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RESUMO 

Estudos indicam altas taxas de Problemas de Saúde Mental (PSM) entre 

crianças/adolescentes (10-20%), assim como apontam seus efeitos deletérios sobre 

a trajetória de vida dos sujeitos. Resiliência tem sido definida como a capacidade de 

não desenvolver PSM após a exposição a experiências potencialmente adversas. O 

objetivo deste estudo foi verificar fatores envolvidos na resiliência de jovens da 

região metropolitana do Rio de Janeiro após a exposição a violência e/ou a eventos 

estressantes de vida. Estudo epidemiológico de coorte de duas fases (intervalo de 

12-16 meses). Foram analisados dados secundários de um projeto mais amplo, do 

qual 680 adolescentes (11-15 anos) compuseram uma amostra representativa na 

fase 1. Dentre estes, 232 se mostraram elegíveis para o presente estudo, pois não 

tinham PSM e foram expostos a violência e/ou eventos estressantes na fase 1. As 

medidas foram coletadas segundo questões estruturadas/instrumentos 

padronizados, incluindo: saúde mental dos jovens, práticas parentais, dados 

sociodemográficos e fatores de risco [exposição a violência/eventos estressantes, 

presença de PSM maternos, Nível Socioeconômico (NSE) baixo]. Todos os 

adolescentes da amostra foram expostos a violência e/ou eventos estressantes de 

vida na fase 1, foram considerados resilientes aqueles que não desenvolveram PSM 

na fase 2. Para análise estatística foram conduzidos modelos bivariados e 

multivariados (regressão binomial negativa). Dos 232 jovens participantes da fase 1, 

190 pares de mães e filhos foram encontrados na fase 2 (perda amostral de 18%). A 

incidência de PSM entre os jovens foi de 12,6%. Na análise bivariada, verificou-se 

que: ser do gênero masculino; ser mais velho (13-15 anos); pertencer à família de 

NSE mais alto (classes A-B); a presença paterna no domicílio e a ausência de PSM 

maternos atuaram como fatores protetores para a saúde mental dos jovens. Em 

contraponto, práticas parentais de superproteção aumentaram risco de PSM. 

Posteriormente, foi identificado um termo de interação entre PSM maternos e 

práticas de calor emocional. Dois modelos multivariados foram conduzidos. No 

primeiro, dois fatores foram identificados como protetores para o desenvolvimento 

de PSM dos adolescentes (ser do gênero masculino e pertencer a família de NSE 

mais alto), enquanto o uso de práticas parentais de superproteção aumentou o risco 

do desenvolvimento de PSM na adolescência. No modelo 2, o termo de interação 

citado anteriormente foi inserido em conjunto com as variáveis remanescentes do 1º 



 

  

modelo. Este termo não atingiu significância, mas revelou uma tendência do calor 

emocional em diminuir o impacto negativo dos PSM maternos sobre a saúde mental 

dos adolescentes. De forma geral, o presente estudo revelou como fatores de 

prevenção aos PSM: ser do gênero masculino e pertencer a família de NSE mais 

elevado, e o uso de práticas parentais de superproteção como fator de risco para 

maior incidência de PSM nos adolescentes. Além disso, mostrou que o uso de 

práticas parentais de calor emocional (em domicílios onde as mães tinham PSM) 

tende a proteger contra o desenvolvimento de PSM na adolescência, apesar de que 

novos estudos com amostras maiores são necessários para comprovar esse 

achado. 

Palavras-chave: Resiliência. Saúde mental. Adolescência. Fatores de risco. 

Práticas parentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

Studies point out high rates of Mental Health Problems (MHP) among children/ 

adolescents (10-20%), as well their deleterious effects on the individuals’ life course 

trajectories. Resilience has been defined as the capacity of not developing MHP after 

being exposed to potentially adverse experiences. The objective of this study was to 

verify factors involved in the resilience among adolescents in the city of Itaboraí-RJ 

after exposure to violence and/or stressful life events. Two-phase cohort 

epidemiological study (interval of 12-16 months). Secundary data of a larger project 

were analyzed in the present study. The largest study had a representative sample of 

680 adolescents (11-15 years old) in phase 1. Of these, 232 were eligible for the 

present study because they did not have MHP and were exposed to violence and/or 

stressful events in phase 1. Measures were collected through structured 

questionnaires/ standardized instruments, including: mental health of the 

adolescents, parenting practices, sociodemographic data and risk factors [exposure 

to violence/ stressful events, presence of maternal MHP, low socioeconomic level 

(SEL)]. All the sample's adolescents were exposed to violence and/or stressful life 

events in phase 1; those who did not developed MHP in stage 2 were considered 

resilient. For the statistical analysis bivariate and multivariate models (negative 

binomial regression) were conducted. Of the 232 participants in phase 1, 190 pairs of 

mothers and adolescents were found in phase 2 (18% loss). Incidence of MHP 

among the adolescents was of 12.6%. In the bivariate analysis it was found that 

being of the male gender; older (13-15 years old), belonging to a family with a higher 

socioeconomic level (A-B classes); paternal presence at home and absence of 

maternal MHP played a role of protective factors for the adolescents’ mental health. 

In contrast, overprotective parenting practices increased the risk of MHP. 

Subsequently, an interaction term between maternal MHP and parenting practices of 

emotional warmth was indentified. Two multivariate models were conducted. In the 

first, two factors were identified as protective factors for the development of MHP 

among the adolescents (being of the male gender and belonging to a family with a 

higher socioeconomic level), while overprotective parenting practices increased the 

risk of developing MHP throughout the adolescence. In model 2, the interaction term 

previously mentioned was inserted concurrently with the remainder variables of the 

first model. This term did not reach statistical significance, but it revealed a trend 



 

  

torward emotional warmth of decreasing the negative impact of the maternal MHP on 

the mental health of the adolescents. In general, the present study revealed as 

protective factors being of the male gender and belonging to a family of a higher 

socioeconomic level, and as risk factors for the incidence of MHP among the 

adolescents the use of overprotective parenting practices. In addition, it was found 

that parenting practices of emotional warmth (at homes in which the mothers had 

MHP) tend to play a protective role against the development of MHP during 

adolescence, however new studies with bigger samples are necessary to prove 

these findings. 

Key-words: Resilience. Mental health. Adolescence. Risk factors. Parental 

practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

Saúde mental tem sido compreendida como "uma sensação subjetiva de 

bem-estar" que envolve autonomia, sensação de auto eficácia, bom ajustamento e 

potencial emocional/intelectual para o alcance de objetivos (OMS, 2001). De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a concepção de saúde mental pode 

variar em diferentes contextos culturais. Porém, há o consenso de que o conceito é 

mais amplo do que a ausência de Problemas de Saúde Mental (PSM) (OMS, 2001). 

Nos últimos anos, diversos estudos epidemiológicos têm apontado expressivas 

taxas de PSM (10% a 20%) entre crianças e adolescentes (RIBEIRO; PAULA, 2013; 

PAULA et al., 2015a; POLANCZYK et al., 2015) especialmente em países em 

desenvolvimento, chamando atenção para suas causas, consequências e 

necessidades de tratamento (DUARTE et al., 2003; FROSH, 2005; RIBEIRO; 

PAULA, 2013). Diversos estudos epidemiológicos longitudinais apontam para o 

grande impacto negativo dos PSM vivenciados na infância e adolescência, 

especialmente por conta do efeito duradouro dos prejuízos associados, que, muitas 

vezes, mostram-se presentes até a fase adulta (COLLISHAW et al., 2007; 

GOODMAN; JOYCE; SMITH, 2011; HERRENKOHL et al., 2012). Considerando a 

continuidade dos prejuízos vinculados aos PSM da infância para a adolescência, 

serão apresentadas as principais evidências sobre fatores de risco para a saúde 

mental tanto na infância quanto na adolescência. 

Desde a década de 1970, alguns autores passaram a utilizar duas categorias 

para diferenciar os PSM vivenciados na infância e adolescência, geralmente 

classificadas como internalizantes e externalizantes. Os externalizantes, também 

denominados problemas de comportamento, são aqueles perceptíveis por 

manifestações comportamentais pouco adaptativas que envolvem “violação de 

regras”, agressividade e agitação psicomotora. Já os PSM internalizantes revelam-

se como padrões de comportamentos também pouco adaptativos, porém privados. 

Também conhecidos como problemas emocionais, estes caracterizam-se por 

isolamento social, sintomas de ansiedade e depressão, fobias, queixas somáticas e 

tristeza (CURTO et al., 2011; GUTTMANNOVA; SZANYI; CALI, 2008).  
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Para a compreensão dos aspectos envolvidos na saúde mental na infância e 

adolescência é fundamental retomar a definição de dois importantes conceitos 

utilizados em estudos epidemiológicos nesta área, os fatores de risco e de proteção. 

De acordo com a literatura (KAZDIN, 1997; KOLLER; LISBOA, 2007; POLETTO; 

KOLLER, 2008; WALSH, 2003), fatores de risco caracterizam-se como variáveis ou 

condições que, quando presentes, aumentam a probabilidade de ocorrência de 

desfechos negativos de saúde, como problemas emocionais ou comportamentais, 

por exemplo. Interessantemente, muitos indivíduos expostos a diversos fatores de 

risco parecem manejar bem e resistir às consequências deletérias destes fatores. 

Tudo indica que essa adaptação positiva implica num importante processo que os 

mantem protegidos de ingressar na trajetória do desenvolvimento de um PSM (KIM-

COHEN, 2007) e que existem fatores de proteção que colaboram para o desfecho 

positivo.  Fatores de proteção podem ser definidos como características, eventos ou 

experiências que atenuam o impacto das experiências adversas, diminuindo a 

probabilidade de ocorrência de desfechos em PSM ou aumentando a chance de 

desfechos positivos (KAZDIN, 1997; KIM-COHEN, 2007; RUTTER, 2007). Os fatores 

de risco e proteção costumam estar inter-relacionados constituindo um sistema 

complexo que considera aspectos de vários níveis, como nível individual, familiar, 

macro ambiental, entre outros (KOLLER; LISBOA, 2007). 

 

1.1.  Fatores de Risco para a Saúde Mental 

A maioria das evidências consistentes sobre fatores de risco para a saúde 

mental na área da Epidemiologia é fruto de pesquisas longitudinais prospectivas 

conduzidas em países desenvolvidos, já que estudos com este delineamento ainda 

são relativamente escassos em países em desenvolvimento (FATORI et al., 2013; 

RIBEIRO; PAULA, 2013). A literatura aponta que os principais fatores de risco para 

a saúde mental na infância e adolescência são oriundos, geralmente, do contexto 

familiar, escolar e comunitário, pois estes constituem os principais contextos de 

convívio para crianças e adolescentes. Segundo uma recente revisão sistemática 

que incluiu estudos epidemiológicos longitudinais nacionais e internacionais (PAULA 

et al., 2015b), publicados entre 1990 e 2014, os fatores de risco para os PSM na 

infância e adolescência são comumente vinculados a aspectos socioeconômicos e 
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familiares. Considerando este campo, estudos atuais destacam os principais 

preditores de risco para PSM na infância e adolescência: (1) pertencer a família ou 

residir em bairro de Nível Socioeconômico (NSE) mais baixo; (2) PSM maternos; (3) 

aspectos sociodemográficos familiares; (4) exposição a violência; (5) cuidado 

parental empobrecido/uso de práticas parentais negativas (COLLISHAW et al., 2007; 

FATORI et al., 2013; GOODMAN; JOYCE; SMITH, 2011; HERBA et al., 2013; 

MORGAN et al., 2012). Cada um deles será explorado mais detalhadamente a 

seguir. 

(1)  O Nível Socioeconômico (NSE) mais baixo é frequentemente identificado na 

literatura como um fator de risco para saúde mental na infância e adolescência. 

Diversos estudos corroboram esta associação ao verificarem taxas mais 

elevadas de PSM entre crianças e adolescentes de classes desfavorecidas 

economicamente. O NSE baixo muitas vezes implica na escassez de recursos 

materiais, sociais e financeiros, bem como no acesso limitado e/ou insuficiente 

a serviços, aumentando a condição de vulnerabilidade na infância e 

adolescência. As análises de uma coorte (n=13.176) acompanhada em três 

momentos (aos 3 anos e 11 meses, aos 6 anos e 9 meses e aos 9 anos de idade) 

por dez anos em Bristol, na Inglaterra, comprovaram o risco aumentado para 

os PSM atrelado ao NSE baixo, já que, crianças de famílias de NSE mais baixo 

tiveram mais chances de apresentar todos os tipos de PSM (hiperatividade, 

problemas emocionais, de relacionamento entre pares e de conduta) segundo 

o Strengths and Difficulties Questionnaire, em contraste às crianças de famílias 

com maior poder aquisitivo (renda de 1,200 libras por mês) que demonstraram 

menor vulnerabilidade aos PSM (LAWSON; MACE, 2010). Assim como o NSE 

familiar mais baixo, residir em bairros com piores condições socioeconômicas 

na infância também tem sido apontado como um fator de risco para o 

desenvolvimento de PSM. Para compreender o impacto de características 

estruturais dos bairros sob a saúde mental na infância, Xue e colaboradores 

coletaram informações de 80 setores censitários da cidade de Washington, nos 

Estados Unidos e seguiram uma coorte de 2.805 crianças dos 6 aos 8 anos de 

idade. Após as 6 avaliações, 3 das crianças e 3 das características dos bairros, 

os pesquisadores verificaram que crianças residentes de bairros de NSE mais 
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baixo apresentaram taxas mais elevadas de PSM (21,5%) quando comparadas 

às demais [(nível socioeconômico médio (18,3%); nível socioeconômico alto 

(11,5%)] (XUE et al., 2006). 

