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RESUMO 

 
SILVA, R. C. T. da. Transtornos comportamentais de crianças atendidas num 
Serviço Público de Saúde Mental: visão dos pais e dos profissionais. 61p. 
Dissertação (Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento). São Paulo: Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, 2012. 
 
O comportamento humano e o desenvolvimento infantil têm sido alvo de muitas 
pesquisas e estudos. O índice de crianças com problemas de saúde mental chega a 
ser considerado uma das causas mais importantes de problemas na infância. Deste 
modo, deve-se lembrar de que saúde mental infantil e os problemas de 
comportamento de crianças estão estreitamente relacionados com a família, pois 
esta tem influência significativa no desenvolvimento e no comportamento de seus 
integrantes e é essencial para o processo de adaptação às diversas situações ao 
longo da vida. Portanto, avaliar os problemas de comportamento de crianças é 
relevante, pois eles podem afetar o desenvolvimento da criança, trazendo possíveis 
riscos de transtornos psicossociais na vida adulta. Assim, neste estudo, foram 
considerados os problemas de comportamento externalizantes e internalizantes, por 
serem, de igual modo, prejudiciais ao desenvolvimento da criança. O objetivo deste 
estudo foi o de descrever os transtornos de comportamento de crianças atendidas 
em um Serviço Público de Saúde Mental do interior de São Paulo segundo a visão 
dos pais e dos profissionais que as atendem. Participaram do estudo 25 pais e/ou 
responsáveis de crianças atendidas no Serviço de Saúde Mental Infantil e três 
psicólogas responsáveis pelos atendimentos das crianças. Foram utilizados na 
coleta de dados os prontuários de evolução clínica de cada criança participante, e os 
inventários do Sistema Achenbach de Avaliação Empiricamente Baseada (ASEBA) – 
Child Behavior Checklist (CBCL/6-18) e o Teacher’s Report Form (TRF). Das 25 
crianças avaliadas 60% eram meninos, e 56% dos informantes eram as mães 
biológicas. 44% das crianças foram encaminhadas ao Serviço de Saúde Mental por 
escolas. As queixas a seu respeito eram de indisciplina/agressividade (28%), stress 
pós-traumático (28%) e problemas de somatização (24%). No total, pais e/ou 
responsáveis identificaram 88% das crianças com problemas de comportamento 
internalizantes e 56% de crianças com problemas externalizantes. Já os psicólogos 
identificaram 56% das crianças com problemas de comportamento internalizantes e 
24% de crianças com problemas externalizantes. Obteve-se uma correlação de 0,36 

(p<0,07) entre os resultados dos pais e dos psicólogos, com = 8,909 (p<0,003) no 
teste de Friedman, comprovando que pais e/ou responsáveis e profissionais não 
concordam em suas respostas sobre os problemas de comportamento das crianças. 
São necessários mais estudos que possam contribuir para o avanço teórico-prático 
da saúde mental infantil. 
 
Palavras-chave: Avaliação, Comportamento, Criança, Saúde Mental. 
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ABSTRACT 
 

SILVA, R. C. T. da. Behavioral Disorders in Children of a Government Mental 
Health Service: Parents and Staff Viewpoints. 61p. Master Thesis (Distúrbios do 
Desenvolvimento). São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2012. 

 
Human behavior and child development have been the target of many researches 
and studies. The amount of children suffering from mental health problems is 
considered a major cause of childhood disorders. It must be remembered that child 
mental health and behavior disorders are close attached to the family that is 
significantly influent in development and behavior of its members and essential to 
adaptation to various situations across the life span. Therefore, it is important to 
assess behavioral disorders in childhood as they might affect children’s development 
carrying risks to psychosocial disturbances in adult life. In this study, internalizing and 
externalizing behavior problems were considered as they are equally harmful to child 
development. The aim of this study was to describe behavioral disorders present in 
children attended at a Government Mental Health Service in a country town in São 
Paulo State according to parents and professional staff. 25 parents/carers and 3 
psychologists participated in this study. The Achenbach System of Empirically Based 
Assessment (ASEBA) was used - Child Behavior Checklist (CBCL/6-18) e o 
Teacher’s Report Form (TRF), as well as the information of clinical evolution of each 
children. From the 25 assessed children, 60% were boys and 56% of parents were 
biological mothers. 44% of the children were referred to the Mental Health Service by 
the school due to indiscipline/aggression (28%), post-traumatic stress (28%), and 
somatization (24%). In the total, parents/carers identified 88% of children with 
internalizing behavioral problems and 56% with externalizing problems. On the other 
hand, psychologists identified 56% of children with internalized behavioral problems 
and 24% with externalizing problems. There was a 0,36 (p<0,07) correlation between 

parents and psychologists results and = 8,909 (p<0,003) in the Friedman test, 
asserting that parents/carers do not agree in their assessments of children’s 
behavioral problems. More research is needed to improve theoretical and practical 
contributions to children’s mental health.  
 
Keywords: Assessment, Behavior, Child, Mental Health. 
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APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

O interesse por esse campo de pesquisa surgiu a partir de questionamentos 

sobre as dificuldades que levam crianças a necessitarem de um serviço 

especializado em saúde mental.  

Pais, familiares e professores frequentemente identificam em seus filhos e 

alunos, dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento. Contudo, a 

questão que sempre surge a partir dessas problemáticas é a de quando se torna 

necessário encaminhar a criança a um profissional ou a um serviço especializado, 

ou seja, qual a linha que separa as dificuldades de aprendizagem e os problemas 

de comportamento típicos no desenvolvimento de uma criança, do que é patológico. 

Quando se pensa em criança, deve-se levar em consideração que ela é um 

ser humano em desenvolvimento, e, por isso, está em constante processo de 

aprendizagem e transformação. Desta forma, é necessário ressaltar que as ações 

realizadas com uma criança podem ter impacto na sua vida adulta.  

Quando uma criança apresenta problemas de saúde mental, seu 

desenvolvimento pode ser prejudicado e ela pode vir a apresentar outros 

transtornos psicossociais na vida adulta (FERRIOLLI, MARTURANO, PUNTEL, 

2007; MENDES, LOUREIRO, CRIPPA, 2008). Portanto, identificar o momento em 

que uma criança precisa de ajuda para superar algumas dificuldades do seu 

desenvolvimento é de suma importância.  

Para identificar a necessidade de ajuda profissional é preciso que familiares e 

professores estejam atentos ao desenvolvimento das crianças. Santos e Graminha 

(2006) afirmam que o contexto familiar, as características pessoais dos pais, a 
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organização da família e o contexto social, dentre outros fatores, influenciam tanto a 

aprendizagem, quanto o comportamento das crianças. 

 Desta maneira, as questões acima apresentadas se relacionam também com 

minha trajetória profissional. Desde o período de graduação em Terapia 

Ocupacional, o campo da saúde mental tem sido alvo de meus estudos. Atualmente, 

a saúde mental, também faz parte da minha prática profissional. Atuo como 

terapeuta ocupacional em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), atendendo 

adultos com transtornos psiquiátricos.  

 Frequentemente pacientes e até mesmo acompanhantes que são pais, 

queixam-se de problemas de comportamento de seus filhos. Por esse motivo, 

propus uma parceria com o Serviço de Saúde Mental Infantil, de modo a permitir a 

investigação do comportamento de crianças atendidas neste serviço, para viabilizar 

uma análise mais detalhada da questão, sendo que nesse espaço tenho a 

oportunidade de aprofundar o caminho teórico-prático.  

Para Ferriolli, Marturano e Puntel (2007) existe uma necessidade de 

“informações mais precisas sobre a saúde mental infantil” (p. 253), pois nos países 

em desenvolvimento tal literatura ainda é escassa. Os autores ainda afirmam que a 

obtenção das informações pode “subsidiar a estruturação dos serviços de 

atendimento e a implantação de estratégias preventivas” (p. 253). 

Assim, devido ao pouco uso de instrumentos padronizados no cotidiano da 

prática clínica das instituições, investigar os problemas de comportamento de 

crianças nelas atendidas pode ser uma maneira eficaz de aprimorar os processos 

de avaliação referentes à saúde mental infantil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O comportamento humano e o desenvolvimento infantil têm sido alvo de 

muitas pesquisas e estudos, no campo da antropologia, sociologia e psicologia, em 

todo o mundo, nos últimos 40 anos (Martins et. al., 2004). Tais estudos têm 

fundamentado as práticas destinadas ao cuidado de crianças e adolescentes. 

Segundo Santos (2006), dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

2005 revelam que 30% dos países ainda não possuem políticas de saúde mental e 

que 90% não têm políticas de saúde mental que incluam crianças e adolescentes. 

No Brasil, as práticas de cuidado à população infantil se firmaram quando se 

tornaram uma regra social, a partir da criação de leis que garantem os seus direitos 

na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990. Alguns dos direitos garantidos por lei às crianças e adolescentes se reportam 

à educação e à saúde, e devem ser assegurados pelos pais e/ou responsáveis e 

pelo Estado, por meio dos serviços públicos como, por exemplo, o serviço de saúde 

mental (Delvan et. al., 2010). 

