!
0!

Um!
pouco!
1!

!
Muito!
2!

ExtremaR
mente!
3!

!
E9!
!Estas!atividades!são!um!peso!para!a!Sra!
ou!para!a!família!como!um!todo?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

)
)

!
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M2E:)Estresse)Pós2Traumático))
Se"M1E"for"assinalado"para"estresse"pós<traumático,"pergunte:"
M2E1)!Qual!foi!o!evento!extremamente!estressante?!!Por!favor,!desculpeRnos!se!falar!
sobre!este!assunto!também!aborrece!à!Sra.!Precisamos!apenas!de!informações!
suficientes!para!entendermos!os!sintomas!atuais!de!<nome>.!!
!
!
!
M2E2)!Por!favor!descreva!os!sintomas!que!<nome>!ainda!tem!decorrentes!desta!
experiência!tão!estressante!pela!qual!ele(a)!passou.!
!
!
!
M2E3)!Com!qual!freqüência!estes!sintomas!causam!dificuldades!ou!o(a)!aborrecem?!
!
!
!
M2E4)!Qual!a!gravidade!dos!sintomas!quando!eles!estão!piores?!
!
!
M2E5)!Os!sintomas!estão!interferindo!com!a!qualidade!de!vida!dele(a)?!Se!sim,!como?!
!
!
M2E6)!A!Sra!já!tentou!fazer!algo!sobre!estes!sintomas?!Se!sim,!por!favor,!descreva!o!
que!a!Sra!já!tentou!fazer,!qualquer!tipo!de!ajuda!que!a!Sra!tenha!recebido!e!se!esta!
ajuda!fez!alguma!diferença.!
)
)

!
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Seção)F)))Compulsões)e)Obsessões)
Muitas!crianças!têm!rotinas!ou!superstições,!como,!por!exemplo:!não!pisar!nas!linhas!
da! calçada,! ter! que! seguir! um! ritual! na! hora! de! dar! boa! noite,! precisar! vestir!
determinadas!roupas!que!dão!sorte!nas!provas!escolares,!ou!ter!um!objeto!que!traga!
sorte!para!os!jogos!esportivos.!Também!é!comum!que!as!crianças!passem!por!fases!em!
que! pareçam! fixadas! em! um! assunto! ou! situação! em! particular,! como! marcas! de!
carros,!conjuntos!musicais!ou!times!de!futebol.!Gostaríamos!de!perguntar!se![Nome]!
tem!manias!(rituais)!que!vão!além!disto.!
!
!
!
F1!
[Nome}!tem!rituais!ou!obsessões!que!o/a!
Não!
Sim!
aborrecem,!consomem!muito!de!seu!tempo!ou!interferem!
0!
1!
com!suas!atividades!diárias?!
!
Se"F1#=#“Sim”"ou"se"pontos"para"a"área"emocional"(SDQ)#for#≥#4,#então#continue."Caso"
contrário,"pule"para"seção"G."
"
F2!
Durante!o!último)mês,)ele/a!teve!algum!dos!seguintes!rituais!(fez!alguma!das!
seguintes!coisas!repetidamente,!mesmo!que!já!as!tivesse!feito!ou!que!não!precisasse!
fazêRlas)?!
Não!
Um!pouco!
Muito!
!
a) Limpeza!excessiva:!lavar!as!mãos,!tomar!
0!
1!
2!
banhos,!escovar!dentes,!etc.?!
0!
1!
2!
b) Outras!medidas!específicas!para!evitar!sujeira,!
c)
d)

e)
f)
g)
!
!
!
!
!
!

germes!ou!substâncias!perigosas?!
Checagem!excessiva:!tomadas!elétricas,!gás,!
trancas,!portas,!forno?!
Repetir!a!mesma!coisa!várias!vezes!seguidas!
sem!nenhuma!razão!específica,!como!levantarR
se!e!sentarRse!repetidamente!ou!entrar!e!sair!
por!uma!porta!várias!vezes!seguidas?!
Tocar!coisas!e!pessoas!de!modos!específicos?!
Arrumar!coisas!para!que!fiquem!exatamente!
simétricas!ou!bem!organizadas?!
Contar!números!de!sorte!ou!evitar!números!de!
azar?!

0!

1!

2!

!

!

!

0!

1!

2!
!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

!
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F3!
Durante!o!último)))mês,![Nome]!ficou!
!
Um!
!
obsessivamente!preocupado/a!com!sujeira,!germes!
Não!
pouco!
Muito!
ou!substâncias!perigosas!–!sem!ser!capaz!de!tirar!
0!
1!
2!
estas!preocupações!da!cabeça?!
!
Se"em"qualquer"um"dos"itens"em"F2"ou#F3#a#resposta#for#“Muito”,"então"complete"o"
item"para"Compulsões#e#obsessões"na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"
"
F4!
Durante! o! último) mês,) [Nome]! ficou!
!
Um!
!
obcecado/a!pela!preocupação!de!que!algo!terrível!
Não!
pouco!
Muito!
iria! acontecer! a! ele/a! ou! aos! outros! –! doenças,!
0!
1!
2!
acidentes,!incêndios,!etc.?!!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!Regra!de!continuação!de!F7!!!!!!!!!F6!
!
F6!
Esta! obsessão! sobre! algo! terrível! que! possa! Parte!da!ansiedade!
Um!problema!
acontecer! a! ele/a! ou! aos! outros! é! parte! de! uma!
de!separação!
com!implicações!
preocupação! mais! ampla! sobre! estar! separado/a!
próprias!
do/s! adulto/sRchave! (de! maior! ligação)! ou! é! um!
0!
1!
problema!separado?!
!
Se" F6# =# “Um# problema# com# implicações# próprias”," então" complete" o" item" para"
Compulsões#e#Obsessões"na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"
"
F7!
Se" Compulsões" e" Obsessões" tiverem" sido" marcadas" em" M1," então" continue."
Caso"contrário,"pule"para"seção"G."
"
"
Os! rituais! ou! obsessões! de! [Nome]! já!
Não!
Sim!
estiveram! presentes! na! maioria! dos! dias! por! pelo!
0!
1!
menos!2)semanas?)
)
F8!
Ele/a!acha!que!seus!rituais!ou!obsessões!são!
Não!
Talvez!
Verdadeiro!
excessivos!ou!irracionais?!
0!
1!
2!
!
F9!
Ele/a! tenta! resistir! ou! evitar! os! rituais! ou!
Não!
Talvez!
Verdadeiro!
obsessões?!
0!
1!
2!
!
!
!
!
!

!
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F10! !Os!rituais!ou!obsessões!!
Não,!!
Neutro,!ele/a!
!
!
aborrecemRno/a?!
ele/a!
não!gosta!nem! Aborrecem! Aborrecem!
gosta!
se!aborrece!
um!pouco!
muito!
!
!
0!
1!
2!
3!
!
F11! Estes! rituais! ou! obsessões! duram! pelo! menos! uma!
Não!
Sim!
hora!por!dia,!em!média?!
0!
1!
!
F12! Quanto! estes! rituais! ou! obsessões! têm!
!
Um!
!
ExtremaR
interferido!no/as!...!
pouco!
mente!
Nada!
Muito!
!
0!
1!
2!
3!
a) DiaRaRdia!em!casa!
b) Amizades!

0!

1!

2!

3!

c) Aprendizado!escolar!

0!

1!

2!

3!

d) Atividades!de!lazer!

0!

1!

2!

3!

!

!

Nada!

Um!
pouco!

Muito!

ExtremaR
mente!

0!

1!

2!

3!

!
F13! Estes! rituais! ou! obsessões! são! um! peso!
para!a!Sra!ou!para!a!família!como!um!todo?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Seção)F)2)Obsessões)e)Compulsões)–)Questões)Abertas)
Por)favor,)descreva)os)rituais)e)obsessões)do(a))<Nome>)o)mais)
claramente)possível)com)suas)próprias)palavras.)
1)!Por!favor,!descreva!todos!os!rituais!(!coisas!que!faz!repetidamente,!mesmo!que!já!as!
tivesse!feito!ou!que!não!precisasse!fazêRlas)!ou!obsessões!de!<Nome>.!
!
!
!
!
)
2)!Com!qual!freqüência!estes!rituais!ou!obsessões!causam!dificuldades!ou!o(a)!
aborrecem!?!
!
!
!
!
3)!Qual!a!gravidade!dos!rituais!ou!obsessões!quando!eles!estão!piores?!
!
!
!
!
)
)
)
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!
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4)!Por!quanto!tempo!os!rituais!ou!obsessões!estão!presentes?!
!
!
!
!
!
!
5)!Os!rituais!ou!obsessões!estão!interferindo!com!a!qualidade!de!vida!dele(a)?!Se!sim,!
como?!!
!
!
!
!
!
!
!
6)! A! Sra! já! tentou! fazer! algo! sobre! estes! rituais! ou! obsessões?! Se! sim,! por! favor,!
descreva! o! que! a! Sra! já! tentou! fazer,! qualquer! tipo! de! ajuda! que! a! Sra! recebeu! e! se!
esta!ajuda!fez!alguma!diferença.!
!

)
!
!

)
)
)

!
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Seção)G)))Ansiedade)Generalizada)
Esta! seção! da! entrevista! é! sobre! preocupações! em! geral.! Algumas! preocupações!
específicas! são! cobertas! por! outras! seções,! por! exemplo,! preocupação! sobre! estar!
separado!das!pessoas!de!ligação,!como!os!pais.!
G2! [Nome]! é! uma! criança! que,! às! vezes,! fica!
preocupado(a)?!!

Não!
0!

Sim!
1!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!Seção!H!!!!!!!!!!!!Continue!

!
G2A! !Algumas! crianças! têm! preocupações! específicas! com! determinadas! coisas,!
como:!medo!de!animais,!trovões,!etc.;!obsessões!ou!ansiedade!de!separação.!Outras!
crianças!preocupamRse!com!várias!coisas!de!sua!vida!ao!mesmo!tempo.!Elas!podem!ter!
medos!específicos,!obsessões,!ansiedade!de!separação,!mas!têm!também!várias!outras!
preocupações!sobre!diversas!coisas.!
!
Você!acha!que![Nome]!é!uma!
pessoa! que! se! preocupa! com! as!
coisas!em!geral?!
!

Não,!ele(a)!só!tem!umas!
poucas!preocupações!
específicas!
0!

!
Sim,!ele/a!preocupaR
se!em!geral!
1!

!
Continue!somente!se!a!!
!!pontuação!da!escala!!
emocional!do!SDQ!for!≥!4!

!!!Continue!!