(2) Os PSM maternos, com ênfase para depressão, são destacados na literatura 

como importantes fatores de risco para a saúde mental na infância e 

adolescência A associação de risco entre os PSM maternos e a saúde mental 

na infância e adolescência está muito bem documentada em diversos estudos 

nacionais e internacionais (FERRO, 2000; FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 

2004; VITOLO et al., 2005; XUE et al., 2006). A maior parte das pesquisas 

sobre este fator foca nos primeiros anos da infância, já que a exposição aos 

PSM maternos nesta fase está claramente associada ao maior risco de PSM 

na infância, porém, há evidências de que os prejuízos associados se estendem 

à adolescência. Pesquisadores canadenses, visando averiguar as melhores 

opções para o cuidado infantil entre crianças pré-escolares, acompanharam 

2.120 crianças filhas de mulheres deprimidas, do nascimento aos 5 anos de 

idade. Após 6 avaliações, aos 5, 17, 30, 42, 54 e 60 meses de idade, as 

análises da coorte verificaram que filhos de mulheres com graves sintomas de 

depressão têm duas vezes mais chances de apresentarem problemas 

emocionais e ansiedade de separação aos 5 anos de idade (p<0,001), quando 

comparados a filhos de mulheres não deprimidas. Interessantemente, os 

pesquisadores verificaram que a creche pode ser uma boa opção de serviço de 

cuidado infantil entre filhos de mulheres deprimidas, por proteger sua saúde 

mental, já que a gravidade dos sintomas apresentados pelas crianças é 

diretamente proporcional a gravidade do quadro depressivo materno (HERBA 

et al., 2013). Outro estudo, conduzido no Reino Unido, buscou verificar 

associações entre PSM maternos e PSM dos filhos, mais especificamente a 

ideação suicida entre os jovens aos 16 anos de idade. A partir das análises de 

uma coorte composta por 10.559 famílias, as avaliações da saúde mental 

materna foram coletadas do nascimento das crianças até que estas 

completassem 11 anos de idade, enquanto que a ideação suicida na 

adolescência foi reportada pelos participantes quando estes tinham 16 anos. 

Os resultados evidenciaram que os jovens expostos a quadros graves de 
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depressão materna, do nascimento aos 16 anos de idade, apresentaram maior 

risco de reportarem ideação suicida quando comparados aos demais [RC 3,04 

(IC 95%: 2,19 – 4,21)] (HAMMERTON et al., 2015). A fim de verificar os 

principais fatores de risco e proteção para a saúde mental de adolescentes em 

condição de vulnerabilidade social, pesquisadores brasileiros acompanharam 

86 jovens e suas mães ao longo de 5 anos e coletaram informações sobre 

PSM (do participante e de sua mãe), variáveis sociodemográficas e exposição 

à violência. Os participante foram selecionados aleatoriamente com base em 

uma amostra probabilística da região selecionada e a amostra inicial contou 

com 813 participantes, incluindo crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de 

idade. A primeira fase do estudo contou com a avaliação da saúde mental das 

crianças e adolescentes. Aqueles que apresentaram PSM neste momento (124 

participantes) foram convocados para a segunda fase da pesquisa, 

participaram deste estágio apenas 86 crianças e adolescentes, pois 38 casos 

foram perdidos entre as duas fases. As análises das duas fases evidenciaram 

que a piora dos sintomas de ansiedade/depressão materna implica em maior 

risco de agravamento dos PSM entre a infância e a adolescência (p = 0.056) 

(FATORI et al., 2013). 

(3)  Alguns aspectos sociodemográficos familiares também parecem estar 

associados a maior vulnerabilidade aos PSM na infância e adolescência, 

destacam-se: (i) pouca idade dos pais; (ii) ausência paterna; (iii) ser filho de 

mãe solteira; (iv) baixa escolaridade dos pais. 

(i) A pouca idade dos pais na ocasião do nascimento da criança pode 

prejudicar a saúde mental do filho por conta da imaturidade emocional e 

instabilidade financeira que podem comprometer as condições adequadas 

para o desenvolvimento da criança. Um estudo longitudinal prospectivo 

conduzido no Maranhão (Brasil), por exemplo, acompanhou 805 crianças 

em dois momentos, ao nascimentos e ao 7-9 anos de idade e verificou que 

a pouca idade paterna (≤ 20 anos) aumentava o risco para problemas de 

relacionamento entre pares na infância (RODRIGUEZ et al., 2011). 
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(ii) As análises de uma coorte acompanhada no Reino Unido buscaram 

compreender o impacto da ordem de nascimento dos filhos sob sua saúde 

mental, e comprovaram que a ausência paterna ou a presença de um 

parceiro da mãe sem vínculo com a criança pode aumentar a 

vulnerabilidade à hiperatividade na infância (LAWSON; MACE, 2010). 

(iii) Ser filho de mãe solteira, na infância, segundo Rodriguez e 

colaboradores (2011), pode maximizar o risco para problemas emocionais 

entre as crianças (p<0.004; RC=1,31: [IC 95%: 1.10–1.56]) (RODRIGUEZ 

et al., 2011). 

(iv) A pouca escolaridade dos pais também é apontada como um fator de 

risco para os PSM na infância e adolescência. A maioria dos estudos 

epidemiológicos coletam e analisam associações relativas a escolaridade 

materna, já que em geral, as mães são as principais cuidadoras de 

crianças e adolescentes. Segundo o estudo brasileiro mencionado acima, 

na coorte analisada, filhos de mulheres com menor escolaridade (≤ 4 anos) 

apresentavam risco aumentado para Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) na infância (p<0.049; RC=1.42: [IC 95%: 1.06–

1.91]) (RODRIGUEZ et al., 2011). Outra pesquisa de follow-up conduzida 

com 1.251 escolares em Taubaté, no interior de São Paulo. Na primeira 

fase, os participantes tinham de 7 a 14 anos, e o segundo momento foi 

realizado 3 anos depois. As análises evidenciaram que que a baixa 

escolaridade materna (conjuntamente com idade e baixo Quociente 

Intelectual [QI] da criança) atuou como fator de risco para a piora da saúde 

mental entre as duas avaliações da coorte (GOODMAN et al., 2007) 

(4)  A exposição a diferentes formas de violência é constantemente associada ao 

risco aumentado para PSM na infância e adolescência. Segundo um estudo 

brasileiro de revisão, a associação entre este fator de risco e o desfecho em 

PSM é ainda mais significativa quando há a presença de outros fatores de risco 

(RIBEIRO et al., 2009). Um estudo transversal feito com estudantes brasileiros 

(N=327), por exemplo, apontou que a exposição à violência, por si só, já duplica 

a chance de desenvolvimento de PSM na adolescência (p=0,02; IC 95%: 
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1,12;4,22) (PAULA et al., 2008). Em linhas gerais, de acordo com a OMS 

existem diferentes formas de exposição a violência, podendo ser classificadas 

em: a. física (uso da força para produzir traumas, machucados e incapacidade); 

b. psicológica (agressões verbais utilizadas para aterrorizar, hostilizar e humilhar 

pessoas); c. sexual (ato ou intenções de estimulação sexual viabilizados por 

ameaças ou violência física); d. negligência (ausência e/ou recusa de cuidados 

àqueles que necessitam de formas específicas de atenção) (KRUG et al., 2002). 

Entre adolescentes, a literatura aponta três contextos geralmente envolvidos na 

exposição à violência: (i) doméstico, (ii) comunitário e (iii) escolar. Sabe-se que 

crianças e adolescentes de países em desenvolvimento são frequentemente 

expostos a violência doméstica e comunitária (RIBEIRO et al., 2009). Estudos 

sobre na escola, ou com foco em bullying ainda são recentes no Brasil 

(SPOSITO, 2001), porém, sabe-se que os jovens também são frequentemente 

expostos a violência neste ambiente. 

(i) Estudos nacionais sobre a violência doméstica perpetrada de pais para 

filhos recebem maior destaque do que pesquisas com foco em outras formas 

de exposição à violência (ASSIS et al., 2009). Um estudo transversal 

brasileiro chama a atenção ao evidenciar altas frequências de PSM 

internalizantes correlacionados à exposição a violência doméstica (19,2% da 

amostra), além da elevada prevalência de risco entre exposição à violência 

doméstica e PSM externalizantes (OR = 9,7; IC 95%: 1,9 – 51,2) (BORDIN 

et al., 2006).  Outro estudo brasileiro (SÁ et al., 2010), ao averiguar os 

principais fatores de risco para a saúde mental, verificou que algumas 

formas de exposição a violência doméstica, além de outros fatores de risco, 

também contribuem para piores desfechos de saúde mental. Partindo de 

uma amostra probabilística composta por 67 participantes, 

predominantemente de NSE baixo, os resultados revelaram associações 

entre violência conjugal física grave contra a mãe da criança ou adolescente 

(p=0,02) e ideação suicida materna (p=0,03) com problemas do tipo 

externalizantes entre as crianças/adolescentes. Além disso, a escala total de 

problemas se revelou associada a punição física grave contra as crianças e 

os adolescentes (p=0,02) e a violência conjugal física grave (p=0,02), além 
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da ideação suicida materna (p=0,04). A exposição aos conflitos familiares 

também se configura como uma forma de violência doméstica. Quando 

ocorre na adolescência, a exposição aos conflitos também implica em maior 

vulnerabilidade à saúde mental. Um estudo longitudinal buscou avaliar 

possíveis associações entre a exposição a conflitos familiares na 

adolescência com uso de substâncias e desenvolvimento de PSM na vida 

adulta; a convivência e comunicação entre pais e filhos permeadas por 

críticas, gritos e discussões foi definida como uma forma de exposição aos 

conflitos familiares (HERRENKOHL et al., 2012). Os pesquisadores 

conduziram 3 avaliações junto a 808 estudantes no decorrer de 17 anos (aos 

10-12, 13-14 e 15-18 e 27 anos de idade anos). As análises desta coorte 

comprovaram que a exposição a conflitos familiares na adolescência é um 

importante fator de risco para sua saúde mental na vida adulta, já que os 

mais expostos a esta forma de violência apresentaram mais PSM e maior 

uso de substâncias (maconha, álcool e tabaco) aos 27 anos de idade 

quando comparados aos demais. Interessantemente, aqueles os 

participantes expostos aos conflitos familiares com maior frequência e 

precocidade, ou seja, desde o início da adolescência (10 – 12 anos), tiveram 

chances muito maiores de desenvolverem PSM e usarem substâncias 

(maconha, álcool e tabaco) na adolescência aos 10-12 anos (X2 = 5.09, p < 

0,05); aos 13-14 anos (X2 = 7,64, p < .01); aos 15-18 anos (X2 = 19.99, p < 

0,001) quando comparados aos demais. Além disso, este “perfil 

psicopatológico” manteve-se na fase adulta (aos 27 anos), evidenciando o 

prejuízo a longo prazo da exposição a este fator de risco. A gravidade da 

violência vivida em casa é evidenciada também pelos resultados de um 

estudo brasileiro, no qual crianças expostas à violência doméstica 

apresentaram chances três vezes maiores de desenvolverem PSM do que 

os expostos à violência na comunidade (p=0,04; IC 95%: 1,03;7,55) (PAULA 

et al., 2008). 

(ii) Em relação à violência comunitária, em contexto internacional, há 

evidência de  variações do efeito de risco para PSM de acordo com as 

características sociodemográficas da criança e adolescente, sendo que 
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sujeitos do gênero masculino, de NSE baixo, de etnia negra e residem em 

áreas urbanas apresentam uma vulnerabilidade particularmente maior a esta 

forma específico de violência (AISENBERG; HERRENKOHL, 2008). Uma 

pesquisa transversal brasileira, por exemplo, conduzida com uma amostra 

aleatória de estudantes com idades entre 11 e 15 anos, verificou altas taxas 

de exposição a violência, de forma que 32,7% da amostra presenciou 

situações de violência na comunidade ou em casa (PAULA et al., 2008). 

