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RESUMO: Estudar os problemas comportamentais na primeira infância e as variáveis 

associadas com estes é demanda de evidente prioridade para facilitar o desenvolvimento 

saudável e promover o bem-estar psicológico. Instrumentos de avaliação padronizados 

funcionam como auxiliares importantes no processo de compreensão de diversos aspectos da 

saúde mental, pois facilitam a realização de estudos epidemiológicos e documentação dos 

resultados obtidos com intervenções, dão suporte para a elaboração do diagnóstico e definição 

dos alvos de trabalho terapêutico, além de orientarem a tomadas de decisões de investimentos 

de saúde pública. No entanto, faltam no Brasil instrumentos válidos e eficazes voltados para a 

avaliação de problemas de comportamento de amplo espectro, especialmente focados na 

primeira infância. O presente tem como objetivo principal verificar a capacidade da versão 

brasileira do CBCL/1,5-5 (Inventário dos Comportamentos de Crianças de 1,5 a 5 anos) para 

rastreio de problemas de comportamento, além de verificar fatores de risco associados à 

presença de problemas nessa faixa etária. Participaram do estudo 224 pais de crianças com 

idades entre 2 e 5 anos que frequentavam escolas municipais de ensino infantil de um 

município da grande São Paulo. Todos os pais de aluno da faixa etária determinada que 

frequentam estas instituições de ensino infantil foram convidados para responder ao 

CBCL/1,5-5 durante uma reunião na própria instituição e com o suporte de auxiliares de 

pesquisa. Após a análise dos dados obtidos, as 45 crianças identificadas com escores mais 

elevados na escala Total de Problemas Emocionais/Comportamentais foram convidadas para 

uma avaliação aprofundada. Na avaliação inicial, 24,6% dos responsáveis indicaram 

problemas em intensidade ou frequência superior ao esperado na avaliação dos problemas 

como um todo. Fatores de risco familiares e socioeconômicos, como discórdia conjugal, 

encaminhamento para saúde mental, baixo nível de qualificação profissional e escolaridade 

favorecem a presença de problemas de comportamentos em crianças dessa faixa etária. 

Diferenças por sexo foram encontradas para a escala Problemas Externalizantes, com mais 

meninos apresentando escores na faixa clínica que meninas. Dentre os participantes 

selecionados para a Fase 2, foi observada uma maior frequência de atrasos no 

desenvolvimento e necessidade de cuidados especiais. Além disso, eles tendiam a ter pais com 

nível de escolaridade mais baixo. O perfil cognitivo e comportamental dos selecionados foi 

diversificado. Apesar de nenhum dos selecionados ter sido encaminhado para serviços de 

saúde mental, esse dado não indica baixa especificidade do CBCL/1,5-5, mas sim falta de 

acesso a informações e serviços. Aproximadamente 100% da amostra possuía renda média 

familiar mais baixa do que a média da região onde habitam, o que evidencia a carência da 

amostra estudada. As informações obtidas podem contribuir para o debate acerca de políticas 

públicas e programas efetivos para atender crianças que necessitam de atenção à saúde 

mental. As intervenções podem ser de potencialização do papel da escola na prevenção, 

identificação das situações de risco e de suporte em saúde mental; investimento na 

capacitação dos profissionais da rede de educação, saúde e ação social para diagnósticos 

adequados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Problemas de Comportamento. Saúde Mental. Avaliação Precoce. 

Pré-Escolares. Fatores de Risco. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde as décadas finais do século XX, tem sido evidenciada a demanda por estudos 

que possibilitem uma melhor compreensão das psicopatologias infanto-juvenis, dadas as suas 

singularidades de evolução, classificação e tratamento (Marsh & Graham, 2001). Na gênese 

destas psicopatologias podem estar envolvidos fatores de risco ambientais, biológicos, psico-

lógicos e/ou psicossociais (American Psychiatric Association - APA, 2014; Halpern & Figuei-

ras, 2004) que interferem no desenvolvimento infantil e levam ao aparecimento de problemas 

de comportamento. Embora a terminologia “problemas de comportamento” esteja sujeita a 

dificuldades quanto à definição, à classificação e ao diagnóstico, entende-se problemas de 

comportamento como déficits ou excessos comportamentais que dificultam o acesso da crian-

ça a novas contingências de reforçamento, sendo que estas seriam justamente responsáveis 

por facilitar a aquisição de repertórios relevantes para a aprendizagem e o desenvolvimento 

(Bolsoni-Silva & Del Prette, 2003). Estas dificuldades, além de afetarem a vida do indivíduo, 

apresentam grande impacto social e econômico, dado que os problemas que começam na in-

fância são preditores de problemas na vida adulta (Kessler et al., 2005; Patel, Flisher, Hetrick, 

& McGorry, 2007; Posthumus, Raaijmakers, Maasen, Engeland, & Matthys, 2012) e impli-

cam em grandes custos para a sociedade (Foster & Jones, 2005). Todas essas evidências cor-

roboram com a tese de que é fundamental investir em estudos direcionados à avaliação da 

demanda e à elaboração de políticas públicas de prevenção e tratamento alinhadas com a de-

manda empírica encontrada na população, de maneira a diminuir o custo pessoal e financeiro 

que os quadros psicopatológicos geram. 

O reconhecimento da importância dos cuidados com a saúde mental infantil e do im-

pacto que os problemas de comportamento têm na vida do indivíduo, em seu ambiente famili-

ar e na sociedade como um todo, gerou um aumento exponencial de estudos que avaliam os 
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quadros psicopatológicos na infância e adolescência nas últimas duas décadas. A saúde mental 

de crianças e adolescentes é um assunto que vem sido amplamente discutido, principalmente a 

partir das décadas finais do século XX (Gauy & Rocha, 2014). Tal questão tem adquirido seu 

espaço nas políticas públicas brasileiras, sendo que 196 Centros de Atenção Psicossocial In-

fantil (CAPS i) já estão em funcionamento atualmente em nosso país (Ministério da Saúde, 

2016). 

Dados internacionais indicam que 14 a 20% das crianças e adolescentes enfrentam 

problemas de saúde mental (National Research Council & Institute of Medicine, 2009). Esses 

números são mais elevados se considerarmos exclusivamente as crianças com desenvolvimen-

to atípico (Einfeld, Ellis, & Emerson, 2011). No Brasil, pesquisadores estimam valores muito 

semelhantes aos encontrados em outros países: 15% a 22% da população infanto-juvenil, em 

um dado momento, apresentam algum comprometimento considerado clínico, necessitando, 

assim, de tratamento especializado (Duarte, Hoven, Berganza, Bordin et al., 2003; Ferrioli, 

Marturano, & Puntel, 2007; Fleitlich & Goodman, 2000; Paula, Duarte, & Bordin, 2007 Mat-

sukura, Fernandes e Cid (2012). Um estudo realizado no Brasil por Rios e Williams (2008) 

aponta que problemas comportamentais são mais frequentes em crianças de baixa de renda, 

chegando a 35% de prevalência. Esses dados evidenciam, novamente, a importância de discu-

tir a saúde mental infantil. 

Nos estudos realizados, a grande demanda em saúde mental infantil vem sendo associ-

ada a questões como alto nível de estresse no ambiente, baixa renda, psicopatologia presente 

nos pais e outros eventos considerados de risco. Os “fatores de risco” associados a presença 

de comportamento podem ser genéticos, biológicos adquiridos e/ou ambientais. Um fator de 

risco é definido como algo que, quando presente, aumenta a chance do aparecimento de pro-

blemas ou aumenta a vulnerabilidade de uma pessoa ou grupo em desenvolver determinada 

doença ou agravo à saúde (Haggerty et al., 2002, Mendes et al., 2012). 



9 

 

1.1. Fatores de Risco e Proteção 

 

Alguns dos fatores de riscos que afetam o desenvolvimento infantil envolvem os pais e 

a família como um todo. Segundo Patias, Cardoso e Dias (2012), no desenvolvimento infantil, 

a família é um dos primeiros ambientes da criança, sendo ela responsável por fornecer diver-

sos estímulos contribuintes para seu desenvolvimento e aprendizagem. É a partir dessas rela-

ções que a criança constrói sua personalidade, desenvolve seus valores e habilidades. Os pais, 

ao educarem seus filhos, transmitem a cultura na qual estão inseridos, ensinando além de há-

bitos cotidianos como higiene e alimentação, habilidades para interação social, como aprender 

a brincar compartilhando seus brinquedos, pedir desculpas, agradecer, lidar com frustrações e 

regras, esperar, ter empatia pelo outro, ser responsável, entre outros comportamentos social-

mente desejados, ou seja, com alta probabilidade de reforçamento. No entanto, famílias com 

manejo familiar empobrecido, baixa escolaridade, desemprego e conflito marital, por exem-

plo, tendem a ser menos funcionais, menos positivas e menos consistentes, o que pode facili-

tar o comportamento antissocial de seus membros (Silvares & Souza, 2008). Segundo Patias, 

Cardoso e Dias (2012), as práticas educativas parentais exercem forte controle sobre o com-

portamento de seus filhos. Essas práticas podem ser tanto educacionais indutivas, quando 

apresentam diálogos a respeito das possíveis consequências de seu comportamento e fazem 

com que a criança se comporte em prol daquilo que deseja se atentando as contingências, 

quanto coercitivas, quando se utilizam de ameaças, privações e punições, o que geralmente 

está associado a comportamentos problemáticos. 

Os problemas de comportamento vêm sendo divididos em dois grandes grupos: Pro-

blemas Externalizantes, que são aqueles que atuam no ambiente, como inabilidade social, 

oposição, delinquência e agressividade; e Problemas Internalizantes, que estão relacionados 

diretamente a eventos privados como ansiedade, isolamento, depressão, queixas psicomotoras, 
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problemas de atenção e de pensamento (Achenbach et al., 2016). 

Estudos mostram que práticas coercitivas estão relacionadas tanto a comportamentos 

externalizados, como destruição de objetos, agressões verbais e físicas, mentira, roubo e habi-

lidades sociais inadequadas fontes de punição e dano ao outro, quanto a comportamentos in-

ternalizados como baixa autoestima, ansiedade, depressão e retração social (Segundo Patias, 

Cardoso & Dias, 2012). No entanto, é importante ressaltar a importância de avaliar a qualida-

de das relações entre pais e filhos, pois a partir de um estudo feito por Bolsoni-Silva e Martu-

rano (2007), é possível observar que apesar de muitos pais utilizarem da punição para educar, 

formas afetivas de se relacionar também estavam presentes, possibilitando o desenvolvimento 

de repertórios socialmente habilidosos. Assim, a avaliação deve contemplar a forma de educar 

predominante no ambiente, pois a divisão entre práticas coercitivas e indutivas exerce uma 

função didática. 

Além das práticas educacionais familiares, outros fatores de risco precisam ser anali-

sados. Os fatores de risco devem ser considerados dentro de um contexto social que envolve 

fatores políticos, socioeconômicos, ambientais, culturais, familiares e genéticos, assim, é visto 

cada vez mais como processo, sendo precisar observar a quantidade, intensidade, contexto e 

tempo de exposição destes estímulos. Alguns fatores são: anormalidades do sistema nervoso 

central, causadas por lesões, infecções, desnutrição ou exposição a toxinas, disfunção na vida 

familiar, baixa escolaridade dos pais, famílias numerosas, histórico familiar de depressão, 

abuso de drogas, falta de laços afetivos entre pais e filhos, separação ou falecimento dos pais, 

habilidades parentais pobres, exposição a maus-tratos, ausência das fontes de apoio disponí-

veis, incluindo recursos e rede de apoio social da família (Guralnick, 1998). Entende-se como 

fatores de risco ao desenvolvimento infantil todas as modalidades de violência, como domés-

tica, física, a negligência e a violência psicológica, violência conjugal e sexual como afirma 

(Bordin & Paula, 2007; United States Department of Health and Human Services, 1999). 
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Concomitantemente aos fatores de risco estão os fatores designados como de proteção 

que podem ser entendidos como recursos pessoais ou sociais que amenizam ou inibem o im-

pacto do risco (Greenberg et al., 2001). Os fatores de proteção podem ser definidos como 

aqueles fatores que modificam ou alteram a resposta pessoal para algum risco ambiental que 

predispõe o resultado mal adaptativo, como por exemplo: o estágio do desenvolvimento da 

criança, seu temperamento e a habilidade de resolução de problemas do indivíduo (Rutter, 

1985). 