!
G3!
Durante! os! últimos) 6) meses,) ele/a!!
Não!
Talvez!
Com!certeza!
pareceu! tão! preocupado/a! que! isto! afetou!
0!
1!
2!
ou!interferiu!com!a!vida!dele/a?!
!
Se" G3# =# “Talvez”# ou# se# G3# =# “Com# certeza”" ou" se" os" pontos" para" a" área" emocional"
(SDQ)#for#≥#4,#então#continue."Caso"contrário,"pule"para"seção"H."
"
"
"
"
"
"
"

!
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"
"
G4!
Durante!os!últimos)6)meses)!e!comparando(a)!
Não!mais!
Um!pouco!
Muito!mais!
a! outras! crianças! da! mesma! idade,! [Nome]! tem! se!
que!os!
mais!que!os!
que!os!
preocupado!com...!
outros!
outros!
outros!
a) Coisas!que!ocorreram!no!passado:!Eu!fiz!algo!
!
!
!
errado?!Eu!magoei!alguém?!Eles!me!
1!
2!
0!
perdoaram?!
0!
1!
2!
b) Trabalho!escolar,!dever!de!casa,!provas!
!
!
!
c) Desastres:!Roubos,!assaltos,!incêndios,!
0!
1!
2!
bombas!etc.!
0!
1!
2!
d) A!saúde!dele(a)!
!
!
!
e) Coisas!ruins!que!possam!acontecer!com!os!
0!
1!
2!
outros:!!família,!amigos,!animais!de!estimação,!
!
ou!população!mundial!(ex.!guerras)!
f) O!futuro:!ex.,!mudar!de!escola!ou!casa,!
!
!
!
conseguir!emprego,!arranjar!namorado(a)!
0!
1!
2!
g) Fazer!e!manter!amizades!
0!
1!
2!
h) Morte!
0!
1!
2!
i) Ser!provocado!ou!atormentado,!ex.,!por!
!
!
!
colegas!da!rua!ou!da!escola!
0!
1!
2!
j) Peso!ou!aparência!dele(a)!
0!
1!
2!
k) Qualquer!outra!preocupação?!(Descreva)!
!
!
!
..........................................................................!
0!
1!
2!
!
Se#duas#ou#mais"destas"preocupações"tiverem"sido"respondidas"com"“#Muito#mais#que#
os#outros”,#então#continue."Caso"contrário,"pule"para"seção"H."
"
Não!
Sim!
G6!
Durante!os!últimos)6)meses,!ele/a!tem!se!
0!
1!
preocupado!excessivamente!na!maioria!dos!dias?!
!
G7!
Ele/a!tem!dificuldade!em!controlar!suas!
Não!
Sim!
preocupações?!
0!
1!
!
!
!
SE" G6# =# “Sim”# ou# se# G7# =# “Sim”," então" marque" Ansiedade# Generalizada" na" lista" de"
checagem"em"M1"(p.74)"e#continue."Caso"contrário,"pule"para"seção"H."
"
"
"

!
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G8!Se!qualquer!das!respostas!na!primeira!coluna!
for!“Sim”,!pergunte:!

Não!

Sim,!mas!não!

Sim,!acontece!

na!maioria!

na!maioria!dos!

dos!dias!

dias!

Isto!aconteceu!na!maioria!dos!dias!durante!os!
últimos!6!meses?!!
PreocuparRse:!

a)!

!

!

b)!

!

!

c) Leva!a!ter!dificuldades!em!se!concentrar?!

c)!

!

!

d) Leva!a!ficar!irritável?!

d)!

!

!

e)!

!

!

f)!

!

!

a) Leva!a!sentirRse!inquieto,!tenso!ou!incapaz!de!
relaxar?!
b) Leva!a!sentirRse!cansado(a)!mais!facilmente?!

e) Leva!a!sentir!tensão!muscular?!
f) Interfere!com!o!seu!sono,!ex:!dificuldade!em!
adormecer!ou!permanecer!dormindo!ou!sono!
agitado!ou!insatisfatório?!
!
G9!R!!Quanto!você!acha!que!estas!várias!

Nada!!

Um!pouco!

Muito!

Extremamente!

preocupações!incomodam!ou!

!

!

!

!

aborrecem!<Nome>!?!
!
!
G10!R!Quanto!estas!preocupações!têm!

Nada!

Um!pouco! Muito! Extremamente!

a)!

!

!

!

b)!

!

!

!

c)Aprendizado!Escolar!

c)!

!

!

!

d)Atividades!de!lazer!!

d)!

!

!

!

interferido!no!(as)...!
a)Dia!a!dia!em!casa!!!!!!!!!!!!!!!
b)Amizades!

!
!
G11R!!Estas!preocupações!são!um!peso!
para!você!ou!para!a!família!como!um!

Nada!

Um!pouco! Muito! Extremamente!

!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
todo?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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Seção)G))Questões)abertas)
Por) favor,) descreva) as) preocupações) do) <Nome>) da) forma) mais)
completa)possível,)com)suas)próprias)palavras.)
1) Por!favor,!descreva!com!o!que![Nome]!preocupaRse?!!
!
!
!
!
!
!
!
2) !Com!qual!frequência!estas!preocupações!geram!dificuldades?!
)
)
)
)
)
)
)
3) Qual!a!gravidade!das!preocupações!quando!elas!estão!piores?!
!
!
!
!
!
!

!
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4))Há!quanto!tempo!ele!tem!se!preocupado!tanto!com!estas!coisas?!
)
)
)
)
)
)
)
5)!Estas!preocupações!estão!interferindo!com!a!qualidade!de!vida!dele?!Se!sim,!como?!!
!
!
!
!
!
!
!
6)!A!Sra!já!tentou!fazer!algo!sobre!estas!preocupações?!Se!sim,!por!favor,!descreva!o!
que!a!Sra!já!tentou!fazer,!qualquer!tipo!de!ajuda!que!você!recebeu!e!se!esta!ajuda!fez!
alguma!diferença.!!

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

!
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Seção)H)))Depressão)
)
Esta!próxima!seção!da!entrevista!é!sobre!o!humor!de![Nome]!
!
H1!
No! último) mês,) houve! períodos! em! que!
Não!
Sim!
[Nome]! sentiuRse! muito! triste,! desanimado/a,! infeliz!
0!
1!
ou!choroso/a?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!H7!
!
!!!!!!!!H2!
!
H2!
Houve!no!último)mês,)algum!período!no!qual!
Não!
Sim!
ele/a! sentiuRse! muito! desanimado/a! quase! todos! os!
0!
1!
dias?!
!
H3!
Durante! o! período! em! que! [Nome]! estava!
!
!
triste,! desanimado/a,! ele/a! ficou! assim! durante! a!
Não!
Sim!
maior! parte! do! dia?! (ou! seja,! ficava! mais! horas! por!
0!
1!
dia!desanimado/a!do!que!bem)!
!
H4!
!Durante! este! período! ele/a! podia! ser!
!
Com!dificuldade/!
!
animado/a!e!sentirRse!melhor...?!
Facilmente! por!pouco!tempo!
Nada!
!
0!
1!
2!
!
H5!
Durante! o! último) mês,) o! período! em! que!
Menos!de!2!
2!semanas!ou!
ficou!realmente!triste!durou:!
semanas!
mais!
!
0!
1!
!
!
"Se"H1#=#“Sim”#e#se#H2#=#“Sim”#e#se#H3#=#“Sim”,"então"complete"o"item"para"Depressão"
na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

H7!

!
!
H8!

!
H9!

!
H10!

!
!
H11!
!
!
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No!último)mês,)!houve!períodos!em!que!
[Nome]!tornouRse!malRhumorado/a!ou!
irritado/a!de!um!modo!diferente!do!que!
costuma!ser?!!
!
!
!
!
!
!
!
Durante!)o)último)mês,)!houve!algum!período!
em!que!ele/a!esteve!muito!irritável!durante!
praticamente!todos!os!dias?!

!
Não!
0!

!!!!!!!!!!H13!

Durante!este!período!quando!ele/a!ficou!malR
humorado/a!ou!irritado/a,!isto!durava!a!
maior!parte!do!dia?!
(ou!seja,!ficava!mais!horas!por!dia!malR
humorado/a!ou!irritado/a!do!que!bem)!
!A!irritabilidade!melhorou!com!
determinadas!atividades,!como!a!
visita!de!amigos,!ou!com!alguma!
outra!coisa?!

!
Facilmente!
!
0!

Durante!o!último)mês,)!o!período!em!que!
ficou!realmente!irritável!durou:!!

!
Sim!
1!

!

!!!!!H18!

!
Não!
0!

!
Sim!
1!

!
Não!
!
0!

!
Sim!
!
1!

Com!dificuldade/!
por!pouco!tempo!
!
1!

Menos!de!2!
semanas!
0!

!
Nada!
!
2!

2!semanas!ou!
mais!
1!

"
Se"H7#=#“Sim”#e#se#H8#=#“#Sim”#e#se#H9#=#“#Sim”,"então"completes"o"item"para"
Irritabilidade"na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
H13!

!
!
!
!
!
!
H14!

)
H15!

231!

No!último)mês,)!houve!períodos!em!que!
[Nome]!perdeu!o!interesse!por!todas!as!
coisas,!ou!quase!todas,!que!ele/a!
normalmente!tem!prazer!em!fazer?!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
Não!
!
0!

!
!!!!Regra!de! !
!!!!!!!!!!!!!continuação!
!
!!!!de!H18!

!
Sim!
!
1!

!!!!!H14!

Durante!o!último)mês,)!houve!algum!
período!em!que!esta!falta!de!interesse!
esteve!presente!praticamente!todos!os!
dias?))

!
Não!
0!

!
Sim!
1!

Durante!estes!dias!quando!ele/a!perdeu!o!
interesse!pelas!coisas,!isto!durava!a!maior!
parte!do!dia?!
(ou!seja,!ficava!mais!horas!por!dia!sem!
interesse!pelas!coisas!do!que!bem))

!
Não!
!
0!
!

!
Sim!
!
1!
!

!
H16! Durante!as!últimas)4)semanas,)esta!perda!
Menos!de!2!
2!semanas!ou!
de!interesse!durou:!!
semanas!
mais!
!
0!
1!
!
H17! Se#depressão#ou#irritabilidade#foi#assinalada"pergunte:"
"
A!perda!de!interesse!ocorreu!durante!o!
!
!
mesmo!período!em!que!ele/a!esteve!
Não!
Sim!
desanimado/a!ou!irritável!na!maior!parte!do!
0!
1!
tempo?!
!
Se"H13#=#“Sim”#e#se#H14#=#“Sim”,"então"complete"o"item"para"Perda#de#Interesse"na"
lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"
"
"
"
"
"
"

!
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"
H18! Se"depressão,#Irritabilidade#ou#perda#de#Interesse"foram"marcadas"na"lista"de"
checagem"em"M1"(p.55),"então"continue."Caso"contrário,"pule"para"H22."
"
"
Durante! o! período! em! que! [Nome]! esteve!
Não!
Sim!
desanimado/a!irritável!ou!sem!interesse...!
!
!
!
0!
1!
a) Ele/a! ficou! sem! energia! ou! parecia! cansado/a! o!
!
!
tempo!todo?!
0!
1!
b) Ele/a!teve!alguma!mudança!no!seu!apetite,!para!mais!
0!
1!
ou!para!menos?!
!
!
c) Ele/a!perdeu!ou!ganhou!muito!peso?!
0!
1!
d) Ele/a! tinha! dificuldade! para! adormecer! ou!
0!
1!
permanecer!dormindo?!
!
!
e) Ele/a!passou!a!dormir!demais?!
0!
1!
f) Houve! algum! período! em! que! ele/a! ficou! agitado/a!
!
!
ou!inquieto!a!maior!parte!do!tempo?!
0!
1!
g) Houve! algum! período! em! que! ele/a! sentiuRse!
!
desvalorizado/a! ou! culpado/a! sem! motivo! na! maior!
!
!
parte!do!tempo?!
0!
1!
h) Houve! algum! período! em! que! ele/a! teve! dificuldade!
0!
1!
para!concentrarRse!ou!pensar!claramente?!
i) Ele/a!pensava!muito!em!morte?!
0!
1!
j) Ele/a!alguma!vez!falou!em!ferirRse!ou!matarRse?!
0!
1!
k) Ele/a!alguma!vez!tentou!ferirRse!ou!matarRse?!
!
H18L! Durante! toda! a! sua! vida,! alguma! vez! ele/a! tentou!
Não!
Sim!
ferirRse!ou!matarRse?!
0!
1!
!
!
H19! Quanto! que! a! tristeza,! irritabilidade! ou!
!
Um!
!
ExtremaR!
perda!de!interesse!aborreceram!ou!incomodaram!
Nada!
pouco!
Muito!
mente!
ele/a?!
0!
1!
2!
3!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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H!20!!Quanto!a!tristeza,!irritabilidade!ou!perda!de!interesse!dele(a)!têm!interferido!no!
(as)...!
!

Nada!