Após as análises de regressão logística a exposição a violência permaneceu 

associada aos PSM, incluindo problemas emocionais (internalizantes) e de 

conduta (externalizantes). Entretanto, nesta amostra os jovens expostos a 

violência doméstica foram 3 vezes mais propensos a apresentarem PSM 

quando comparados a que presenciaram violência urbana. Segundo os 

autores é possível que, neste município, a violência urbana seja de pequena 

intensidade e, portanto, não tão prejudicial à saúde mental dos jovens 

(PAULA et al., 2008).   

(iii) A violência escolar é um fenômeno recentemente estudado no Brasil. 

Segundo um balanço realizado sobre o tema, este tipo específico de 

violência passou a ser discutido socialmente por volta dos anos 1980, 

enquanto que as primeiras pesquisas descritivas são dos anos 1990 

(SPOSITO, 2001).  Um dos primeiros levantamentos brasileiros, feito pela 

UNESCO, buscou descrever associações entre juventude e violência, por 

meio de questionários estruturados aplicados à 401 adolescentes (14 a 20 

anos) e de 11 diferentes grupos focais feitos com 87 jovens. Nos 

questionários os jovens relataram pouca frequência de envolvimento com 

situações de violência escolar (Ex.: ameaças: homens 28%; mulheres 10%), 

porém, a partir dos grupos focais, diferentes formas de violência escolar 

foram constatadas e reportadas pelos jovens. Humilhações e situações de 

abuso de autoridade foram indicadas como formas de violência escolar mais 

frequentes, especialmente entre alunos de escolas públicas (WAISELFISZ et 

al., 1998). Inicialmente (anos 1980) as principais queixas de violência em 

ambiente escolar envolviam atos de vandalismo, posteriormente, novas 

pesquisas (anos 1990) verificaram o aumento da violência interpessoal entre 



10 

 

 

  

os escolares, marcadas por agressões verbais e ameaças (SPOSITO, 

2001). Partindo de um enfoque qualitativo, Camacho (2001) comparou 

diferentes manifestações de violência escolar em uma unidade de ensino da 

rede pública e em outra da rede privada. Segundo suas observações e 

análises, a violência escolar na escola da rede pública tende a surgir de 

forma bastante explícita e evidente, manifestando-se em ambientes comuns, 

como pátios e corredores. Na instituição privada, a violência foi mais 

perceptível no contexto da sala de aula, na presença de professores e de 

forma velada, sendo muitas vezes disfarçada como forma de brincadeiras 

(CAMACHO, 2001). Outro estudo, conduzido com estudantes residentes de 

um bairro de periferia da cidade de São Paulo, indicou que a agressão física 

é a forma mais frequente de violência escolar, atingindo 23,5% da amostra 

(LEME, 2009 apud. DOMINGOS, 2005). Sposito (2001) alerta para 

dificuldades para a compreensão da violência escolar. Segundo o autor, por 

se tratar de um tema recente ainda há barreiras para a aferição do 

fenômeno, especialmente por conta da falta de engajamento do poder 

público para o mapeamento de dados e registro de ocorrências. O bullying é 

considerado uma forma de violência escolar (PIGOZI; MACHADO, 2015), 

caracterizada por episódios repetitivos de humilhações, agressões e 

assédios de um ou mais adolescentes contra outro (s) (LOPES NETO, 

2005). O tema vem ganhando destaque nos últimos anos, já que a 

exposição a esta forma de violência tem sido frequentemente associada a 

piores desfechos de saúde mental (LOPES NETO, 2005; PIGOZI; 

MACHADO, 2015; RONNING; HANDEGAARD; SOURANDER, 2004), bem 

como a prejuízos no desenvolvimento de competências sociais e 

acadêmicas (LOPES NETO, 2005; PIGOZI; MACHADO, 2015).  

 (5)  O cuidado parental empobrecido e o uso de práticas parentais negativas 

também são comprovadamente associados a piores desfechos de saúde mental 

na infância e adolescência. Para averiguar o impacto do tipo de relacionamento 

com os pais na adolescência sobre a saúde mental na fase adulta, um estudo 

conduzido no Reino Unido acompanhou 2 amplas coortes: a primeira com 

11.271 participantes que passaram por 5 avaliações entre 16 e 42 anos de idade 
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e a segunda incluiu 11.628 sujeitos avaliados 4 vezes dos 16 aos 30 anos 

(MORGAN et al., 2012). Os resultados evidenciaram que a relação com ambos 

os pais na adolescência é preditiva de PSM na fase adulta. Neste sentido, o 

cuidado parental empobrecido é apontado como fator de risco para piores 

desfechos de saúde mental. Além disso, os pesquisadores estipularam aspectos 

positivos e negativos da relação entre pais e filhos e comprovaram que o uso de 

práticas parentais negativas, permeadas por atitudes de superproteção, 

infantilização, incompreensão (tanto por parte dos pais quanto do filho), rigidez e 

excesso de críticas, aumentou a disposição aos PSM até a fase adulta. 

De forma geral, as pesquisas recentes têm apontado que mais importante que 

a exposição a um único fator, é o acúmulo de fatores de risco que acaba sendo mais 

prejudicial à saúde mental de crianças e adolescentes, especialmente em âmbito 

familiar (SÁ et al., 2010). Um estudo longitudinal, citado acima, por exemplo, 

verificou que crianças que enfrentavam mais adversidades na família 

(divórcio/separação dos pais, diversas e longas separações de filho e mãe, PSM 

materno, discórdia parental) foram mais propensas a sofrerem abuso físico e/ou 

sexual na infância. O abuso, por sua vez, surgiu como fator de risco para diferentes 

tipos de PSM na adolescência (depressão menor RC 95%: 15,5, p<0,001; ideação 

suicida: RC 95%: 8,87, p< 0,002; transtorno de ansiedade RC 95%: 8,11, p<0,002; 

problema de relacionamento entre pares RC 95%: 3,22, p<0,03) (COLLISHAW et al., 

2007). Evidências como estas chamam atenção para a inter-relação entre os fatores, 

bem como para o efeito cumulativo da exposição a diversos fatores de risco. Neste 

sentido é fundamental que estudo epidemiológicos longitudinais observem com o 

devido rigor a frequência, persistência e intensidade de exposição aos fatores de 

risco, já que, segundo a literatura, fatores de proteção isolados não são suficientes 

para minimizar o impacto de múltiplas exposições aos fatores de risco (HALPERN; 

FIGUEIRAS, 2004). 

Nessa mesma linha, muitos estudos comprovam que a exposição a 

determinados fatores de risco durante a adolescência aumenta significativamente o 

risco para PSM em fases posteriores da vida (GOODMAN; JOYCE; SMITH, 2011; 

HERRENKOHL et al., 2012; MORGAN et al., 2012). Segundo a literatura os 

prejuízos ligados a esta exposição na infância e adolescência vão além da saúde 
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mental, já que podem comprometer a trajetória dos sujeitos em diferentes domínios 

(conjugal, acadêmico, profissional e financeiro) (GOODMAN; JOYCE; SMITH, 2011; 

VALDEZ; LAMBERT; IALONGO, 2011), além de serem associados ao maior uso de 

serviços e de substâncias na fase adulta (HERRENKOHL et al., 2012). Vale pontuar 

que há poucos estudos longitudinais prospectivos conduzidos no Brasil 

demonstrando associações entre diferentes formas de exposição à violência e PSM 

na infância/adolescência. Porém, estudos transversais e internacionais já apontam 

interações de risco entre estas variáveis. Futuros estudos nacionais prospectivos de 

coorte são importantes para a compreensão das consequências a longo prazo para 

a saúde mental de jovens brasileiros. 

 

1.2. Fatores de Proteção para a Saúde Mental 

A literatura é farta no que tange ao conhecimento dos fatores de risco para a 

saúde mental na infância e adolescência. Em relação aos fatores de proteção, a 

realidade é diferente, já que os estudos sobre o tema ainda são escassos, 

especialmente os de delineamento prospectivo de coorte em países em 

desenvolvimento. Interessantemente, a qualidade de interação e do ambiente de 

desenvolvimento na infância e adolescência destacam-se enquanto fatores 

protetores, assim como relacionamentos disruptivos com a família, na comunidade e 

na escola se tornam fatores de risco para a saúde mental da crianças e 

adolescentes. Portanto, é a qualidade do fator investigado que determina o impacto 

no bem-estar e na saúde mental de crianças, adolescentes e nos futuros adultos. 

O médio ou alto suporte social materno, por exemplo, podem atuar como um 

fator protetor para a saúde mental das crianças durante a infância (p<0,001) 

(LAWSON; MACE, 2010). Em acordo com a literatura o suporte social aumenta a 

percepção de coerência da vida, bem como a sensação de bem-estar e de controle 

(VALLA, 1999), permitindo respostas mais positivas frente a eventos estressantes.  

A participação em atividades sociais também tem sido relatada como fator 

positivo para melhores desfechos de saúde mental na infância e adolescência. Os 

resultados decorrentes de um estudo longitudinal prospectivo com crianças 

americanas indicaram que residir, durante a infância, em bairros com maiores níveis 
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de participação em organizações sociais (neste caso, religiosas) protege a saúde 

mental das crianças (–0.187 ± 0.096; p<0,05) (XUE et al., 2006). Além disso, a 

participação em outras atividades sociais (como de natureza esportiva, passatempos 

e de lazer, bem como a participação em organizações sociais) tem sido alvo de 

investigação em estudos recentes, enquanto fatores de proteção para a trajetória de 

saúde mental da infância/adolescência (KIM-COHEN, 2007; PAULA et al., 2008; 

TEIXEIRA et al., 2014). 

A boa qualidade das práticas e dos cuidados parentais recebidos na infância e 

adolescência também são indicados como fatores de proteção à saúde mental. Um 

estudo de coorte, por exemplo, demonstrou que aspectos positivos da interação 

entre pais e filhos durante adolescência, tais como: a permissão de autonomia 

supervisionada ao adolescente, a compreensão, o cuidado, ser solicito e generoso 

com o filho, estão associados à redução de risco de PSM até a fase adulta (42 anos 

de idade) (MORGAN et al., 2012). 

A idade parental, que quando baixa pode ser um fator de risco, quando alta 

aumenta a chance de desfechos positivos de saúde mental na infância. Segundo um 

estudo epidemiológico longitudinal, a maior idade materna (> 30 anos de idade) 

surge como fator protetor contra PSM na infância (p<0,001) (LAWSON; MACE, 

2010). 

Como mencionado anteriormente, a qualidade de interação e do ambiente de 

desenvolvimento na infância/adolescência destacam-se enquanto fatores protetores, 

de forma que as mesmas variáveis associadas ao aumento de risco podem 

minimizá-lo dependendo da natureza de sua qualidade (Ex.: práticas parentais 

negativas versus práticas parentais positivas; maior escolaridade materna versus 

baixa escolaridade materna). Além das evidências apresentadas até aqui, pesquisas 

atuais têm destacado a resiliência enquanto um importante processo, ou fator de 

proteção, para a saúde mental em diferentes períodos da vida. Devido a sua 

relevância, abaixo será apresentada uma breve revisão sobre este conceito, tanto 

como preditor quanto como o próprio desfecho de saúde mental. Além disso, busca-

se esclarecer aspectos importantes sobre a operacionalização da resiliência em 

pesquisas epidemiológicas sobre a saúde mental na adolescência. 
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1.3. O conceito de resiliência 

Resiliência tem sido definida como a capacidade de manter o equilíbrio após 

a exposição à adversidades (HERRMAN et al., 2011; HJEMDAL et al., 2007; 

RUTTER; KIM-COHEN; MAUGHAN, 2006; ZOLKOSKI; BULLOCK, 2012). O 

conceito é originário das ciências físicas e, nesta área, diz respeito à capacidade de 

o material recuperar sua forma original após choques (HOLANDA, 2010). 

Atualmente, o conceito de resiliência vem sendo cada vez mais explorado na área 

da pesquisa e tem ganhado destaque em estudos multidisciplinares (HERRMAN et 

al., 2011). 

Interpretada como um conceito dinâmico, a resiliência não é compreendida 

enquanto um atributo pessoal, mas como um processo interativo que envolve fatores 

de risco e de proteção, diferentes origens e apresenta variabilidade em contextos e 

domínios de habilidades (HERRMAN et al., 2011; POLETTO; KOLLER, 2008; 

RUTTER, 1985; ZOLKOSKI; BULLOCK, 2012), Sabe-se que resiliência é sinônimo 

de adaptação positiva, porém, não há consenso na literatura sobre sua definição 

operacional (HERRMAN et al., 2011). Na prática, alguns autores encaram a 

resiliência como um preditor de saúde mental, enquanto outros a veêm como o 

desfecho do processo. Considerando-a como desfecho, a constante inter-relação 

entre fatores de proteção e de risco aumentaria ou diminuiria a chance de os 

indivíduos serem resilientes em termos de saúde mental resiliência dos indivíduos. 