Deste modo, o cuidado garantido à criança envolve aspectos importantes ao 

seu desenvolvimento, que incluem cultura, nível socioeconômico, estrutura familiar, 

e características próprias da criança (MARTINS, et. al., 2004), educação, lazer e 

saúde. Assim, o desenvolvimento da criança vai depender, em parte, das diferentes 

oportunidades de acesso que cada uma terá nos âmbitos previstos como cuidados 

essenciais ao desenvolvimento. 

Contudo, dificuldades no desenvolvimento infantil podem estar relacionadas, 

aos aspectos descritos anteriormente, e também a fatores de risco genéticos, 
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biológicos, psicológicos e ambientais, sendo os dois últimos de maior influência na 

saúde mental das crianças (HALPERN, FIGUEIRAS, 2004).  

Cerca de 10 a 20% das crianças têm problemas de saúde mental e 

necessitam de assistência especializada. Este índice leva a considerar os problemas 

de saúde mental como a causa mais importante de problemas na infância 

(HALPERN, FIGUEIRAS, 2004, LYRA et. al., 2009).  

Das aproximadamente 63 milhões de crianças e adolescentes brasileiros1, 

12,5% apresentam problemas de comportamento, segundo um estudo realizado na 

cidade de Taubaté/SP, no qual foram avaliadas 1251 crianças entre sete e 14 anos 

de idade (FLEITLICH-BILYK, GOODMAN, 2004). Este índice de 12,5% aproxima o 

Brasil do índice alcançado pelos países mais desenvolvidos, que varia de 10 a 20%. 

Dentre os problemas de comportamento, os mais frequentes são os 

problemas relacionados aos transtornos de conduta, de atenção e hiperatividade e 

emocionais. Os mecanismos causadores desses transtornos ainda não são bem 

conhecidos, mas sabe-se que podem ter base genética e/ou ambiental (FERRIOLLI, 

MARTURANO, PUNTEL, 2007). 

 Santos (2006) destaca ainda que estudos epidemiológicos sobre transtornos 

psiquiátricos na infância e adolescência revelam que “a grande maioria dos 

transtornos, observados separadamente, afetam pelo menos 1% da população 

infantil” (p.316); em casos como abuso de substâncias, transtornos de 

aprendizagem, transtorno de conduta e transtornos de comunicação, a incidência 

passa de 10%, podendo chegar até a 30% nos últimos dois. 

                                                           
1
 De acordo com dados do IBGE, no ano 2000 a população brasileira entre zero a 19 anos era de 68.205.937 milhões de 

pessoas, o equivalente a 40,1% do total da população. No censo de 2010, a população brasileira, nesta mesma faixa etária 

diminuiu para 62.923.165 milhões de pessoas, ou 33,1% da população. (Sinopse do Censo Demográfico 2010. Disponível em: 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=12&uf=00#topo_piramide. Acesso em 07/05/2012). 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=12&uf=00#topo_piramide
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A procura pelos serviços de saúde mental tem sido, em sua maioria, para 

crianças e adolescentes do sexo masculino (SANTOS, 2006; DELVAN et. al., 2010). 

A queixa principal dos pais e/ou responsáveis que encaminham crianças e 

adolescentes para o tratamento é o baixo desempenho acadêmico, seguido de 

comportamento agressivo e desobediência em casa e na escola (SANTOS, 2006).  

 Diante dos dados apresentados, é possível perceber que os problemas de 

comportamento em crianças e adolescentes não advêm de uma causa única, ou 

seja, esses problemas, na sua maioria, são multicausais. Portanto, para abordar 

questões relativas às crianças e às suas dificuldades do desenvolvimento, é 

imprescindível ressaltar a importância da família nesse processo. Cabe, ainda, 

abordar os diferentes modos de enfrentamento às situações do dia-a-dia e às 

relações interpessoais nas diversas esferas de convivência social das crianças. 

 A família influencia de maneira significativa o comportamento de seus 

integrantes. Neste contexto, destaca-se a importância da relação pais/filho nas 

práticas educativas parentais que têm sido utilizadas.  

 As práticas educativas, que são estratégias utilizadas pelos pais com a 

finalidade de promover a socialização de seus filhos, contribuem para o 

desenvolvimento da criança; contudo, dependendo da frequência, da intensidade e 

da modalidade que forem utilizadas podem gerar comportamentos inadequados 

(SALVO, SILVARES, TONI, 2005).  

 Desta forma, os problemas de comportamento podem ser evitados, mantidos 

ou eliminados de acordo com as práticas cotidianas dos familiares da criança e com 

o que ocorre no contexto em que ela estiver inserida.   

 Assim, avaliar os problemas de comportamento de crianças e adolescentes é 

relevante, pois eles podem afetar o desenvolvimento da criança, trazendo possíveis 
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riscos de transtornos psicossociais na vida adulta. A família exerce nesse momento 

papel primordial, pois participa ativamente da avaliação da criança, fornecendo 

informações sobre ela e sobre o contexto familiar. 

 

 

1.1 Avaliação do comportamento 

 

 

 A avaliação é um elemento de suma importância na prática clínica, pois 

fornece subsídios para o tratamento, e permite dimensionar os resultados 

alcançados, contribuindo de maneira consistente e significativa para o tratamento. 

Na pesquisa, ela é de igual modo importante, pois possibilita analisar as técnicas, 

métodos e instrumentos utilizados, podendo, portanto, demonstrar os meios de 

intervenção que são mais eficazes ou não para cada população estudada.  

 Avaliar é uma tarefa complexa. Quando o alvo da avaliação são crianças, há 

que se ressaltar que elas estão em constante desenvolvimento, podendo apresentar 

características diferentes, dependendo da idade. Durante esse período, a criança 

pode, por diversos motivos, apresentar desvios de comportamento.  

Nesta pesquisa, o comportamento é entendido como “qualquer coisa que uma 

pessoa diz ou faz” (MARTIN e PEAR, 2009, p.5), ou seja, é qualquer interação da 

pessoa com o ambiente, o que geralmente pode ser observado. Os termos 

atividade, desempenho, ação, resposta e reação podem ser usados como sinônimos 

de comportamento. Assim, estes conceitos são compreendidos a partir da 

abordagem comportamental em psicologia. 
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Os comportamentos podem ser públicos ou manifestos (visíveis) ou 

encobertos (privados, internos). Os comportamentos manifestos são aqueles que 

podem ser observados e registrados por qualquer pessoa, além de quem os realiza, 

como por exemplo, piscar os olhos, vestir-se, caminhar, falar. Já os comportamentos 

encobertos são aqueles comportamentos que não podem ser prontamente 

observados pelas outras pessoas, ou seja, eles se referem a “atividades que 

ocorrem “dentro da pele” e que, portanto, exigem instrumentos especiais para que 

outras pessoas, além da que está engajada em tais atividades, as observem” 

(MARTIN, PEAR, 2009, p.6). Pensar e sentir são exemplos de comportamentos 

encobertos. 

 As crianças, ao longo do seu desenvolvimento, podem apresentar alterações 

no seu comportamento. Essas alterações são denominadas, neste estudo, de 

problemas de comportamento ou problemas comportamentais.  

De acordo com Bolsoni-Silva e Del Prette (2003), a presença de algo atípico 

da organização interna da criança, nos âmbitos psicológico, neurológico e/ou 

neuropsicológico, quando agregada às variáveis ambientais, como grau de suporte 

familiar, qualidade das estratégias de disciplina e nível socioeconômico, leva a 

problemas de comportamento.  

Assim, os problemas comportamentais são os déficits ou os excedentes 

comportamentais, que de alguma forma podem prejudicar a interação da criança 

com os seus pares e adultos de sua convivência (LYRA et. al., 2009). 

 Achenbach e Edelbrock (1979) consideram como problemas de 

comportamento tanto os problemas externalizantes quanto os internalizantes, por 

entenderem que são igualmente prejudiciais ao desenvolvimento da criança.  
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 Os problemas de comportamento externalizantes são comportamentos 

manifestos, como agressividade, agitação psicomotora, irritabilidade, nervosismo, 

rebeldia, desobediência, dominância e provocação. Já os problemas de 

comportamento internalizantes, são os problemas que ocorrem com os 

comportamentos privados, ou de ordem emocional, como tristeza, isolamento e 

desinteresse por atividades. (ACHENBACH, EDELBROCK, 1979; ACHENBACH, 

EDELBROCK, 1984; GAUY, GUIMARÃES, 2006; BOLSONI-SILVA, SILVEIRA, 

MARTURANO, 2008). 

Os problemas de comportamento podem ser evitados, mantidos ou 

eliminados por diversos fatores que podem estar associados aos os estilos 

parentais, a estrutura familiar, a idade dos pais, a depressão materna, os conflitos 

conjugais, o nível socioeconômico, as práticas cotidianas dos familiares da criança, 

o manejo dos professores e da escola e ainda a presença de necessidades 

educativas especiais (BOLSONI-SILVA, DEL PRETTE, 2003).  