Um!Pouco! Muito! Extremamente!

a) Dia!a!dia!em!casa!

!

!

!

!

b) Amizades!

!

!

!

!

c) Aprendizado!escolar!

!

!

!

!

d) Atividades!de!lazer!

!

!

!

!

!
H!21!!Esta!tristeza,!irritabilidade!ou!
perda!de!interesse!é!um!peso!para!

Nada!
!

Um!Pouco! Muito! Extremamente!
!

!

!

você!ou!para!a!família!como!um!todo?!
!
Pule"para"seção"J.!Não)pergunte!H22)a)H24!se"você"já"perguntou"H18"i"a"H18"l"
!
Auto2agressão)
)
!H22!Durante!as!últimas)4)semanas:)
Não!

!

Sim!

Ele!alguma!vez!falou!em!ferir!ou!matarRse?!

)

)

Ele!alguma!vez!tentou!ferir!ou!matarRse?!

)

)

)
)
Durante!toda!a!vida!dele,!alguma!vez!ele!tentou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)
!ferir!ou!matarRse?!
!
Se"H"22"="“Sim”"ou"se"H"23"="“Sim”"ou"se"H"24="“Sim”’,"então"complete"o"item"para"
Auto<agressão"na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"e"responda"a"questão"abaixo:"
"
Ajudaria!se!a!Sra!pudesse!falar!um!pouco!mais!sobre!quando!<Nome>!feriu!ou!
machucouRse!deliberadamente!ou!falou!sobre!isto."

!
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Seção)H)))Depressão)))))))))Questões)Abertas)
Por)favor,)nos)descreva)o)humor)e)interesse)pelas)coisas)de)<Nome>)da)forma)mais)
completa)possível,)com)suas)próprias)palavras.)
1)!Por!favor,!descreva!o!humor!de!<Nome>!(tristeza,!irritabilidade)!e!o!nível!de!
interesse!dele(a)!pelas!coisas.!

)
)
)
)
2)!O!que!mais!mudou!ao!mesmo!tempo!que!o!humor!e!o!nível!de!interesse?!Se!
relevante,!comente!sobre!apetite,!sono,!energia!para!fazer!as!coisas,!autoconfiança,!
culpa!excessiva,!falta!de!esperança!sobre!o!futuro,!pensamentos!sobre!morte,!autoR
agressão,!etc.!
!
!
)
3)!Durante!o!último)mês,!quanto!tempo!ele(a)!passou!deste!jeito?!!
!
!
!
4)!Durante!o!último!mês,!qual!a!gravidade!das!dificuldades!quando!elas!estavam!
piores?!
!

)
)

!
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5)!Quando!começou!este!episódio!de!tristeza!(estar!"para!baixo"),!irritabilidade!ou!
perda!de!interesse?!
!
!

)
6)!O!que!você!acha!que!provocou!(desencadeou)!este!episódio?!
!
!
!
7)!Ele(a)!já!teve!episódios!semelhantes!no!passado?!Se!sim,!por!favor,!descreva.!
!
)
)
8)!Ele(a)!já!teve!episódios!no!passado!quando!ficou!com!o!humor!"para!cima"!
(eufórico)!ao!invés!de!"para!baixo"?!Se!sim,!por!favor,!descreva.!
)
)
9)!O!humor!ou!perda!de!interesse!está!interferindo!com!a!qualidade!de!vida!dele(a)?!
Se!sim,!como?!!
)
)
10)!A!Sra!já!tentou!fazer!algo!sobre!o!humor!dele(a)!ou!a!perda!de!interesse?!Se!sim,!
por!favor,!descreva!o!que!a!Sra!já!tentou!fazer,qualquer!tipo!de!ajuda!que!a!Sra!
recebeu!e!se!esta!ajuda!fez!alguma!diferença.!

)
)

!
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Seção)J)))Atenção)e)Atividade)
Esta! seção! da! entrevista! é! sobre! o! nível! de! atividades! e! de! concentração! de! [Nome]! durante! os!
últimos)6)meses.!Quase!todas!as!crianças!são!“hiperativas”!ou!perdem!a!concentração!às!vezes,!mas!
o! que! gostaríamos! de! saber! é! como! [Nome]! é,! comparando/a! a! outras! crianças! da! mesma! idade.!
Estamos!interessados!em!saber!como![nome]!é!geralmente,!e!não!em!um!dia!fora!da!rotina.!

J1!
Para!a!idade!dele/a,!você!acha!que![Nome]!
tem,! com! certeza,! algum! problema! relacionado!
com! “hiperatividade”! (ex.:! ser! muito! agitado/a)!
ou!falta!de!concentração?!

!
Não!
0!

!
Sim!
1!

Se" J1# =# “Sim”" ou" se" pontos" para" hiperatividade" (SDQ)# for# ≥# 6," então" continue." Caso"
contrário,"pule"para"seção"K."
!
J2!
Durante! os! últimos) 6) meses) e! comparando! a!
outras!crianças!da!mesma!idade...!
)
a) Ele/a!é!inquieto/a?!
b) É! difícil! para! ele/a! ficar! sentado/a! por! muito!
tempo?!
c) Ele/a! fica! correndo! ou! subindo! em! cima! das!
coisas!quando!não!deveria?!
d) É! difícil! para! ele/a! brincar! ou! participar! de!
atividades!de!lazer!sem!fazer!muito!barulho?!
e) Quando! ele/a! está! correndo! ou! brincando! de!
forma!agitada!é!difícil!de!ser!acalmado?!
!
!
J3!
Durante!os!últimos)6)meses)!e!comparando!a!
outras!crianças!da!mesma!idade...!
a) Ele/a!frequentemente!responde!rapidamente!sem!
chegar!a!ouvir!a!pergunta!até!o!fim?!
b) É!difícil!para!ele/a!esperar!a!sua!vez!em!atividades!
de!grupo!ou!na!sala!de!aula?!
c) Ele/a!frequentemente!intrometeRse!na!conversa!ou!
na!brincadeira!dos!outros?!
d) Ele/a!frequentemente!continua!falando!mesmo!se!
lhe!pedirem!para!parar,!ou!se!ninguém!estiver!
ouvindo?!
!
!

Não!mais!
que!os!
outros!

Um!pouco! Muito!mais!
mais!que!
que!os!
os!outros!
outros!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

!

!

!

0!

1!

2!

!
0!
!
0!

!
1!
!
1!

!
2!
!
2!

Não!mais!
que!os!
outros!
0!

Um!pouco!
mais!que!
os!outros!
1!

Muito!mais!
que!os!
outros!
2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

!
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!
J4! Durante!os!últimos)6)meses,)e!comparando!a!
Não!mais! Um!pouco! Muito!mais!
outras!crianças!da!mesma!idade...!
que!os!
mais!que!
que!os!
outros!
os!outros!
outros!
!
!
!
!
a) Ele/a!frequentemente!faz!coisas!erradas!por!
falta!de!cuidado!ou!por!não!conseguir!prestar!
0!
1!
2!
atenção?!
b) Ele/a!frequentemente!parece!perder!o!
0!
1!
2!
interesse!no!que!está!fazendo?!
0!
1!
2!
c) Ele/a!frequentemente!não!ouve!o!que!as!
pessoas!lhe!falam?!
!
!
!
d) Ele/a!frequentemente!não!termina!um!
trabalho!de!maneira!apropriada!por!pressa!ou!
0!
1!
2!
por!já!ter!iniciado!outra!tarefa?!
0!
1!
2!
e) É!difícil!para!ele/a!organizarRse!para!fazer!
alguma!coisa?!
!
!
!
f) Ele/a!frequentemente!tenta!livrarRse!de!coisas!
nas!quais!ele!tenha!que!pensar!para!fazer,!
0!
1!
2!
como!dever!de!casa?!
!
!
!
g) Ele/a!frequentemente!perde!coisas!que!
seriam!necessárias!para!a!escola!ou!outras!
0!
1!
2!
atividades?!
0!
1!
2!
h) Ele/a!distraiRse!facilmente?!
0!
1!
2!
i) Ele/a!frequentemente!se!esquece!!de!coisas?!
!
J5! A!professora!de![Nome]!queixouRse!durante!os!últimos)6)meses)de!problemas!
com:!
Não!ou!não!
Um!
Muito!
!
se!aplica!
pouco!
a) Inquietação,!impaciência!ou!hiperatividade!
0!
1!
2!
b) Pouca!concentração!ou!fácil!distração!
c) Agir!sem!pensar!no!que!está!fazendo,!
0!
1!
2!
intrometerRse,!não!esperar!a!sua!vez!
0!
1!
2!
!
Se"Um#ou#mais"itens"em"J2,"J3"ou"J4"tiverem"sido"respondidos"com"“Muito#mais#que#
os#outros”,"então"complete"o"item"para"Hiperatividade"na"lista"de"checagem"em"
M1"(p.74)"e"continue#com#J6."Caso"contrário,"pule"para"seção#K"
"
"
"
"
"

!
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!
!
J6! As!dificuldades!de![Nome]!com!atividade!ou!
Não!
Sim!
concentração!estão!presentes!por,!no!mínimo,!
0!
1!
6)meses?)
)
J7! Quantos!anos!ele/a!tinha!quando!estas!dificuldades!
!com!atividade!ou!concentração!começaram?! !
!
!
!
anos!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!inteiros!
(Se"sempre"ou"desde"o"nascimento,"marque"“0”)"
"
"
!
(Se"não"tiver"certeza"ou"não"puder"ter"um"bom"palpite,"coloque"“"?"”)"
!
!
Um!
!
ExtremaR!
J8! Quanto!às!dificuldades!com!atividade!ou!
Nada!
pouco! Muito!
mente!
concentração!aborreceram!ou!incomodaram!
0!
1!
2!
3!
ele/a?!
!
!
J9!! Quanto!às!dificuldades!dele/a!com!
!
Um!
!
ExtremaR!
atividade!ou!concentração!têm!interferido!
pouco! Muito!
Nada!
mente!
no/as...!
!
0!
1!
2!
3!
a) DiaRaRdia!em!casa!
0!
1!
2!
3!
b) Amizades!
0!
1!
2!
3!
c) Aprendizado!escolar!
0!
1!
2!
3!
d) Atividades!de!lazer!
!
!
J10!!!!!!!!!Estas!dificuldades!com!atividade!ou!
!
Um!
!
ExtremaR!
concentração!são!um!peso!para!a!Sra!ou!para!
Nada!
pouco! Muito!
mente!
a!família!como!um!todo?!
0!
1!
2!
3!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Seção)J)))–)))Hiperatividade))2)))Questões)Abertas)
Por)favor,)descreva)o)nível)de)atividade)e)atenção)de)<Nome>)da)forma)
mais)completa)possível,)com)suas)próprias)palavras.)
1)!Por!favor,!descreva!as!dificuldades!que!<Nome>!tem!sobre!hiperatividade,!falta!de!
atenção!ou!impulsividade.!

)
)
)
)
2)!Com!qual!freqüência!o!grau!de!agitação!dele(a)!ou!a!falta!de!atenção!geram!
dificuldades?!
!
!
!
!
3)!Qual!a!gravidade!das!dificuldades!quando!elas!estão!piores?!!
!
!
!
!
4)!Há!quanto!tempo!ele(a)!tem!estado!assim?!

)
!

!
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5)!A!agitação!ou!a!falta!de!atenção!estão!interferindo!com!a!qualidade!de!vida!dele(a)?!
Se!sim,!como?!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
6)!A!Sra!já!tentou!fazer!algo!sobre!a!agitação!ou!a!falta!de!atenção!dele(a)?!Se!sim,!por!
favor,!descreva!o!que!a!Sra!já!tentou!fazer,!qualquer!tipo!de!ajuda!que!a!Sra!tenha!
recebido!e!se!esta!ajuda!fez!alguma!diferença!