Além disso, o alcance do desfecho resiliente após a exposição a adversidades pode 

variar de acordo com os diferentes aspectos envolvidos no processo, como: idade 

de exposição, quantidade e qualidades dos fatores de risco/proteção envolvidos, o 

ambiente, o período de vida e as características do indivíduo (CARVALHO et al., 

2007; HERRMAN et al., 2011). No presente estudo entende-se por resiliência o 

processo dinâmico de manter a saúde mental mesmo após a exposição a 

experiências potencialmente danosas ao desenvolvimento dos indivíduos 

(HJEMDAL et al., 2007; RUTTER, 2006), como viver em condições de 

vulnerabilidade ou ser a exposto à altos índices de violência, por exemplo. 

Originalmente pesquisas empíricas na área da saúde investigavam o 

processo de adoecimento, focando em associações entre a exposição a 

determinados estressores e o desenvolvimento de piores desfechos de saúde 
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mental (RUTTER, 2012). A mudança de paradigma, ou seja, a compreensão de que 

fatores de proteção poderiam contribuir para melhores desfechos teve início por 

volta dos anos 1950, com os estudos de Bolwby. A partir da investigação sobre os 

componentes afetivos da maternidade, Bolwby evidenciou a íntima relação entre as 

experiências familiares e o desenvolvimento psicológico na infância, chamando 

atenção para outras variáveis que poderiam estar associadas a melhores desfechos 

de saúde mental, ou seja, evidenciando a necessidade de atenção aos fatores de 

proteção para a saúde mental (WERNER, 1992).  

Após este período, por volta dos anos 1980, Werner & Smith conduziram um 

estudo longitudinal prospectivo no Havaí (ilha Kauai) que se tornou uma importante 

referência e ponto de partida para futuros estudos sobre o tema (WERNER, 1992). 

Este estudo baseou-se no acompanhamento de 698 crianças, ao longo de 6 

avaliações, do nascimento a fase adulta (aos 1, 2, 10, 18, 32, 40 anos), onde 30% 

da amostra do estudo vivia em condição de maior vulnerabilidade, sendo mais 

expostos a diversas adversidades, como: pobreza, estresse, discórdia familiar e 

PSM de seus pais, quando comparados aos demais. No decorrer do estudo os 

pesquisadores constataram que cerca de 33% dos sujeitos se desenvolveram 

adequadamente, apesar da exposição a tantos fatores de risco. Estes destacaram-

se por sua competência na fase adulta, diferentemente dos outros que tiveram 

desfecho em PSM. Os pesquisadores observaram que, na infância, este grupo 

específico destoava dos demais em uma série de características: eram afetivos, 

fáceis de lidar, apresentavam autonomia mas pediam ajuda quando necessário, 

tinham noção de auto eficácia, de responsabilidade e partilhavam de algum 

passatempo/interesse com algum amigo. Finalmente, o grupo também dispunha de 

suporte social extrafamiliar e da relação próxima com ao menos um adulto de 

confiança na infância (WERNER, 1992). 

Este estudo conduzido por Werner & Smith (WERNER, 1992), marcou uma 

importante mudança de perspectiva para as pesquisas neste campo ao valorizar 

aspectos relacionados à aquisição de resistência por parte dos indivíduos. Desde 

então muitos estudiosos têm buscado compreender as origens da resiliência e sua 

importante contribuição para o equilíbrio da saúde mental.  
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1.3.1. Origens da resiliência 

Considerando a resiliência como processo dinâmico, é imprescindível 

compreender as diversas variáveis envolvidas no processo de aquisição de 

resistência, ou seja, desvendar as origens da resiliência.  Segundo autores sobre o 

tema, níveis mais elevados de resiliência têm sido relacionados  a três esferas 

principais: (i) características pessoais; (ii) fatores biológicos e (iii) fatores ambientais 

sistêmicos (família, escola, amigos e comunidade) (ALVORD; GRADOS, 2005; 

COLLISHAW et al., 2007; HERRMAN et al., 2011; RUTTER, 1985; ZOLKOSKI; 

BULLOCK, 2012). 

As características pessoais de indivíduos resilientes, envolvem: extroversão, 

afabilidade, noção de locus de controle interno e de auto eficácia, boas habilidades 

sociais, interpretação e postura positiva diante de eventos adversos, além de boa 

autoestima (HERRMAN et al., 2011; LUTHAR, 1991; ZOLKOSKI; BULLOCK, 2012;). 

Rutter (1985), na mesma linha, elencou variáveis normalmente associadas ao 

funcionamento resiliente, estas incluem: ter noção de autodomínio, de auto eficácia 

e conviver em ambiente escolar amigável. Outros estudos chamam a atenção para 

habilidades cognitivas associadas à adaptação positiva, como: responsividade 

eficiente ao perigo, flexibilidade em diferentes situações/contextos, estratégias de 

enfrentamento (coping), capacidade para a resolução de problemas e persistência 

racional  (LAM; GROSSMAN, 1997).  

Em relação aos fatores biológicos, há evidências de que alguns marcadores 

de funcionamento neuroendócrino são associados a níveis mais elevados de 

resiliência. Segundo a revisão conduzida por Herrman et al. (2011) estes fatores são 

intimamente associados a herança genética dos indivíduos, além de sua capacidade 

de adaptação em situações de estresse. Um estudo junto a crianças abusadas e 

com foco em fatores biológicos verificou, por exemplo, que cortisol, 

dehidroepiandrosterona e características pessoais são contribuintes independentes 

para o funcionamento resiliente (CICCHETTI; ROGOSCH, 2007). 

Finalmente, os fatores ambientais sistêmicos dizem respeito aos micro e 

macrossistemas que, quando positivos, são associados a níveis mais elevados de 

resiliência (HERRMAN et al., 2011). O apoio referente aos microssistemas envolve 

os relacionamentos familiares, entre pares e com professores, além da relação 
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próxima com ao menos um adulto confiável na infância (COLLISHAW et al., 2007; 

GARMEZY; MASTEN; TELLEGEN, 1984; HERRMAN et al., 2011; RUTTER, 1985; 

ZOLKOSKI; BULLOCK, 2012). Em âmbito familiar são destacadas qualidades como 

o uso de boas práticas parentais, a relação próxima entre pais e filhos e outros 

adultos, como parentes e vizinhos (LAM; GROSSMAN, 1997), estabilidade familiar, 

ausência de abuso contra a criança/adolescente e ausência de PSM maternos 

(HERRMAN et al., 2011; ZOLKOSKI; BULLOCK, 2012). Já os macrossistemas 

referem-se a estrutura de suporte comunitário e de acesso a bons serviços de 

saúde, lazer, espiritualidade/religião, educação, atividades e organizações sociais 

(HERRMAN et al., 2011; LAM; GROSSMAN, 1997; RUTTER, 2007; ZOLKOSKI; 

BULLOCK, 2012).  

Em acordo com uma recente revisão da literatura, a investigação de níveis de 

resiliência entre crianças/adolescentes deve basear-se em desfechos de saúde 

mental (problemas internalizantes e externalizantes), perfil comportamental 

(comportamentos de delinquência e uso de substâncias) e competências 

(acadêmica e social) (HERRMAN, 2011). 

 

1.3.2.  Modelos para análise de resiliência 

Segundo a literatura, estudos empíricos sobre resiliência podem ser 

conduzidos segundo diferentes modelos de análise para buscar explicar como a 

ação dos fatores de proteção modula a trajetória de saúde mental após a exposição 

aos fatores de risco (ZOLKOSKI; BULLOCK, 2012). A escolha do modelo de análise 

mais indicado varia de acordo com as variáveis coletadas e segundo o desfecho de 

interesse de cada estudo. Destacam-se os três principais modelos utilizados em 

estudos empíricos sobre resiliência: (i) Modelo Compensatório (Compensatory 

model), (ii) Modelo Fator de Proteção (Protective factor model) e (iii) Modelo de 

Desafio (Challenge model) (FERGUS; ZIMMERMAN, 2005; GARMEZY; MASTEN; 

TELLEGEN, 1984) 

  O Modelo Compensatório é o mais comumente utilizado e destaca a ação 

direta dos fatores de proteção sob o desfecho de saúde mental, ou seja, propõe que 

os fatores de proteção amenizam a ação da exposição aos fatores de risco, 
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minimizando seu impacto. Nesta proposta, as estratégias de análise indicadas são a 

Multiple regression analysis ou Structural equation modeling. Já no Modelo Fator de 

Proteção, “bens ou recursos” moderariam os efeitos do risco sob no desfecho 

negativo, alterando a relação entre risco e desfecho. Neste caso, as estratégias de 

análise indicadas são a Interaction term in multiple regression ou Group comparisons 

in structural equation modeling. Por fim, no Modelo de Desafio entende-se que a 

exposição a níveis mais brandos de fatores de risco produz desfechos menos 

negativos, já que os sujeitos podem enfrentar o risco e aprender a partir deste 

processo. Neste Modelo é o nível de exposição aos fatores que determina suas 

qualidades, enquanto fatores que aumentam o risco ou a proteção à saúde mental. 

Para tanto, os autores sugerem como estratégia de análise a Polynomial terms in 

multiple regression (FERGUS; ZIMMERMAN, 2005; GARMEZY; MASTEN; 

TELLEGEN, 1984; RUTTER, 2006; ZOLKOSKI; BULLOCK, 2012). 

 

1.3.3. Estudos empíricos: Saúde Mental e resiliência 

O uso de escalas específicas para a mensuração da resiliência é 

relativamente recente em estudos empíricos, já que as primeiras pesquisas 

coletavam informações a partir de diferentes instrumentos que avaliavam diversos 

aspectos associados a resiliência, como as disposições pessoais, a coesão familiar, 

os recursos sociais e os fatores de risco evidentemente. Escalas de resiliência 

começaram a ser desenvolvidas e validadas há poucos anos (CONNOR; 

DAVIDSON, 2003; HJEMDAL et al., 2006) e eram originalmente voltadas para a 

população adulta. Posteriormente, novos estudos adaptaram estas escalas para 

serem respondidas por indivíduos de outras idades. Apesar disto, muitas pesquisas 

empíricas atuais não utilizam medidas padronizadas para a avaliação dos níveis de 

resiliência (AHERN et al., 2006), Além disso, segundo uma revisão das 

características psicométricas das escalas de resiliência, há algumas divergências 

entre os instrumentos, já que alguns trabalham com sub-escalas específicas, 

enquanto outros só abarcam o nível total de resiliência (AHERN et al., 2006). Os 

conceitos e domínios das diferentes escalas também apresentam alguma variação. 

A seguir são apresentadas algumas evidências atuais de estudos que abordam 
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fatores de risco, de proteção, níveis de resiliência e saúde mental, prioritariamente 

com delineamento transversal. 

Estudo nacional recente teve como foco verificar mecanismos associados a 

resiliência após a exposição a eventos traumáticos na população em geral de duas 

grandes cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro (VILETE et al., 2014). Nesta 

pesquisa foram definidos como resilientes os sujeitos que apresentavam pelo menos 

uma exposição a eventos traumáticos sem o desenvolvimento posterior de PSM 

(transtorno de estresse pós-traumático, uso/dependência de álcool e sintomas de 

fobia, ansiedade e/ou depressão). Partindo de um delineamento transversal, o 

estudo contou com uma amostra representativa de participantes (N=3231) de 15 a 

75 anos de idade e as principais medidas coletadas foram: presença de transtornos 

mentais (Composite International Diagnostic Interview - CIDI 2.1), afetos positivos e 

negativos (Positive and Negative Affect Schedule – PANAS) e “Bem-estar subjetivo” 

(Subjective Well-being). Além destas, as análises também contabilizaram medidas 

sociodemográficas (gênero, idade, etnia, escolaridade, etc.) e a natureza do evento 

traumático (idade de exposição, tipo de evento e percepção de intensidade do 

trauma). Um terço dos participantes reportou ter vivenciado ao menos um evento 

traumático na infância (antes dos 13 anos de idade) e as análises multivariadas 

indicaram associação positiva de resiliência: (a) com ser do gênero masculino (RDI = 

1.34; p < 0,001) e (b) pertencer a uma família em que os pais não apresentavam 

nenhum tipo de PSM (RDI = 1.35; p = 0,07). Em relação a episódios de violência na 

infância, houve relação linear inversa, já que aqueles que reportaram exposição a 

violência, abuso físico ou sexual antes dos 13 anos de idade apresentaram, 

respectivamente, menores chances de serem resilientes (RDI = 0,67; 0,53; 0,19; p < 

0,001).  