Devido à necessidade de intervir nos problemas de comportamento de 

crianças, foram desenvolvidos vários instrumentos padronizados que permitem a 

identificação e a avaliação desses problemas.  

Cada vez mais têm sido utilizados instrumentos padronizados na avaliação de 

crianças. Esses instrumentos possibilitam o registro do atendimento clínico e, ainda 

auxiliam no diagnóstico e na avaliação da eficácia do tratamento. Dentre esses 

instrumentos estão os inventários, que podem ser estruturados ou semiestruturados, 

e que permitem uma ampla avaliação do comportamento (GAUY, GUIMARÃES, 

2006).  

Os inventários também são muito utilizados na avaliação dos problemas de 

comportamento, uma vez que descrevem, em várias situações, percepções e 



18 

 

 

comportamentos da criança, possibilitando uma avaliação dos problemas de 

comportamento tanto externalizantes quanto internalizantes.  

Para identificar problemas de saúde mental em crianças, por meio do relato 

dos pais, o instrumento mais utilizado no mundo tem sido o Child Behavior Checklist 

– CBCL 6/18 (DUARTE, BORDIN, 2000). Este instrumento apresenta, segundo 

Gauy e Guimarães, “boa consistência interna, o que permite uma avaliação global e 

favorece o diagnóstico clínico acurado. A aplicação e correção são fáceis, o que 

favorece a inserção do instrumento na rotina clínica” (2006, p.7). O CBCL será 

descrito mais detalhadamente na metodologia deste estudo. 

A avaliação do comportamento de crianças tem sido estudada, por vários 

pesquisadores (PHARES, 1997; DUARTE, BORDIN, 2000; ALVARENGA, 

PICCININI, 2001; FERREIRA, MARTURANO, 2002; TREUTLER, EPKINS, 2003; 

HALPERN, FIGUEIRAS, 2004; SALVO, SILVARES, TONI, 2005; VITOLO et. al., 

2005; SANTOS, GRAMINHA, 2006; GAUY, GUIMARÃES, 2006; FERDINAND, 

ENDE, VERHULST, 2007; FERRIOLLI, MARTURANO, PUNTEL, 2007; BOLSONI-

SILVA, SILVEIRA, MARTURANO, 2008; BORSA, NUNES, 2008; MENDES, 

LOUREIRO, CRIPPA, 2008.) a partir de diversos enfoques, contribuindo 

significativamente para um aprimoramento dessa área. A partir do reconhecimento 

de que “na população infantil são encontradas altas taxas de prevalência de 

transtornos mentais” (TANAKA, LAURIDSEN-RIBEIRO, 2006, p.1845), vê-se a 

relevância desses estudos e a importância de sua realização. 

Contudo, apesar da grande contribuição dos instrumentos padronizados tanto 

na pesquisa como na prática clínica, no Brasil os instrumentos na área da saúde 

mental infantil ainda são escassos (DUARTE, BORDIN, 2000). 
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1.2 Saúde mental infantil, problemas de comportamento e família 

 

O conceito de saúde mental considera o ser humano inserido em um contexto 

social cujas dificuldades se relacionam diretamente com a fase do desenvolvimento 

que vivencia. Nesse sentido, a saúde mental busca oferecer um equilíbrio dinâmico 

entre a capacidade de a pessoa pensar e se adaptar a realidade, de desempenhar 

funções sociais e de lidar com os problemas da vida cotidiana (Delvan et. al., 2010). 

Assim, os serviços de saúde mental têm buscado conhecer e estudar a sua 

clientela, o que possibilita uma reflexão sobre sua própria prática e contribui, de 

forma mais acertada, no tratamento de seus usuários.  

Nesse sentido, Delvan et. al. (2010) mapearam a clientela de um serviço de 

saúde mental infantil. Os autores relatam que a clientela de um serviço de saúde 

mental infantil é composta, em sua maioria, por crianças do sexo masculino, entre 

seis a 11 anos de idade, com queixas de agressividade e dificuldades escolares. 

É importante lembrar que saúde mental infantil e os problemas de 

comportamento de crianças estão estreitamente relacionados com a família, em 

seus mais diversos aspectos (ambiente físico, nível socioeconômico, práticas 

educacionais, culturais, afetividade, relações conjugais, entre outros). 

Segundo Fiamenghi Jr. e Messa (2007), a família é o primeiro grupo em que a 

criança é inserida e é uma força social que tem influência na determinação do 

comportamento humano e na formação da personalidade. Para os autores “as 

relações afetam os indivíduos, especialmente dentro do grupo familiar, que é uma 

formação social que carrega intenso significado” (p.238). 
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A família é essencial para o desenvolvimento pessoal de cada um de seus 

integrantes e ainda para o processo de adaptação às diversas situações ao longo da 

vida (LACERDA, FIAMENGHI JR., no prelo). Contudo, deve-se lembrar de que 

algumas crianças não possuem uma família desde seu nascimento e passam sua 

infância sem as referências familiares. Isso pode de alguma forma influenciar seu 

desenvolvimento, pois a família é essencial para a formação da identidade da 

criança e para à adaptação à vida. 

A criança pode passar por processos de mudanças e enfrentar situações 

críticas, como divórcio dos pais, doença crônica, perda de um ente querido, etc, que 

podem de alguma maneira prejudicar seu desenvolvimento e ainda provocar uma 

reorganização do núcleo familiar. Toda mudança no comportamento da família gera 

uma mudança no comportamento da criança e vice-versa. As relações, portanto, são 

recíprocas. 

Essas situações críticas podem gerar nas crianças problemas de saúde 

mental e acarretar riscos de transtornos psicossociais na vida adulta (FERRIOLLI, 

MARTURANO, PUNTEL, 2007). 

O processo de mudança se caracteriza pela passagem de um estado 

conhecido a outro estado desconhecido, diferente, o que constitui um período de 

transição. Toda mudança implica em novos desafios, novas estruturas, novas 

formas de organização, novos caminhos. Ela é vista como uma ameaça e 

geralmente provoca perturbação do estado atual, e causa transtornos às 

organizações já estabelecidas. 

Portanto, o enfrentamento dos processos de mudança e dos problemas de 

comportamento das crianças pela família representa uma oportunidade de 

crescimento, amadurecimento e fortalecimento (NÚÑEZ, 2003). 
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A relação entre os comportamentos das crianças, sua estrutura familiar e 

como estes comportamentos têm interferido na aprendizagem escolar tem sido alvo 

dos estudos e pesquisas de vários autores, como descrito a seguir. 

Borsa e Nunes (2008) discutem as diferenças dos papeis ocupados por 

homens e mulheres no contexto familiar e o que essas diferenças implicam na 

interrelação com as crianças, procurando perceber sua influência principalmente em 

seu desenvolvimento e suas características comportamentais.  

De acordo com as autoras, na família ocidental o trabalho doméstico e o 

cuidado dos filhos ainda são atribuídos à mulher, e ao homem é atribuída uma 

função secundária no que diz respeito ao cuidado dos filhos. Contudo, na sociedade 

contemporânea esses papeis tem se modificado, e provocado mudanças nas 

estruturas e nas relações familiares. Assim percebe-se um compartilhamento das 

tarefas referentes à educação dos filhos e à organização da família. Mesmo assim, a 

mulher ainda é referência quando se fala dos cuidados da casa e da prole (BORSA, 

NUNES, 2008). 

Um estudo de Borsa e Nunes (2008) sobre como pais e mães avaliam seus 

filhos aponta uma concordância de nível baixo a moderado em suas respostas. Este 

dado sugere que mesmo entre pais e mães convivendo com a mesma criança, no 

mesmo ambiente, a qualidade da relação parental poderá ser diferente. Pais e mães 

podem, portanto, perceber seus filhos de maneiras diferenciadas. Isto pode ocorrer 

principalmente devido ao tempo de interação que cada um tem com a criança.  

Estudando estes aspectos, Phares (1997) identifica que as mães são mais 

precisas ao se pronunciarem sobre seus filhos do que os pais, pois, de modo geral, 

elas convivem mais tempo com as crianças. Treutler e Epkins (2003) sugerem que 

os pais e as mães são os melhores informantes sobre os problemas de 
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comportamento das crianças, mas as mães ainda apresentam respostas mais 

precisas sobre as crianças do que os pais. 

Outro aspecto que se deve ressaltar é que os pais de crianças com 

problemas de comportamento também têm dificuldades, por isso necessitam de 

informações, suporte emocional e ajuda profissional para se ajustarem à nova 

realidade e continuarem a cuidar de seus filhos (RUSSEL, 2003). 

Destaca-se ainda que “a maneira pela qual os pais organizam o ambiente 

físico e interagem com os filhos tem influência sobre seu desenvolvimento” 

(MARTINS, et. al., 2004, p.710). O lugar em que a criança se insere desde o 

nascimento, e se relaciona com objetos e pessoas dentro de um determinado clima 

é o ponto de partida para o seu processo de definição como indivíduo. 