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

!
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Seção)K)))))))))Comportamentos)Desagradáveis)e)Difíceis)
Esta!próxima!seção!da!entrevista!é!sobre!comportamento.!Quase!todas!as!crianças!
são!desagradáveis!e!difíceis!em!alguns!momentos!–!não!fazendo!o!que!lhes!é!dito,!
ficando!irritadas!ou!incomodando!aos!outros!de!propósito,!tendo!crises!de!birra!e!
assim! por! diante...! O! que! gostaríamos! de! saber! é! como! [Nome]! é! comparado/a!
com! outras! crianças! da! mesma! idade.! Estamos! interessados! em! saber! como!
[Nome]!é!geralmente,!e!não!em!um!dia!fora!da!rotina.!
!
Menos!
!
Mais!
K1! Pensando!em!relação!aos!últimos)6)
inadequado!
!
inadequado!
meses,!como!é!comportamento!de!
ou!difícil!que!
Como!os! ou!difícil!que!
[Nome]!comparado!aos!de!outras!
os!outros!
outros!
os!outros!
crianças!da!mesma!idade?!
0!
1!
2!
!
Se"K1#=#“mais#inadequado#ou#difícil#que#a#média”"ou"se"pontos"para"conduta"(SDQ)#
for#≥#3,#então"continue."Caso"contrário,"pule"para"seção"P."
!
Algumas"crianças"são"desagradáveis"ou"irritantes"com"apenas"uma"pessoa"–"talvez"
com" a" Sra" ou" com" algum" irmão" ou" irmã." Outras" crianças" são" problemáticas" com"
vários" adultos" ou" crianças." As" perguntas" seguintes" são" sobre" [Nome]" em" geral," e"
não"somente"sobre"seu"comportamento"com"relação"a"uma"pessoa"específica."
!
K2! Durante!os!últimos)6)meses!e!comparando!a!
outras!crianças!da!mesma!idade,!
!
a) Ele/a!teve!crises!de!raiva!com!frequência?!
b) Ele/a!discutiu!com!adultos!frequentemente?!
c) Com!frequência,!não!obedeceu!ordens!ou!
recusouRse!a!fazer!o!que!pediam?!
d) Com!frequência,!ele/a!pareceu!fazer!coisas!
para!irritar!outras!pessoas!propositadamente?!
e) Culpou!outras!pessoas!pelos!seus!próprios!
erros!ou!maus!comportamentos!com!
frequência?!
f) Esteve!sensível!e!irritavaRse!facilmente!com!
frequência?!
g) Frequentemente!ficou!brabo/a!e!magoado/a?!
h) Foi!malvado/a!com!frequência?!
i) Frequentemente!tentou!se!vingar!dos!outros?!!

Não!mais!que!
os!outros!

Muito!mais!
que!os!outros!

0!
0!

Um!pouco!
mais!que!os!
outros!
1!
1!

0!
!
0!

!
1!
!
1!

!
2!
!
2!

!
0!

!
1!

!
2!

!
0!
0!
0!
0!

!
1!
1!
1!
1!

!
2!
2!
2!
2!

!

2!
2!

!

!
Se" em" qualquer" um" dos" itens" em" K2" a" resposta" for" “Muito# mais# que# os# outros”,"
então" complete" o" item" para" Comportamento" Desagradável" na" lista" de" checagem"
em"M1"(p.74)"e"continues"com"K3."Caso"contrário,"pule"para"K8."

!
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K3! Durante!os!últimos)6)meses,)!as!professoras! Não!ou!não! Só!um! DefinitivaR!
de![Nome]!reclamaram!de!problemas!com!este!
se!aplica!
pouco!
mente!
tipo!de!comportamento!em!classe?!
0!
1!
2!
!
!
Não!
Sim!
K4! [Nome]! tem! tido! este! comportamento!
0!
1!
inadequado!ou!difícil!por,!no!mínimo,!6)meses?)
!
)
K5! Quantos!anos!ele/a!tinha!quando!este!tipo!de!!
comportamento!inadequado!ou!difícil!começou?!
!
!
Anos!inteiros!
!
(Se"sempre"ou"desde"o"nascimento,"marque"“0”)"
(Se"não"tiver"certeza"ou"não"puder"ter"um"bom"palpite,"coloque"“?”)"
!
K6! !Quanto!
este!
comportamento!
inadequado! ou! difícil! tem! interferido! !
Um!
!
ExtremaR!
no/as...!
Não!
pouco!
Muito!
mente!
!
!
!
!
!
a) DiaRaRdia!em!casa!
0!
1!
2!
3!
b) Amizades!
0!
1!
2!
3!
c) Aprendizado!escolar!
0!
1!
2!
3!
d) Atividades!de!lazer!
0!
1!
2!
3!
!
!
K7! Este! comportamento! inadequado! ou! !
Um!
!
ExtremaR!
difícil! é! um! peso! para! a! Sra! ou! para! Não!
pouco!
Muito!
mente!
família!como!um!todo?!
0!
1!
2!
3!
!
!
!
!
Continue#com#K8#
"
"
"
"
"
"
"
"

!
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Seção)K))
K8)Comportamentos)que,)às)vezes,)colocam)as)crianças)em)situações)
difíceis)
Agora!nós!vamos!perguntar!sobre!comportamentos!que,!às!vezes,!colocam!as!crianças!em!
situações! difíceis,! incluindo! comportamentos! perigosos,! agressivos! ou! antiRsociais.! Por!
favor,!responda!pensando!no!comportamento!de!<Nome>!durante!os!últimos)6212)meses.!!
!

Pelo!que!você!sabe:!

Não!

Foi!
verdadeiro!
Verdadeiro! de!7!a!12!
nos!
meses!
Talvez!
últimos!6! atrás,!mas!
meses!
não!é!mais!
desde!
então!

!
!
!
!
Com!freqüência,!ele!mente!para!conseguir!
0!
1!
2!
3!
o!que!quer!ou!para!se!livrar!de!algum!
problema?!
!
!
!
!
Ele!inicia!brigas!com!freqüência?!(Que!não!
0!
1!
2!
3!
com!os!irmãos)!
!
!
!
!
!
0!
1!
2!
3!
Ele!maltrata!pessoas!freqüentemente?!
!
!
!
!
Freqüentemente,!ele!fica!fora!de!casa!até!
0!
1!
2!
3!
muito!mais!tarde!do!que!deveria?!
!
!
!
!
Ele!rouba!coisas!de!casa,!de!outras!
!
!
!
!
pessoas,!de!lojas!ou!da!escola!
0!
1!
2!
3!
freqüentemente?!(Não!considere!coisas!de!
valor!trivial!como!roubar!um!lápis!do!
irmão)!
!
!
!
!
Ele!já!fugiu!de!casa!mais!de!uma!vez!ou!já!
0!
1!
2!
3!
ficou!fora!de!casa!a!noite!toda!sem!
!
permissão?!
0!
1!
2!
3!
Ele!mata!aulas!com!freqüência?!
Se"em"qualquer"um"dos"itens"em"K8#a"resposta"for"“’Verdadeiro#nos#últimos#6#meses#
ou#Foi)verdadeiro)de)7)a)12)meses)atrás,)mas)não)é)mais)desde)então”,"então"assinale"
“’Sim”# em# M1K2" para" Comportamento" Difícil" na" lista" de" checagem" em" M1" (p.74)" e"
continue"com"K10,#caso"contrario"pule"para"seção"P#"

K9)–!não#se#aplica#nesta#pesquisa#para#COORTE#2004#(para#maiores#de#13#anos)#

!
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K10) 2) Somente# continue# se# Comportamentos" Desagradáveis" ou" Difíceis" tiverem" sido"
marcados"nos"quadrados"na"lista"de"checagem"em"M1."Caso"contrário,"pule#para#seção#P.#
#
Eu! gostaria! de! perguntarRlhe! agora! sobre! uma! lista! de! comportamentos! menos! comuns.! Eu!
tenho!que!fazer!todas!as!perguntas!para!todas!as!pessoas,!mesmo!que!elas!provavelmente!não!
se!apliquem.!
!
Pelo! que! você! sabe,! algumas! das! seguintes! coisas! aconteceu! ao! menos! uma! vez! durante! os!
últimos)6)a)12)meses:)
!
Não

Verdadeiro
nos últimos
6 meses

a) !Ele(a)!usou!uma!arma!ou!algo!que!possa!ter!ferido!
alguém?!
b) Ele(a)!já!machucou!alguém!ou!foi!fisicamente!cruel?!!(Ex:"
amarrou,"cortou"ou"queimou"alguém)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c) Ele(a)!já!foi!cruel!com!pássaros!ou!animais?!
d) Ele(a)!já!começou!um!incêndio!propositadamente?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Isto"se"aplica"apenas"se"ele(a)"teve"a"intenção"de"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
causar"um"grave"dano."Esta"pergunta"não"é"sobre"fazer"
fogueiras"ou"colocar"fogo"em"alguns"papéis)!
e)!Ele(a)!já!destruiu!algo!de!outra!pessoa!propositadamente?!
(Esta"pergunta"não"é"sobre"pôr"fogo"em"alguma"coisa"ou"
destruir"algo"como"o"desenho"da"irmã."A"pergunta"é"sobre"atos"
de"vandalismo,"como"quebrar"janelas"de"carros""ou"vandalismo"
na"escola)!
f)

!Ele(a)!já!esteve!envolvido!em!roubos!nas!ruas,!!p.ex.!
roubar!rádio!de!carro!ou!dinheiro!de!alguém?!

g) Ele(a)!já!forçou!alguém!a!ter!atividade!sexual!contra!a!
vontade?!
h) Ele(a)!já!arrombou!alguma!casa,!prédio!ou!carro?!

Se"em"qualquer"um"dos"itens"em"K10"a"resposta"for"“Verdadeiro#nos#últimos#6"
meses”","então"assinale"“Sim”"em"M1K2"para"Comportamento"Difícil"na"lista"de"
checagem"em"M1"(p.74)""

Foi
verdadeiro de
7 a 12 meses
atrás, mas não
é mais desde
então

!
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"
Não!ou!não!
Sim!
K11"
Os! professores! de! [Nome]! reclamaram! de!
se!aplica!
problemas! devido! a! este! tipo! de! comportamento!
0!
1!
durante!os!últimos)6)meses?)
!
K11AA! Estes! comportamentos! difíceis! estiveram!
Não!
Sim!
presentes!por,!no!mínimo,)6)meses?)
0!
1!
!
K11A!
Alguma!vez!ele/a!já!teve!problemas!com!a!
Não!
Sim!
polícia?!
0!
1!
Se" “Sim”," irá" nos" ajudar" muito" ouvir" mais" sobre" o"
motivo"de"[Nome]"“ter"tido"problemas"com"a"polícia”."
......................................................................................................................................
.........................................................................................................................!
!
Se" K11A" =" “Sim”," então" complete" o" item" “Problema" com" a" polícia”" na" lista" de"
checagem"em"M1"(p.74)"
!
Se"Comportamento"Difícil"tiver"sido"marcado"na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74),"
então"continue."Caso"contrário,"pule"para"seção"P."
"
"
K12!
Quanto!
que!
o!
comportamento! difícil! de! [Nome! tem! !
Um!
!
ExtremaR!
interferido!no/as...!
Não!
pouco!
Muito!
Mente!
!
!
!
!
!
a) DiaRaRdia!em!casa!
0!
1!
2!
3!
b) Amizades!
0!
1!
2!
3!
c) Aprendizado!escolar!
0!
1!
2!
3!
d) Atividades!de!lazer!
0!
1!
2!
3!
!
!
!
K13!
O! comportamento! difícil! !
Um!
!
ExtremaR!
dele/a!é!um!peso!para!a!Sra!ou!para!a! Não!
pouco!
Muito!
Mente!
família!como!um!todo?!
0!
1!
2!
3!
!