Segundo Rae-Grant, Thomas, Offord e Boyle (1989), estímulos familiares favoráveis 

para um bom desenvolvimento são: vínculo afetivo, proximidade da família, ambiente com 

regras, valorização da criança, encorajamento do desenvolvimento da competência social, 

apoio ao desenvolvimento da autonomia na forma de escolhas, suporte e monitoramento pa-

rental.   

Sobre estilos parentais, as práticas educativas positivas são fatores de proteção (Gomi-

de, 2003). Elas envolvem: a) uso adequado da atenção e distribuição de privilégios, o adequa-

do estabelecimento de regras, a distribuição contínua e segura de afeto, o acompanhamento e 

supervisão das atividades escolares e de lazer; e b) comportamento moral que implica no de-

senvolvimento da empatia, do senso de justiça, da responsabilidade, do trabalho, da generosi-

dade e no conhecimento do certo e do errado quanto ao uso de drogas, álcool e sexo seguro. 

 

1.2.Avaliação Precoce 

 

A detecção precoce de problemas de comportamento é muito importante para um me-

lhor prognóstico. Além disso, considerando-se que o risco para tais tipos de problemas au-

menta com o passar dos anos (Glascoe, 2005), avalições periódicas do processo de desenvol-

vimento são recomendadas, especialmente quando trabalhamos com crianças que apresentam 
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desenvolvimento atípico (Saulnier, Quiembach, & Klin, 2011). Para realizar a avaliação de 

diversos aspectos da saúde mental, instrumentos de avaliação padronizados de amplo espectro 

são indicados por fornecerem uma série de informações sobre as dificuldades vivenciadas de 

maneira objetiva e serem sensíveis para a identificação de problemas que merecem atenção 

profissional (Glascoe, 2005). Como base nos dados obtidos com tais instrumentos é possível 

realizar o delineamento de estratégias de intervenção, que envolvem estimulação precoce, 

capacitação de pais e professores para manejo de problemas, terapias de suporte etc., sendo 

que a escolha sempre dependerá do tipo de problema enfrentado e das ferramentas de inter-

venção e recursos disponíveis. No entanto, para que os instrumentos possam cumprir esta fun-

ção é fundamental que seja garantida sua validade, fidedignidade, sensibilidade, especificida-

de e normas adequadas para a população na qual serão utilizados (Glascoe, 2005). 

Ainda que no mundo existam diversos instrumentos de rastreio de amplo espectro com 

bons indicadores de sensibilidade e especificidade para avaliar problemas de comportamento 

de crianças com desenvolvimento típico e atípico, poucos deles possuem indicadores psico-

métricos para amostras brasileiras (Baraldi, Martin, Rojahn, Carreiro, & Teixeira, 2013). No 

Brasil, essa lacuna é ainda mais expressiva se buscamos instrumentos de avaliação global 

voltados para a faixa etária pré-escolar e/ou destinados para indivíduos com desenvolvimento 

atípico. Dessa forma, são necessários estudos que busquem parâmetros psicométricos brasilei-

ros para instrumentos que avaliam aspectos de saúde mental de crianças, especialmente consi-

derando amostras com desenvolvimento atípico, incluindo, por exemplo, crianças que apre-

sentam transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno do espectro au-

tista (TEA), síndromes genéticas e deficiência intelectual (DI) com diversas etiologias. À me-

dida que instrumentos padronizados de avaliação global do comportamento estejam disponí-

veis para descrever os perfis comportamentais de crianças com desenvolvimento típico e atí-

pico será mais fácil realizar estudos que indiquem a magnitude dos problemas em nossa popu-



13 

 

lação, o que deve contribuir para o estabelecimento de políticas públicas que fomentem inter-

venções adequadas para os indivíduos que apresentam as diferentes queixas e suas famílias 

(Teixeira, Mecca, Velloso, Bravo et al., 2010). 

Entende-se, com isso, que a partir da detecção precoce e mapeamentos dos problemas 

de comportamento apresentados pelas crianças é possível planejar ações que visem diminuir 

tais dificuldades e aumentar a qualidade de vida destas e daqueles que as cercam, promovendo 

saúde. As políticas públicas configuram-se justamente como respostas do Estado às demandas 

da população e devem estar embasadas tanto no avanço dos conhecimentos científicos, quanto 

nos dados empíricos das dificuldades vivenciadas (Rizzetti & Trevisan, 2008). Especifica-

mente para a população infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990) e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996) apresentam as condições necessá-

rias para a promoção da saúde e da educação. Entretanto, apesar dos processos de evolução e 

transformação da educação infantil que ocorreram em função do ECA e da LDB e colocaram 

a escola em uma posição favorável para exercer esse papel (Kramer, Nunes, & Corssino, 

2011), ainda é preciso refletir sobre a efetividade das práticas adotadas e sobre a necessidade 

de implantação de novas práticas que visem a melhoria da qualidade de ensino, inclusão e real 

promoção de saúde nesse ambiente (Fonseca, Sea, Santos, Dias, & Costa, 2013; Morgan, Sil-

va, Knackfuss, & Medeiros, 2014).  

 

1.3. Inventário de Comportamentos para Crianças de 1,5 a 5 anos 

(CBCL/1,5-5) 

 

O CBCL/1,5-5 (Achenbach & Rescorla, 2000) é um inventário para avaliação dos 

problemas emocionais e comportamentais de crianças com idades entre 18 meses e 5 anos e 

11 meses a partir da percepção dos pais ou responsáveis. Ele faz parte do Sistema Achenbach 
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de Avaliação Empiricamente Baseada (ASEBA), o sistema de avaliação baseado em evidên-

cias mais utilizado e pesquisado do mundo, com mais de 6500 publicações que evidenciam 

trabalhos realizados em pelo menos 85 culturas (Achenbach & Rescorla, 2010). Trata-se de 

um instrumento para avaliação de amplo espectro, com 99 itens que apresentam diversos tipos 

de problemas que uma criança pode apresentar, agrupados em escalas-síndromes derivadas da 

análise fatorial realizada com os CBCL/1,5-5 respondidos sobre 1728 crianças da amostra 

normativa norte-americana, encaminhados e não encaminhados para serviços de saúde men-

tal, que obtiveram escores acima da mediana encontrada na Pesquisa Nacional de 1999 (Naci-

onal Survey sample – Achenbach & Rescorla, 2000) e confirmada em 23 sociedades (Ivanova 

et al., 2010). Os fatores encontrados foram: Reatividade Emocional, Ansiedade/Depressão, 

Queixas Somáticas, Retraimento, Problemas com o Sono, Problemas de Atenção e Compor-

tamento Agressivo, que são reunidas em três índices gerais, ou somas de escalas, Escala de 

Internalização (EI), Escala de Externalização (EE) e Escala Total de Problemas de Compor-

tamento (ET).  

Mundialmente, o CBCL/1,5-5 vem sendo utilizado em pesquisas para distinguir as cri-

anças que apresentam índices de problemas superiores aos esperados para a população e pre-

cisam de atenção clínica, avaliar resultados de trabalhos preventivos e remediativos, monito-

rar o comportamento de crianças em estudos longitudinais, identificar crianças com maior 

risco de apresentar problemas emocionais e comportamentais, comparar resultados obtidos em 

trabalhos realizados em diferentes culturas etc. (e.g. Basten, Tiemeier, Althoff, van de Schoot 

et al., 2015; Henrichs, Rescorla, Donkersloot, Schenk et al., 2012; Muratori, Narzisi, Tancre-

di, Cosenza et al., 2011; Rescorla, Achenbach, Ivanova, Harder et al., 2011).  

No Brasil, o CBCL/1,5-5 vem sendo utilizado, por exemplo, para caracterizar a clien-

tela que é encaminhada para serviços de psicologia (Moura, Marinho-Casanova, Meurer & 

Campana, 2008), para verificar indicadores comportamentais em crianças nascidas a termo e 
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pré-termo (Oliveira, Enumo, Queiroz & Azevedo Jr., 2011), para verificar a eficácia de trata-

mentos realizados (Silvares, Rafihi-Pereira & Pires, 2014), para verificar o fenótipo compor-

tamental de crianças com desenvolvimento atípico (Teixeira, Monteiro, Velloso, Kim, & Car-

reiro, 2010), dentre outros temas. Um estudo preliminar realizado com uma amostra não pro-

babilística de 157 mães de crianças pré-escolares evidenciou a estabilidade e consistência 

interna da versão brasileira do CBCL/1,5-5 (Pires, Silvares, Rafihi-Pereira, Rocha et al., 

2014). Além disso, a sensibilidade do instrumento para identificação de casos de TEA em 

comparação com casos diagnosticados com TDAH e com crianças que apresentam desenvol-

vimento típico foi demonstrada por Mota (2015). No entanto, ainda necessário ampliar os 

trabalhos com objetivo de obter-se evidencias de eficácia e efetividade do uso do CBCL/1,5-5 

para rastreio dos problemas emocionais e comportamentais enfrentados pelas crianças com 

desenvolvimento típico e atípico de nossa população.  

 

1.4. Justificativa 

 

Identificar os fatores relacionados ao surgimento e a manutenção dos problemas de 

comportamento infantis tem sido foco de diversos estudos, que indicam também a relação 

entre dificuldades na infância e problemas na adolescência e na vida adulta. Dessa maneira, 

estudar os problemas comportamentais na primeira infância e as variáveis associadas com 

estes é um primeiro passo no sentido de estruturar programas de prevenção e tratamento foca-

dos nessa faixa etária, o que é uma demanda de evidente prioridade para facilitar o desenvol-

vimento saudável e promover o bem-estar psicológico. 

Os instrumentos de avaliação padronizados funcionam como auxiliares importantes no 

processo de avaliação de diversos aspectos da saúde mental, pois facilitam a realização de 

estudos epidemiológicos e documentação dos resultados obtidos com intervenções, dão supor-
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te para a elaboração do diagnóstico e definição dos alvos de trabalho terapêutico, além de 

orientarem a tomadas de decisões de investimentos de saúde pública. No entanto, faltam no 

Brasil instrumentos válidos e eficazes voltados para a avaliação de problemas de comporta-

mento de amplo espectro, especialmente focados na primeira infância. Além disso, faltam 

parâmetros para a compreensão das dificuldades comportamentais de crianças com diferentes 

problemas no curso do desenvolvimento, o que dificulta a avaliação inicial e mensuração dos 

resultados obtidos com programas de prevenção e tratamento justamente com uma população 

que apresenta mais frequentemente alterações comportamentais. 

Diante do exposto, entende-se que a estudar a aplicabilidade de um instrumento de 

avaliação de problemas comportamentais infantis, bem como a interação destes com vários 

fatores de risco, parece contribuiu para que futuramente tenhamos mais ferramentas em mãos 

para trabalhar em uma perspectiva de avaliação e intervenção precoce.  
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2. OBJETIVOS 

 

O presente projeto de pesquisa se insere no contexto de facilitar o trabalho avaliativo, 

preventivo e interventivo com a população infantil que apresenta desenvolvimento típico e 

atípico a partir avaliando a aplicabilidade da versão brasileira do CBCL/1,5-5 como instru-

mento de rastreio de problemas de comportamento em crianças pré-escolares com desenvol-

vimento típico e atípico na rede pública de ensino. Para cumprir esse objetivo geral, os se-

guintes objetivos específicos foram elaborados: 

- Verificar quais são os tipos de problemas apresentados com mais frequências pelas 

crianças pré-escolares na perspectiva de seus pais; 

- Identificar associações entre variáveis consideradas de risco presentes no contexto 

familiar com a presença de problemas de comportamento em crianças pré-escolares; 

- Verificar se existe diferenças nos problemas comportamentais e emocionais de crian-

ças em função do sexo; 

- Verificar o perfil cognitivo e comportamental das crianças que apresentam mais pro-

blemas de comportamento a partir das respostas de seus pais ao CBCL; 

- Verificar a presença de fatores de risco nas vidas das crianças que apresentam altos 

índices de problemas na perspectiva de seus pais. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi aprovada para execução pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie – Parecer Número 1.511.742, emitido em 25 de abril de 2016 

(Anexo 1). O Termo de Consentimento Livro e Esclarecido foi assinado pelos responsáveis 

pelas instituições de ensino participantes e pelos pais ou responsáveis pelas crianças (Anexo 

2). No TCLE foi especificado o objetivo do estudo, o procedimento requerido para coleta de 

dados, os possíveis ganhos e desconfortos, os profissionais responsáveis pela pesquisa, a ga-

rantia ao direito de confidencialidade e a possibilidade da retirada do consentimento a qual-

quer momento durante a realização do estudo. A pesquisa ofereceu riscos mínimos aos parti-

cipantes. 