Corroborando esta ideia, o estudo de Mendes, Loureiro e Crippa (2008), 

aborda a saúde mental das crianças frente à depressão materna. Os autores citam 

que, de oito estudos avaliados, em sete deles foram encontradas associações entre 

os problemas de comportamento e a depressão materna. Assim, pode-se entender 

que a depressão materna “configura-se como uma condição de risco aumentada 

para o desenvolvimento de psicopatologia e problemas comportamentais das 

crianças, que podem ter seus prejuízos potencializados” (MENDES, LOUREIRO, 

CRIPPA, 2008, p.184). 

As práticas educativas parentais também podem influenciar e/ou manter os 

problemas de comportamento dos filhos. De acordo com Bolsoni-Silva, Silveira, 

Marturano (2008) “todo comportamento se mantém porque é reforçado, seja 

positivamente ou negativamente” (p.128).  

A maneira como o ambiente físico é organizado pelos pais e o modo como a 

interação pais/filhos ocorre terão influências sobre o desenvolvimento das crianças 
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(MARTINS et. al. 2004). Assim, os pais assumem o papel de agentes de 

socialização dos filhos, direcionando comportamentos que garantam princípios 

morais e independência, e suprimindo ou reduzindo comportamentos inadequados 

ou desfavoráveis (ALVARENGA, PICCININI, 2001).  

Logo, as variáveis familiares podem evitar a ocorrência de problemas de 

comportamento ou contribuir para a manutenção ou eliminação desses problemas 

(FERREIRA, MARTURANO, 2002). As práticas parentais podem ter efeitos 

diferentes sobre os filhos, dependendo das características de cada criança 

(FIAMENGHI JR., MESSA, 2007). 

As práticas educativas parentais podem ser divididas, de acordo com 

Alvarenga e Piccinini (2001), em duas categorias: as estratégias indutivas, que têm 

por objetivo disciplinar a criança, mostrando a ela as consequências de seu 

comportamento, possibilitando que a criança reflita sobre suas ações; e as 

estratégias coercitivas, que são as punições físicas ou emocionais, privações (de 

coisas prazerosas às crianças), e até mesmo ameaças. 

As estratégias coercitivas têm efeitos em curto prazo, podem produzir 

emoções intensas na criança, como medo, raiva e ansiedade e ainda podem 

estimular um agravamento do padrão de comportamento inadequado. Além disso, 

as estratégias coercitivas tendem a fazer com que as crianças se comportem de 

forma coercitiva junto a outras crianças. Em contrapartida, pesquisas indicam que 

uma estratégia educativa por parte das mães, associada ao afeto está relacionada à 

ausência de problemas de comportamento (ALVARENGA, PICCININI, 2001). 

Salvo, Silvares e Toni (2005) corroboram esta conclusão quando revelam que 

práticas parentais positivas e um estreito relacionamento entre pais e filhos reduzem 

a possibilidade de comportamentos indesejados. Foi constatado que as práticas 
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parentais negativas se correlacionam com comportamentos indesejados, e que as 

práticas parentais positivas estão correlacionadas aos comportamentos pró-sociais 

dos filhos. 

Para Ferreira e Marturano (2002), “as variáveis familiares podem contribuir 

para a persistência dos problemas da fase pré-escolar à escolar” (p.36). Segundo as 

autoras, pesquisas têm demonstrado que os problemas de comportamento 

externalizantes aparecem antes das dificuldades escolares. Para elas, as crianças 

com baixo desempenho escolar tendem a apresentar problemas de comportamento 

externalizantes; contudo, os problemas de comportamento internalizantes também 

podem ocorrer simultaneamente.  

Destaca-se ainda que as crianças cujas famílias buscaram ajuda para 

solucionar as dificuldades escolares tiveram maior incidência de problemas de 

comportamento quando comparadas àquelas cujas famílias não buscaram, o que 

sugere que os problemas de comportamento e o baixo rendimento escolar podem 

ser responsáveis por uma elevada demanda de crianças nas clínicas e serviços de 

saúde mental (FERREIRA e MARTURANO, 2002). 

Santos e Graminha (2006) relatam que as pesquisas relacionam o baixo 

rendimento escolar às dificuldades de comportamento das crianças. As autoras 

observaram que o baixo rendimento escolar foi mais frequente entre os meninos do 

que entre as meninas, havendo uma tendência entre as crianças com baixo 

rendimento escolar de apresentarem problemas de comportamento tanto 

externalizantes quanto internalizantes. 

Ferriolli, Marturano e Puntel (2007), avaliaram 100 crianças, das quais 31 

apresentaram problemas de comportamento, sendo os sintomas de 

ansiedade/depressão os mais frequentes (39%), seguidos de hiperatividade/déficit 
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de atenção (35%) e problemas de conduta (34%). A análise revelou que, de modo 

geral, os problemas de saúde mental das crianças estavam relacionados à 

instabilidade financeira e ao estresse materno.  

Em outra pesquisa, que envolveu 454 crianças, Vitolo et. al. (2005) relataram 

que a prevalência de problemas de saúde mental, que inclui os casos clínicos e 

limítrofes da amostra, foi de 35% entre os escolares. O sintoma mais frequente, 

entre eles, foi ansiedade/depressão (47%), seguido de problemas de conduta 

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

com colegas (25,8%).  

Delvan et. al. (2010) ainda ressaltam que a faixa etária de crianças e 

adolescentes que frequentam os serviços de saúde mental encontra-se entre sete e 

dez anos. Com relação à posição ocupada pela criança na prole, os problemas de 

saúde mental se concentraram em primogênitos (46,3%). Quanto às fontes de 

encaminhamento, a maior incidência foi de busca espontânea ao serviço (25%), 

seguida de encaminhamentos feitos pelas escolas (16%). Os diagnósticos clínicos 

mais encontrados entre as crianças foram: os transtornos de déficit de atenção e 

comportamento disruptivos (28,7%), transtornos de ansiedade (9,6%), e transtornos 

de aprendizagem (7,8%). 

Diante disso, este trabalho foi planejado com o objetivo de identificar a 

concepção de pais e profissionais sobre os problemas de comportamento de 

crianças atendidas em um serviço público de saúde mental, de modo a contribuir 

para o conhecimento do campo de atuação da saúde mental infantil, possibilitando 

novos caminhos para as práticas nas instituições. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral deste estudo foi o de descrever os transtornos de 

comportamento de crianças atendidas em um serviço público de saúde mental do 

interior de São Paulo segundo a visão dos pais e dos profissionais que as atendem. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos deste estudo foram: 

- Descrever as fontes de encaminhamento para ao serviço de saúde mental; 

- Descrever os motivos apontados para o encaminhamento; 

- Identificar os problemas de comportamento das crianças apontados por pais 

e profissionais; 

- Comparar as respostas dos pais com as respostas dos profissionais sobre o 

comportamento das crianças. 
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3. MÉTODO 

 

 

Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva, não experimental, de 

caráter quali-quantitativo – a qual, segundo Sampieri et al. (2006, p.102), “busca 

especificar propriedades e características importantes de qualquer fenômeno que se 

analise”.  

 

 

3.1 Local 

 

 

A pesquisa foi realizada em um Serviço de Saúde Mental Infantil, que tem por 

objetivo promover o mais amplamente possível a reabilitação psicossocial e a 

reinserção social dos seus usuários, sem o prejuízo de serem afastados de suas 

famílias e de sua comunidade.  

O serviço atua de forma articulada a outros serviços disponíveis na rede de 

saúde do município, como a rede básica de saúde e entidades que atendam 

crianças e adolescentes. 

O Serviço de Saúde Mental Infantil presta atendimento a crianças e 

adolescentes na faixa etária de seis anos a 17 anos, 11 meses e 29 dias. O local 

dispõe de instalações amplas, modernas e confortáveis tanto para os usuários 

quanto para os funcionários. 

O serviço conta com terapia de grupo, terapia individual em casos 

excepcionais, terapia comportamental, terapia ocupacional com vários tipos de 
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atividades, tais como: atividades lúdicas, artísticas, jogos, brincadeiras e até práticas 

esportivas. Há acompanhamento médico, nos casos em que é diagnosticada essa 

necessidade após o usuário passar por triagem.  

O serviço conta com um grupo de informações sobre ministração de 

medicamentos, formado pela equipe de trabalho, voltado aos familiares das 

crianças, a fim de que possam conhecer melhor o medicamento e saber administrar 

o tratamento, respeitando indicações e horários.  

A equipe do Serviço de Saúde Mental Infantil é constituída por médicos, 

psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeira, técnico de enfermagem, 

psicopedagoga, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, recepcionistas e 

oficineiros. 

O serviço localiza-se em um município do interior de São Paulo, de 

aproximadamente 150 mil habitantes2. 