)
)
)

!
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Seção)K))))))))))))))))))))))))Questões)Abertas)
Por)favor,)descreva)os)comportamentos)difíceis)e)problemáticos)do(a))
<Nome>)da)forma)mais)completa)possível,)com)suas)próprias)palavras.)
1)!Por!favor,!descreva!os!comportamentos!desagradáveis!ou!difíceis!de!<Nome>.!
!
!
!
!
!
!
2)!Com!qual!freqüência!estes!comportamentos!levam!a!dificuldades?!
!

!
!
!
!
!
3)!Qual!a!gravidade!das!dificuldades!quando!elas!estão!piores?!
!
!
!
!
!
!
!
)

!
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4)!Há!quanto!tempo!ele(a)!tem!estado!assim?!
!

!
!
!
!
!
5)!Estes!comportamentos!desagradáveis!ou!difíceis!estão!interferindo!com!a!qualidade!
de!vida!dele(a)?!Se!sim,!como?!
!
!
!
!
!
!
!
!
6)!A!Sra!já!tentou!fazer!algo!sobre!o!comportamento!difícil!dele(a)?!Se!sim,!por!favor,!
descreva!o!que!a!Sra!já!tentou!fazer,!qualquer!tipo!de!ajuda!que!a!Sra!recebeu!e!se!
esta!ajuda!fez!alguma!diferença.!!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Alimentação,)Peso)e)Forma)Corporal)
P1)
!

Não)
)

Sim)
)

b) <Nome>!ficaria!envergonhado!(a)!se!as!pessoas!
soubessem!o!quanto!ele!(a)!come?)

)

)

c) <Nome>!já!provocou!vômito!(de!propósito)?)

)

)

d) Decidir!o!que!comer,!onde!comer!ou!quanto!comer,!
atrapalha!muito!a!vida!dele!(a)?)

)

)

e) Se!o!(a)!<Nome>!come!demais,!ele!(a)!se!culpa!muito?)

)

)

a) <Nome>!!já!se!achou!gordo!(a),!mesmo!quando!as!pessoas!
diziam!a!ele!(a)!que!!estava!muito!magro!(a)?)

Se"um"dos"itens"em"P1"tiver"obtido"a"resposta"“Sim”,#então"continue"esta"seção."Caso"
contrário,"pule"para"seção"Q#"

Altura)e)peso)de)<Nome>)
As!próximas!perguntas!são!sobre!altura!e!peso.!Se!você!não!sabe!a!resposta!exata,!
uma)resposta)que)está)mais)ou)menos)correta)é)de)maior)utilidade)para)nós)do)que)
nenhuma)resposta.!
!
P2a) !Qual!a!altura!de!<Nome>?!
"
Por"favor,"responda"a"esta"pergunta"utilizando"o"valor"mais"aproximado"em"
centímetros,"usando"apenas"números"inteiros"(p."ex.,"digitando""151""ao"invés"de"
"cento"e"cinqüenta"e"um""ou""150,7").!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!cm!
!

A!altura!é:!
!
!
!
!

correta!(ou!quase!correta)!
um!bom!palpite!
um!palpite!incerto!
Eu!não!consigo!nem!fornecer!uma!altura!
aproximada!

!
!
!
!
!

!
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P2)b) Quanto!o!(a)!<Nome>!pesa!hoje!em!dia?!
"
Por" favor," responda" a" esta" pergunta" utilizando" o" valor" mais" aproximado" em"
quilogramas," usando" apenas" números" inteiros" (p." ex.," digitando" "59"" ao" invés" de"
"cinqüenta"e"nove""ou""58,7")."
"
"
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kg!
!
O!peso!é:!
!
!

correto!(ou!quase!correto)!

!

um!bom!palpite!

!

um!palpite!incerto!

!

Eu!não!consigo!nem!fornecer!um!peso!aproximado!

!

P2c!Qual!foi!o!menor)peso!dele!(a)!nos!últimos!doze!meses?!
"
Por" favor," responda" a" esta" pergunta" utilizando" o" valor" mais" aproximado" em"
quilogramas," usando" apenas" números" inteiros" (p." ex.," digitando" "59"" ao" invés" de"
"cinqüenta"
e"
nove""
ou"
"58,7").!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kg!
!
O!peso!é:!
!

correto!(ou!quase!correto)!

!

um!bom!palpite!

!

um!palpite!incerto!

!

Eu!não!consigo!nem!fornecer!um!peso!aproximado!

!
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P2d)

Qual!o!maior)peso!que!ele!(a)!já!teve?!

"
Por" favor," responda" a" esta" pergunta" utilizando" o" valor" mais" aproximado" em"
quilogramas," usando" apenas" números" inteiros" (p." ex.," digitando" "59"" ao" invés" de"
"cinqüenta"
e"
nove""
ou"
"58,7").!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kg!
!
!
!
correto!(ou!quase!correto)!
!

um!bom!palpite!

!

um!palpite!incerto!

!

Eu!não!consigo!nem!fornecer!um!peso!aproximado!

!
P3! A! Sra! descreveria! o/a!
[Nome]! hoje! em! dia! como!
muito! magro/a,! magro/a,!
normal,!
gordinho!
ou!
gordo/a?!
! !
!
!
!
!
P4! Comparando! como! ele/a!
está! este! ano! com! como!
ele/a!foi!nos!anos!anteriores,!
você!diria!que!ele/a...!
!
!
!
!
P5! Hoje,! o/a! próprio/a!
[Nome}!se!descreveria!como!
muito! magro/a,! magro,!
normal,! gordinho/a! ou!
gordo/a?!
!

Muito!
!
!
!
magro/a! Magro/a! Normal! Gordinho/a!
0!
1!
2!
3!

!

!!!P4!

Era!ainda!
mais!
magro/a!
nos!anos!
anteriores!
0!

!

!

!
Gordo/a!
4!

!!!Vá!direto!para!P5!

!
Está!um!pouco! Está!muito!
Sempre! mais!magro/a! mais!magro/a!
foi!
este!ano!que! este!ano!que!
magro/a!
nos!anos!
nos!anos!
assim!
anteriores!
anteriores!
1!
2!
3!

Muito!
!
!
magro/a! Magro/a! Normal!
0!
1!
2!

!
Gordinho/a!
3!

!
Gordo/a!
4!

!
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Se" P3# =# “# Muito# magro/a”# ou# P5# =# “# Muito# magro/a”," então" assinale" o" item"
“Muito#magro/a”"na"lista"de"checagem"em"M1"(p.74)"
!
P6! A! Sra! ou! outras! pessoas! –! resto! da! família,! um!
!
!
amigo,! um! médico! –! têm! estado! muito! preocupados!
Não!
Sim!
que!o!peso!do/a![Nome]!esteja!atrapalhando!a!saúde!
0!
1!
física!dele/a?!
!

!

P7! O! que! o/a! [Nome]! pensa?! Ele/a! acha! que! o! peso!
Não!
Sim!
dele/a!tem!atrapalhado!a!saúde!física!dele/a?!
0!
1!
!
P8! O/A! [Nome]! tem! medo! de! ganhar! peso! ou!
Não!
Um!
Muito!
ficar!gordo/a?!
pouco!
!
0!
1!
2!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
P10! !
!!!!!!P9!
!
P9! A!ideia!de!ganhar!peso!ou!ficar!gordo!apavora!o/a!
Não!
Sim!
[Nome]!de!verdade?!
0!
1!
!
!
!
P10!
Se!o!médico!dissesse!a!ele/a!que!
Fácil!
Difícil!
Impossível!
teria! que! ganhar! dois! quilos,! seria! fácil,!
!
!
!
difícil! ou! impossível! o/a! [Nome]! aceitar!
0!
1!
2!
isso?!
(Se" a" criança" tem" problemas" físicos" que" torna" difícil" para" ela" ganhar" peso," a"
pergunta"é"se"ela"tentaria"ganhar"peso"e"não"se"ela"conseguiria"de"fato)"
"
P11!
O/A! [Nome]! tenta! não! comer! coisas!
Não!
Um!
Muito!
que!engordam?!!
pouco!
!
0!
1!
2!
)
) )
)
)
)
) )
)
)
)
)
)
)
!!!!!!!!!P13!
!
!!P12!
P12) E! ele/a! consegue?! (evitar! Nunca! Algumas! A!maior! Sempre!
comidas!que!engordam)!
vezes!
parte!das!
!
vezes!
!
0!
1!
2!
3!

!
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P13!
O/A! [Nome]! gasta! muito! tempo!
Não!
Sim!
pensando!em!comida?!
0!
1!
P14!
Algumas! pessoas! contam! que! elas! têm!
um!desejo!muito!grande!por!comida,!e!que!este!desejo!é!tão!difícil!de!resistir,!que!
é! como! um! dependente! de! álcool! ou! drogas! se! sente! em! relação! a! álcool! ou!
drogas.!
! !
O/a! [Nome}! se! sente! assim! em!
Não!
Um!
Muito!
relação!à!comida?!
pouco!
!
0!
1!
2!
!
Se"P9#=#“#Sim”"ou"P10#=#“Impossível”"ou"P14#=#“Muito”,"então"assinale"o"item"“Se"
preocupa"com"peso"e"comida”"na"lista"de"checagem"em"M1(p.74)."
!
P15!
Algumas! pessoas! perdem! o! controle! sobre! o! que! comem! e! aí! comem!
muita! comida! em! pouco! tempo.! Por! exemplo,! elas! podem! abrir! a! geladeira! e!
comer! tudo! que! elas! encontram! pela! frente,! comendo! tanto! que! chegam! a! se!
sentir! mal! fisicamente.! Isso! costuma! acontecer! quando! estas! pessoas! estão!
sozinhas.!
! !
Isso!
aconteceu!
ou!
Não!
Sim!
acontece!com!o/a![Nome]?!
0!
1!
!
!
! !
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!P18!
Marque!“Perder)o)controle”)
! !
!
!
!
!
!
!
na!lista!de!checagem!em!M1!
! !
!
!
!
!
!
!
!!!!(p.74)!Continue!em!P16)
!
!
!
!
Uma!vez! Duas!vezes!por!
P16!
Nos! últimos! 3!
Não!
!
por!
semana!ou!
meses,!
com!
que!
aconteceu! Ocasionalmente! semana!
mais!
freqüência,! em! média,!
0!
1!
2!
3!
isso!tem!acontecido?!
!
!
P17!
Quando! isso! acontece,! o/a! [Nome]! tem!
Não!
Sim!
sensação!de!perder!o!controle!do!que!ele/a!come?!
0!
1!
!
P17a)!Por!favor,!descreva!o!que!e!quanto!o/a![Nome]!come!durante!uma!situação!
em!que!ele/a!come!muito.!
!
!
!