Conduzido em São Gonçalo, município vizinho ao Rio de Janeiro, um 

segundo estudo transversal brasileiro averiguou possíveis associações entre 

resiliência, fatores de proteção e de risco entre adolescente de 12 a 19 anos 

(N=997) (PESCE et al., 2004). A escala de resiliência utilizada foi a de Wagnild & 

Young, e os jovens forneceram informações sobre quatro tipos de exposição à 

violência: comunitária, doméstica, psicológica e sexual. Diferentemente do usual, o 

suporte social foi dividido em quatro dimensões: emocional, afetivo, de informação e 

de interação positiva. Outros fatores de proteção em potencial também foram 
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coletados, como: dados sobre autoestima dos adolescentes, supervisão parental 

recebida e relação com amigos/professores. Segundo as análises, não houve 

associação significativa entre a exposição aos fatores de risco e resiliência. O 

contrário ocorreu em relação aos fatores de proteção, já que os jovens mais 

resilientes reportaram níveis mais elevados de: autoestima (p<0,001), supervisão 

parental (p<0,048) e suporte social (p<0,001), além de boa qualidade de 

relacionamento com amigos e professores (p<0,001). Os autores discorrem sobre a 

inexistência de associação entre risco e resiliência neste estudo, ao mesmo tempo 

em que enfatizam que adolescentes que sucumbem ao risco tendem ter mais 

dificuldades futuras.  

Um estudo conduzido na Ilha de Wight no Reino Unido, procurou verificar que 

fatores de proteção estariam associados a melhores desfechos de saúde mental 

após a vivência de abuso físico/sexual na infância. Para isso, os pesquisadores 

acompanharam 571 participantes da adolescência (14/15 anos) a vida adulta (média 

de 44 anos de idade) (COLLISHAW et al., 2007). Diversas medidas foram coletadas, 

ao longo do estudo, como: PSM (segundo avaliação psiquiátrica), características 

demográficas familiares, qualidade do relacionamento entre pares e envolvimento 

com crimes na adolescência, além de tipo, intensidade e persistência do abuso 

sofrido na infância (Childhood Experience of Care and Abuse Interview - CECA), 

cuidados parentais recebidos (Parental Bonding Intsrument - PBI), medida de 

personalidade (Adult Personality Functioning Assessment – APFA e Eysenck 

Personality Questionnaire  - EPQ), percepção sobre o próprio estado de saúde e 

estabilidade de relacionamentos na fase adulta. Foram definidos como resilientes 

indivíduos que haviam vivenciado abuso físico e/ou sexual praticado por adultos, 

antes dos 16 anos de idade, e não haviam desenvolvido PSM na idade adulta 

(média de 44 anos de idade). Ao verificarem associações ligadas às medidas de 

competências, os pesquisadores notaram que sujeitos resilientes demonstraram 

melhor funcionamento psicossocial quando comparados ao grupo não abusado e 

sem PSM na fase adulta. Os sujeitos que haviam sofrido abusos ainda na infância e 

apresentaram altos níveis de neuroticismo se tornaram adultos menos resilientes 

(p<0,03), da mesma forma, aqueles que tinham PSM na adolescência atingiram 

níveis mais baixos de resiliência na vida adulta: 50% dos adolescentes sem PSM 
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mostraram-se resilientes na vida adulta versus apenas 13% dos que tinham PSM na 

adolescência (p=0,01). Esse mesmo estudo identificou outros fatores preditores de 

maior nível de resiliência na fase adulta, mesmo após a exposição a abuso físico 

durante a infância: boa saúde mental materna, cuidados de alta qualidade oferecido 

por ao menos um dos pais na adolescência e a qualidade dos relacionamentos entre 

pares na adolescência. Na vida adulta, sujeitos mais resilientes apresentaram maior 

qualidade nas amizades (p=0,04) e maior estabilidade em relacionamentos 

amorosos (p=0,04). 

Um estudo norueguês explorou possíveis associações entre alguns 

transtornos psiquiátricos (ansiedade, depressão, estresse e TOC [Transtorno 

Obsessivo Compulsivo]) e níveis de resiliência entre 307 estudantes com idade 

média de 16,4 anos (HJEMDAL et al., 2011). Para a mensuração da resiliência foi 

utilizada a Escala READ (versão com 28 itens) e o rastreamento de PSM foi feito por 

meio de 2 instrumentos: Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) e Obsessive–

Compulsive Inventory–Revised (OCI-R). As análises abarcaram a pontuação total da 

escala, assim como os 5 fatores presentes na READ (Competência Pessoal, 

Competência Social, Estilo Estruturado, Coesão Familiar e Recursos Sociais) e 

basearam-se nos coeficientes e correlação das inter-relações entre PSM e níveis de 

resiliência. Além disso, foram feitas análises separadas de regressão múltipla linear, 

a fim de estimar o grau preditor do nível de resiliência sobre a variação dos sintomas 

de PSM. No que tange às diferenças entre gêneros, os meninos da amostra 

apresentaram maior pontuação, estatisticamente significante, em relação ao fator 

Competência Social (p<0,001) da READ. As meninas, por sua vez, apresentaram 

níveis mais elevados de Recursos Sociais (p<0,001) e de Coesão Familiar (p<0,05), 

além de maior pontuação total no DASS-21 (p<0,05), quando comparadas aos 

meninos. Sobre as associações entre os PSM e a medida de resiliência, notou-se 

associação negativa entre o fator Competência Social e o gênero feminino (p<0,05). 

A pontuação total dos traços resilientes, por sua vez, apresentou correlação negativa 

com todos os sintomas de PSM (p<0,001), porém, o tamanho do efeito mostrou-se 

de pequeno a moderado (ansiedade: -0,34; depressão: -0,39; estresse: -0,29; TOC: -

0,29). As análises de regressão logística confirmaram que a pontuação total de 

resiliência foi preditora de variações significativas dos sintomas de PSM. A 
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pontuação dos fatores da READ também revelou esta tendência, porém, 

Competência Social e Estilo Estruturado não foram preditivos de sintomas de TOC. 

Buscando explorar associações entre níveis de resiliência e atividades físicas, 

outro estudo transversal feito na Noruega examinou 1110 estudantes com idades 

entre 13 e 18 anos (média: 15,64 anos) (MOLJORD et al., 2014). As principais 

medidas de interesse foram: resiliência, segundo a Escala READ (versão de 28 

itens), e atividades físicas a partir de quatro perguntas sobre frequência, intensidade 

e duração de exercícios no último mês. O desfecho de interesse foram sintomas 

depressivos, mensurados por meio de uma escala de 15 itens sobre possíveis 

sintomas que os adolescentes experimentaram na semana anterior à pesquisa. 

Participantes do gênero masculino reportaram índices mais elevados de atividades 

físicas e apresentaram maior pontuação em 2 fatores da READ (Competência 

Pessoal e Estilo Estruturado), quando comparados às meninas. Estas, 

representaram 61% da amostra e tiveram pontuações significativamente mais 

elevadas para sintomas depressivos (p<0,001) e para o fator de Recursos Sociais da 

READ (p<0,001). As análises indicaram também correlação positiva entre a 

pontuação total e todos os fatores da READ (p<0,01). Além disso, todas as 

pontuações da READ foram negativamente associadas aos sintomas depressivos. 

Sendo assim, quanto mais elevado o nível de resiliência, menores as chances de 

desenvolvimento deste tipo de PSM. Foram notadas algumas diferenças entre 

gêneros, por exemplo: meninas que praticavam atividades físicas apresentaram 

níveis mais elevados de Competência Pessoal e menores chances de apresentarem 

sintomas depressivos. Já entre os meninos, houve associação positiva entre práticas 

de exercícios físicos e o fator Recursos Sociais. Finalmente, houve efeito de 

interação entre Estilo Estruturado e atividades físicas sobre os sintomas 

depressivos, já que, entre os meninos a maior frequência de atividades foi preditora 

de níveis mais baixos de depressão. Estes achados ajudam a elucidar o quanto o 

engajamento em atividades físicas pode auxiliar, enquanto fator de proteção, para o 

alcance de melhores desfechos de saúde mental.  

Um terceiro estudo transversal norueguês avaliou 387 estudantes (13 a 15 

anos) de 6 escolas para examinar se as Escalas READ (versão de 28 itens) e a 

READ for Parents (READ-P) eram preditivas de sintomas depressivos, com controle 
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por fatores de risco: sintomas de fobia social e eventos estressantes de vida 

(HJEMDAL et al., 2007). Para tanto, foram utilizados cinco instrumentos 

padronizados: READ, READ-P, Short Mood and Feeling Questionnaire (SMFQ), 

Social Phobia Anxiety Index for Children (SPAI-C) e Stressful Life Events (SLE). 

Após análises de regressão múltipla os pesquisadores verificaram que tanto a 

pontuação total da READ quanto a dos 5 fatores da escala, foram preditivas de 

sintomas depressivos (p<0,004) entre os participantes, ainda que a força destas 

tenha sido de fraca a moderada. Enquanto que a medida de resiliência reportada 

pelos pais (READ-P) mostrou associação negativa com apenas duas das medidas 

coletadas: eventos estressantes de vida e fobia social (p<0,004). Por fim, gênero, a 

presença de eventos estressantes de vida e de sintomas de ansiedade social, foram 

positivamente associados aos sintomas depressivos (p<0,004). 

Finalmente, um estudo longitudinal americano buscou investigar a influência 

do suporte social e da exposição à violência sobre a trajetória de depressão entre 

adolescentes em risco de evasão escolar (EISMAN et al., 2015). Os 824 

participantes foram selecionados aleatoriamente a partir das principais escolas 

públicas de Michigan. O acompanhamento dos jovens foi feito em 4 avaliações, 

sendo que na primeira eles tinham cerca de 14/15 anos de idade. Partindo de um 

modelo compensatório de resiliência, foram coletadas medidas sobre fatores de 

risco: exposição à violência comunitária e a conflitos familiares, assim como sobre 

fatores de proteção, mais especificamente: sobre o suporte materno recebido pelo 

adolescente (por exemplo: se a mãe ajuda a solucionar os problemas do 

adolescente e se a relação entre eles é permeada por demonstrações de carinho) e 

suporte social (disponibilidade dos amigos para apoio emocional/moral e ajuda para 

a resolução de problemas). O suporte materno foi positivamente associado a 

melhores desfechos de saúde mental entre os jovens, enquanto que a exposição a 

violência comunitária e a conflitos familiares aumentou o risco de agravamento dos 

sintomas depressivos segundo a pontuação média em cada fase do estudo. Um 

ponto interessante deste estudo é que os pesquisadores utilizaram um modelo 

compensatório de resiliência para compreender a associação entre risco e desfecho 

de depressão na adolescência. A partir desta perspectiva, é possível verificar a 

interação independente e dinâmica entre fatores de risco e proteção, de forma que a 
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disponibilidade de fatores de proteção diminui os efeitos deletérios das exposições 

ao risco, contribuindo diretamente para melhores desfechos de saúde mental. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

A partir das evidências expostas acima é possível notar o quanto a saúde 

mental na adolescência é fundamental para o alcance de desfechos mais 

satisfatórios em diferentes âmbitos da vida, como: funcional, social, profissional e 

acadêmico ao longo da vida. A atenção à saúde mental na adolescência deve, 

portanto, levar em consideração os diversos fatores de risco e proteção envolvidos 

na trajetória de saúde mental. Sendo assim, pesquisas epidemiológicas com foco 

em resiliência e em outros fatores de proteção, podem contribuir para elaboração de 

modelos de prevenção que visem a promoção da saúde mental nesta etapa da vida. 

A importância deste tema é ainda maior entre países em desenvolvimento, como o 

Brasil, pois, nestes, os jovens são expostos com maior frequência e intensidade a 

diversos fatores de risco para a saúde mental. 

 Diante deste cenário, o principal objetivo do presente estudo foi verificar 

fatores envolvidos na resiliência de jovens da região metropolitana do Rio de Janeiro 

após a exposição a violência e/ou a eventos estressantes de vida. Os fatores 

investigados incluíram práticas parentais e variáveis sociodemográficas. Neste 

estudo, resiliência foi definida como a capacidade de não desenvolver problemas de 

saúde mental após a exposição a violência e/ou eventos estressantes de vida. 
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3. MÉTODO 

O presente estudo analisou dados secundários de um projeto mais amplo 

intitulado “Violência e Direitos da Criança no Brasil: Pode o Ciclo da Violência ser 

Quebrado?” (VDCB). Fruto da colaboração entre pesquisadores brasileiros e 

noruegueses, o VDCB envolve profissionais da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (SP), da Universidade Federal de São Paulo (SP), da Columbia 

University (Estados Unidos da América), da Universidade de Turku (Finlândia), da 

Universidade de Tromsø (Noruega), da Fundação Oswaldo Cruz (RJ). A 

pesquisadora responsável no Brasil é a Drª Isabel A. S. Bordin e, na Noruega, o Dr. 

John Andreas Rønning. O projeto VDCB conta com financiamento do Conselho de 

Pesquisa da Noruega.  

 

3.1. Desenho do Estudo 

Estudo de coorte, desenvolvido em duas etapas: avaliação na fase 1 (F1) e 

reavaliação na fase 2 (F2), realizada entre 12 e 16 meses após a coleta da F1. Os 

dados foram coletados segundo a coordenação dos responsáveis pelo projeto do 

VDCB. 