 

 

3.2 Participantes 

 

 

Participaram do estudo 25 pais e/ou responsáveis de crianças em 

atendimento no Ambulatório de Saúde Mental Infantil. Foram incluídas na amostra 

crianças de ambos os sexos e com idade entre seis e 11 anos.  

Também participaram da pesquisa três psicólogas, do Serviço de Saúde 

Mental Infantil, responsáveis pelos atendimentos das crianças. 

                                                           
2
 Dados do IBGE Censo 2010 – disponível em http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=35. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=35
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A faixa etária escolhida justifica-se pelo fato de compreender o período de 

aprendizagem escolar, envolvendo crianças matriculadas no ensino fundamental I. 

 

 

3.3 Instrumentos 

 

 

Para a coleta dos dados necessários para a realização desta pesquisa foram 

utilizados os prontuários de evolução clínica de cada criança, que forneceram dados 

de identificação, bem como a fonte e os motivos do encaminhamento para o Serviço 

de Saúde Mental Infantil. Também foram utilizados os inventários Child Behavior 

Checklist for ages 6-18 (CBCL) e o Teacher's Report Form (TRF) para a 

identificação dos problemas de comportamento das crianças a partir da visão dos 

pais e/ou responsáveis e dos profissionais, respectivamente. 

O CBCL/6-18 e o TRF são inventários de avaliação pertencentes ao Sistema 

Achenbach de Avaliação Empiricamente Baseada (ASEBA). Estes inventários 

fornecem, a um custo baixo, várias perspectivas da pessoa avaliada.  

O ASEBA é o sistema de avaliação empiricamente baseado mais utilizado e 

pesquisado, com mais de 6.500 publicações relatando pesquisas em mais de 80 

culturas. Os inventários ASEBA já estão traduzidos em mais de 85 idiomas (ROCHA, 

et. al., 2010).  

Estudos multiculturais sobre o CBCL e os demais instrumentos ASEBA 

(IVANOVA et. al., 2010; IVANOVA et. al., 2007; RESCORLA et. al., 2007; 

RESCORLA et. al., 2007) foram realizados em diversos países. Esses estudos são 

relevantes, pois revelam o uso dos instrumentos ASEBA em pesquisas em vários 



30 

 

 

países, o que possibilitou novas traduções, adaptações transculturais e a criação de 

normas multiculturais. 

 

 

3.3.1 Child Behavior Checklist for ages 6-18 (CBCL) 

 

 

O CBCL foi traduzido para o português e validado por Bordin, Mari e Caeiro 

(1995). A versão brasileira foi denominada de “Inventário de Comportamentos para 

Crianças e Adolescentes entre 4 e 18 anos”.  

Os autores ressaltam que o CBCL “é um questionário que avalia competência 

social e problemas de comportamento em crianças e adolescentes” (p.55) a partir de 

informações dos pais e/ou responsáveis. 

O CBCL é composto por duas partes, totalizando 138 itens. A primeira 

destina-se à avaliação de competência social e a segunda à de problemas de 

comportamento. A Escala Total de Competências é subdividida em três escalas: 

competência em atividades, competência social e competência escolar. A Escala 

Total de Problemas Emocionais/Comportamentais englobam as escalas de 

internalização e externalização (SALVO, SILVARES, TONI, 2005). 

É importante destacar que este instrumento visa apenas “detectar a presença 

ou não de problemas de comportamento, emocionais ou de relacionamento e não 

fornece um diagnóstico de transtorno mental específico” (TANAKA, LAURIDSEN-

RIBEIRO, 2006, p.1845). 
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De acordo com Duarte e Bordin (2000), este instrumento é o “mais utilizado 

mundialmente para identificar problemas de saúde mental em crianças e 

adolescentes a partir de informações dos pais” (p.55).  

O CBCL/6-18 é um inventário autoaplicável e foi aplicado em um familiar (pai, 

mãe, irmãos, avós, etc.) e/ou responsável de cada criança. Para tanto, a 

pesquisadora deu as orientações necessárias para o preenchimento do CBCL/6-18 

a cada participante e acompanhou o preenchimento para sanar eventuais dúvidas.  

 

 

3.3.2 Teacher's Report Form (TRF) 

 

 

 O Teacher’s Report Form (TRF) é um inventário utilizado para a avaliação do 

comportamento de crianças e adolescentes, de seis a 18 anos, a partir da visão de 

professores, orientadores pedagógicos ou outros profissionais que acompanhem as 

crianças (LYRA et. al., 2009). 

 A versão brasileira foi traduzida por Bordin, Mari e Caeiro (1995). Contudo 

ainda não existem dados publicados sobre a confiabilidade e validade. Porém, 

segundo Lyra et. al., (2009), “a comparação dos problemas de comportamento 

aferidos pelos responsáveis (CBCL) e professores (TRF) na primeira fase da 

pesquisa mostrou correlação com significância menor que 1%” (p.437). Portanto, 

considerou-se relevante comparar os dados dos inventários CBCL/6-18 e TRF, 

nesta pesquisa. 

 Assim como o CBCL, o TRF é composto de duas partes. A primeira avalia 

aspectos escolares, e a segunda parte avalia os problemas de comportamento. 
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O TRF também é um inventário autoaplicável e, neste estudo, foi respondido 

pelas psicólogas responsáveis pelos atendimentos de cada criança. Para tanto, a 

pesquisadora deu as orientações necessárias para o preenchimento do inventário a 

cada psicóloga e acompanhou o preenchimento para sanar eventuais dúvidas.  

 

 

3.4 Procedimentos 

 

 

Foram entregues o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Instituição 

(Anexo I), os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido – Pais ou Responsáveis 

pelo Sujeito de Pesquisa (Anexo II), e os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido – Profissionais (Anexo III), conforme requerimentos éticos de pesquisa 

com seres humanos.  

Estes documentos foram lidos pelo responsável pela instituição, pelos 

responsáveis pelos sujeitos de pesquisa e pelos profissionais, para o esclarecimento 

de quaisquer dúvidas a respeito dos procedimentos que foram realizados. 

As aplicações dos instrumentos foram realizadas no próprio local de 

atendimento, de modo a não interferir no processo de tratamento de cada criança. 

Os inventários foram preenchidos pelos pais e/ou responsáveis de cada criança, 

numa sala reservada para este fim, durante o horário de atendimento das crianças. 

Os profissionais responderam os inventários num período, previamente agendado, 

reservado para isso. 

O Serviço de Saúde Mental Infantil e todos os participantes tiveram suas 

identidades preservadas. 
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A pesquisa trouxe riscos mínimos aos participantes e, os mesmos tiveram 

liberdade para se retirarem da pesquisa no momento em que desejassem. Contudo, 

a pesquisa não registrou perda amostral. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprovado sob o parecer CEP/UPM n.º 

1399/10/2011 e CAAE n.º 0093.0.272.000-11 (Anexo IV). 

 

 

3.5 Análise dos Dados 

 

 

As informações colhidas nos prontuários foram categorizadas, de modo a 

possibilitar a análise dos dados. 

As informações do CBCL/6-18 e do TRF foram analisadas pelo programa de 

computador Assessment Data Manager (ADM) desenvolvido por Achenbach para 

análises dos questionários do ASEBA. O ADM possui módulos de correção 

específicos para cada inventário do ASEBA, e possibilita que os dados de diferentes 

inventários sobre um mesmo cliente sejam comparados através da ferramenta 

Cross-Informant Comparisons (ROCHA, et. al., 2010). Neste caso, a comparação 

dos inventários é válida, pois o CBCL/6-18 e o TRF possuem 97 itens em comum. 

Assim, o ADM gerou automaticamente os perfis do CBCL/6-18, do TRF e do Cross-

Informant Comparisons, na forma de gráficos para cada escala do inventário.  

Os perfis gerados pelo ADM classificam as crianças e adolescentes nas 

categorias: clínica, limítrofe e não clínica. Contudo, alguns estudos (BORDIN, MARI, 

CAEIRO, 1995; ALVARENGA, PICCININI, 2001; BORSA, NUNES, 2008) sugerem 
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que para que se realize uma análise mais objetiva dos perfis, os casos limítrofes 

sejam incluídos nos casos clínicos. Assim, neste estudo, todos os casos limítrofes 

foram incluídos nos casos clínicos, como sugerem os estudos acima citados. 

Contudo, entende-se a importância da classificação limítrofe no processo de 

avaliação de crianças com problemas de comportamento. 

Os dados também foram analisados por meio do programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0, para realizar as provas 

estatísticas necessárias para melhor análise e discussão dos dados coletados.  

A seguir, apresentam-se os resultados encontrados a partir das análises 

realizadas pelos programas ADM e SPSS. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A partir dos dados coletados nos prontuários foi possível realizar uma análise 

mais detalhada sobre as características das crianças estudadas. Os dados foram 

categorizados e serão apresentados a seguir. 

Participaram do estudo 25 crianças com idades entre oito e 11 anos, com 

uma média de idade de 9,7 anos. Do total de crianças envolvidas no estudo 60% 

eram meninos. Assim como neste estudo, o predomínio de meninos na amostra 

também ocorreu nos estudos de Vitolo et. al. (2005), Santos (2006) e Delvan et. al. 