 

3.2. Participantes 

 

Participaram 225 responsáveis por crianças entre 2 e 5 anos, sendo que 82% foram 

mães, 15,2% pais e 2,8% outros familiares, como avós ou tias. Estas crianças estavam matri-

culadas em creches selecionadas pela Secretaria da Educação da cidade de Barueri-SP, sendo 

que 112 eram do sexo masculino e 113 do sexo feminino. A idade média das crianças foi 3,11 

anos, com desvio padrão 0,83. 

 

3.3. Instrumentos 
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3.3.1. Ficha de Dados Sociodemográficos (Anexo 3) 

 

Ficha elaborada para obter a caracterização da amostra, dividida em seis áreas: 1) Da-

dos da criança; 2) Dados da mãe; 3) Dados do pai; 4) Moradia; 5) Saúde e 6) Relação Famili-

ar. O objetivo dessa ficha foi obter informações sobre o meio no qual a criança está inserida, 

buscando averiguar fatores que contribuem ou não para o desenvolvimento infantil. Buscou-

se dados como gênero e escolaridade dos responsáveis, experiências profissionais, estado ci-

vil, número de pessoas que residem na casa, religião, quantidade de irmãos, acesso à saúde 

pública e/ou convênio médico, infraestrutura do bairro, histórico de doenças físicas e/ou psi-

cológicas na família. A Ficha pode ser encontrada no Anexo 3. 

 

3.3.2. CBCL/1,5-5 

 

Inventário elaborado para que pais ou cuidadores avaliem os problemas comportamen-

tais de crianças com idade entre um ano e meio e cinco anos e onze meses. A versão brasileira 

foi traduzida por Linhares, Santa Maria-Mengel, Silvares e Rocha (2010), retrotraduzida por 

um tradutor bilíngue, e aprovada pelos autores do inventário. A estrutura fatorial e exemplos 

de itens que compõem o instrumento são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Estrutura do CBCL/1,5-5. 

Somas 

de Es-

calas 

Escalas Individuais Exemplos de Item 

E
sc

al
a 

T
o
ta

l 
d
e 

P
ro

b
le

m
as

 E
m

o
ci

o
n

ai
s/

 C
o
m

p
o

rt
am

en
ta

is
 

P
ro

b
le

m
as

 I
n

te
rn

al
iz

an
te

s Reatividade Emocional 

Fica perturbado com qualquer mudança na rotina; Entra em 

pânico sem um bom motivo; Fica emburrado facilmente; 

Choraminga. 

Ansiedade/Depressão 

Fica grudado(a) nos adultos ou é muito dependente; Fica 

magoado(a) com facilidade; Parece infeliz sem um bom 

motivo. 

Queixas Somáticas 

Não suporta ter as coisas fora do lugar; Tem prisão de ven-

tre, intestino preso (mesmo quando não está doente); Não 

come bem; Vomita (sem causa médica). 

Retraimento 

Comporta-se de maneira muito infantil para a sua idade; 

Evita olhar nos olhos; Recusa-se a brincar de jogos movi-

mentados; Mostra pouco afeto (carinho) pelas pessoas. 

 Problemas com o Sono 

Não quer dormir sozinho(a); Tem dificuldade para pegar no 

sono; Tem pesadelos; Resiste a ir para a cama à noite; Fala 

ou chora durante o sono; Acorda frequentemente a noite. 

P
ro

b
le

m
as

 E
x
-

te
rn

al
iz

an
te

s Problema de Atenção 

Não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção 

por muito tempo; É desajeitado, tem má coordenação moto-

ra; Muda de uma atividade para outra rapidamente. 

Comportamento Agressivo 

Não suporta esperar, quer tudo imediatamente; É desafia-

dor(a); Destrói coisas de sua família ou de outras crianças; 

Machuca animais ou pessoa sem intenção; Faz birra ou é 

esquentado. 

Fonte: Achenbach & Rescorla, 2000. 

 

Além das escalas empiricamente baseadas, o CBCL/1,5-5 pode ser analisado utilizan-

do as escalas orientadas pelo DSM, elaboradas a partir dos itens do instrumento que foram 

considerados por especialistas da área como muito consistentes com categorias diagnósticas 

do DSM-IV, tendo sido atualizadas para o DSM-5 em 2013. Considerando as sobreposições 

de critérios do DSM e dos itens de problemas de comportamento para as diferentes categorias, 

as seguintes escalas foram elaboradas: problemas afetivos, problemas de ansiedade, problemas 

invasivos do desenvolvimento, problemas de déficit de atenção/ hiperatividade e problemas de 

oposição e desafio. Achenbach e Rescorla (2000) alertam que um escore elevado em uma es-

cala orientada pelo DSM não é equivalente ao um diagnóstico para o transtorno descrito no 

DSM, visto que (a) os itens das escalas orientadas pelo DSM não correspondem com exatidão 

ao critério diagnóstico; (b) o escore do item corresponde ao julgamento que os pais ou cuida-
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dores realizam a respeito dos problemas de comportamentos de seus filhos, não incluindo 

idade do início do problema, ou duração, dados que fazem parte do critério para alguns diag-

nósticos do DSM; (c) os itens são avaliados em uma escala likert de 0 a 2, no entanto, na ava-

liação do DSM, os critérios são avaliados como presentes ou ausentes e o diagnóstico é feito 

que um número suficiente de critérios está presente; (e) e na avaliação feita pelas escalas ori-

entadas pelo DSM, o escore da criança/adolescente é comparado com o escore de outras cri-

anças/adolescentes da mesma idade e sexo, já no DSM, o critério para diagnóstico não é dife-

renciado por sexo ou idade. 

A resposta dada para cada item do questionário é somada às dos outros itens que com-

põe a mesma escala para obter-se o escore bruto. Os escores brutos são convertidos em esco-

res T padronizados, que permitem a comparação da pontuação obtida com a distribuição dos 

escores obtidos a partir da amostra normativa e a comparação dos escores dentre todas as es-

calas do instrumento. Os escores T foram designados para os escores brutos de acordo com o 

percentil encontrado para os escores brutos na amostra normativa seguindo o procedimento de 

“midpoint”, desenvolvido por Crocker e Algina (1986), descrito em Achenbach e Rescorla 

(2000). A partir dos percentis, foram calculados os pontos de cortes para as faixas normal, 

clínica e limítrofe. A faixa limítrofe refere-se a uma pontuação alta o suficiente para causar 

preocupação, mas não tão alta quanto a da faixa clínica. Escores nas faixas clínica (percentil 

98 ou maior) e limítrofe (entre percentil 93 e 98) discriminam as crianças encaminhadas para 

serviços de saúde mental das não encaminhadas. 

 

3.3.3. SON 

 

 Bateria com quatro subtestes (Mosaicos, Categorias, Situações e Padrões) para avalia-

ção de habilidades intelectuais em crianças a partir de 30 meses e até sete anos. O subteste 
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Mosaico apresenta um livro de estímulos e três tipos de quadrados coloridos que devem ser 

utilizados para reproduzir o estímulo. Categorias envolve um conjunto de figuras com dese-

nhos que possuem algo em comum e a criança deve completar a categoria utilizando este con-

ceito. No subteste Situações, são apresentadas alternativas para completar o desenho e a cri-

ança deve escolher qual melhor se encaixa, enquanto que no subteste Padrões, desenhos com 

níveis de dificuldade crescente devem ser copiados pela criança.  

A análise dos dados brutos dos subtestes são convertidos em escores padronizados e 

referenciados em termos de QI em três índices: QI de Execução (Mosaicos e Padrões), QI de 

Raciocínio (Categorias e Situações) e QI geral (os quatro subtestes). O teste já foi normatiza-

do para população brasileira (Jesus, 2009), inclusive para aferição da inteligência em crianças 

com TEA (Macedo et al., 2013), e está listado dentro os instrumentos aprovados para uso por 

psicólogos pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (Satepsi) do Conselho Federal de 

Psicologia (http://satepsi.cfp.org.br/). 

 

3.3.4. Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por) – versão para 

pais de crianças com idades entre 2 e 4 anos 

  

Questionário de rastreamento de problemas comportamentais e capacidade de crianças 

com idade entre dois e quatro anos. É composto por 25 itens que devem ser respondido por 

pais ou professores com base no comportamento apresentado pela criança nos últimos seis 

meses. Sua avaliação ocorre em cinco escalas: Sintomas Emocionais, Problemas de Conduta, 

Hiperatividade, Problemas de Relacionamento com Colegas e Comportamento Pró-Social. É 

investigado também o impacto dos sintomas sobre a vida da criança e da família. Mundial-

mente utilizado, possui bons paramentos de validade e fidedignidade em 21 países, dentre eles 

o Brasil (Saur & Loureiro, 2012). 

http://satepsi.cfp.org.br/
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3.3.5. Inventário de Problemas Comportamentais (BPI-01) 

 

Tradução brasileira do Behavior Problems Inventory/BPI-01 (Rojahn et al., 2001) ela-

borada, adaptada e validada por Baraldi et al. (2013), destinada a avaliação do comportamento 

em pessoas com deficiência intelectual de todas as idades e níveis de funcionamento. São 

apresentados 52 itens que avaliam autoagressão, comportamentos estereotipados e comporta-

mentos agressivos ou destrutivos. Os itens são avaliados em duas escalas, uma que se refere a 

frequência de ocorrência deste (nunca = 0, mensalmente = 1, semanalmente = 2, diariamente 

= 3, o tempo todo = 4) e outra relacionada à gravidade do problema (leve = 1, moderado = 2, 

grave = 3). 

 

3.3.6. Inventário dos Hábitos de Sono para Crianças Pré-Escolares (IHS-Pre) 

 

Tradução brasileira do instrumento elaborado e validado por Croewell nos Estados 

Unidos, com questões fechadas de autopreenchimento, destinado a triagem para identificação 

de alterações no hábito de sono de crianças de 2 a 6 anos de idade. Com ele é possível analisar 

diferentes problemas de sono em três áreas: rotina da hora de ir para a cama; ritmicidade; e 

problemas de separação. São 17 itens avaliados em uma escala que varia de 1 a 4, sendo 1 = 

fato não ocorrido nesta semana e 4 = fato ocorrido 6 ou mais vezes nesta semana. A versão 

brasileira foi traduzida, adaptada e validada por Batista e Nunes (2006).  

 

3.3. Procedimento de coleta de dados 

 

Inicialmente foi estabelecido o contato com a Secretaria de Educação de um município 

da grande São Paulo para apresentação do projeto e estabelecimento de uma parceria. A 
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secretaria indicou duas escolas maternais nas qual o projeto poderia ser realizado. Todos os 

pais de alunos da faixa etária de 2 a 5 anos foram convidados a comparecer em uma reunião 

na escola na qual assinaram o termo de consentimento e responderam ao CBCL/1,5-5 com 

auxílio dos pesquisadores.  

As respostas dadas aos instrumentos foram analisadas usando o software ADM – 

especialmente elaborado para essa finalidade. A partir dos resultados obtidos, os pais das 

crianças que ficaram com pontuação na escala Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais acima do percentil 80 da respectiva amostra foram convidados 

para uma avaliação aprofundada dos aspectos psiquiátricos e neuropsicológicos. 

O encontro para a avaliação aprofundada ocorreu em data agendada com a família nas 

dependências da própria escola. Nesse encontro, a criança foi avaliada no que se refere ao seu 

desenvolvimento intelectual utilizando o teste SON-R 2½-7. Além disso, os pais responderam 

aos instrumentos SDQ, BPI-01 e IHS-Pre. 

Todas as famílias das crianças que participaram da avaliação aprofundada receberam 

uma devolutiva sobre os problemas identificados. Além disso, as creches participantes 

receberam um relatório geral com um mapeamento das dificuldades vivenciadas pelas 

crianças.  

A Figura 1, abaixo, apresenta o fluxograma das fases do projeto. 
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Figura 1. Fluxograma do processo de avaliação. 

 

3.4. Procedimento de análise dos dados 
 

Para a análise de dados obtidos através do CBCL foi utilizado o software ADM, de-

senvolvido para sua correção. O teste de inteligência SON foi corrigido seguindo as instru-

ções do manual, bem como os demais instrumentos de avaliação utilizados na segunda fase da 

pesquisa. 

Inicialmente, foram realizadas análises descritivas (proporções, médias e desvios pa-

drões) dos resultados obtidos no CBCL e na Ficha de Dados Sociodemográficos. Em seguin-

da, testes estatísticos inferenciais (qui-quadrado e correlação de Pearson) foram utilizados 

para verificar a associação entre os fatores de risco estudados e os índices de problemas de 

comportamento encontrados. 