Estudos de coorte são, dentre os estudos observacionais, os mais adequados 

para investigar relações de causa e efeito entre variáveis de interesse no decorrer 

de longos períodos, às vezes por anos. Desta forma, pesquisas conduzidas com 

este delineamento permitem a noção de causa e efeito garantindo a identificação de 

fatores de risco e de proteção comprovadamente associados aos fenômenos de 

interesse (MEDRONHO, 2006). 

 

3.2. Local de Coleta 

A pesquisa foi realizada no município de Itaboraí, localizado a 

aproximadamente 60 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o 

último censo, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística 

(IBGE1), Itaboraí tem aproximadamente 218.000 habitantes. Em 2006, 36,7% dos 

habitantes de Itaboraí encontrava-se abaixo da linha da pobreza, enquanto no 

                                                           
1 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_rio_de_janeiro.pdf  
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Estado do Rio de Janeiro esta taxa era de 20,0%2. Em 2006, o município registrou 

seis homicídios para cada 1.000 adolescentes, estando na 11a posição entre as 267 

cidades incluídas num relatório publicado pela Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República (SPDCA/SEDH), Fundo das Nações Unidas 

para a Infância - UNICEF, Observatório de Favelas (OF) e Laboratório de Análise da 

Violência (LAV/UERJ). 

A cidade de Itaboraí foi escolhida como o local para realização do estudo por 

três motivos principais: 1) o município é composto predominantemente por uma 

população de baixa renda, com altos índices de violência, o que coloca sua 

população em situação de vulnerabilidade social; 2) o fato de o governo local ter 

oferecido suporte à realização de pesquisas na área de saúde, e ter se mostrado 

interessado em incorporar os resultados das pesquisas na elaboração de políticas 

públicas; e 3) a equipe de pesquisa do projeto VDCB encerrou em 2010 um estudo 

populacional (N=1.248) realizado em Itaboraí com financiamento do CNPq (Uso de 

Serviços por Adolescentes e Adolescentes com Problemas de Saúde Mental 

Atendidas pelo Programa de Saúde da Família)3, o estudo contou com baixa taxa de 

perda amostral (14,0%), evidenciando a viabilidade de acesso às famílias residentes 

nesse município.  

3.3. Amostragem 

Cálculo do tamanho da amostra 

Para o estudo mais amplo (VDCB) foi realizado um cálculo para que a 

amostra fosse representativa da população de crianças e jovens de Itaboraí, sendo 

assim setores censitários, domicílios e participantes foram sorteados para comporem 

a amostra inicial do projeto mais amplo. Para determinação do tamanho amostral 

que permitisse a identificação de possíveis associações entre problemas de saúde 

mental e fatores de risco/proteção, foi estipulado um plano de amostragem. Segundo 

                                                           
2 Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), Petrobras, Universidade 

Federal Fluminense. Objetivos de desenvolvimento do milênio – Itaboraí linha base 2000/2006 – Relatório de 

acompanhamento. Disponível em: www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=2773&alt=1   
3 Bordin IA, et al. Uso de serviços por adolescentes e adolescentes com problemas de saúde mental atendidas 

pelo Programa de Saúde da Família (PSF) - Relatório Científico Final enviado ao CNPq - processo 

575350/2008-3. 2011.  



27 

 

 

  

este plano os pesquisadores do VDCB estimaram que a amostra final tivesse 1400 

participantes, incluindo 699 adolescentes. 

680 adolescentes compuseram a amostra inicial do VDCB, destes, 232 não 

tinham PSM e foram expostos a situações de violência e/ ou eventos estressantes 

de vida na fase 1 da coleta. Levando em conta o critério de elegibilidade adotado por 

conta do interesse no desfecho resiliente de saúde mental dos jovens, estes 232 

participantes compuseram a amostra inicial do presente estudo (N=232). 

 

3.4. Procedimentos e Aspectos Éticos 

As informações de interesse do estudo foram obtidas por meio de entrevistas 

domiciliares conduzidas junto as mães biológicas ou adotivas dos participantes, bem 

como com os próprios adolescentes. Foram consideradas mães adotivas aquelas 

que residiam com o jovem desde seu nascimento, desempenhando em sua vida as 

funções maternas, como madrastas, avós, tias, etc. Devido a extensão e 

complexidade de execução do projeto a empresa “IBOPE Inteligência Pesquisa e 

Consultoria Ltda.” (IBOPE) foi contratada para prestação de serviços de coleta de 

dados através das entrevistas domiciliares. As entrevistas foram supervisionadas 

pela equipe de pesquisadores do projeto VDCB, além disso a esquipe foi por quatro 

vezes ao Rio de Janeiro para ministrar o treinamento a entrevistadores selecionados 

pelo IBOPE. Por fim, 35 profissionais foram treinados para a coleta. As entrevistas 

domiciliares foram realizadas individualmente face-a-face com os adolescentes e 

suas respectivas mães. Dados coletados com as mães dos adolescentes incluíram 

aspectos sociodemográficos, nível socioeconômico e PSM maternos, enquanto que 

os adolescentes forneceram todas as demais informações de interesse do estudo. 

O projeto seguiu todos os aspectos éticos recomendados pelo Comitê de 

Ética Institucional, como será descrito abaixo. A coleta de dados foi realizada junto 

ao projeto mais amplo (VDCB) ao qual este estudo está vinculado e, para tanto, 

recebeu aprovação pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

(processo nº 25000.182992/2011-76). 
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As mães dos jovens participantes assim aram um termo de consentimento 

livre e esclarecido, documentando voluntariedade para participar do estudo. Além 

deste, as mães também foram convidadas a assinarem outro termo de 

consentimento livre e esclarecido, no qual autorizaram o convite aos adolescentes 

para responderem à pesquisa. Em seguida, os adolescentes foram convidados a 

assinarem um termo de assentimento livre e esclarecido, documentando sua 

participação voluntária.  

Os riscos para os participantes foram mínimos e consistiram em possível 

desconforto ao responder certos itens do questionário. Os benefícios são relevantes, 

na medida em que a identificação de situações risco, como apresentar problemas 

graves de saúde mental, resultou no encaminhamento dessas adolescentes e 

familiares para serviços especializados. Os participantes tiveram o direito de se 

recusarem a responder a qualquer pergunta do questionário. Também foi 

assegurado aos participantes o direito de se recusarem a participar do estudo, ou de 

interromper sua participação e/ou retirar seu consentimento a qualquer momento.  

Por fim, para garantir o sigilo das informações coletadas no estudo, cada 

participante recebeu um número de registro nos bancos de dados. Esses bancos de 

dados não contêm informações que permitam a identificação dos participantes da 

pesquisa. Apenas os pesquisadores responsáveis pela pesquisa têm acesso aos 

dados de identificação dos participantes e, em hipótese alguma, irão divulgar ou 

compartilhar essas informações com quem quer que seja. 

 

3.5. Instrumentos e Variáveis 

O processo de seleção dos instrumentos padronizados utilizados nesta 

pesquisa foi minuciosamente conduzido pelos membros da equipe de 

pesquisadores, formando um pacote de questionários destinados à coleta de dados 

com as mães e com os adolescentes. As variáveis de interesse do estudo podem 

ser agrupadas em cinco categorias: 

i. Desfecho clínico: não desenvolvimento de PSM na adolescência, no período 

de um ano, conforme definição abaixo; 
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ii. Exposição aos fatores de risco: inclui a presença PSM maternos, exposição 

dos adolescentes à diferentes formas de violência (doméstica, comunitária e 

bullying em ambiente escolar), assim como ao NSE mais baixo; 

iii. Outros fatores correlatos: englobam as variáveis que podem atuar tanto 

como fatores de proteção quanto de risco, dependendo da qualidade de sua 

natureza. Estes fatores incluem as práticas parentais utilizadas pelos pais de 

acordo com a percepção dos adolescentes sobre os cuidados recebidos, a 

escolaridade materna, a presença/ausência paterna, além de gênero e idade 

dos adolescentes; 

 

Na próxima página são listados os instrumentos utilizados para a aferição das 

variáveis de interesse no presente estudo: 

 

i. Desfecho clínico: não desenvolvimento de PSM na adolescência na segunda 

etapa do estudo (fase 2) de acordo com a medida dos PSM na adolescência 

segundo os escores do Questionário de Capacidades e Dificuldades 

(Strenghts and Difficulties Questionnaire – SDQ). O SDQ é um breve 

questionário de rastreamento para problemas de saúde mental em 

crianças/adolescentes com idade entre 4 e 16 anos, com propriedades 

psicométricas adequadas (GOODMAN, 2001). O instrumento é composto de 

25 itens, distribuídos nas seguintes escalas: ansiedade e/ou depressão (5 

itens), problemas de conduta (5 itens), hiperatividade/déficit de atenção (5 

itens), problemas de relacionamento com colegas (5 itens) e comportamento 

social positivo (5 itens), sendo que as primeiras quatro escalas se somam, 

gerando uma escala para o total de dificuldades. Em 2002 foram elaboradas e 

validadas as versões brasileiras do SDQ para pais e para adolescentes de 11 

a 16 anos de idade (FLEITLICH-BILYK; GOODMAN, 2004). Com base nos 

pontos de corte estabelecidos em estudos de validação, os parâmetros para 

classificação para os escores do SDQ foram os seguintes: 

ansiedade/depressão [casos clínicos (7-10), limítrofes (6) e normais (0-5)]; 

problemas de conduta [casos clínicos (5-10), limítrofes (4) e normais (0-3)]; 

hiperatividade/déficit de atenção [casos clínicos (7-10), limítrofes (6) e 

normais (0-5)]; problemas com colegas [casos clínicos (6-10), limítrofes (5) e 



30 

 

 

  

normais (0-4)]; total de dificuldades [casos clínicos (20-40), limítrofes (16-19) 

e normais (0-15)].  

Neste estudo foi utilizada a versão preenchida pelos adolescentes. A 

presença de PSM foi definida pela sintomatologia em nível clínico e limítrofe 

na escala total do SDQ respondida pelos adolescentes. Os casos positivos na 

1ª fase do estudo foram excluídos do estudo, portanto, o desfecho do estudo 

baseou-se na presença ou ausência de PSM dos adolescentes em nível 

clínico ou limítrofe na fase 2 do estudo. 

 

ii. Exposição aos fatores de risco em potencial, que incluem: a) NSE familiar 

mais baixo; b) presença de PSM maternos; c) presença de violência 

doméstica; d) presença de violência comunitária; e) presença de eventos de 

vida estressantes; f) autopercepção de exposição a bullying em ambiente 

escolar. 

 

a) NSE familiar mais baixo, estimado por meio do Questionário de 

Classificação Econômica Familiar - Questionário desenvolvido pela 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – ABEP (20114) para a 

determinação de classes econômicas, segundo o poder de consumo da 

família. O questionário inclui uma combinação de itens para identificar a 

classe social da família: escolaridade do chefe da família, poder 

econômico familiar para adquirir bens de consumo (eletrodomésticos, 

veículos), número de banheiros no domicílio. Cinco classes sociais podem 

ser estabelecidas segundo o escore total obtido: A (35-46), B (23-34), C 

(14-22), D (8-13) e E (0-7). Quanto mais baixo o escore, menor o poder 

de compra da família. As classes foram divididas em duas categorias para 

as análises desta pesquisa: A-B (NSE mais alto) x C-D-E (NSE mais 

baixo). As mães responderam ao Questionário de Classificação Familiar 

na 2ª fase do estudo.  

 

                                                           
4 www.abep.org – Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 2009 - IBOPE   
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b) Presença de PSM materno, avaliados por meio do Self-Report 

Questionnaire (SRQ), que é um questionário de rastreamento com 20 

itens desenvolvido para investigar problemas de saúde mental em 

adultos, em especial sintomas de ansiedade e depressão 

(BEUSENBERG; ORLEY, 1994). O SRQ foi validado e sua confiabilidade 

atestada no Brasil, sendo considerados positivos os indivíduos com 

escore total acima de sete (MARI; WILLIAMS, 1985). Este instrumento 

tem sido amplamente utilizado em diversos países, inclusive no Brasil. O 

questionário foi respondido pelas mães na fase 1 do estudo e foram 

consideradas com PSM aquelas apresentaram 7 ou mais sintomas de 

ansiedade/depressão, segundo ponto de corte estabelecido em amostras 

brasileiras (MARI; WILLIAMS, 1985). 