(2010), o que confirma a tendência de que a procura pelos serviços de saúde mental 

infantil seja em sua maioria de crianças e adolescentes do sexo masculino 

(SANTOS, 2006; DELVAN et. al., 2010). 

Participaram também 25 informantes, sendo 14 mães biológicas (56%), 5 pais 

biológicos (20%), 3 avós (12%), 2 mães adotivas (8%) e 1 irmã (4%). Assim como 

nos estudos de Vitolo et. al. (2005) e Ferriolli, Marturano e Puntel (2007), os 

principais informantes em nosso estudo também foram as mães biológicas.  

Entre o total de informantes, em nosso estudo foi predominante informantes 

do sexo feminino, com 80% de representatividade, o que vem ratificar o estudo de 

Borsa e Nunes (2008), que revela que o cuidado da prole e o acompanhamento das 

atividades cotidianas das crianças ainda são atribuídos às mulheres.  

Os profissionais informantes deste estudo foram na sua totalidade do sexo 

feminino. O mesmo ocorreu no estudo de Lyra et al. (2009), quando os 151 

professores entrevistados para sua pesquisa também eram todos do sexo feminino. 

Esses dados destacam aspectos importantes para discussão, por exemplo, o papel 
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que as mulheres têm desempenhado na sociedade e no mercado de trabalho e 

ainda o fato de que em determinadas categorias profissionais, como pedagogia e 

psicologia entre outras áreas da saúde, existe um número expressivo de 

profissionais mulheres.  

As informações dos prontuários permitiram identificar as fontes de 

encaminhamento para o Serviço de Saúde Mental (Tabela 1) e os motivos pelos 

quais as crianças foram encaminhadas para este serviço (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Fontes de encaminhamento para o Serviço de Saúde Mental Infantil 

Fonte de 
Encaminhamento 

Forum UBS Escola Outros 

Meninos 1 5 7 2 

Meninas 2 3 4 1 

Total 3 8 11 3 

% Total 12 32 44 12 

 

A Tabela 1 revela que, em sua maioria, as crianças foram encaminhadas ao 

Serviço de Saúde Mental Infantil pelas Escolas, com índice de 44%, e pelas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), com índice de 32%. Diferentemente do 

encontrado no estudo de Delvan et. al. (2010), no qual a fonte de encaminhamento 

de maior incidência foi a busca espontânea ao serviço (25%), seguido de 

encaminhamentos feitos pelas escolas (16%). Os autores ressaltam que os dados 

sobre as fontes de encaminhamento, quando comparados com outros estudos, são 

divergentes, ocorrendo uma variação entre os dados encontrados sobre esse 

assunto nas diversas pesquisas. 

Para analisar os motivos do encaminhamento, foram estabelecidas categorias 

nomeadas exatamente de acordo com a descrição dos motivos de encaminhamento 

dos prontuários das crianças, na Tabela 2 abaixo.  
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Tabela 2 – Motivos do encaminhamento para o Serviço de Saúde Mental Infantil 

Motivos do 
encaminhamento 

Meninos Meninas Total % Total 

Indisciplina/ 
Agressividade 

6 1 7 28 

Stress pós-traumático 4 3 7 28 

Problemas de 
Somatização 

2 4 6 24 

Isolamento 1 0 1 4 

Dificuldade Escolar 1 0 1 4 

Mudança de 
Comportamento 

0 1 1 4 

Agitação 1 0 1 4 

Deficiência Mental 0 1 1 4 

 

A partir da Tabela 2, pode-se perceber que os motivos do encaminhamento 

das crianças ao Serviço de Saúde Mental Infantil que apareceram com maior 

frequência foram por indisciplina/agressividade (28%), stress pós-traumático (28%) e 

por problemas de somatização (24%). 

Diferentemente do encontrado neste estudo, para Ferriolli, Marturano e Puntel 

(2007) os problemas de comportamento mais frequentes foram 

ansiedade/depressão (39%), hiperatividade/déficit de atenção (35%) e problemas de 

conduta (34%). Já para Santos (2006), as principais queixas da família eram de 

agressividade (32,6%), dificuldades de aprendizagem (30,2%), seguido de baixa 

tolerância à frustração/dificuldade de controle de impulsos (24,8%). 

É válido ressaltar que as queixas de indisciplina/agressividade são, na sua 

maioria, de meninos, o que é confirmado no estudo de Santos (2006), que aponta 

como queixas principais, no sexo masculino, o baixo rendimento escolar e 

comportamentos agressivos. 

Outro fato interessante deste estudo é que das onze crianças encaminhadas 

ao Serviço de Saúde Mental Infantil pelas escolas, apenas uma delas foi 
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encaminhada por dificuldades escolares, sendo a maior parte dos encaminhamentos 

feitos por queixas de indisciplina/agressividade e por problemas de somatização.  

Isto revela que essas escolas têm identificado, em seus alunos, mais 

dificuldades relacionadas aos problemas de comportamento do que dificuldades 

específicas de aprendizagem, ou ainda, que os problemas de comportamento das 

crianças podem estar aparecendo antes das dificuldades de aprendizagem. Em 

ambas as hipóteses, fica evidente o importante papel da escola em relação à saúde 

de seus alunos. 

De acordo com Santos e Graminha (2006), os problemas de comportamento 

estão frequentemente associados a distúrbios de aprendizagem ou ao baixo 

rendimento escolar, embora não seja possível estabelecer uma ordem de ocorrência 

dessas dificuldades.  

As autoras ainda sugerem que “a associação entre problemas de 

comportamento e de aprendizagem seja uma via de mão dupla em que um problema 

se apresenta como condição de risco para o outro” (SANTOS e GRAMINHA, 2006, 

p.107). 

Contudo, neste estudo não foi investigado o rendimento escolar das crianças, 

o que impossibilitou o estabelecimento de uma relação entre esse rendimento e os 

problemas de comportamento. 

Das oito crianças encaminhadas pelas UBS, quatro foram por problemas de 

stress pós-traumático, duas por problemas de somatização, uma por 

indisciplina/agressividade e outra por problemas de deficiência mental. 

Das crianças encaminhadas pelo fórum duas foram por casos de abusos 

sexuais e uma por problemas de indisciplina/agressividade. 
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Outro aspecto a ser discutido aqui é com relação à análise dos dados obtidos 

por meio dos instrumentos CBCL/6-18 e TRF que possibilitaram a identificação de 

problemas de comportamento das crianças a partir da visão dos pais e/ou 

responsáveis e dos profissionais entrevistados. 

Neste estudo, foram considerados como problemas de comportamento 

identificados pelos pais e/ou responsáveis e pelos profissionais aqueles que 

obtiveram nível limítrofe e clínico na Escala das Síndromes e na Escala de 

Internalização, do CBCL/6-18 e do TRF, como descrito nas Tabelas 3 e 4, a seguir. 

É importante destacar que a nomenclatura das categorias das Tabelas 3 e 4 são 

geradas automaticamente pelo ADM. 

 

Tabela 3 – Problemas de comportamento (limítrofe/clínico) a partir da visão dos pais e/ou 

responsáveis 

 INTERNALIZANTE EXTERNALIZANTE 

Criança 
Ansiedade 
Depressão 

Isolamento 
Depressão 

Problemas 
Somáticos 

Problemas 
Sociais 

Problemas 
de 

Pensamento 

Problemas 
de 

Atenção 

Comportamento 
de Quebrar 

Regras 

Comportamento 
Agressivo 

1 X       X 

2   X  X  X X 

3 X X       

4 X   X X X X X 

5         

6         

7 X X  X     

8 X        

9 X  X      

10 X X X X X X X X 

11 X  X      

12  X      X 

13 X        

14 X X X X X X X X 

15 X X X  X X   

16 X   X X X   

17 X X   X X X X 

18 X X X X X  X X 

19        X 

20 X   X    X 

21 X  X     X 

22 X  X   X  X 

23  X X   X   

24  X    X  X 

25 X  X X X X X X 

Total 18 10 11 8 9 10 7 14 
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Segundo a visão dos pais e/ou responsáveis, os problemas de 

comportamento mais evidentes são de ordem internalizante. Das 25 crianças 

estudadas, 22 pontuaram em pelo menos um problema de ordem internalizante, dos 

quais se ressalta a queixa de ansiedade/depressão, com 18 ocorrências (72% da 

amostra), seguido de queixas de problemas somáticos, com 11 ocorrências (44% da 

amostra) e isolamento/depressão, com 10 ocorrências (40% da amostra).  

Com relação aos problemas de comportamento externalizantes, 14 crianças 

pontuaram em pelo menos um problema de comportamento externalizante. Ficou 

evidente que a maior ocorrência das queixas era relacionada aos comportamentos 

agressivos, com 14 ocorrências (56% da amostra). 