Para estudar a diferença encontrada na pontuação do CBCL em função do sexo da cri-

Avaliação Inicial - CBCL/1,5-5 + Ficha de dados 
Sociodemográficos (N = 224)

Escores até o percentil 80 da amostra 
na escalas Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais do 
CBCL/1,5-5

Conclusão da 
participação

Escores acima do percentil 80 da 
amostra na escalas Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais do 
CBCL/1,5-5

Convite avaliação complementar 

(N = 45)

Avaliação com a 
criança: SON-R 2½-7

Avaliação com a 
mãe: SDQ + BPI-01 + 

IHS-Pre
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ança, foi utilizado o teste t de student. Além disso, a comparação da proporção de casos clíni-

cos encontrada em cada um dos sexos foi realizada através de tabelas de cruzamento com tes-

te qui-quadrado. 

Análises descritivas das avaliações referentes à fase 2 do estudo foram realizadas. Tes-

tes de correlação e tabelas de cruzamento com o teste qui-quadrado foram aplicados para veri-

ficar se havia associação entre as variáveis estudadas. 

Para todas as análises, foi utilizado o software estatístico SPSS. Adotou-se o nível de 

significância p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Fase 1 

4.1.1. Presença de Problemas de Comportamento 

 

A porcentagem de crianças cujos responsáveis indicaram problemas em intensidade ou 

frequência superior ao esperado para a faixa etária e sexo são apresentados na Tabela 2. Nota-

se uma elevada presença de problemas de internalização na amostra, com 26,3% das crianças 

atingindo escores na faixa clínica do CBCL. 

É importante observar que 24,6% dos responsáveis indicaram problemas em 

intensidade ou frequência superior ao esperado na avaliação dos problemas como um todo 

(Escala Total de Problemas Emocionais/Comportamentais). Na verdade, se considerarmos a 

sugestão de Achenbach e Rescorla (2000) de reunir as faixas limítrofe e clínica para definir 

um escore como desviante, apenas 66,5% das crianças avaliadas obtiveram pontuação dentro 

do esperado para faixa etária e sexo quando trabalhamos com populações não encaminhadas 

para serviços de saúde mental (faixa normal). 

Analisando as escalas síndromes, Queixas Somáticas foi a escala com o maior número 

de crianças com escores clínicos (9,4%), seguida por Retraimento (8,9%) e Reatividade 

Emocional (7,6%). As escalas com menor porcentagem de crianças com escores na faixa 

clínica foram Problemas de Atenção (4,9%) e Problemas com o Sono (5,4%). Já para as 

escalas orientadas pelo DSM-IV, a com maior prevalência de crianças com escores na faixa 

clínica foi Problemas de Ansiedade (11,6%) e a com menor prevalência foi Problemas de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (4,9%). 
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Tabela 2. Porcentagem de crianças com escores na Faixa Clínica do CBCL/1,5-5 por escala. 

 Faixa 

Normal 

N (%) 

Faixa 

Limítrofe 

N (%) 

Faixa 

Clínica 

N (%) 

Reatividade Emocional 172 (76,8) 35 (15,6) 17 (7,6) 

Ansiedade/Depressão 177 (79,0) 32 (14,3) 15 (6,7) 

Queixas Somáticas 174 (77,7) 29 (12,9) 21 (9,4) 

Retraimento 194 (86,6) 10 (4,5) 20 (8,9) 

Problemas com o Sono 208 (92,9) 4 (1,8) 12 (5,4) 

Problemas de Atenção 203 (90,6) 10 (4,5) 11 (4,9) 

Comportamento Agressivo 199 (88,8) 12 (5,4) 13 (5,8) 

Problemas Internalizantes 131 (58,5) 34 (15,2) 59 (26,3) 

Problemas Externalizantes 167 (74,6) 32 (14,3) 23 (11,2) 

Total de Problemas Emocionais/Comportamentais 149 (66,5) 20 (8,9) 55 (24,6) 

Problemas Afetivos 183 (81,7) 21 (9,4) 20 (8,9) 

Problemas de Ansiedade 178 (79,5) 20 (8,9) 26 (11,6) 

Problemas Invasivos do Desenvolvimento 170 (79,9) 23 (10,3) 22 (9,8) 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade 197 (87,9) 16 (7,1) 11 (4,9) 

Problemas de Oposição e Desafio 193 (86,2) 14 (6,3) 17 (7,6) 

 

Na Figura 2 é apresentada a distribuição das crianças no que se refere ao número de 

escalas síndromes do CBCL/1,5-5 (número total = 7) na qual obtiveram escores desviantes 

(faixa limítrofe ou clínica). Ainda que 50,9% dos participantes não tenham indicado 

problemas com intensidade ou frequência acima do esperado para a faixa etária ou sexo, é 

importante notar que 49,1% atingiu pontuação equivalente à faixa limítrofe + clínica em pelo 

menos uma das escalas.  
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Figura 2. Distribuição das crianças por número de escalas com escores na faixa limítrofe ou 

clínica. 

 

4.1.2. Presença de Fatores de Risco 

 

Os fatores de risco analisados no presente estudo foram divididos em quatro grupos: 

criança, pais, moradia e saúde. Na Tabela 3 são apresentadas as distribuições dos fatores. 
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Tabela 3. Presença dos fatores de risco. 

 N % 

Fatores de Risco Criança 

Necessidade de cuidados especiais 25 11,0% 

Atraso no desenvolvimento 27 11,4% 

Encaminhamento para serviços de saúde mental 18 8,0% 

Fatores de Risco Parental 

Mãe - Baixa escolaridade (até Ensino Médio incompleto) 53 25,0% 

Mãe - Situação de trabalho instável (sem carteira assinada) 98 46,7% 

Mãe - Separada, Solteira ou Viúva 45 21,6% 

Mãe - Deficiência  4 1,9% 

Pai - Baixa escolaridade (até Ensino Médio incompleto) 78 38,6% 

Pai - Situação de trabalho instável (sem carteira assinada) 75 37,9% 

Pai - Separado, Solteiro ou Viúvo 28 12,5% 

Pai – Deficiência 7 3,6% 

Discórdia conjugal – Respondente 48 22,9% 

Brigas constantes – Respondente 16 7,3% 

Encaminhamento Saúde Mental – Respondente 15 7,3% 

Fatores de Risco de História Familiar 

Problemas de Saúde Mental na família 14 6,3% 

Doenças crônicas na família 52 23,5% 

Abuso de substâncias por membro da família 42 18,9% 

Presença de Deficiências na família 22 11,1% 

Fatores de Risco de Moradia 

Renda per capita abaixo da média estadual (R$1482,00) 170 98,3% 

Renda per capita abaixo da média da amostra (R$605,55) 98 56,6% 

Não possui casa própria 113 51,6% 

Menos de 4 cômodos na casa 74 48,4% 

Mais do que 5 pessoas morando na mesma casa 28 12,5% 
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Em relação aos fatores de risco relacionados à criança, foi observado que 12,3% dos 

responsáveis afirmaram que seus filhos precisam de cuidados especiais, 11,4% acredita que 

seu filho tenha algum tipo de atraso no desenvolvimento e 8% realizou algum tipo de 

encaminhamento em saúde mental, como neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, 

psicopedagogo e terapeuta ocupacional. 

Analisando os fatores parentais, 23% dos respondentes afirmaram terem algum tipo de 

discórdia ou brigas frequentes no relacionamento, 37,9% dos pais a 46,7% afirmaram estar 

em uma situação de emprego instável (sem carteira assinada) e 25% das mães a 38,6% dos 

pais não completaram o ensino médio, indicando baixa escolarização. Além disso, 7,3% dos 

respondentes afirmaram terem sido eles próprios encaminhados para serviços de saúde mental 

no último ano. 

Em relação ao histórico de saúde familiar, nota-se que em 24% das famílias estão 

presente doenças crônicas e em 18,9% abuso de substância. Além disso, cerca de 7% dos 

pais/mães apresentam problemas de saúde mental e 6% afirmam a presença de problemas de 

saúde mental na família. A presença de algum tipo de deficiência na família foi indicada por 

11,1% dos respondentes. 

No que diz respeito a moradia, 27,1% afirmou não ter lazer no bairro, 48,4% mora em 

uma casa com menos de quatro cômodos, 52% não possui casa própria e 97,7% dos 

participantes vivem com uma renda abaixo da média do estado de São Paulo. 

 

4.1.3. Associação entre fatores de risco e problemas de comportamento 

 

Neste tópico serão apresentados os principais fatores de risco associados a problemas 

de comportamento encontrados para a presente amostra. Foram realizados cruzamentos de 

dados para verificar a proporção de crianças com escores na faixa clínica e normal de cada 
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uma das escalas do CBCL em função dos fatores de risco reportados no questionário socio-

demográfico. As análises foram divididas em quatro etapas em função dos agrupamentos do 

CBCL: Escalas de Internalização, Problemas de Sono e Escalas de Externalização, Somas de 

Escalas e Escalas Orientadas pelo DSM-IV. 

Para as escalas de internalização, o Teste Qui-Quadrado indicou diferença significativa 

(p<0,05) entre os grupos em função dos fatores: percepção de atraso no desenvolvimento da 

criança, percepção de necessidade de cuidados especiais para/com a criança, pais com 4 ou 

mais filhos, pai com escolaridade inferior ao ensino médio, mãe com escolaridade inferior ao 

ensino médio e presença de brigas entre os pais. Em todos os casos, a presença da variável 

aumentou a probabilidade da criança ter escore na faixa clínica para a escala analisada. Por 

exemplo, das crianças cujos cuidadores indicaram atraso no desenvolvimento, 48,1% obteve 

pontuação na faixa clínica para a escala Reatividade Emocional, enquanto que apenas 20,2% 

das crianças cujos cuidadores não percebem atraso no desenvolvimento indicaram a presença 

de problemas relacionadas à essa queixa acima do esperado para a idade (faixa clínica). O 

fator de risco “atraso no desenvolvimento” parece também afetar a chance de serem indicados 

mais problemas em Ansiedade/Depressão (37% x 18,7%) e Retraimento (25,9% x 11,9%). 

Sendo assim, é notável a possibilidade de crianças com atraso no desenvolvimento e que as 

necessitam de cuidados especiais apresentam isolamento, baixa autoestima, retração social, 

entre outros. 



33 

 

Tabela 4. Distribuição dos fatores de risco individuais segundo escores na faixa normal x clínica das escalas de internalização do CBCL. 

 Reatividade Emocional Ansiedade/Depressão Queixas Somáticas Retraimento 

Normal  

N (%) 

Clínico  

N (%) 

Normal  

N (%) 

Clínico  

N (%) 

Normal 

N (%) 

Clínico 

N (%) 

Normal 

N (%) 

Clínico 

N (%) 

Criança - Atraso Desen-

volvimento 

Sim 14 (51,9) 13 (48,1) 17 (63,0) 10 (37,0)   20 (74,1) 7 (25,9) 

Não 154 (79,8) 39 (20,2) 157 (81,3) 36 (18,7)   170 (88,1) 23 (11,9) 

Criança – Necessidade 

Cuidados Especiais 

Sim   16 (64,0) 9 (36,0)   18 (72,0) 7 (28,0) 

Não   158 (81,0) 37 (19,0)   172 (88,2) 23 (11,8) 

Pais com 4 ou mais fi-

lhos? 

Sim     10 (55,6) 8 (44,4)   

Não     129 (78,7) 35 (21,3)   

Pai – Ensino Médio com-

pleto? 

Sim 101 (81,5) 23 (18,5) 104 (83,9) 20 (16,1) 105 (84,7) 19 (15,3) 114 (91,9) 10 (8,1) 

Não 53 (67,9) 25 (32,1) 52 (66,7) 26 (33,3) 49 (62,8) 29 (37,2) 62 (79,5) 16 (20,5) 

Mãe – Ensino Médio 

completo? 

Sim     128 (80,5) 31 (19,5)   

Não     36 (67,9) 17 (32,1)   

Presença de Brigas entre 

os pais? 

Sim     7 (43,8) 9 (56,3)   

Não     163 (80,7) 39 (19,3)   
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Na Tabela 4 é possível verificar todos os fatores que aumentaram o risco de escores na 

faixa clínica para as escalas de internalização do CBCL, com o destaque para a escolaridade 

do pai, que teve aumentou a chance de escores clínicos em todas as escalas. Além disso, é 

interessante analisar que a escala Queixas Somáticas evidenciou efeito de diferentes fatores de 

risco. Foi observado que 44,4% dos responsáveis que possuem mais de quatro filhos aponta-

ram queixas somáticas na criança, como dores de cabeça sem causa médica e problemas es-

tomacais, com intensidade ou frequência superior ao esperado para a faixa etária. No grupo 

com menos do que 4 filhos, essa proporção foi de 21,3%. A baixa escolaridade materna tam-

bém aumenta o risco de queixas somáticas na criança, com uma prevalência de 32,1% nesse 

grupo em comparação com 19,5% nos filhos de mães com pelo menos o ensino médio com-

pleto. Por fim, o fator briga entre os pais evidenciou aumentar o risco Queixas Somáticas, 

com 56,3% das crianças cujos pais reportam brigas frequentes atingindo escores na faixa clí-

nica para essa escala em comparação com 19,3% nos casos em que não foram reportadas bri-

gas frequentes.  