 

c) Exposição a violência doméstica foi investigada por meio do 

Questionário Nuclear WorldSAFE – O Core Questionnaire of the World 

Studies of Abuse in the Family Environment (WorldSAFE) que identifica a 

exposição de adolescentes à violência doméstica. O questionário em sua 

versão original em inglês foi desenvolvido em 1998 pelo comitê diretor do 

WorldSAFE (Sadowski L, Hunter W, Runyan D, Bangdwala K, Bordin I, 

Munhoz S, Hassan F, Jain D, Jeyaseelan L, Ramiro L) para investigar 

violência doméstica e fatores associados em diferentes países (HUNTER 

et al., 2004) e tem direitos autorais registrados nos Estados Unidos 

(copyright 1998). A versão brasileira do instrumento é de autoria de Isabel 

A. S. Bordin e Cristiane S. de Paula, tendo passado pelo processo de 

tradução e retro tradução. A Seção B do questionário identifica uma série 

de métodos educativos utilizados por pais ou responsáveis nos últimos 12 

meses. São 33 métodos educativos, incluindo itens do instrumento 

Parent-Child Conflict Tactics Scales (STRAUS et al., 1998), com 

permissão dos autores, entre outros itens particularmente observados em 

países em desenvolvimento. O questionário foi respondido pelas mães na 

primeira fase 1 do estudo. Foram considerados expostos à violência 

doméstica os adolescentes que pontuaram 1 ou mais itens positivos. As 

formas de exposição à violência doméstica investigadas foram:  
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c1. bater com algum objeto como vara, vassoura, pedaço de pau ou 

cinto;  

c2. chutar; 

c3. esganar colocando as mãos (ou alguma outra coisa) em volta do 

pescoço dele/dela;  

c4. sufocar com as mãos ou com o travesseiro;  

c5. queimar com fogo, cigarro, água quente ou objeto quente; 

c6. espancar (bater repetidamente com algum objeto ou punho) ou dar  

uma boa surra nele/nela; 

c7. ameaçar com faca ou revólver; 

c8. ferir com faca, revólver ou outra arma. 

 

d) Exposição a violência na comunidade investigada por meio de questões 

adaptadas do Questionário sobre Exposição de Adolescentes a 

Violência na Comunidade, o qual inclui informações sobre a frequência 

em que o adolescente foi vítima, testemunhou, ou ouviu falar a respeito 

de vinte formas de violência comuns na comunidade (RITCHERS; 

MARTINEZ, 1993). A versão adaptada para o presente estudo coletou 

dados sobre exposição do adolescente a violência na comunidade 

durante no último ano por meio de questões dicotômicas (sim/não). Foram 

considerados expostos à violência comunitária os adolescentes que 

vivenciaram ou testemunharam 1 ou mais itens positivos, dentre as 

experiências abaixo, nos últimos 12 meses:  

d1. foi assaltado;  

d2. alguém invadiu ou tentou arrombar a casa quando ele/ela estava em 

casa;  

d3. foi perseguido por gangues ou por outras pessoas;  

d4.  foi pego pela polícia ou levado para uma delegacia;  

d5.  foi ameaçado de ser seriamente machucado por alguém;  

d6.  foi jurado de morte;  

d7.  levou uma surra fora de casa ou da escola;  

d8. foi atacado ou ferido com uma faca;  

d9. esteve em algum lugar onde um tiroteio estava acontecendo a seu 
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redor;  

d10. levou um tiro 

d11. sofreu abuso sexual (um adulto ou alguém muito mais velho tocou 

suas partes sexuais íntimas contra sua vontade)  

 

e) Exposição a eventos de vida estressantes segundo o Questionário de 

eventos estressantes de vida elaborado pela equipe de pesquisadores 

do projeto VDCB. Com 15 questões do tipo sim/não, o questionário foi 

desenvolvido com base em alguns dos eventos investigados pelo 

instrumento PTSD-RI do Centro Latino-Americano de Estudos de 

Violência e Saúde Jorge Careli – CLAVES (www.claves.fiocruz.br). As 

questões investigam possibilidades de vivências adversas, para além da 

violência, que podem comprometer a saúde mental na adolescência, tais 

como: a exposição a desabamentos, a desastres, a acidentes, doença de 

e abuso de substâncias por parte de familiares, por exemplo. Foram 

considerados expostos a eventos estressantes de vida os jovens que 

pontuaram positivo em ao menos uma questão deste instrumento. 

 

f) Autopercepção de exposição a bullying em ambiente escolar segundo 

uma questão estruturada desenvolvida pela equipe de pesquisadores 

do estudo. Bullying tem sido definido como uma forma de violência que 

inclui assédio e manifestações de comportamento agressivo entre 

crianças e jovens (LOPES NETO, 2005). Bastante frequente em ambiente 

escolar, o fenômeno é caracterizado por atos agressivos, recorrentes e 

constantes (LOPES NETO, 2005; MALTA et al., 2010; MARRIEL et al., 

2006) e tem sido muito associado a PSM na adolescência (BOYNTON-

JARRETT et al., 2008; LOPES NETO, 2005; OLIVEIRA; ANTONIO, 2006; 

RONNING; HANDEGAARD; SOURANDER, 2004). Considerando estudos 

prévios, para o presente estudo foi elaborada uma pergunta estruturada 

para verificar a frequência de autopercepção de bullying entre os 

adolescentes no ambiente escolar. Inicialmente, o entrevistador explicou 

para o adolescente o conceito de bullying: “[...] é quando um ou mais 

colegas da escola estão toda hora fazendo coisas ruins para você, como 

http://www.claves.fiocruz.br/
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xingar, ameaçar, bater, espalhar mentiras sobre você, deixar você de fora 

do grupo, ou zoar você para te magoar”. Ao final desta explicação, o 

entrevistador perguntou “Com que frequência você sofreu bullying na 

escola nos últimos seis meses?”. As perguntas permitiram 4 respostas: 0= 

Nunca; 1= Menos de uma vez por semana; 2= Mais de uma vez por 

semana; 3= Quase todos os dias. Os adolescentes que relataram 

autopercepção de exposição ao bullying em ambiente escolar “mais de 

uma vez por semana” ou “quase todos os dias” foram considerados 

expostos a bullying em ambiente escolar. 

 

iii. Outros fatores correlatos, que envolvem algumas variáveis geralmente 

associadas ao desfecho clínico de saúde mental, entre estas: a) práticas 

parentais; b) dados demográficos dos pais; c) dados demográficos dos 

adolescentes. 

 

a) Práticas parentais segundo a percepção do adolescente sobre os 

cuidados recebidos por seus pais de acordo com o instrumento 

“Memórias sobre Cuidados Parentais Recebidos” (Egna Minnen 

Beträffande Uppfostran – EMBU), originalmente desenvolvido para 

pesquisar as lembranças de adultos em relação aos cuidados parentais 

recebidos ao longo de suas vidas (PERRIS et al., 1980). Este questionário 

tem sido bastante utilizado em pesquisas internacionais para a 

averiguação das práticas parentais recebidas, sendo validado em alguns 

idiomas para a aplicação junto a adultos, crianças e adolescentes 

(CASTRO et al., 1993; MURIS et al., 1998; MARKUS et al., 2003; 

CANAVARRO; PERERIRA, 2007). O questionário original conta com 81 

itens, enquanto que a primeira versão do EMBU para Crianças (EMBU-C) 

em espanhol tinha 41 itens (CASTRO et al., 1993). O EMBU-C foi 

traduzido para o português e adaptado neste estudo para ser respondido 

por crianças/adolescentes brasileiros de 6 a 15 anos de idade. O 

processo de adaptação baseou-se, primeiramente, na identificação dos 

41 itens do EMBU-C de Castro et al. (1993) na versão original para 

adultos (PERRIS et al., 1980). Depois, estes itens foram traduzidos e 
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adaptados culturalmente por uma dupla de pesquisadores do projeto 

VDCB para serem respondidos por crianças e adolescentes brasileiros (6 

– 15 anos de idade). O 3º passo foi retro tradução da versão adaptada por 

um profissional bilíngue. Vale ressaltar que a versão brasileira excluiu os 

8 itens do EMBU-C relativos ao constructo “Favouring Subjects” que 

investiga o relacionamento entre irmãos e irmãs, pois nem todos os 

adolescentes tem irmãos e esta medida poderia prejudicar análise de 

dados de todos os participantes. O EMBU-C utilizado neste estudo é 

autoaplicável e conta com 33 itens que avaliam três dimensões dos 

cuidados parentais recebidos: 1) rejeição (“Rejection”), 2) calor emocional 

(“Emotional Warmth”) e 3) superproteção (“Control Attempts”). Cada item 

é pontuado em uma escala do tipo Likert de 0 a 3 pontos. O EMBU-C não 

conta com ponto de corte, sendo assim, quanto maior a pontuação, mais 

as mães utilizam tal dimensão das práticas parentais. Uma análise fatorial 

confirmatória está sendo conduzida para verificar a aplicabilidade da 

versão adaptada do EMBU-C na amostra do presente estudo, com 

previsão de término no 1º semestre de 2017. No presente estudo foi 

utilizada a pontuação contínua de cada uma das 3 práticas parentais 

mensuradas (rejeição, calor emocional e superproteção, quanto maior a 

pontuação, mais os pais utilizavam tal prática 

 

b) Dados demográficos dos pais obtidos por meio do Questionário de 

caracterização familiar elaborado pelos pesquisadores do estudo. Estes 

dados foram fornecidos pelas mães dos adolescentes e incluíram: 

escolaridade materna e ausência paterna (opções de resposta: nunca 

morou com companheiro, ele morreu, separação, está preso, mora em 

outra cidade, outros). 

 

c) Dados demográficos do adolescente, segundo o mesmo Questionário de 

caracterização familiar citado acima, os adolescentes informaram sua 

idade e gênero. 
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O quadro 1, na página seguinte, resume os fatores investigados neste estudo, 

incluindo os instrumentos utilizados para aferição, os informantes e a etapa do 

estudo em que cada medida foi coletada. 

 

Quadro 1. Fatores possivelmente associados ao desfecho de saúde mental dos 

adolescentes na fase 2 

 

 

Categorias de 
Interesse 

Variável Instrumento utilizado 
Informante 

adolescente 
Informante 

mãe 
T1 T2 

 
Desfecho 

Clínico 
 

Ausência de 
problema de saúde 

mental, em nível 
limítrofe ou clínico,  

na fase 2 

Strenghts and 
Difficulties 

Questionnaire (SDQ) 
X  X X 

 NSE mais baixo 

Questionário de 
Classificação 

Econômica Familiar 
ABEP 

 X  X 

 
Presença de PSM 

maternos 
Self-Report 

Questionnaire (SRQ) 
 X X  

Exposição aos 
Fatores de 

Risco 

Presença de 
violência doméstica 

Questionário Nuclear 
WorldSAFE 

 X X  

 
Presença de 

violência comunitária 

Questionário sobre 
Exposição de Crianças 

a Violência na 
Comunidade 

X  X  

 
Presença de eventos 
de vida estressantes 

Questionário de 
eventos estressantes 

X  X  

 
Autopercepção de 

exposição à bullying 
em ambiente escolar 

Questão estruturada 
elaborada pela equipe 

de pesquisadores 
X  X  

 
 
 

Práticas 
parentais 

 
“Memórias sobre 

Cuidados Parentais 
Recebidos” (Egna 

Minnen Beträffande 
Uppfostran – EMBU) 

 

X  X  

Outros fatores 
correlatos 

Dados demográficos 
dos pais: 

- escolaridade 
materna - ausência 

paterna 

Questionário de 
caracterização familiar 
elaborado pela equipe 

de pesquisadores 

 X X  

 

Dados demográficos 
do adolescente: 

- idade 
- gênero 

Questionário de 
caracterização familiar 
elaborado pela equipe 

de pesquisadores 

X  X  
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3.6. Estratégia de Análise Estatística 

Considerando o desenho de amostra complexa adotado (vide item 3.3. 

Amostragem, página 26), os modelos bivariados e multivariados levaram em conta 

os pesos equivalentes a probabilidade de sorteio de cada indivíduo. Sendo assim, as 

análises contaram com o comando svy do STATA para serem ajustadas para o 

efeito de desenho de amostras complexas. 

Primeiramente, foram realizadas análises descritivas de todas as variáveis de 

interesse para o estudo. As variáveis nominais e ordinais foram sumarizadas com 

base nas frequências das respostas. Medidas de assimetria e testes para 

normalidade foram utilizados e os testes estatísticos escolhidos com base nessas 

análises (paramétricos vs. não paramétricos).  

Esse trabalho visou uma análise preditiva para identificação do melhor 

modelo explicativo para a prevenção de PSM no período de um ano, por isso foi 

utilizado o método stepwise. Sendo assim, as variáveis potencialmente relevantes 

para o desfecho, segundo levantamento da literatura, foram incluídas 

gradativamente nas análises. O modelo bivariado foi conduzido para estimar os 

riscos relativos, e respectivos intervalos de confiança de 95%, para as variáveis 

sociodemográficas e familiares (saúde mental e práticas parentais). Aquelas com 

valores de p menores ou iguais a 0,20 foram selecionadas para a análise 

multivariada segundo as propostas de Mickey e Greenland (1989). Após a 

elaboração do modelo bivariado, foram conduzidos testes de interação entre as 

principais medidas de interesse do estudo (práticas parentais) e as variáveis que 

atingiram significância estatística no modelo bivariado. Nestes testes foram 

considerados estatisticamente significantes termos de interação com p-valor ≤ 0,10. 