Destaca-se ainda que em apenas dois casos (crianças 5 e 6), os pais e/ou 

responsáveis não relataram problemas de comportamento; em contrapartida, foram 

observados três ou mais problemas de comportamento em 15 crianças (60% da 

amostra). 
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Tabela 4 – Problemas de comportamento (limítrofe/clínico) a partir da visão dos profissionais 

 INTERNALIZANTE EXTERNALIZANTE 

Criança 
Ansiedade 
Depressão 

Isolamento 
Depressão 

Problemas 
Somáticos 

Problemas 
Sociais 

Problemas 
de 

Pensamento 

Problemas 
de 

Atenção 

Comportamento 
de Quebrar 

Regras 

Comportamento 
Agressivo 

1    X     

2         

3 X        

4 X   X    X 

5         

6         

7 X X       

8 X        

9 X        

10    X   X  

11         

12 X    X    

13 X   X     

14         

15 X   X X    

16         

17  X  X  X X X 

18  X X      

19 X        

20 X        

21         

22    X   X X 

23 X X X X   X X 

24         

25 X X  X X X X X 

Total 12 5 2 9 3 2 5 5 

 

De acordo com a Tabela 4, fica claro que os profissionais identificaram nas 

crianças mais problemas de comportamento internalizantes do que externalizantes. 

Para eles, 12 (48%) das 25 crianças apresentam problemas relacionados à 

ansiedade/depressão.  

O mesmo ocorreu na avaliação dos pais e/ou responsáveis pelas crianças, na 

qual foram identificados mais problemas de comportamento internalizantes do que 

externalizantes. Contudo, há uma grande diferença entre os percentuais 

encontrados, pois os pais e/ou responsáveis identificaram 72% das crianças com 

problemas de ansiedade/depressão, e os profissionais apenas 48%. 
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Com relação aos problemas de comportamento externalizantes, os 

profissionais identificaram, na mesma proporção, comportamentos de quebrar regras 

(20%) e comportamentos agressivos (20%).  

Comparando esses percentuais com os dados obtidos pela avaliação dos pais 

e/ou responsáveis, o índice que aponta comportamentos de quebrar regras foi 

bastante próximo, sendo de 28% para os pais e/ou responsáveis e 20% para os 

profissionais. Já o índice de comportamentos agressivos foi diferente para pais e/ou 

responsáveis e profissionais, sendo de 56% e 20% respectivamente.   

Nos estudos de Gauy e Guimarães (2006), Ferdinand, Ende e Verhulst (2007) 

e Lyra et. al. (2009), os achados foram diferentes do deste estudo.  

De acordo com Gauy e Guimarães (2006), as mães participantes do estudo 

relataram mais comportamentos externalizantes do que internalizantes em seus 

filhos. Em Lyra et. al. (2009), as professoras identificaram, em seus alunos, mais 

problemas de comportamento externalizantes (12,6%), do que problemas de 

comportamento internalizantes (9,1%).  

Em contrapartida, no presente estudo os pais e/ou responsáveis relataram 

mais problemas de comportamento internalizantes (88%) do que externalizantes 

(56%) em seus filhos, e os profissionais, de igual modo, identificaram mais 

problemas de comportamento internalizantes (56%) do que externalizantes (24%) 

nas crianças, apesar de haver uma diferença significativa quando comparados os 

percentuais encontrados por pais e/ou responsáveis e profissionais referentes aos 

problemas de comportamento internalizantes e externalizantes. 

Ferdinand, Ende e Verhulst (2007) ressaltam que pais e professores têm 

maior concordância nos problemas de comportamento externalizantes do que nos 

problemas de comportamento internalizantes. Contudo, os achados deste estudo 
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indicam o contrário, no qual pais e/ou responsáveis e profissionais relataram maior 

ocorrência de problemas de comportamentos internalizantes do que problemas de 

comportamento externalizantes. Contudo, vale ressaltar que neste estudo foram 

entrevistados os psicólogos responsáveis pelo tratamento das crianças e não foram 

entrevistados seus professores; sendo que, pela própria formação, psicólogos 

tenham maior embasamento teórico para avaliar problemas de comportamento do 

que professores. 

A informação dos pais e/ou responsáveis sobre os comportamentos 

agressivos que não são observados pelos profissionais, poderiam complementar a 

identificação de problemas de agressividade nas crianças. Como indicado neste 

estudo, os pais e/ou responsáveis identificaram 14 crianças (56%) com 

comportamento agressivo e os profissionais relataram somente 5 (20%) com esse 

comportamento (vide Tabelas 3 e 4). 

Em contraponto ao descrito pelos pais e/ou responsáveis, em oito casos 

(crianças 2, 5, 6, 11, 14, 16, 21 e 24) os profissionais não identificaram problemas de 

comportamento.  

Observando as Tabelas 3 e 4, percebe-se que a maioria dos pais e/ou 

responsáveis apontou mais problemas de comportamento nas crianças do que os 

profissionais, o que se confirma o estudo de Ferdinand, Ende e Verhulst (2007), no 

qual, em geral, os professores relatam menos problemas de comportamento 

externalizantes e internalizantes do que os pais. Assim faz-se necessário entender 

por que este fato ocorre.  

No caso desta pesquisa, pode-se pensar em algumas hipóteses. A primeira 

hipótese é que poderia haver diferenças significativas entre os instrumentos 

utilizados na pesquisa. Contudo, pode-se afirmar que esta hipótese não é 
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verdadeira, pois os instrumentos CBCL 6/18 e TRF possuem 97 itens em comum e 

sua comparação é validada. Assim, é preciso discutir outros aspectos para 

compreender os resultados. 

Pais e professores geralmente discordam quanto à presença ou a ausência 

de problemas de comportamento nas crianças. Essa diferença pode ocorrer devido 

ao fato que a família observa essa criança por um período muito maior de tempo do 

que os profissionais, acarretando diferenças nos relatos dos problemas de 

comportamentos das crianças. Há que se considerar também, que pais e 

professores conviverem com as crianças em diferentes contextos, e a partir daí 

desenvolvem interpretações diferentes sobre o comportamento das crianças 

(FERDINAND, ENDE e VERHULST, 2007). 

Outra hipótese provável é a de que o conceito sobre os problemas de 

comportamento seja diferente entre pais e/ou responsáveis e profissionais, o que 

provoca uma avaliação diferenciada sobre uma mesma criança. Mas, se somente a 

diferença de conceituação dos problemas de comportamento existisse, não haveria 

casos em que pais e/ou responsáveis e profissionais tiveram relatos semelhantes 

sobre o comportamento das crianças. A semelhança nos resultados ocorreu em 10 

casos, quando se analisa o total de problemas identificados por pais e/ou 

responsáveis e profissionais. 

Frente aos resultados encontrados de que pais e/ou responsáveis relatam, de 

modo geral, mais problemas de comportamentos do que os profissionais, as 

variáveis familiares que possivelmente influenciam e potencializam esses resultados 

devem ser consideradas. 

 As variáveis familiares podem envolver múltiplos aspectos, tais como a não 

garantia à criança de proteção, de formação social, de diálogo, de liberdade, de 
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regras, de preservação da individualidade, de acesso à cultura, ao esporte, ao lazer 

e à educação, entre outros aspectos. Quando a família não desempenha um papel 

facilitador nesses aspectos, ela não fornece suporte para seus membros, 

dificultando o desenvolvimento da saúde geral de seus integrantes, e facilitando o 

surgimento de problemas relacionados à saúde mental (SOUZA, BAPTISTA, 

ALVES, 2008). 

É valido ressaltar, ainda, que os problemas na infância relacionados às 

práticas pobres de cuidado, como estresse emocional e problemas de conduta, são 

fortes preditores de problemas mentais na idade adulta. Esses achados salientam o 

motivo pelo qual a compreensão da dinâmica familiar é de suma importância para 

que se possam desenvolver programas de prevenção e intervenção para problemas 

mentais (SOUZA, BAPTISTA, ALVES, 2008). 

Do ponto de vista teórico, Ferdinand, Ende e Verhulst (2007), argumentam 

que as discrepâncias entre a visão dos pais e/ou responsáveis e a visão dos 

professores podem estar associadas, por exemplo, com problemas familiares ou 

baixo controle dos pais sobre a prole e inadequado apoio à criança em casa ou na 

escola devido à subestimação dos problemas das crianças, o que gera a 

permanência dos problemas apontados.  

Um aspecto que se deve ressaltar é o fato que as pesquisas citadas neste 

estudo fazem comparação dos relatos de pais e/ou responsáveis com os relatos de 

professores, ou comparação entre relatos de pais e mães, o que difere da 

metodologia deste estudo, que comparou relatos de pais e/ou responsáveis com 

relatos de psicólogos. 

Isso pode justificar os diferentes resultados deste estudo, pois professores e 

psicólogos têm formações acadêmicas diferentes. É provável que o psicólogo tenha 
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maior embasamento teórico no que se refere à avaliação da temática em questão – 

os problemas de comportamento.   