!
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!
!
P18!
Para!não!ganhar!peso!nos!últimos!3!meses!o/a![Nome}...!
!
!(Quando" a" resposta" for" “não”,"
Não!
Tenta,!mas!não!
Um!
Muito!
cheque"se"a"criança"tenta,"mas"não"
tem!permissão!
pouco!
tem"permissão)"
0!
1!
2!
3!
a) Come!menos!nas!refeições!
0!
1!
2!
3!
b) Pula!refeições!
!
!
!
!
c) Fica! sem! comer! por! várias!
0!
1!
2!
3!
horas,!como,!por!ex.,!o!dia!todo!
!
ou!maior!parte!do!dia!
!
!
!
!
d) Esconde! ou! joga! fora! alimentos!
0!
1!
2!
3!
que! outras! pessoas! dão! para!
!
ele/a!
0!
1!
2!
3!
e) Faz!mais!exercícios!
0!
1!
2!
3!
f) Provoca!vômitos!
!
!
!
!
g) Toma! remédios! com! a! ideia! de!
0!
1!
2!
3!
perder!
peso.!
Descreva:!
!
...............................................!
!
!
!
!
h) Faz! outras! coisas! (por! ex.,! não!
0!
1!
2!
3!
tomar!
insulina!
sendo!
!
diabético/a)!
!
Descreva:....................................
...............................................!
!
Se"a"resposta"para"qualquer"um"dos"itens"de"P18"foi"“Muito”,"assinale"“Evita"ganho"
de" peso”" na" lista" de" checagem" em" M1" (p.74)." Se" “Perda" de" controle”" está"
assinalado"na"lista"de"checagem,"então"siga"com"a"questão#P19."Caso"contrário,"vá"
direto"para"P20"para"as"meninas"ou"P26"para"os"meninos."
!
!
!
P19!
A! Sra! nos! contou! minutos! atrás! sobre!
Não!
Sim!
momentos! em! que! o/a! [Nome]! perde! o! controle! e!
0!
1!
come!muito.!Depois!que!isso!acontece,!ele/a!costuma!
(reduzir! o! que! come/! fazer! exercícios/! vomitar/! tomar! remédios)! para! evitar! o!
ganho!de!peso?!
!
)
)
)
)

!
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Em)meninos,)vá)direto)para)P26)
!
Não!
Sim!
P20!
A! [Nome]! menstruou! nos! últimos! 3!
0!
1!
meses?!
! !
!
! !
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!P21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P22!
!
!
!
Não!
Sim!
P21!
A![Nome]!já!teve!alguma!menstruação?!
0!
1!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!P26!
!!!!!!!!!!!P23!
!
P22!
A! [Nome]! está! tomando! pílulas! ou!
Não!
Sim!
injeções!hormonais?!(incluindo!contraceptivos)!
0!
1!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!!!!!Siga"com"P23"em"todos"
"" "
"
"
"
"
"
"
"
""""os"casos"
!
P23)! Por! favor,! descreva! como! as! menstruações! da! [Nome! têm! sido! em! geral! e!
como!elas!têm!sido!recentemente.!
!
!
!
Se"P20#foi#“Não”"e"P21#foi#“Sim”,"pergunte:"
P24)!Porque!a!Sra!acha!que!a![Nome]!não!menstruou!nos!últimos!3!meses?!
"
"
"
Se"P22#foi#“Sim”,"pergunte:"
P25)! Por! favor,! descreva! que! efeitos! pílulas! ou! injeções! hormonais! têm! na!
menstruação!da![Nome].!
!
!
!
P26!
Regra# para# pular# questões# antes# de# começar# a# P26:# Se" “Muito"
magro/a”,"“preocupa<se"com"peso"e"comida”,"“Perda"de"Controle”"ou"“Evita"ganho"
de" peso”" foram" assinalados" na" lista" de" checagem" em" M1" (p.74)," então" siga#
adiante."Caso"contrário,"pule#para"a"próxima"seção."

!
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!
! A! Sra! nos! falou! sobre! a! forma! !
Um!
!
ExtremaR!
como! o/a! [Nome]! come! e! sobre! o! Não!
pouco!
Muito!
mente!
peso! dele/a.! Quanto! a! Sra! acha! que!
0!
1!
2!
3!
essas!coisas!incomodam!ele/a?!
!
!
P27!
O!quanto!a!forma!como!o/a![nome!come!ou!a!sua!preocupação!com!seu!
peso!tem!interferido!no/as...!
!
Um!
!
ExtremaR!
!
Não!
pouco!
Muito!
mente!
a) DiaRaRdia!em!casa!
0!
1!
2!
3!
b) Amizades!

0!

1!

2!

3!

c) Aprendizado!escolar!

0!

1!

2!

3!

d) Atividades!de!lazer!

0!

1!

2!

3!

!
Não!
0!

Um!
pouco!
1!

!
Muito!
2!

ExtremaR!
mente!
3!

!
!
P28!
Essas! coisas! são! um! peso!
para!a!Sra!ou!para!a!família!como!um!
todo?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

256!

Seção)P))))))Alimentação,)Peso)e)forma)corporal)
Por! favor,! descreva! da! forma! mais! detalhada! possível,! com! suas! próprias! palavras,!
quaisquer!preocupações!a!respeito!dos!hábitos!alimentares!de!<Nome>!e!a!respeito!de!
suas!dificuldades!com!o!peso!ou!com!a!forma!do!corpo.!
1) Por!favor,!descreva!as!dificuldades!que!<Nome>!tem!hoje!com!a!comida,!peso!ou!
forma!do!corpo:!

!
!
!
!
2) As!dificuldades!com!a!comida!ou!com!o!peso!são!por!causa!de!alguma!doença?!Se!
sim,!que!doença?!
)
)
)

3) Quando!esses!problemas!começaram?!
!
!
!
!
4) Pensando!num!dia!típico,!por!favor,!me!conte!sobre!o!que!<Nome>!come,!o!que!
ele(a)!evita!comer,!limites!de!calorias!ou!regras!que!ele(a)!usa!para!decidir!o!que!
come.!

!
!
!
!

!
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5) A!forma!como!<Nome>!come!ou!a!preocupação!dele(a)!com!o!peso!tem!afetado!
outros!aspectos!da!vida!dele(a)?!
Por!exemplo,!diminuído!o!interesse!dele(a)!por!coisas!que!pessoas!da!mesma!
idade!gostam,!ou!atrapalhado!seu!relacionamento!com!a!família!ou!com!os!
amigos?!

!
!
!
!
!

6)!A!Sra,!outros!familiares!ou!<Nome>!procuraram!médico!ou!psicólogo!para!ajudáR
lo(a)!com!a!comida!ou!com!o!peso?!
Se!sim,!o!que!foi!dito!para!ele(a)?!Ajudou!<Nome>?!

!
!
!
!
!
!
7)! <Nome>! tem! tido! algum! problema! médico! relacionado! com! a! forma! como! ele(a)!
come,! com! o! peso! dele(a),! ou! com! as! formas! que! ele(a)! alterou! o! próprio! peso?!
(por! ex.! sangramentos! após! vomitar,! desmaios,! fraqueza! excessiva,! intestino! preso,!
procura!por!ProntoRSocorro,!problemas!nos!dentes.)!

!
!
!
!
!

!
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Seção)Q)))Tiques)
Não!
Sim!
Q1!!Nos! últimos) 12) meses,! o/a! [Nome]! tem!
apresentado!algum!tique!motor!(cacoete)!que!ele/a!
!
!
parecia!não!controlar!–!como!piscar!muito!os!olhos,!
0!
1!
fazer!caretas,!enrugar!o!nariz!ou!balançar!a!cabeça?!
!
Q2)Nos! últimos) 12) meses,! o/a! [Nome]! apresentou!
Não!
Sim!
algum!tique!sonoro!que!ele/a!parecia!não!controlar!
!
!
–! como! tossir,! limpar! a! garganta! ou! fungar!
0!
1!
excessivamente?!
!
Se#Q1#=#“Sim”#ou#Q2#=#“Sim”,#então#continue."Se"ambos"são"“Não”,"então"vá"para"
seção"DESENVOLVIMENTO"
"
Q3!O!que!os!médicos!chamam!de!“tiques!motores”!são!movimentos!repetitivos!e!
rápidos!que!acontecem!de!repente,!que!seguem!mais!ou!menos!o!mesmo!padrão!
toda!vez!e!que!ocorrem!sem!a!pessoa!realmente!querer.!
! Pensando!em!toda!a!vida!do/a![Nome],!ele/a!alguma!vez!apresentou!algum(s)!
dos!seguintes!movimentos!repetitivos?!
Não!
Sim!
0!
1!
a) Piscar!excessivo!dos!olhos!
0!
1!
b) Levantar!as!sombrancelhas!
!
!
c) Apertar!os!olhos!(olhar!com!as!pálpebras!parcialmente!
0!
1!
fechadas)!
0!
1!
d) Mover!os!olhos!para!cima,!para!baixo!e!para!os!lados!
e) Enrugar!o!nariz!
0!
1!
f) Abrir!as!narinas!
0!
1!
g) Fazer!bico!com!a!boca!(como!se!fosse!dar!um!beijo)!
0!
1!
h) Abrir!a!boca!amplamente!
0!
1!
i) Balançar!a!cabeça!
0!
1!
j) Fazer!caretas!
0!
1!
k) Encostar!o!queixo!no!ombro!
0!
1!
l) Esticar!o!pescoço!
0!
1!
m) Balançar!os!ombros!(subir!e!descêRlos)!
0!
1!
n) Movimentos!súbitos!de!um!braço!ou!uma!perna!
0!
1!
o) Outros!tiques!motores!(Descreva).............................!
!
!
..............................................................................!
0!
1!
"
Se"em"qualquer"um"dos"itens"em"Q3"a"resposta"for"“Sim”,"assinale"Tiques"Motores"
na" lista" de" checagem" em" M1" (p.74)" e" continue" nas" questões" seguintes," caso"
contrário,"pule"para"Q6."

!
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Q4)Algumas! vezes,! alguns! movimentos! que! parecem! tiques! são! mais! tarde!
explicados! por! outros! motivos.! Por! exemplo,! algumas! crianças! apertam! os! olhos!
porque! elas! necessitam! usar! óculos.! De! forma! semelhante,! algumas! crianças! têm!
problemas!com!o!nariz!e!com!os!olhos!por!causa!da!alergia!ao!pó.!
!
Não!
Sim!
! Você! acredita! que! algum! ou! todos! os!
0!
1!
movimentos! do/a! [Nome]! podem! ser! causados! por!
outros!motivos?!!
! !
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!Q6!
!!!!!!!!!!!!Q5!
Q5! Por! favor,! descreva! os! outros! motivos! que! podem! ter! causado! estes!
movimentos!do/a![Nome].!
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................!
Q6!Agora!nós!vamos!mudar!de!tiques!motores!para!tiques)vocais.!Esses!sons!vêm!
da!boca,!do!nariz!ou!da!garganta.!Eles!são!súbitos!e!rápidos,!eles!seguem!mais!ou!
menos! o! mesmo! padrão! o! tempo! todo! e! pode! ocorrer! sem! a! pessoa! realmente!
desejar!que!eles!ocorram.!
!
Pensando!em!toda!a!vida!do/a![Nome],!ele/a!já!apresentou!algum!tipo!de!tique!
envolvendo!algum!dos!seguintes!tipos!de!sons!repetitivos?!
!
Não!
Sim!
!
0!
1!
a) Limpar!a!garganta!
0!
1!
b) Fungar!excessivamente!
0!
1!
c) Tossir!como!um!hábito!
0!
1!
d) Fazer!o!barulho!de!engolir!
0!
1!
e) Dar!gritos!muito!agudos!
0!
1!
f) Fazer!pequenos!sons,!como!´Ah`,!´Eh`,!´Iii`!
0!
1!
g) Ruídos!de!aspiração!com!a!boca!
!
!
h) Arrotar,! não! somente! quando! está!
0!
1!
comendo!ou!bebendo!
!
!
i) Falar! uma! palavra! repetidas! vezes,! fora! de!
0!
1!
contexto!
!
!
j) Dizer! palavrões! sem! querer! e! sem! ser!
0!
1!
perturbado/a!
!
!
k) Outros!tiques!vocais!(Descreva):..................!
0!
1!
......................................................................!
"
Se"em"qualquer"um"dos"itens"em"Q6"a"resposta"for"“Sim”,"então"assinale"Tique#Vocal"na"lista"
de"checagem"em"M1"(p.74)"e"continue"nas"questões"seguintes."Caso"contrário,"pule#para#Q9.#
#