Na Tabela 5 são apresentados os resultados obtidos no teste qui-quadrado realizado 

com os diferentes fatores de risco e os escores na faixa clínica ou normal do CBCL para as 

escalas Problemas de Sono e escalas de Externalização. Para os Problemas com o Sono, os 

fatores que envolviam um número elevado de pessoas na casa (n>5) e a presença de deficiên-

cia na família pareceram aumentar a probabilidade da criança atingir uma pontuação na faixa 

clínica. Enquanto que apenas 5,6% das crianças que moram em casa com até 5 pessoas fica-

ram com escores clínicos para problemas de sono, 17,9% das que moram em casa com mais 

de 5 pessoas obtiveram escores na faixa clínica para a mesma escala. Além disso, 22,7% das 

crianças com familiar com deficiência obtiveram escore na faixa clínica para essa escala, en-

quanto nas famílias em que não havia deficiência, a porcentagem de escores clínicos foi 

13,3%. 



35 

 

Tabela 5. Distribuição dos fatores de risco individuais segundo escores na faixa normal x clínica das escalas Problemas de Sono e escalas de ex-

ternalização do CBCL. 

 Problemas com o Sono Problemas de Atenção Comportamento Agressivo 

Normal N (%) Clínico N (%) Normal N (%) Clínico N (%) Normal N (%) Clínico N (%) 

Pai – Ensino Médio completo? Sim     115 (92,7) 9 (7,3) 

Não     65 (83,3) 13 (16,6) 

Mãe – Ensino Médio completo? Sim   147 (92,5) 12 (7,5)   

Não   44 (83,0) 9 (17,0)   

Mais do que 5 pessoas na mesma 

casa? 

Sim 23 (82,1) 5 (17,9)     

Não 185 (94,4) 11 (5,6)     

Familiar com deficiência? Sim 17 (77,3) 5 (22,7)     

Não 167 (94,4) 10 (13,3)     
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Analisando os Problemas de Atenção, a baixa escolaridade maternal foi o fator com 

efeito significativo, sendo que 17% das crianças cujas mães indicaram baixa escolaridade ob-

tiveram escores clínicos nessa escala e apenas 7,5% das crianças cujas mães tinham pelo me-

nos o ensino médio completo apresentaram o mesmo problema.  Para a escala Comportamen-

to Agressivo, o fator que indicou diferença significativa foi a baixa escolaridade paterna, com 

16,6% das crianças cujos pais tem escolaridade baixa atingindo escore na faixa clínica em 

comparação com apenas 7,3% das crianças cujos pais tem maior escolaridade atingindo pon-

tuação semelhante.  

Os fatores de risco que apresentaram efeito significativo nas somas de escala do CBCL 

são apresentados na Tabela 6.  

Familiares que assinalaram perceber algum atraso no desenvolvimento em seu filho 

indicaram problemas de comportamento de internalização acima do esperado em 66,7% das 

crianças, e problemas externalizantes em 44,4%. Essas proporções foram menores dentre as 

crianças sem atraso no desenvolvimento: 38,3%  obtive escore clínico para Problemas de Ex-

ternalização, e 23,3% para Problemas de Internalização.  

Dentre os casos no qual a presença da discórdia conjugal foi reportada, 37,5% das cri-

anças atingiram pontuações clínicas para problemas de externalização, já 22,8% das crianças 

que vivem em contextos familiares sem discórdia conjugal encontram-se com escore clínico.  

A escolaridade do pai pode ser relacionada a problemas totais, já que 44,9% das crian-

ças cujos pais tinham baixa escolaridade tiveram pontuação acima da esperada, à medida que 

28,2% das crianças com pais com ensino médio completo apresentam um escore clínico. 

Diversos fatores de risco evidenciaram relação com a Escala de Internalização, visto 

que uma maior proporção de crianças com esses fatores presentes atingiram pontuação na 

faixa clínica para essa escala.  
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Tabela 6. Distribuição dos fatores de risco individuais segundo escores na faixa normal x clínica das somas de escalas do CBCL. 

 Problemas de Internalização Problemas de Externalização Problemas Totais 

Normal N (%) Clínico N (%) Normal N (%) Clínico N (%) Normal N (%) Clínico N (%) 

Crianças - Atraso Desenvol-

vimento? 

Sim 9 (33,3) 18 (66,7) 15 (55,6) 12 (44,4)   

Não 119 (61,7) 74 (38,3) 148 (76,7) 45 (23,3)   

Presença de Discórdia Con-

jugal? 

Sim   30 (62,5) 18 (37,5)   

Não   125 (77,2) 37 (22,8)   

Pai – Ensino Médio comple-

to? 

Sim 78 (62,9) 46 (37,1) 98 (79,0) 26 (21,0) 89 (71,8) 35 (28,2) 

Não 39 (50,0) 39 (50,0) 52 (66,7) 26 (33,3) 43 (55,1) 35 (44,9) 

Mais do que 5 pessoas na 

mesma casa? 

Sim 11 (39,3) 17 (60,7)     

Não 120 (61,2) 76 (38,8)     

Abuso de substâncias na 

família? 

Sim   26 (61,9) 16 (38,1) 23 (54,8) 19 (45,2) 

Não   139 (77,2) 41 (22,8) 125 (69,4) 55 (30,6) 
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Por fim, analisamos a proporção de crianças com escores nas faixas normal e clínica 

das escalas orientadas pelo DSM do CBCL em função da presença dos diferentes fatores de 

risco. Aqueles que apresentaram diferença significativa são apresentados na Tabela 7. 

O fator de risco que esteve associado com uma maior presença de crianças com esco-

res na faixa clínica foi a percepção do respondente com relação a um atraso no desenvolvi-

mento da criança. Para as cinco escalas orientadas pelo DSM, quando esse valor estava pre-

sente, a chance da criança atingir um escore clínico foi maior.  

A baixa escolaridade do pai foi, novamente, um fator relevante associado aos proble-

mas das crianças. Enquanto 10,5% das crianças cujos pais tinha escolaridade superior ao ensi-

no médio atingiram escores na faixa clínica para a escala Problemas Afetivos, 35,9% daquelas 

que o pai não concluiu o ensino médio obtiveram escore clínico na mesma escala. Resultados 

semelhantes foram encontrados para Problemas Invasivos do Desenvolvimento e Problemas 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

É importante notar que os fatores de risco associados diretamente à criança, atraso no 

desenvolvimento, necessidades especiais e encaminhamento para serviços de saúde mental, 

evidenciaram uma maior proporção de casos com escores na faixa clínica para Problemas 

Invasivos do Desenvolvimento. Além disso, riscos relacionados ao trabalho da mãe e à escola-

ridade da mãe e do pai evidenciaram associação com escores clínicos na escala Problemas de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade.  
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Tabela 7. Distribuição dos fatores de risco individuais segundo escores na faixa normal x clínica das escalas orientadas pelo DSM-IV. 
 Problemas Afetivos Problemas de Ansie-

dade 

Problemas Invasivos 

do Desenvolvimento 

Prob. Déficit Atenção 

e Hiperatividade 

Problemas de Oposição 

e Desafio 

Normal  

N (%) 

Clínico  

N (%) 

Normal  

N (%) 

Clínico  

N (%) 

Normal 

N (%) 

Clínico 

N (%) 

Normal 

N (%) 

Clínico 

N (%) 

Normal 

N (%) 

Clínico 

N (%) 

Criança - Atraso Desen-

volvimento 

Sim 17 (63,0) 10 (37,0) 12 (44,4) 15 (55,6) 14 (51,9) 13 (48,1) 20 (74,1) 7 (25,9) 19 (10,1) 8 (29,6) 

Não 162 (83,9) 31 (16,1) 162 (83,9) 31 (16,1) 161 (83,4) 32 (16,6) 173 (89,6) 20 (10,4) 170 (88,1) 23 (11,9) 

Criança - Cuidados Es-

peciais 

Sim     15 (60,0) 10 (40,0)     

Não     160 (82,1) 35 (17,9)     

Criança - Encaminha-

mento 

Sim     11 (61,1) 7 (38,9)     

Não     168 (81,6) 38 (18,4)     

Pai – Ensino Médio 

completo? 

Sim 50 (64,1) 28 (35,9)   52 (66,7) 26 (33,3) 65 (83,3) 13 (16,7)   

Não 111 (89,5) 13 (10,5)   106 (85,5) 18 (14,5) 114 (91,9) 10 (8,1)   

Mãe – Ensino Médio 

completo? 

Sim       42 (79,2) 11 (20,8)    

Não       144 (90,6) 15 (9,4)   

Mãe – Trabalho instável? Sim       79 (80,6) 19 (19,4)   

Não       105 (93,8) 7 (6,2)   

Presença de Brigas entre 

os pais? 

Sim   37 (69,8) 16 (30,2)     41 (77,4) 12 (22,6) 

Não   141 (82,5) 30 (17,5)     152 (88,9) 19 (11,1) 

Abuso de substâncias na 

família? 

Sim 29 (69,0) 13 (31,0)   29 (69,0) 13 (31,0)     

Não 152 (84,4) 28 (15,6)   148 (82,2) 32 (17,8)     

Deficiência na família? Sim 14 (63,6) 8 (36,4)         

Não 146 (82,5) 31 (17,5)         

Doença crônica na famí-

lia? 

Sim   35 (67,3) 17 (32,7)       

Não   140 (82,8) 29 (17,2)       

Histórico Saúde Mental 

na Família 

Sim         9 (64,3) 5 (35,7) 

Não         181 (87,4) 26 (12,6) 

Renda média familiar 

abaixo da média amostral 

Sim   81 (82,7) 17 (17,3)       

Não   53 (70,7) 22 (29,3)       

Mais do que 5 pessoas na 

mesma casa? 

Sim 18 (64,3) 10 (12,5)         

Não 165 (84,2) 31 (15,8)         
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Na tabela 8 serão apresentados fatores de riscos correlacionados aos problemas emoci-

onais e comportamentais. 

 

Tabela 8. Correlação entre agrupamentos de riscos e escalas de problemas emocio-

nais/comportamentais do CBCL 

 Risco – 

Pais 

Risco – 

Histórico 

Familiar 

Risco – 

Moradia 

Risco – 

Criança 

Risco - 

Total 

Reatividade Emocional 0,138* 0,162* 0,069 0,163* 0,210* 

Ansiedade/Depressão 0,030 0,100 0,066 0,180* 0,131 

Queixas Somáticas 0,105 0,107 -0,002 0,051 0,111 

Retraimento 0,127 0,067 0,028 0,194* 0,156* 

Problemas com o Sono 0,121 0,196* 0,002 0,068 0,158* 

Problemas de Atenção 0,105 0,046 0,064 0,176* 0,153* 

Comportamento Agressivo 0,214* 0,147* 0,109 0,134* 0,264* 

Problemas Internalizantes 0,128 0,143* 0,053 0,186* 0,196* 

Problemas Externalizantes 0,204* 0,134* 0,106 0,154* 0,257* 

Total de Problemas Emocio-

nais/Comportamentais 

0,192* 0,160* 0,081 0,199* 0,258* 

Problemas Afetivos 0,206* 0,147* 0,054 0,143* 0,228* 

Problemas de Ansiedade 0,075 0,211* -0,002 0,213* 0,162* 

Problemas Invasivos do De-

senvolvimento 

0,091 0,082 0,037 0,271* 0,164* 

Problemas de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade 

0,127 0,05 0,032 0,137* 0,141* 

Problemas de Oposição e 

Desafio 

0,177* 0,097 0,142* 0,144* 0,238* 

* p < 0,05 

Uma análise dos resultados expressos na Tabela 8 evidencia que os riscos relacionadas 

a habitação apresentaram baixa associação com os problemas de comportamento nessa amos-

tra. Isto é, no presente estudo, questões como um maior número de pessoas na mesma casa, ou 
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uma casa com pouco cômodos, baixa renda per capita e não possuir casa própria, não eviden-

ciaram, de fato, maior risco para os problemas analisados no CBCL, exceto por aqueles avali-

ados na escala Problemas de Oposição e Desafio, com o qual esse conjunto de riscos apresen-

tou uma correlação baixa. 