Assim torna-se relevante comparar as respostas dos pais com as respostas 

dos profissionais sobre o comportamento das crianças. Para tanto, realizou-se uma 

análise de correlação de Pearson, a partir da Escala de Internalização e Escala de 

Externalização e Escala de Total de Problemas Emocionais/Comportamentais do 

CBCL/6-18 e do TRF, ou seja, a partir do total de problemas relatados pela família 

(pais e/ou responsáveis) e do total de problemas relatados pelos profissionais.  

A correlação entre o total de problemas relatados pela família e pelos 

profissionais foi de 0,36 (p<0,07). Este resultado demonstrou que realmente não há 

concordância entre os relatos de profissionais e de pais/responsáveis. 

Posteriormente, foi realizado o teste de Friedman, para verificar se havia 

diferenças significativas entre os resultados, utilizando novamente o total de 

problemas relatados pela família (pais e/ou responsáveis) e do total de problemas 

relatados pelos profissionais. O resultado foi = 8,909 (p<0,003), demonstrando que 

as diferenças são significativas entre os dois grupos (pais/responsáveis e 

profissionais). 

Segundo Ferdinand, Ende e Verhulst (2007), a associação entre o relato dos 

professores e outros informantes é baixa, o que revalida os achados deste estudo e 

revela a importância do estabelecimento de uma relação entre profissional e família. 

Nesse contexto, percebe-se a importância da família no processo de 

avaliação e de tratamento da criança, pois é nítida a discrepância de opiniões com 

relação ao comportamento das crianças entre pais e/ou responsáveis e 

profissionais. Assim, se pais e/ou responsáveis e profissionais trocassem 
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informações mais precisas sobre as crianças seria possível discutir e avaliar de 

maneira mais efetiva e significativa as dificuldades enfrentadas pelas crianças. 

 Deve-se enfatizar, segundo Paiano et. al. (2007), que “a família é a principal 

instituição responsável pelo apoio físico, emocional, educacional e social de seus 

membros” (p.112), desta forma, os profissionais de saúde devem se empenhar em 

compreender os aspectos relacionados ao crescimento e desenvolvimento da 

criança e a realidade da sua família. 

Logo, o profissional tem papel primordial no cuidado à família, sobretudo nas 

ações de promoção da saúde mental de todo o núcleo familiar, e “ele deve ainda 

pensar a família não só como aliada no processo de cuidar, mas também como uma 

unidade que precisa ser cuidada” (PAIANO, et. al., 2007, p.113). 

Para finalizar, este estudo revelou que pais e/ou responsáveis e profissionais 

não concordam quanto aos problemas de comportamento das crianças estudadas. 

Ficou evidente que essa baixa correlação pode ser explicada por múltiplos fatores, 

demonstrando a importância de um envolvimento dinâmico e recíproco entre 

profissional e família no processo terapêutico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados revelaram que 44% das crianças foram encaminhadas ao 

serviço de Saúde Mental pelas escolas, sendo os principais motivos do 

encaminhamento problemas de indisciplina/agressividade e problemas de 

somatização, ambos com 28% de ocorrências.  

Das 25 crianças estudadas, 23 (92%) apresentaram pelo menos um problema 

de comportamento relatado por pais e/ou responsáveis e profissionais. As queixas 

mais relatadas por pais e/ou responsáveis foram de ansiedade/depressão (72%) 

seguidas de comportamentos agressivos (56%). Já os profissionais relataram 

principalmente queixas de ansiedade/depressão (48%) e de problemas sociais 

(36%). É evidente que a queixa principal, na população estudada, é referente ao 

problema de comportamento internalizante de ansiedade/depressão. 

Apesar de pais e/ou responsáveis e profissionais relatarem como queixa 

principal os problemas de comportamento internalizantes de ansiedade/depressão, 

ficou evidente que eles, em linhas gerais, não concordam com relação aos 

problemas de comportamento das crianças. 

É importante destacar que, diante dos resultados encontrados, percebeu-se 

que outros aspectos relacionados aos problemas de comportamento de crianças 

precisam ser estudados. Dentre eles, torna-se relevante estabelecer uma relação 

entre o rendimento escolar e os problemas de comportamento das crianças, e 

verificar se problemas de comportamento precede ou não problemas de 

aprendizagem.  
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Sugere-se ainda que os professores das crianças estudadas também 

respondam ao TRF, o que possibilitaria uma visão ainda mais ampla sobre os 

problemas de comportamento das crianças. Isso complementaria os relatos dos pais 

e/ou responsáveis e dos psicólogos, e permitiria uma análise mais aprofundada do 

tema em questão. 

Portanto, é evidente a necessidade de novas pesquisas sobre esse assunto 

que possam, dentre outras temáticas, contemplar as limitações deste estudo, 

contribuindo também para o crescimento e expansão do conhecimento na área 

saúde mental infantil. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – INSTITUIÇÃO 
 

Gostaríamos de convidar a sua Instituição a participar do projeto de pesquisa 
“INVESTIGAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UM SERVIÇO 
PÚBLICO DE SAÚDE MENTAL” que se propõe a avaliar o comportamento de crianças, de 
06 a 10 anos, atendidas neste serviço, a partir dos prontuários e do Inventário de 
Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL 6/18 – Child 
Behavior Checklist). Os dados para o estudo serão coletados através das informações dos 
prontuários e do preenchimento do inventário pelos pais ou responsáveis de cada criança. O 
instrumento de avaliação será aplicado pelo Pesquisador Responsável. Tanto o instrumento 
de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos 
participantes.  

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao 
Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço 
abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de 
outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 
questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 
Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 
de dados.  

Caso a Instituição 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 - Mezanino.  

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição 
para o contato com os Sujeitos de Pesquisa.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  
 
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e 
dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de 
obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo.  
 
Nome do Representante Legal da Instituição: _______________________________ 
 
 
Assinatura do Representante Legal da Instituição: ___________________________ 
 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição 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 _________. 
 
__________________________________     ____________________________________    
               Raquel Caetano Teixeira da Silva                               Prof. Dr. Geraldo Antonio Fiamenghi Junior 

    Universidade Presbiteriana Mackenzie 
       Rua da Consolação, 896, Consolação, São Paulo/SP 

                                 Telefone para contato (11) 21148707 
                                     geraldo.fiamenghi@mackenzie.br  

mailto:geraldo.fiamenghi@mackenzie.br
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ANEXO II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa 

 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “INVESTIGAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UM SERVIÇO PÚBLICO DE 
SAÚDE MENTAL” que se propõe a avaliar o comportamento de crianças, de 06 a 10 anos, 
atendidas neste serviço, a partir dos prontuários e do Inventário de Comportamentos para 
Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL 6/18 – Child Behavior Checklist). Os 
dados para o estudo serão coletados através das informações dos prontuários e do 
preenchimento do inventário pelos pais ou responsáveis de cada criança. O instrumento de 
avaliação será aplicado pelo Pesquisador Responsável. Tanto o instrumento de coleta de 
dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 
permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 
participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 
respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 
Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 
de dados.  

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 - Mezanino.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  
 
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 
que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa 
e de retirar a permissão para participar 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 _________. 
 
___________________________________     ____________________________________ 
                 Raquel Caetano Teixeira da Silva                             Prof. Dr. Geraldo Antonio Fiamenghi Junior 

    Universidade Presbiteriana Mackenzie 
       Rua da Consolação, 896, Consolação, São Paulo/SP 

                 Telefone para contato: (11) 21148707 
                                     geraldo.fiamenghi@mackenzie.br  

 

mailto:geraldo.fiamenghi@mackenzie.br
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ANEXO III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PROFISSIONAIS 

 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “INVESTIGAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM UM SERVIÇO PÚBLICO DE 
SAÚDE MENTAL” que se propõe a avaliar o comportamento de crianças, de 06 a 10 anos, 
atendidas neste serviço, a partir dos prontuários e do Inventário de Comportamentos para 
Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL 6/18 – Child Behavior Checklist). Os 
dados para o estudo serão coletados através das informações dos prontuários e do 
preenchimento do inventário pelos pais ou responsáveis de cada criança. O instrumento de 
avaliação será aplicado pelo Pesquisador Responsável. Tanto o instrumento de coleta de 
dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 
permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 
participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 
respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 
Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 
de dados.  

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 - Mezanino.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  
 
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 
que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa 
e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 
 
Nome do Profissional: _____________________________________________________ 
 
 
Assinatura do Profissional: ___________________________________________________ 
 
 
Declaro que expliquei ao Profissional 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 _________. 
 
___________________________________     ____________________________________ 
                 Raquel Caetano Teixeira da Silva                             Prof. Dr. Geraldo Antonio Fiamenghi Junior 

    Universidade Presbiteriana Mackenzie 
       Rua da Consolação, 896, Consolação, São Paulo/SP 

                 Telefone para contato: (11) 21148707 
                                     geraldo.fiamenghi@mackenzie.br  

 
 
 
 

mailto:geraldo.fiamenghi@mackenzie.br
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ANEXO IV 
 

 

 