!
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Q7!
Algumas!vezes,!alguns!sons!que!parecem!tiques!são!mais!tarde!explicados!por!
outros! motivos.! Por! exemplo,! algumas! crianças! limpam! a! garganta! quando! estão!
nervosas!ou!tossem!muito,!porque!estão!com!a!garganta!inflamada,!por!causa!de!um!
resfriado!ou!de!uma!alergia.!
Não!
Sim!
!
Você! pensa! que! algum! ou! todos! os! sons! do/a!
0!
1!
[Nome]! pode(m)! ter! sido! causado(s)! por! outros!
motivos?!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!Q9!
!!!!!!!!!!!!Q8!
Q8! Por! favor,! descreva! que! outros! motivos! podem! ter! causado! estes! sons! do/a!
[Nome].!!.................................................................................................................!
............................................................................................................................................
...............................................................................................................................!
!
Regra#antes#da#questão#9:#
Somente" continue" se" Tique# Motor# ou# Tique# Vocal" tiver" sido" assinalado" na" lista" de"
checagem"em"M1."Caso"contrário,"pule"para"a"próxima"seção"(Desenvolvimento)."
"
Q9!
Os! tiques! vão! embora! quando! ele/a! está!
Não!
Sim!
dormindo?!
0!
1!
!
Q10! os! tiques,! algumas! vezes,! pioram! quando! ele/a!
Não!
Sim!
relaxa,!por!ex.,!enquanto!assiste!televisão!ou!depois!de!
0!
1!
um!dia!na!escola?!!
!
Não!
Sim!
Q11! Se! o/a! [Nome]! tentar! de! verdade,! ele/a! pode!
0!
1!
fazer!com!que!os!tiques!parem?!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!Q13!
!!!!!!!!!!!Q12!
!
Q12! Se!ele/a!usa!a!força!de!vontade!dele/a!para!manter!
!
!
os! tiques! sob! controle! por! tempo,! ele/a! tem! um! rebote!
Não!
Sim!
mais! tarde?! Por! ex.,! tem! poucos! tiques! na! presença! de!
!
!
visitas,!mas!depois!tem!uma!explosão!de!tiques!quando!as!
0!
1!
visitas!vão!embora?!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Q13! Quantos!anos!ele/a!tinha!quando!os!primeiros!tiques!!
começaram?!
!
!
!
!
!
!
!
!
Anos!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!inteiros!
(Se"sempre"ou"desde"o"nascimento,"marque"“0”)"
(Se"não"tiver"certeza"e"não"puder"ter"um"bom"palpite,"coloque"“"?"”)."
"
Q14! A!seguir,!vou!perguntar!sobre!as!semanas!ruins!para!os!tiques.!Quando!eu!falo!
de! uma! semana! ruim! para! os! tiques,! eu! me! refiro! àquela! semana! quando! os! tiques!
estão!ocorrendo!muitas!vezes!ao!dia,!na!maioria!ou!em!todos!os!dias!daquela!semana.!
!
!
No! último! ano,! o/a! [Nome]! teve! alguma! semana!
!
!
ruim!para!os!tiques?!
Não!
Sim!
"
!
!
(Opcional:)! Só! para! lembrar! que! a! pergunta! se! refere! a!
0!
1!
pelo!menos!uma!semana!em!que!ele/a!teve!tiques!muitas!
!
vezes! ao! dia,! na! maioria! ou! em! todos! os! dias! daquela!
semana.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!Vá!para!próxima! !!!!!Q15!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Seção!
!
Q15! Quando! o/a! [Nome]! começou! a! Há!menos!de! 1R11!meses! Pelo!menos!
ter! semanas! ruins! para! tiques! pela! um!mês!atrás!
atrás!
há!um!ano!
primeira!vez?!
0!
1!
2!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!Q21!
!
!!!!!!!!!!!!Q16!
!
!
!
Todas!ou!
Q16! No! último! ano,! Bem!menos!
que!a!
Cerca!de! Bem!mais!
aproximadaR!
aproximadamente,! quantas!
metade!
metade! que!metade! mente!todas!
semanas! foram! semanas!
delas!
delas!
delas!
elas!
ruins!para!tiques?!
0!
1!
2!
3!
!
!
Q17! No! último! ano,! o/a! [Nome]! chegou! a! ter! um!
Não!
Sim!
período!de!pelo!menos!4!semanas!seguidas!que!foram!
0!
1!
semanas!ruins!para!tiques?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!Q19!
!!!!!!!!!!!Q18!
!
Não!
Sim!
Q18! As! últimas! 4! semanas! foram! semanas! ruins!
para!tiques?!
0!
1!

!
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Q19! Algumas!crianças!têm!tiques!toda!semana!–!apesar!de!o!padrão!e!o!número!de!
tiques!não!ser!necessariamente!o!mesmo!em!cada!semana.!
!
!
Outras! crianças! têm! semanas! ou! meses! em! que! os! tiques! desaparecem! por!
completo.!
!
Não!
Sim!
!
No!último!ano,!o/a![Nome]!teve!algum!período!
0!
1!
sem!tique!que!durou!semanas!ou!meses?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!Q21!
!!!!!!!!!!Q20!
!
Até!2!
!
Mais!de!3!
Q20! Qual! o! período! mais! longo! sem! tique!
meses!
3!meses!
meses!
nesse!ano?!
0!
1!
2!
!
!
Q21! Quanto!
que!
os!
tiques!
!
Um!
!
ExtremaR!
incomodam!ou!aborrecem!ele/a?!
Nada!
pouco!
Muito!
Mente!
!
0!
1!
2!
3!
!
Q22! Os!tiques!dele/a!têm!interferido!
!
Um!
!
ExtremaR!
no/as...!
Nada!
pouco!
Muito!
Mente!
!
0!
1!
2!
3!
a) DiaRaRdia!em!casa!
0!
1!
2!
3!
b) Amizades!
0!
1!
2!
3!
c) Aprendizado!escolar!
0!
1!
2!
3!
d) Atividades!de!lazer!
!
!
Um!
!
ExtremaR!
Q23! Os!tiques!têm!sido!um!peso!para!
Nada!
pouco!
Muito!
Mente!
a!Sra!ou!para!a!família!como!um!todo?!!
0!
1!
2!
3!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Seção)Q)Tiques)2))Questões)Abertas)
Por)favor,)descreva)com)o)maior)número)de)detalhes,)com)suas)próprias)palavras,)
qualquer)preocupação)que)tenha)em)relação)aos)tiques)de)<Nome>.)
1)!Por!favor,!descreva!os!tiques!do(a)!<Nome>!!com!as!suas!próprias!palavras.)

)
)
)
)
2)!Com!que!freqüência!e!qual!a!!gravidade!dos!tiques!quando!estão!piores?!

)
!
!
3)!Quando!e!como!eles!(os!tiques)!começaram?!

)
)
!
4)!Os!tiques!estão!interferindo!com!a!qualidade!de!vida!dele(a)?!Se!sim,!como?!
!
!
!
5)!A!Sra!tentou!fazer!algo!a!respeito!dos!tiques?!Se!sim,!por!favor,!descreva!o!que!a!sra!
tem!tentado!fazer,!qualquer!ajuda!que!tenha!tido!e!se!isso!fez!alguma!diferença.!
!

)

!
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Seção)Desenvolvimento))
L1 - Nos!primeiros!3!anos!de!vida!de!<Nome>!,!existiu!algo!que!preocupou!a!Sra!ou!
alguma!outra!pessoa!seriamente!sobre:

!

Não!

Sim!

a)!

!

a)
b)
c)
d)

A!fala!dele?!
b)!
!
Como!se!relacionava!com!as!pessoas?!
As!brincadeiras!de!faz!de!conta?!
c)!
!
Alguns!rituais!estranhos!ou!hábitos!incomuns!que!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d)!
!
eram!muito!difíceis!de!interromper?!
e) A!habilidade!dele!em!aprender!e!fazer!coisas!novas!
e)!
!
–!coisas!como!montar!quebraRcabeças!ou!ajudar!a!
se!vestir?!
)
)
L2 – Só!pergunte)se)ao)menos)uma)das!questões)anteriores)teve!a!

resposta)SIM:))
))
O!atraso!no!desenvolvimento!ou!as!

Completamente!
resolvido?!

Continua!com!
alguns!
problemas?!

!

!

!dificuldades!que!você!assinalou!acima!!
já!resolveramRse!completamente?!
)
)

Se"a"resposta"para"L2"for"que"as"dificuldades"não#se#resolveram,"ou"seja,"“Continua#
com#alguns#problemas”,"então"assinale"Desenvolvimento#em#M1"e"preencha"as"4#
questões#abertas#de#desenvolvimento.##
"
)
)
)

!
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Seção)Desenvolvimento))2))Questões)abertas)
Se#a#resposta#para#L2#for#sim,#ou#seja,#as#dificuldades#não#se#resolveram,#a#criança#
continua#com#alguns#problemas,#então#pergunte#as#próximas#4#questões:#
)L3)–!Por!favor,!descreva!qualquer!coisa!da!linguagem,!rotina,!brincadeiras!ou!
habilidade!social!do(a)!<Nome>!que!!tenha!lhe!preocupado!em!algum!momento!na!
vida!dele(a)?!

!
)
)
)
L4)2!Alguma!dessas!dificuldades!está!interferindo!com!o!diaRaRdia!dele(a)!atualmente?!
Se!sim,!por!favor,!descreva!quais!são!as!dificuldades!atuais!e!como!elas!estão!
interferindo!na!vida!dele(a)?!
!

)
)
)
L5)–)Alguma!dessas!dificuldades!já!recebeu!algum!diagnóstico!ou!nome?!Se!sim,!quem!
foi!que!sugeriu!o!diagnóstico!ou!o!nome!para!a!dificuldade!e!qual!foi!o!nome!do!
diagnóstico!dado?!!

)
)
)
)
L6)–)Que!ajuda!(se!houve!alguma)!ele(a)!teve!para!essas!dificuldades?!!!
)

)

!
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Seção)L))))))Outras)Preocupações)
!

L1!Além!de!todas!as!coisas!que!a!Sra!já!me!falou,!existe!algum!outro!aspecto!
psicológico!ou!do!desenvolvimento!de!<Nome>!que!realmente!preocupe!a!sra?!
!
!
!

Não)
)

Sim)
)

!
!

L2!Além!de!todas!as!coisas!que!a!Sra!já!me!falou,!existe!algum!outro!aspecto!
psicológico!ou!do!desenvolvimento!de!<Nome>!que!realmente!preocupe!os!
professores!dele(a)?!
!
!
!

Não)
)

Sim)
)

!
!
!
Se"L1#=#sim,"então"complete"o"item"para"Outras#Preocupações"na"lista"de"checagem"em"
M1"e"complete#as#questões#abertas"sobre"outras"preocupações"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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M2L:)))))))))))Outras)Preocupações)
Se M1L foi assinalado para outras preocupações, faça as perguntas que se aplicam:
M2L2) Gostaríamos de ouvir mais sobre estas preocupações que a Sra tem com [nome]

M2L3) Gostaríamos de ouvir mais sobre as preocupações que a professora tem sobre
[nome]

!
!

M2X: A entrevista em Geral
M2X1) Para terminar, gostaríamos de saber seus comentários finais como
entrevistador/a sobre a entrevista em geral (por ex: dificuldade da mãe em entender ou
responder as perguntas, ou falta de colaboração ou de compreensão da mãe, etc)

)
)
)
)
)
)
)
)

!
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Seção)N)))Capacidades)
Já!fiz!várias!perguntas!sobre!problemas!e!dificuldades.!Agora!eu!gostaria!de!perguntar!sobre!os!
pontos!positivos!e!as!capacidades!de![Nome].!