Por outro lado, o conjunto global dos riscos analisados, Fator de Risco – Total, apre-

sentou correlações positivas com a maior parte dos problemas emocionais/comportamentais. 

As considerações foram realizadas a partir de quatro subgrupos de fatores de risco, como his-

tórico, parental, moradia e crianças e problemas emocionais/ comportamentais do CBCL. O 

fator de risco histórico familiar, as maiores taxas de problemas são para reatividade emocio-

nal, problemas de sono, comportamento agressivo e um amplo leque de comportamentos de 

externalização e internalização. Ressaltando como este fator afeta os problemas de sono, que 

deve ser considerado um aspecto importante não só ao nível do desenvolvimento das aprendi-

zagens escolares, como de bem-estar. Na tabela 5, observasse que os problemas de sono têm 

associação com o elevado número de pessoa que residem na mesma casa e crianças que con-

vivem com familiar deficiente. 

Já os fatores de risco parentais demonstram ter maior influência para problemas como 

reatividade emocional e comportamentos agressivos que estão evidenciados também aos fato-

res de risco histórico familiar, parentais e crianças. A agressividade está diretamente relacio-

nada a baixa escolaridade como apresentado na tabela 5. 

Os fatores riscos crianças comprova a influência de todos os outros fatores no desen-

volvimento infantil. Os resultados relevantes são para retraimento, problemas de atenção, de-

pressão e ansiedade, comportamentos agressivos, reatividade emocional, problemas internali-

zantes apresentando maior impacto em relação aos problemas externalizantes. Os índices para 

retraimento e ansiedade e depressão destacam-se como também foi notável na tabela 2, sendo 

esses comportamentos encontrados na faixa clínica.  
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4.1.4. Diferenças por sexo 

 

Para verificar se há diferença nos problemas reportados no CBCL/1,5-5 pelos respon-

sáveis pelas crianças e função do sexo, foram realizadas análises de comparação de média – 

Teste T. Os resultados são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Comparação da pontuação de meninos e meninas nas escalas-síndromes de proble-

mas de comportamento e escalas orientadas pelo DSM. 

Escalas- CBCL/1,5-5 Meninos 

Média (DP) 

Meninas Mé-

dia (DP) 

 

T 

 

p 

Reatividade Emocional 51,19 (7,33) 57,88 (8,42) -0,659 0,510 

Ansiedade/Depressão 57,75 (7,00) 58,06 (8,16) -0,309 0,758 

Queixas Somáticas 56,48 (8,08) 58,27 (7,74) -1,700 0,090 

Retraimento 56,56 (7,49) 56,60 (8,00) -0,042 0,967 

Problemas com o Sono 53,88 (5,47) 55,56 (7,49) -1,914 0,057 

Problemas de Atenção 55,95 (6,36) 54,51 (5,76) 1,779 0,077 

Comportamento Agressivo 56,41 (8,12) 55,43 (6,65) 0,988 0,324 

Problemas Internalizantes 56,23 (9,98) 56,89 (10,68) -0,477 0,633 

Problemas Externalizantes 54,21 (9,95) 52,77 (8,96) 1,136 0,257 

Total de Problemas  55,80 (9,73) 55,76 (10,67) 0,030 0,976 

Problemas Afetivos 57,32 (6,32) 58,22 (8,08) -0,926 0,355 

Problemas de Ansiedade 57,62 (6,97) 59,05 (9,50) -1,287 0,200 

Prob. Invasivos do Desenvolvimento 56,86 (7,55) 56,97 (8,26) -0,111 0,912 

Prob. Déficit de Atenção e Hiperat. 56,51 (7,01) 55,25 (5,99) 1,454 0,147 

Problemas de Oposição e Desafio 56,73 (7,61) 54,94 (5,75) 1,985 0,048* 

* p < 0,05 

 

A análise foi realizada a partir de dados como média, desvio padrão, escore T e p que 
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permitem uma melhor comparação das pontuações obtidas por meninos e meninas. A compa-

ração dos escores t médios obtidos para os meninos e as meninas (teste t) indicou diferença 

significativa apenas para a escala orientada pelo DSM – problemas de oposição e desafio 

(p=0,048), na qual os meninos obtiveram pontuação mais elevada. Para as demais escalas, não 

houve diferença na comparação do escore médio obtido nas escalas do CBCL em função do 

sexo. 

 Além da comparação de média, foi analisado número de casos com escore na faixa 

clínica em função do sexo. O teste qui-quadrado foi utilizado para verificar se houve diferença 

significativa entre os grupos. O resultado é apresentado na Tabela 10. 

 

Tabela10. Comparação da pontuação de meninos e meninas nas escalas-síndromes de proble-

mas de comportamento e escalas orientadas pelo DSM. 

Escala 
Meninos (% ca-

sos faixa clínica) 

Meninas (% casos 

faixa clínica) 
p 

Reatividade Emocional 6,5% 8,8% 0,321 

Ansiedade/Depressão 6,3% 7,1% 0,514 

Queixas Somáticas 8,1% 10,6% 0,340 

Retraimento 9,0% 8,8% 0,576 

Problemas com o Sono 1,8% 8,8% 0,018* 

Problemas de Atenção 6,3% 3,5% 0,259 

Comportamento Agressivo 7,2% 4,4% 0,273 

Problemas Internalizantes 25,2% 27,4% 0,412 

Problemas Externalizantes 15,3% 7,1% 0,040* 

Total de Problemas 26,1% 23% 0,350 

Problemas Afetivos 12,6% 23,9% 0,022* 

Problemas de Ansiedade 18,9% 2,1% 0,334 

Problemas Invasivos do Desenvolvimento 18,9% 21,2% 0,395 

Prob. Déficit de Atenção e Hiperatividade 14,4% 9,7% 0,192 

Problemas de Oposição e Desafio 18,0% 9,7% 0,054 

* p < 0,05 
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 A análise da porcentagem de casos com escores na faixa clínica do CBCL/1,5-5 evi-

denciou diferenças em função do sexo para três escalas. A proporção de meninos com escores 

elevados para a Problemas Externalizantes foi maior que de meninas: 15,3%  x 7,1%. Por 

outro lado, a proporção de meninas com escores elevados para Problemas de Sono e Proble-

mas Afetivos foi maior, sendo respectivamente 1,8% x 8,8% e 23,9% x 12,6%. Para a escala 

Problemas de Oposição e Desafio, que evidenciou diferença na comparação com média, não 

foi indicada diferença significativa com nível de significância p<0,05. Entretanto, analisando 

os valores, nota-se que a porcentagem de meninos com escores elevados nessa escala foi qua-

se duas vezes a porcentagem de meninas, o que indica que há uma tendência a diferença por 

sexo nos problemas avaliados nesta escala, 

 

4.2. Fase 2 
 

4.2.1. Comparação do perfil das crianças selecionadas e não seleciona-
das para a Fase 2 

 

 

As crianças que apresentaram pontuação na escala Total de Problemas Emocio-

nais/Comportamentais do CBCL/1,5-5 acima do percentil 90 para a amostra da fase 1 foram 

convidadas a participar da fase 2 do estudo. Inicialmente foram realizadas análises descritivas 

dos perfis destas crianças em comparação com o perfil de sexo e idade das crianças que parti-

ciparam da fase 1 e não foram selecionadas para a fase 2. Essas informações são apresentadas 

na Tabela 11. 

Os resultados apresentados na Tabela 11 indicam que não houve diferença no perfil 

das crianças dos dois grupos no que se refere ao sexo e à faixa etária. 
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Tabela 11. Perfil de sexo e idade dos participantes selecionados e não selecionados para a ava-

liação aprofundada.  

 Não Selecionados  

(N = 180) 

Selecionados  

(N = 45) 
p 

Sexo Masculino 88 (48,9%) 24 (53,3%) 0,357 

Idade 

2 anos 42 (23,3%) 12 (26,7%) 

0,725 
3 anos 89 (49,4%) 18 (40,0%) 

4 anos 39 (21,7%) 12 (26,7%) 

5 anos 10 (5,6%) 3 (6,7%) 

 

O perfil dos dois grupos, no que se refere aos fatores de risco estudados, também foi 

comparado usando tabelas de cruzamento e o teste estatístico qui-quadrado. Os resultados são 

apresentados na Tabela 12. Nota-se que a comparação dos fatores de risco estudados nas duas 

amostras indica uma maior incidência de alguns dos fatores na amostra que foi selecionada 

para avaliação aprofundada em função de apresentar mais problemas de emocionais e com-

portamentais do que os demais. Os fatores para os quais a diferença foi significativa foram: 

percepção de atraso no desenvolvimento do filho, necessidade de cuidados especiais, baixa 

escolaridade do pai e brigas constantes em casa.  
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Tabela 12. Comparação dos participantes selecionados e não-selecionados para a fase 2: Fato-

res de Risco. 

  Não Selecionados 

N (%) 

Selecionados 

N (%) 

p 

Fatores de Risco Criança  

Necessidade de cuidados especiais 15 (8,3) 10 (22,2) 0,012* 

Atraso no desenvolvimento 14 (7,8) 14 (31,1) 0,000* 

Encaminhamento para serviços de saúde mental 12 (6,7) 6 (13,3) 0,124 

Fatores de Risco Parental  

Mãe - Baixa escolaridade (até EM incompleto) 39 (21,7) 15 (33,3) 0,077 

Mãe - Situação de trabalho instável (sem carteira) 77 (42,8) 22 (48,9) 0,283 

Mãe - Separada, Solteira ou Viúva 35 (19,4) 11 (24,4) 0,290 

Mãe - Deficiência  4 (2,2) 0 (0,0) 0,407 

Pai - Baixa escolaridade (até EM incompleto) 51 (28,3) 27 (60,0) 0,000* 

Pai - Situação de trabalho instável (sem carteira) 61 (33,9) 14 (31,1) 0,435 

Pai - Separado, Solteiro ou Viúvo 22 (12,2) 6 (13,3) 0,130 

Pai - Deficiência 6 (3,3) 1 (2,2) 0,575 

Discórdia conjugal - Respondente 36 (20,0) 12 (26,7) 0,217 

Brigas constantes - Respondente 9 (5,0) 7 (15,6) 0,022* 

Encaminhamento Saúde Mental - Respondente 12 (6,7) 3 (6,7) 0,650 

Fatores de Risco de História Familiar  

Problemas de Saúde Mental na família 11 (6,1) 3 (6,7) 0,557 

Doenças crônicas na família 41 (22,8) 11 (24,4) 0,476 

Abuso de substâncias por membro da família 30 (16,7) 12 (26,7) 0,095 

Presença de Deficiências na família 17 (9,4) 5 (11,1) 0,459 

Fatores de Risco de Moradia  

Renda per capita < média estadual (R$1482,00) 138 (76,7) 33 (73,3) 0,385 

Renda per capita < média da amostra (R$605,55) 80 (44,4) 19 (42,2) 0,462 

Não possui casa própria 88 (48,9) 26 (57,8) 0,184 

Menos de 4 cômodos na casa 58 (32,2) 17 (37,8) 0,295 

Mais do que 5 pessoas morando na mesma casa 21 (11,7)) 7 (15,6) 0,314 

* p < 0,05 
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4.2.2. Análise do Perfil Cognitivo 
 

Das 45 crianças selecionadas, 18 compareceram para a avaliação do perfil cognitivo. 

Elas responderam ao teste SON-R, que permite a avaliação do QI de Execução, QI de Racio-

cínio e o QI Total. Em média, as crianças obtiveram pontuações equivalentes à inteligência 

normal para todas as escala, com valores e desvios padrões respectivamente de 98,1 (12,0), 

107,7 (11,8) e 103,2 (11,3). 

A Figura 2, abaixo, apresenta os resultados obtidos pelas crianças nessas escalas. Ana-

lisando os participantes individualmente, notamos que alguns obtiveram pontuação especial-

mente baixa em comparação com a amostra normativa do teste. De especial interesse, os par-

ticipantes Rastreio075, Rastreio234 e Rastreio199 apresentaram inteligência abaixo da média. 

Por outro lado, algumas crianças atingiram valores de QI acima de 115 para as escalas de 

Execução (Rastreio 052 e Rastreio 080), para as escalas de Raciocínio (Rastreio221, Ras-

treio223 e Rastreio009) e para a Escala Total do Instrumento (Rastreio052), o que indica inte-

ligência acima da média. O teste de correlação entre o QI dos participantes e o índice de pro-

blemas obtidos no CBCL para as escalas Problemas de Internalizantes, Problemas Externali-

zantes e Problemas Totais não indicou valores significativos. 
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Figura 2. Índices de QI obtidos pela amostra de crianças selecionadas para avaliação.  
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4.2.3. Análise do Perfil Comportamental 

 
 

Inicialmente apresentaremos o perfil comportamental elaborado a partir das respostas 

ao CBCL/1,5-5 pelos pais das 18 crianças que compareceram para avaliação na Fase 2 para 

então analisar o perfil encontrado usando os outros instrumentos. A Tabela 13 apresenta esses 

dados. Considerando o ponto de corte escore T = 60 para as somas de escala (Problemas In-

ternalizantes, Problemas Externalizantes e Problemas Totais), nota-se que as crianças obtive-

ram, em média, pontuação clínica para essas escalas. 

 

Tabela 13. Perfil de problemas emocionais/comportamentais elaborado a partir do CBCL. 

CBCL/1,5-5 Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Reatividade Emocional 51,00 77,00 65,3 5,6 

Ansiedade/Depressão 56,00 83,00 64,6 6,2 

Queixas Somáticas 50,00 78,00 62,6 10,6 

Retraimento 50,00 73,00 61,6 7,9 

Problemas com o Sono 51,00 70,00 60,6 6,8 

Problemas de Atenção 53,00 67,00 59,9 5,0 

Comportamento Agressivo 53,00 72,00 64,3 5,1 

Problemas Internalizantes 56,00 76,00 66,5 5,2 

Problemas Externalizantes 57,00 71,00 63,8 4,2 

Total de Problemas 63,00 74,00 67,9 2,9 

Problemas Afetivos 56,00 79,00 67,0 6,7 

Problemas de Ansiedade 51,00 81,00 65,0 7,3 

Prob. Invasivos do Desenvolvimento 50,00 74,00 64,6 6,3 

Prob. Déficit de At. e Hiperatividade 52,00 71,00 62,9 4,9 

Problemas de Oposição e Desafio 52,00 73,00 62,6 7,4 

 

O segundo instrumento utilizado para avaliar os comportamentos das crianças foi o 

SDQ, respondido pelos responsáveis. A Tabela 14 apresenta os resultados encontrados. 
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Tabela 14. Perfil comportamental das crianças no SDQ. 

SDQ Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Problemas Emocionais 0,00 7,00 2,78 1,90 

Problemas de Conduta 2,00 9,00 5,39 1,69 

Hiperatividade 4,00 9,00 6,39 1,46 

Problemas de Relacionamento com Pares 0,00 5,00 2,33 1,71 

Comportamentos Pró-Sociais 3,00 10,00 7,89 1,64 

Total de Dificuldades 9,00 26,00 16,89 4,54 

 

Conforme esperado para a faixa etária estudada, os problemas mais encontrados 

estiveram concentrados nas escalas que avaliam dificuldades externalizantes: Problemas de 

Conduta e Hiperatividade. Ainda que as crianças apresentem elevados índices de problemas 

de comportamento, os pais também indicaram um bom repertório de comportamentos pró-

sociais, com escore médio 7,89 (máximo na escala = 10 pontos).  

A escala BPI foi idealizada para identificar desenvolvimento atípico. Os resultados da 

avaliação feita com essa escala são apresentados na Tabela 15.  

 

Tabela 15. Perfil comportamental das crianças no BPI. 

 SDQ Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

F
re

q
u
ên

ci
a
 Comportamento de Autoagressão 0,00 10,00 3,50 3,19 

Comportamento Esteriotipado 1,00 43,00 15,72 11,64 

Hiperatividade 0,00 18,00 5,50 4,78 

Total 1,00 60,00 24,72 15,85 

S
ev

er
id

ad
e 

Comportamento de Autoagressão 0,00 8,00 2,72 2,42 

Comportamento  1,00 32,00 10,39 9,11 

Hiperatividade 0,00 20,00 5,83 5,09 

Total 1,00 44,00 18,94 12,33 
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Os resultados obtidos com a BPI indicaram grande variabilidade na amostra e 

permitiram a identificação de crianças com características que evidenciam desenvolvimento 

atípico e precisam ser encaminhadas para avaliação por profissionais de saúde mental. 

Por fim, foram analisados os dados obtidos sobre o sono das crianças avaliadas. A 

Figura 3, abaixo, apresenta a distribuição de frequência encontrada. 

 

 

Figura 3. Pontuação das crianças na escala de hábitos de sono de pré-escolares. 

 

Para realizar a pontuação dessa escala, os hábitos positivos são pontuados de maneira 

inversa. Dessa forma, pontuações elevadas indicam uma alta presença de hábitos negativos 

aliada a uma baixa presença de hábitos positivos. 
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5. DISCUSSÃO 
 

O presente estudo se propôs a estudar os comportamentos de crianças pré-escolares de 

uma comunidade carente de uma cidade da região metropolitana de São Paulo usando o 

CBCL/1,5-5. O objetivo principal era verificar a aplicabilidade desse questionário para avaliar 

crianças de nossa população na própria comunidade, antes mesmo de serem encaminhadas 

para serviços de saúde mental. Essa prática facilitaria a detecção precoce de problemas com-

portamentais e desenvolvimentais, o que é um passo importante para melhorar a qualidade de 

vida das crianças e das famílias, já que casos identificados em idade precoce possuem melhor 

prognóstico. 

Apesar de mais da metade da amostra obter pontuação de problema emocio-

nais/comportamentais dentro do esperado para a faixa etária (66,5%), o restante encontra-se 

em uma faixa clínica/limítrofe ao que se refere aos problemas estudados (retraimento, queixas 

somáticas, comportamento agressivo, reatividade emocional, ansiedade/depressão e proble-

mas de atenção). Isso é, eles apresentam mais problemas do que o esperado para a faixa etária 

e sexo. Conforme Rios e Williams (2008), esta porcentagem condiz com o esperado, uma vez 

que em seus estudos observaram que 35% das crianças de baixa renda apresentaram proble-

mas comportamentais. A amostra do presente estudo foi composta por famílias de baixa renda, 

com 98% apresentando renda per capita familiar abaixo da encontrada na região.  

Estudos realizados sobre saúde mental infantil indicam a presença de determinados fa-

tores ambientais que favorecem a ocorrência de problemas comportamentais, desta forma, o 

presente estudo buscou relacionar estas variáveis. Assim como as pesquisas anteriores indi-

cam conflitos parentais e baixa escolaridade como fatores de risco de alta influência nas cri-

anças e adolescentes, o presente estudo pôde observar índices semelhantes. Os resultados en-

contrados apontam que em crianças pré-escolares, os fatores de risco familiares e socioeco-

nômicos, como práticas parentais negativas, estado civil, discórdia conjugal, encaminhamento 
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para saúde mental, baixo nível de qualificação profissional e escolaridade favorecem a pre-

sença de problemas de comportamentos nessa faixa etária.  

Patias, Cardoso e Dias (2012) descrevem a importância do ambiente familiar para o 

desenvolvimento infantil, apontando a família como responsável pela estimulação que contri-

bui com a aprendizagem de novos comportamentos. A baixa escolaridade dos pais e a presen-

ça de brigas conjugais podem ser consideradas fatores de risco para a presença de comporta-

mentos internalizantes, como ansiedade/depressão, reatividade emocional e queixas somáti-

cas. Silvares e Souza (2008) afirmam que ambientes familiares com discórdia frequente ocor-

re uma mudança de comportamento tanto por parte dos pais quanto dos filhos, “... trocando 

seus antigos padrões amigáveis de interação com os filhos por um novo padrão de omissão ou 

de violência” (p. 208). Na amostra estudada, foi possível observar a relação entre queixas so-

máticas com discórdia parental, assim, a partir de uma inabilidade dos pais na resolução de 

conflitos, possivelmente a criança apresenta um déficit no desenvolvimento de habilidades 

sociais comunicativas, não se comunicando de forma verbal. Problemas na escala Queixas 

Somáticas também foram relacionados com a presença de mais de quatro filhos na família, 

indicando que pais com déficit no repertório social e grande quantidade de filhos podem ser 

considerados fatores de risco para o desenvolvimento de habilidades sociais, como realizar 

perguntas, manifestar opiniões e descrever sentimentos, conforme descrito por Bolsoni-Silva 

e Maturano (2007). Segundo Gomide (2003), práticas educativas parentais positivas são aque-

las que apresentam o uso adequado de atenção e de regras, distribuição de privilégios, partici-

pação na vida escolar e afeto contínuo, pode-se inferir que as queixas somáticas surgem pela 

ausência e/ou inconsistência destes itens por conta da inabilidade parental e alta demanda de 

tarefas devido à quantidade de membros residentes.  

A escolaridade dos pais foi relacionada com pontuações mais elevadas nas escalas de 

internalização e externalização do CBCL, como queixas somáticas, reatividade emocional, 
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ansiedade/depressão, problemas com sono, problemas de atenção e comportamento agressivo. 

Ela também foi um fator que apareceu em destaque na comparação da amostra selecionada 

para avaliação aprofundada por apresentar mais problemas que 80% das crianças estudadas. 

Desta forma, a escolaridade dos participantes é um fator de risco que deve ser amplamente 

discutido e revisado. Gomide (2003) descreve algumas variáveis demográficas consideradas 

eventos estressores, como desemprego, conflitos parentais, doenças e violência familiar. Exis-

te a possibilidade da amostra com ensino médio incompleto estar trabalhando em ambientes 

com pouco reforçadores, afetando seu comportamento e consecutivamente na administração 

familiar. 

Aqueles que assinalaram perceber algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança 

e que afirmaram a necessidade de cuidados especiais também indicaram perceber no filho 

problemas de comportamento acima do esperado na escala de problemas de comportamento 

internalizantes. Essas duas variáveis tiveram destaque na comparação dos selecionados com 

os não selecionados para avaliação complementar, sendo muito mais frequente o selecionado 

ser identificado como apresentando um atraso no desenvolvimento e necessitando de cuidados 

especiais. Com esta relação identificada neste estudo, é importante investigar as reais dificul-

dades e necessidades da criança para um possível encaminhamento multiprofissional. Contu-

do, apesar da probabilidade da presença de transtornos no desenvolvimento, os problemas de 

comportamento internalizantes vistos podem também indicar uma inabilidade de familiares 

em se relacionar de forma efetiva com a criança, dificultando no desenvolvimento de habili-

dades sociais. 

A análise do perfil comportamental de meninos e meninas evidenciou pouca diferen-

ção significativa. Na comparação de médias, diferenças significativas foram encontradas em 

apenas em uma das quinze escalas consideradas, qual seja, “Problemas de Oposição e Desa-

fio”, na qual os meninos obtiveram pontuações mais elevadas. De fato, quando analisamos o 
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número de casos na faixa clínica considerando a variável sexo, é a escala Problemas de Exter-

nalização que se destaca. As meninas obtiveram mais escores na faixa clinica para as escalas 

Problemas com o Sono e Problemas Afetivos. Ainda que as diferenças sejam pequenas em 

comparação com as encontradas em outras faixas etárias, como as evidenciadas por Emerich 

et al. (2013), elas indicam uma tendência daquilo que pode ser observado de maneira mais 

consistente em crianças mais velhas ou mesmo em adultos: uma tendência das pessoas do 

sexo masculino apresentarem mais problemas externalizantes e das pessoas do sexo feminino 

apresentarem mais problemas internalizantes. Análise de variáveis sociais e genéticas preci-

sam ser realizadas para explicar a etiologia das psicopatologias e os padrões comportamentais 

encontrados.  

Apesar de maior parte da amostra encontrar-se com uma renda abaixo da média da ci-

dade de São Paulo, nenhum problema de comportamento foi diretamente relacionado à essa 

variável. Assim, entende-se que os fatores de risco devem ser analisados em conjunto, con-

forme sua frequência e intensidade, para uma melhor compreensão da realidade vivenciada 

por cada criança. 

A utilização do instrumento de avaliação e a coleta dos dados sociodemográficos foi 

rica e útil para a investigação das condições de saúde mental das crianças participantes, per-

mitindo uma compreensão aprofundada e contextualizada das mesmas. Essa investigação 

permitiu ir além da mera descrição do perfil dessa população, também possibilitou uma apro-

ximação maior da realidade social em que fazem parte.  

A partir dos resultados obtidos, cabe apresentar um questionamento de até que ponto 

as políticas públicas de saúde mental voltadas para essa comunidade são adequadas e se ocor-

re articulação das ações na área da educação, saúde e das ações sociais, visto que parecem não 

acontecer de forma eficiente. Essas crianças, em sua grande maioria, crescem com carências e 

dificuldades importantes que muitas vezes não são, sequer, identificadas, quanto mais traba-
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lhadas.  