N1!
As! descrições! a! seguir! servem! para!
Não!
Um!
Muito!
ele(a)?!
pouco!
!
0!
1!
2!
a) Generoso(a)!
0!
1!
2!
b) Animado(a)!
0!
1!
2!
c) Tem!vontade!de!aprender!
0!
1!
2!
d) Afetivo(a)!
0!
1!
2!
e) Confiável!e!responsável!
0!
1!
2!
f) Fácil!de!lidar!
0!
1!
2!
g) Divertido(a),!com!senso!de!humor!
0!
1!
2!
h) Interessado!em!muitas!coisas!
0!
1!
2!
i) Carinhoso(a),!bomRcoração!
!
!
!
j) Se! algo! dá! errado,! levanta! a! cabeça! e!
0!
1!
2!
segue!em!frente!
0!
1!
2!
k) Agradecido(a),!dá!valor!ao!que!recebe!
0!
1!
2!
l) Independente!
!
N2!
Quais! são! as! coisas! que! ele/a! faz! que!
Não!
Um!
Muito!
realmente!lhe!agradam?!
pouco!
!
0!
1!
2!
a) Ajuda!em!casa!
0!
1!
2!
b) Se!dá!bem!com!o!resto!da!família!
!
!
!
c) Faz! a! lição! de! casa! sem! precisar! ser!
0!
1!
2!
lembrado(a)!
!
!
!
d) Atividades!criativas:!artes,!interpretação,!
0!
1!
2!
música,!trabalhos!manuais!
!
!
!
e) Gosta! de! estar! envolvido(a)! em!
0!
1!
2!
atividades!familiares!
0!
1!
2!
f) Cuida!da!aparência!
0!
1!
2!
g) Bom/boa!em!trabalhos!escolares!
0!
1!
2!
h) Educado(a)!
0!
1!
2!
i) Bom/boa!em!esportes!
0!
1!
2!
j) Mantém!o!quarto!arrumado!
0!
1!
2!
k) Bom/boa!com!os!amigos!
0!
1!
2!
l) Bem!comportado(a)!
!
N3!O/A![Nome]!tem!algum!outro!ponto!positivo!que!a!Sra!gostaria!de!mencionar?!
........................................................................................................................!

!
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M2! Descreva)as)dificuldades)da)criança)com)as)palavras)dos)pais)
)
!
Toda" vez" que" você" tiver" assinalado" um" quadrado" para" alguma" das" seções" de" M1,"
certifique<se"de"obter"as"respostas"para"as"perguntas"abertas"sobre"a"respectiva"seção."
As"perguntas"abertas"listadas"a"seguir"são"apenas"uma"sugestão,"mas"você"pode"usar"
sua"iniciativa"e"adicionar"outras"perguntas,"ou"explicar"melhor"as"existentes."
"
Você"tem"uma"opção"–"você"pode"fazer"as"perguntas"abertas"a"medida"que"responde"
cada"seção,"ou"no"final"depois"de"ter"respondido"as"seções"da"A"a"L."por"exemplo,"se"
você"assinalar"o"quadrado"para"seção"A,"você"pode"fazer"as"perguntas"abertas"logo"a"
seguir,"antes"de"passar"para"a"seção"B,"ou"depois"de"ter"terminado"as"seções"A"a"L."Se"
você"optar"por"fazer"todas"as"perguntas"abertas"no"final,"é"aconselhável"das"as"pais"a"
opção"de"começar"pela"seção"que"mais"os"preocupa."
"
Qualquer" que" seja" a" sua" escolha" para" responder" às" perguntas" abertas," geralmente" é"
uma" boa" ideia" ir" anotando" os" comentários" espontâneos" dos" pais" à" medida" que" eles"
forem"surgindo."Desta"forma,"você"não"terá"de"fazê<los"repetir"os"comentários,"quando"
iniciar" as" seções" de" perguntas" abertas." Mas" não" se" esqueça" de" checar" ao" final" da"
entrevista"se"todas"as"perguntas"abertas"foram"realmente"respondidas"para"cada"uma"
das"áreas"de"dificuldade"assinaladas"em"M1."
"
Quando" os" pais" derem" uma" resposta" vaga" ou" muito" genérica," peça" exemplos" mais"
específicos." Por" exemplo," se" eles" dizem" “o" meu" filho" preocupa<se" com" tudo”," então"
pergunte," “" Que" tipo" de" preocupação?”" Ou" se" eles" dizem" “" Ele" nunca" faz" o" que"
mandamos”,"então"pergunte"“A"Sra"poderia"das"um"exemplo"de"uma"situação"destas,"
em"que"ele"tenha"causado"problema"por"não"obedecer?”."
"
Quando" anotar" as" respostas," não" precisa" resumi<las" para" que" caibam" no" pequeno"
espaço" deixado" para" elas" –" você" pode" fazer" letra" pequena" e" usar" folhas" extras," se"
necessário!"
"
Introdução"para"as"perguntas"abertas:"
Você!já!me!falou!sobre!dificuldades!que![Nome]!tem.!Agora!eu!gostaria!de!ouvir!um!
pouco!mais!sobre!isto!com!as!suas!próprias!palavras.!
!
!
!
!
!
!

!
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Seção)M)))Áreas)de)Dificuldade)
M1! Lista)de)dificuldades)
)
Des! [! ! ]! Desenvolvimento! =! dificuldades! com! linguagem,! rotinas,! brincadeiras! ou!
habilidade!social!
!
A![!!]!Ansiedade!de!Separação!=!medo!de!ser!separado!de!(nomeie!de!A1)!
!
B![!!]!Fobia!Específica!=!medo!de!(de!B1)!
!
C![!!]!Fobia!Social!=!medo!de!(de!C2)!
!
D![!!]!Pânico!=!crises!de!ansiedade!
!!!![!!]!Agorafobia!=!evitar!ficar!no!meio!de!multidões,!sair!sozinho!etc.!(de!D2)!
!
E![!!]!Estresse!PósRTraumático!=!angústia!desencadeada!pela!experiência!de!(de!E2)!
!
F![!!]!Compulsões!e!Obsessões!=!rituais!ou!obsessões!envolvendo!(de!F2,!F3!e!F4)!
!
G![!!]!Ansiedade!Generalizada!=!excesso!de!preocupações!a!respeito!de!(de!G4)!
!
H![!!]!Depressão!
!!!![!!]!Irritabilidade!
!!!![!!]!Perda!de!Interesse!
!!!![!!]!AutoRAgressão!
!
J![!!]!Hiperatividade!=!dificuldades!com!nível!de!atividade!e!atenção!(de!J2,!J3!e!J4)!
!
K![!!]!Comportamento!Desagradável!=!comportamentos!como!(de!K2)!
!!![!!]!Comportamento!Difícil!=!comportamentos!como!(nomeie!de!K8!e!K10)!
!!![!!]!Problemas!com!a!polícia!
!
P![!!]!Muito!magro/a!
!!![!!]!PreocupaRse!com!comida!e!com!peso!
!!![!!]!Perda!de!controle!
!!![!!]!Evita!ganho!de!peso!
!
Q![!!]!Tiques!motores!
!!!![!!]!Tiques!vocais!
"
L![!!]!Outras!Preocupações!=!Preocupações!a!respeito!de!(de!L2,!L3,!L4,!L5!e!L6)!

!
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CTSPC!
Crianças!muitas!vezes!fazem!coisas!que!são!erradas,!desobedecem,!ou!fazem!os!pais!ficarem!
zangados.!Gostaria!de!saber!o!que!a!Sra.!costuma!fazer!quando!<CRIANÇA>!faz!alguma!coisa!
errada! ou! faz! a! Sra.! ficar! irritada! ou! zangada.! Eu! vou! ler! algumas! coisas! que! a! Sra.! pode! ter!
feito! nestas! horas.! Gostaria! de! saber! quantas! vezes! as! coisas! que! vou! perguntar! a! seguir!
aconteceram!no!último!ano.!
A!Sra.:!
1. explicou!à!<CRIANÇA>!porque!algo!estava!errado?!
2. o(a)!colocou!de!castigo!do!tipo:!mandouRo(a)!ficar!no!seu!quarto!ou!
em!qualquer!outro!lugar?!
3. sacudiu!o(a)!<CRIANÇA>?!
4. bateu!no!bumbum!dele(a)!com!alguma!coisa!como!um!cinto,!chinelo!
escova!de!cabelo,!vara!ou!outro!objeto!duro?!
5. deu!a!ele(a)!outra!coisa!pra!fazer!em!vez!daquilo!que!ele(a)!estava!
fazendo!de!errado?!
6. falou!alto,!berrou!ou!gritou!com!<CRIANÇA>?!
7. bateu!com!a!mão!fechada!ou!deu!um!chute!com!força!nele(a)?!
8. deu!uma!palmada!no!bumbum!de!<CRIANÇA>?!
9. xingou!ou!praguejou,!quer!dizer,!rogou!praga!contra!ele(a)?!
10. disse!alguma!vez!que!iria!expulsáRlo(la)!de!casa!ou!enxotáRlo(la)!pra!
fora!de!casa?!
11. ameaçou!dar!um!tapa!nele!e!não!deu?!
12. bateu!em!alguma!parte!do!corpo!dele!diferente!do!bumbum!com!
alguma!coisa!como!um!cinto,!chinelo,!escova!de!cabelo,!vara!ou!
outro!objeto!duro?!
13. deu!um!tapa!na!mão,!no!braço!ou!na!perna!de!<CRIANÇA>?!
14. tirou!as!regalias!dele(a)!ou!deixouRo(a)!sem!sair!de!casa?!
15. deu!um!beliscão!em!<CRIANÇA>?!
16. jogou!<CRIANÇA>!no!chão?!
17. o(a)!chamou!de!estúpido(a),!burro(a),!preguiçoso(a)!ou!de!outra!
coisa!parecida?!
18. deu!um!tapa/!bofetada!no!rosto,!na!cabeça!ou!nas!orelhas!de!
<CRIANÇA>?!
!

!

Nunca)

Uma)vez)

Mais)de)
uma)vez)

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

0!

1!

2!

!
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COMUNICADO À IMPRENSA
As doenças psiquiátricas são muito comuns na população, afetam de
20 a 50% das pessoas adultas em qualquer local do mundo. Estudos mais
recentes têm verificado que cerca de metade das diferentes doenças
psiquiátricas conhecidas, na verdade, tem seu início na infância ou na
adolescência. Sendo assim, decidimos estudar a frequência de doenças
psiquiátricas nas crianças da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004.
No acompanhamento realizado no ano de 2011, quando as crianças
tinham em média 6 anos de idade, verificamos que aproximadamente 13% das
crianças apresentavam ao menos uma doença psiquiátrica. Dentre os
diagnósticos possíveis, observamos com maior frequência os transtornos de
ansiedade (8,8%), principalmente a Fobia Específica e a Ansiedade de
Separação.
Os meninos apresentaram um diagnóstico psiquiátrico com maior
frequência do que as meninas (14,7 e 11,7%, respectivamente) e as crianças
pertencentes às famílias com menor renda apresentaram com mais frequência
doença psiquiátrica que aquelas crianças pertencentes às famílias de maior
renda (14,7% e 8,1%, respectivamente).
Realizamos também uma revisão sobre a associação entre depressão
materna pós-parto e problemas de comportamento e desenvolvimento nas
crianças. Verificamos que o risco dos filhos de mães com depressão pós-parto
apresentar algum problema de comportamento ou algum prejuízo no
desenvolvimento foi maior naquelas crianças de mães em que os sintomas de
depressão estiveram presentes durante os primeiros anos de vida da criança.
Também foi observado que o risco foi maior quando os sintomas depressivos
eram graves e duradouros ao ponto de comprometer a qualidade dos cuidados
da mãe com a criança.
Nossos achados ressaltam a necessidade de estratégias precoces de
prevenção de transtornos mentais junto às famílias, especialmente aquelas de
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menor renda, além de alertar para a necessidade da disponibilização de
serviços que iniciem atendimento na infância precoce.
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