Diferentes revisões sobre a produção científica na área de intervenções com pré-

escolares (Nixon, 2002; Olivares e García-López, 1997) têm indicado o treinamento de pais 

como uma das abordagens mais efetivas no tratamento de problemas comportamentais das 

crianças, principalmente para problemas como desordens de conduta, comportamento opositor 

e agressividade (Azar e Wolf, 1989; Brestan e Eyberg, 1998; Kazdin, 2003; Nixon, 2002). 

Os programas de orientação para os pais têm atestado os efeitos positivos das diferen-

tes modalidades de intervenção para as mudanças sobre o comportamento das crianças peque-

nas. Assim, estão sendo apontados, por diferentes autores, como o momento ideal para inter-

venções preventivas e os pais são considerados alvos importantes do tratamento. Dessa forma, 

as informações obtidas podem contribuir para o debate acerca de políticas públicas e progra-

mas efetivos para atender crianças que necessitam de atenção à saúde mental, articulando so-

bre possíveis estratégias em várias direções como: sensibilização dos governos e da sociedade 

que resulte em ações concretas, abrangentes e permanentes de atenção precoce em saúde men-

tal, tanto em âmbito individual, familiar e comunitário; potencialização do papel da escola na 

prevenção, identificação das situações de risco e de suporte em saúde mental; investimento na 

capacitação dos profissionais da rede de educação, saúde e ação social para diagnósticos ade-

quados nos diferentes âmbitos de atenção; estímulo e facilitação do desenvolvimento de redes 

de apoio nas comunidades. 
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6. Tópicos Conclusivos 
 

- Os dados obtidos confirmaram os dados da literatura com relação à fatores de risco e 

problemas de comportamento. 

- Poucas diferenças foram encontradas em função do sexo da criança. As diferenças 

encontradas estão de acordo com a literatura para outras faixas etárias: meninos apresentam 

mais problemas externalizantes e meninas mais problemas internalizantes. 

- O perfil cognitivo e comportamental das crianças selecionadas para avaliação apro-

fundada evidenciou diferentes tipos de dificuldades vivencias pelas crianças. 

- O CBCL/1,5-5 se mostrou um instrumento útil para rastreio de problemas emocio-

nais e comportamentais mesmo em uma comunidade carente, com pouco acesso a recursos 

materiais e educacionais. 

- O fato de nenhuma das crianças selecionadas para avaliação aprofundada em função 

de apresentar mais problemas que seus pares na avaliação dos pais ter historicamente sido 

encaminhada para serviços de saúde mental não indica baixa especificidade do CBCL/1,5-5, 

apenas confirma a carência de recursos vivenciada por essa amostra. 

- Projetos mais amplos, seguindo o modelo realizado nesse estudo, devem ser imple-

mentados na comunidade para triar as crianças que precisam de encaminhamento. Usar um 

questionário de fácil resposta para obter informações sobre as crianças pode facilitar o enca-

minhamento necessário que não aconteceria de maneira endógena. 

- São necessários projetos de pesquisa e políticas públicas que favoreçam a avaliação 

das demandas da comunidade. 

- Programas preventivos devem ser aplicadas em comunidades expostas à diversos fa-

tores de risco, como a estuda neste projeto. Além disso, os programas devem atingir os pais e 

favorecer a melhoria da qualidade de vida da família, até mesmo porque a estrutura familiar 

evidentemente afeta a saúde mental das crianças.   
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Anexo 1– Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

  

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar do projeto de pesquisa “Rastreio de problemas 

comportamentais e desenvolvimentais em pré-escolares usando o Inventário dos Comportamentos de 

Crianças de 1,5 a 5 anos (CBCL/1,5-5)”, que se propõe a verificar da efetividade do CBCL/1,5-5 para 

avaliar problemas de crianças de 2 a 4 anos na rede pública de ensino. O objetivo é facilitar o trabalho de 

avaliação, prevenção e intervenção com foco no desenvolvimento saudável das crianças.  

A primeira fase da pesquisa, que será realizada hoje, consiste no preenchimento do questionário 

CBCL/1,5-5. Você irá encontrar nesse questionário perguntas sobre coisas do dia a dia e deverá responder 

todas estas perguntas para permitir que vários aspectos do comportamento do(a) seu/sua filho(a)sejam 

analisados. Uma segunda fase desta pesquisa será realizada posteriormente. Nela, alguns pais/mães que 

participarem do estudo hoje serão convidados para uma avaliação mais ampla da criança, que envolve a 

avaliação clínica com um médico, a avaliação do desenvolvimento cognitivo e de linguagem com a própria 

criança e a avaliação de problemas de comportamento, a partir de outros questionários que os pais 

respondem.  

Os resultados obtidos com a resposta ao questionário e com a avalição que será feita na segunda 

fase (apenas com as famílias sorteadas) serão analisado pela Pesquisadora Responsável e sua equipe e então 

será guardado em um arquivo. Os dados serão usados por profissionais sérios, que vão manter o sigilo 

sobre o que você respondeu e sobre o local de coleta de dados da pesquisa. Seu nome ou o do(a) seu/sua 

filho(a) não irão aparecer em nenhum trabalho que for realizado com esses dados, pois vamos usar o 

resultado de todas as crianças que participarem do estudo em conjunto.  

Os riscos que podem decorrer da sua participação na pesquisa são mínimos, mas você pode sentir 

algum desconforto ao responder alguma pergunta mais intima, ou que fale sobre algum assunto que te 

incomode. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso a Pesquisadora Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo). Você terá o direito de retirar a permissão para 

participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo para você ou para o seu/sua 

filho(a).  Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da 

Consolação, 896 – Ed. João Calvino - térreo. Desde já agradecemos sua colaboração. 

 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela 
Pesquisadora Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária e que a qualquer momento tenho 

direito a obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participação da 
mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ___________________________________________ 
 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: _______________________________________ 

 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade 

ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo, ____ de ____________________ de 20____ 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

Nome: 

Orientadora: Profa. Dra. Marina Monzani da Rocha 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Prédio 28 

Telefone: (11) 2114-8707 
E-mail: marina.rocha@mackenzie.br 
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Anexo 3 – Ficha de Dados Sociodemográficos 

 
PROJETO RATREIO CBCL/1,5-5 – FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

I. Dados da criança Identificação (para uso do projeto): 

1. Nome 2. Sexo □ Masculino □ Feminino 

3. Data de Nascimento 4. Idade: 

5a. Nos últimos 6 meses, você levou seu filho em algum profissional 

de saúde mental (Ex: Psicólogo, Psiquiatra, Psicopedagogo, Fono-

audiólogo, Terapeuta Ocupacional etc.)? 

□ Sim □ Não 5b. Se sim, qual? 

Endereço: 

Telefone Celular Email 

 

II. Dados da mãe (ou responsável) – Se não for a mãe, indicar tipo de relação: 

1. Nome 2. Idade 

3. Nacionalidade 4. Naturalidade 5. Data de Nascimento 

6. Estado civil □ Casada ou com companheiro(a) □ Separada □ Solteira □ Viúva 

7. 

Escolaridade 

□ Analfabeta  □ Fundamental II incompleto □ Médio completo  

□ Fundamental I incompleto □ Fundamental completo □ Superior incompleto 

□ Fundamental I completo □ Médio incompleto □ Superior completo 

8a. Tem religião? □ Sim □ Não 8b. Se sim, qual? 

9a.Tem alguma defi-

ciência? 

□ Sim □ Não 9b. Se sim, de 

que tipo? 

□ Física □ Intelec. □ Auditiva □ Visual □ Outra: 

________ 

10. Situação 

no mercado 

de trabalho: 

□ Emprego fixo remu-

nerado (carteira assina-

da) 

□ Emprego fixo 

remunerado (sem 

carteira assinada) 

□ Autônoma □  

Do lar 

□ Desempreg. □ Aposentada 

ou Pensionista 

11. Profissão 12. Jornada de trabalho semanal:                      horas 

13. Quantos Filhos você tem? 14. Quantos moram com você? 

 

III. Dados do pai (ou responsável) – Se não for o pai, indicar tipo de relação: 

1. Nome 2. Idade 

3. Nacionalidade 4. Naturalidade 5. Data de Nascimento 

6. Estado civil □ Casado ou com companheira(o) □ Separado □ Solteiro □ Viúvo 

7. Escolari-

dade 

□ Analfabeto □ Fundamental II incompleto □ Médio completo  

□ Fundamental I incompleto □ Fundamental completo □ Superior incompleto 

□ Fundamental I completo □ Médio incompleto □ Superior completo 

8a. Tem religião? □ Sim □ Não 8b. Se sim, qual? 

9a. Tem alguma 

deficiência? 

□ Sim □ Não 9b. Se sim, de 

que tipo? 

□ Física □ Intelec. □ Auditiva □ Visual □ Outra: 

________ 

10. Situação no 

mercado de 

trabalho: 

□ Emprego fixo re-

munerado (carteira 

assinada) 

□ Emprego fixo re-

munerado (sem car-

teira assinada) 

□ Autônomo □  

Do lar 

□ Desempreg. □ Aposentado 

ou Pensionista 

11. Profissão 12. Jornada de trabalho semanal:             horas 

13. Quantos Filhos você tem? 14. Quantos moram com ele? 
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IV. Moradia 

1. Tipo □ Própria □ Cedida □ Alugada 2. Nº de cômodos: 

3. Nº de pessoas que moram na casa 4. Renda familiar aproximada: R$ 

5. Na ausência dos pais, os filhos de 0 a 

9 anos ficam com: 

□ Adulto responsável □ Outras crianças  □ Creche  

□ Adolescente responsável □ Sozinhos □ Outros 

6. Quantidade de computadores? 7. Tem acesso à internet (pelo computador ou celular)? □ Sim □ Não 

8. A água utilizada no domicílio é proveniente de: □ Rede geral de distribuição □ Poço ou nascente □ Outro 

9. A rua do seu 

domicílio é: 
□ Asfaltada/Pavimentada □ Terra/Cascalho 

10. Existe coleta de lixo no 

bairro? □ Sim □ Não 

11a. Em seu bairro, existem espaços 

de lazer?  □ Sim □ Não 
11b.Se sim, quais?  

(pode marcar mais de 1) 

□ Praça □ Biblioteca 

□ Parque □ Cinema 

□ Shopping □ Outros 

12. Vocês possuem animais domésticos? □ Sim □ Não 

 

V. Saúde 

1. Possuem plano de saúde? □ Sim □ Não 2. Possuem carteirinha do SUS? □ Sim □ Não 

2a. Seu filho apresenta algum problema que 

necessite de cuidados especiais? 

□ Sim □ Não 2b. Se sim, Qual? 

3a. Você percebe algum atraso no 

desenvolvimento do seu filho? 

□ Sim □ Não 3b. Se sim, Qual? 

4a. Você ou alguém da família tem alguma doença 

crônica? 

□ Sim □ Não Se sim, Quem e qual? 

5a. Você ou alguém da família tem/teve problema 

com abuso de substâncias (álcool, drogas etc.)? 

□ Sim □ Não Se sim, Quem e qual tipo? 

6a. Alguém da família possui algum tipo de 

deficiência? 

□ Sim □ Não Se sim, Quem e qual tipo? 

7a. Alguém da família possui problema de saúde 

mental? 

□ Sim □ Não Se sim, Quem e qual tipo? 

8a. Você entrou em contato com serviços de saúde mental para tratamento psicológico ou psiquiátrico no 

último ano? 

□ Sim □ Não 

8b. Qual o motivo? 8c. Ainda em tratamento? □ Sim □ Não 

 

VI. Relação Familiar 

1. Ocorrem brigas 

frequentes na casa? 

□ Sim □ Não 2. Há discórdia entre você e seu/sua 

companheiro(a)? 

□ Sim □ Não 

3. Quantos dias por semana você encontra seu filho? □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6   □ 7  

4. Nos dias o que encontra, em média quantas horas você passa com ele? 

5. Durante o tempo que você encontra o seu filho, quais atividades você realiza com ele? (pode marcar mais de 1) 
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□ Higiene pessoal (banho, 

escovar dentes, trocar a roupa 

etc.) 

□ Tarefas escolares (ajudar 

com a lição, orientar em caso 

de dúvidas etc.) 

□ Cuidados pessoais (alimentação, 

levar a escola, brincar, assistir TV, 

contar história etc.)  

□ Outras – Quais? 

6. Com que frequência você costuma brincar com seus filhos? 

□ Todos os dias □ A maior parte dos dias □ Às vezes □ Apenas aos finais de semana □ Nunca 

 

 