 Modelos de regressão binomial negativa foram ajustados para obtenção dos 

riscos relativos. As variáveis foram adicionadas ao modelo uma a uma, com base na 

significância estatística. Foram consideradas estatisticamente significantes 

associações com p-valor ≤ 0,05, enquanto que variáveis com p-valor entre 0,06 e 

0,10 foram interpretadas como marginalmente significantes. 
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4. RESULTADOS 

O presente estudo contou inicialmente com a participação de 232 pares de 

mães e filhos que tinham de 11 a 15 anos de idade entre os anos de 2014 e 2015 

(fase 1). Conforme o critério de elegibilidade adotado, todos os adolescentes da 

amostra relataram exposição a violência e/ou eventos estressantes de vida na fase 

1. As frequências de exposição a cada tipo de evento podem ser conferidas no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 2. Adolescentes expostos a violência e/ou a eventos de vida fase 1 

 Amostra 

Inicial 

(N=232) 

N (%) 

Amostra  

Final 

(N=190) 

N (%) 

Tipos de Exposição 

            Eventos estressantes de vida  

            Violência Comunitária       

            Violência Doméstica 

            Autopercepção de bullying 

 

193 (83,2) 

53 (22,8) 

32 (13,8) 

 20# (8,6) 

 

160 (84,2) 

43 (22,6) 

24 (12,6) 

 16 (8,4) 
# 4 adolescentes não responderam a essa pergunta por não frequentarem a escola na fase 1 do 

estudo 

 

Um ano depois, 190 famílias foram reencontradas (fase 2), revelando uma 

perda amostral de 18%. Todos os jovens da amostra final (N=190) foram expostos a 

violência e/ou eventos estressantes de vida e não apresentavam PSM na fase 1 do 

estudo. A tabela 1, na próxima página, apresenta os dados psicossociais e 

demográficos nos dois estágios amostrais, onde pode ser verificado que o perfil dos 

participantes foi bem semelhante.   

Dentre os 190 adolescentes participantes da amostra final, metade (50%) era 

do gênero masculino com média de 13 anos de idade (DP + 1,29), sendo a maioria 

na faixa etária dos 13 aos 15 anos (64,7%). Em relação aos dados familiares, assim 

como na amostra inicial, verificou-se que a maior parte dos jovens (92,1%) pertencia 

a classes econômicas C, D ou E. Por fim, 43,2% das mães da amostra final 

possuíam baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e em 

aproximadamente ¼ dos domicílios, os pais estavam ausentes. Constatou-se ainda 

que 25,3% das mães apresentavam PSM.  
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Tabela 1. Características psicossociais e demográficas das amostras inicial e final 
do estudo. 

 

  Amostra  

Inicial 

 (N=232) 

Amostra 

Final 

(N=190) 

 

  N (%) N (%) 

Adolescentes 

      Gênero 

           Feminino 

Masculino 

      Idade (anos) 

           11-12 

13-15 

       

Familiares           

      Nível Socioeconômico¹ 

           Classes A-B 

Classe C-D-E 

PSM maternos 

Presente 

Ausente    

Presença paterna 

Pai reside em casa 

Pai não reside em casa 

Escolaridade Materna 

<7 anos 

>8 anos 

  

 

114 (49,1) 

118 (50,9) 

 

84 (36,2) 

148 (63,8) 

 

 

 

16 (6,9) 

183 (78,9) 

 

62 (26,7) 

170 (73,3) 

 

171 (73,7) 

61 (26,3) 

 

97 (41,8) 

135 (58,2) 

 

 

95 (50,0) 

95 (50,0) 

 

67 (35,3) 

123 (64,7) 

 

 

 

15 (7,9) 

175 (92,1) 

 

48 (25,3) 

142 (74,7) 

 

142 (74,4) 

48 (25,3) 

 

82 (43,2) 

108 (56,8) 

¹Dado coletado na fase 2; 33 casos ausentes na Amostra Inicial e 15 na Amostra Final 

 

Vinte e quatro dos 190 adolescentes expostos a violência e/ ou a eventos 

estressantes desenvolveram PSM na fase 2 (12,6%). Análises bivariadas foram 

conduzidas para verificar associações entre os fatores investigados e o desfecho de 

saúde mental dos jovens na fase 2 (tabela 2).  Por meio destas análises, verificou-se 

que: (1) ser do gênero masculino; (2) ser mais velho (faixa dos 13 aos 15 anos de 

idade); (3) pertencer a família de nível socioeconômico mais elevado (classes A e B); 

(4) residir com o pai no domicílio e (5) a ausência de PSM maternos atuaram 

enquanto fatores protetores para a saúde mental dos jovens. Por outro lado, (6) 

práticas parentais de superproteção aumentaram risco de PSM entre os 



40 

 

 

  

adolescentes, conforme a tabela 2. Todas as associações bivariadas se deram em 

nível marginal (p < 0,20), com exceção do nível socioeconômico familiar. Ao 

contrário do esperado, as outras duas dimensões das práticas parentais (calor 

emocional e rejeição) não impactaram no desenvolvimento ou na prevenção dos 

PSM dos jovens na fase 2 do estudo. 

 

Tabela 2. Análise bivariada: potenciais fatores de risco e proteção para o desfecho 
de saúde mental dos adolescentes (N=190) 

 
Variáveis 

 
RDI (IC 95%) 

 
p-valor 

Adolescentes 
Gênero  
      Masculino 
      Feminino (referência) 

      Idade 
           13-15 anos 
           11-12 anos (referência) 
            
Familiares           
      Nível Socioeconômico 
           Classes A-B  

Classe C-D-E (referência) 
Escolaridade Materna 

>8 anos 
0-7 anos (referência) 
 

 
1,14 (0,99 – 1,31) 
 
 
1,15 (0,98 – 1,36) 
 
 
 
 
1,13 (1,03 – 1,24) 
 

 
1,06 (0,91 – 1,22) 

 
0,07 

 
 

0,09 
 
 

 
 

0,01 
 
 

0,44 

Ausência Paterna 
Pai reside em casa 
Pai não reside em casa (referência) 

PSM materno 
Presente  
Ausente (referência) 

Práticas Parentais 
Calor Emocional 
Superproteção  
Rejeição 

1,21 (0,96 – 1,53) 
 
 
1,15 (0,92 – 1,42) 

 
 
 
1,01 (1,00 – 1,02) 
0,99 (0,97 – 1,01) 
0,99 (0,85 – 1,01) 

0,11 
 
 

0,20 
 
 
 

0,25 
0,13 
0,23 

RDI: Razão de densidade de incidência 

 

Antes da execução da análise multivariada, foram conduzidos testes de 

interação para verificar a influência mútua entre as práticas parentais e as demais 

variáveis de interesse do estudo. Dentre todos os testes realizados, foi identificada 

apenas uma tendência de interação entre PSM maternos e o uso de práticas 

parentais de calor emocional (RDI=0,97; p=0,102).  
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No modelo multivariado, a primeira variável a ser inserida foi o gênero do 

jovem que se manteve na análise por ser estatisticamente associado ao desfecho 

(p=0,034). O segundo passo foi a inclusão da idade do jovem que apenas com o 

desfecho se revelou significante (p= 0,090), mas não quando em conjunto com idade 

(p=0,100). Em seguida, incluiu-se a variável nível socioeconômico familiar que se 

mostrou significante (p=0,008), concomitantemente com a variável gênero do jovem. 

Posteriormente, conjuntamente com as variáveis gênero do adolescente e nível 

socioeconômico familiar, uma a uma foram inseridas as variáveis ausência paterna e 

PSM maternos, porém, ambas não atingiram significância estatística, e foram 

excluídas do modelo. Por fim, incluímos as práticas parentais de superproteção no 

modelo multivariado. Essa variável se mostrou estatisticamente associada ao 

desfecho de saúde mental do jovem (p=0,047), na presença das duas variáveis 

remanescentes, e, portanto, permaneceu no modelo final.  Desta forma, o modelo 

multivariado final foi composto por três variáveis, sendo que duas atuaram como 

proteção ao desenvolvimento de PSM na adolescência (gênero masculino do jovem 

e nível socioeconômico familiar mais alto), e a variável práticas parentais de 

superproteção atuou como fator de risco para estes problemas (tabela 3).  

 

Tabela 3. Modelo final 1: fatores de proteção e de risco para o desfecho de saúde 
mental dos adolescentes após um ano (N=190) 
 

 
Variáveis 

 
RDI (IC 95%) 

 

 
p-valor 

 

     Gênero (referência: feminino) 

     Práticas parentais de superproteção 

Nível socioeconômico (referência: Classes C, 

D e E) 

1,18 (1,01 – 1,04) 

0,98 (0,97 – 1,00) 

1,18 (1,05 – 1,34) 

0,034 

0,047 

0,008 

RDI: Razão de densidade de incidência 

 

Como mencionado acima, havia sido identificado um termo de interação entre 

práticas parentais de calor emocional e PSM maternos. Visando verificar a influência 

deste termo de interação sobre o desfecho de saúde mental dos jovens no período 

de um ano, um segundo modelo multivariado foi conduzido. Sendo assim, o termo 

de interação foi inserido em conjunto com as variáveis remanescentes do modelo 
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final 1 (gênero, NSE e práticas de superproteção), conforme pode ser conferido na 

tabela 4. A tendência de interação (RDI=0,97; p=0,102) identificada entre as duas 

variáveis sugere que nas famílias onde as mães apresentavam PSM, a presença do 

calor emocional se tornou relevante como um fator preditor de melhores desfechos 

de saúde mental entre os jovens. Enquanto que nas famílias nas quais as mães não 

tinham PSM, o calor emocional perdia a relevância no modelo.  

 
Tabela 4. Modelo final 2:  tendência de interação entre práticas de calor emocional e 
problemas de saúde mental maternos (N=190)  

 
Variáveis 

 
RDI (IC 95%) 

 

 
p-valor 

   Gênero (referência: feminino) 

     Práticas parentais de superproteção 

Nível socioeconômico (referência: Classes 

C, D e E) 

Práticas parentais de calor emocional 

PSM maternos 

*Termo de interação 

1,15 (1,00 – 1,31) 

0,98 (0,97 – 0,99) 

1,13 (1,00 – 1,26) 

 

1,03 (0,99 – 1,07) 

3,64 (0,79 – 16,70) 

0,97 (0,93 – 1,01) 

0,048 

0,013 

0,043 

 

0,088 

0,096 

0,111 

RDI: Razão de densidade de incidência 
PSM: Problemas de saúde mental;  
*Práticas parentais de calor emocional x PSM maternos. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo baseou-se no acompanhamento de 190 jovens, pelo 

período de um ano, com o objetivo de verificar que fatores estariam associados a 

prevenção dos PSM, após a exposição a violência e/ou a eventos estressantes de 

vida. 

A relevância desta pesquisa se dá, entre outras razões, pela escassez de 

estudos brasileiros de coorte com foco em resiliência e saúde mental, 

particularmente voltados para a população adolescente. Diversos autores apontam o 

quanto a saúde mental na adolescência é um ponto importante para a qualidade da 

trajetória de vida do sujeito em momentos posteriores de vida (GOODMAN; JOYCE; 

SMITH, 2011; HERRENKOHL et al., 2012). Bons desfechos de saúde mental na 

adolescência são frequentemente associados ao desenvolvimento de importantes 

competências para fases posteriores de vida, incluindo habilidades sociais e 

profissionais, por exemplo (GOODMAN; JOYCE; SMITH, 2011; HERRENKOHL et 

al., 2012; LAURIDSEN-RIBEIRO; PAULA, 2013). Além disso, evidências 

prospectivas com foco em fatores de proteção para a saúde mental podem contribuir 

para a implementação de políticas públicas de prevenção e promoção de saúde 

mental entre grupos considerados de risco. 

Visando identificar associações entre as variáveis investigadas e o desfecho 

resiliente, a ausência de PSM após a exposição a adversidades, foram conduzidos 

dois modelos de regressão binomial negativa visando a obtenção das razões de 

densidade de incidência. O modelo 1 foi composto pelas variáveis que se revelaram 

estatisticamente significantes na análise bivariada e se mantiveram associadas ao 

desfecho no modelo multivariado binomial negativo. Este 1º modelo contou com três 

variáveis, duas delas foram associadas ao funcionamento resiliente dos jovens de 

Itaboraí, sendo: (i) ser do gênero masculino e (ii) pertencer a família de NSE mais 

elevado (Classes A e B). Em contraponto, (iii) o uso de práticas parentais de 

superproteção aumentou o risco do desenvolvimento de PSM entre os jovens no 

período de um ano. 

Na amostra estudada, verificou-se que os meninos foram 18% mais 

propensos a não desenvolverem PSM, após a exposição a adversidades, quando 
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comparados às meninas. Considerando possíveis hipóteses explicativas para a 

interpretação deste dado, partindo de um ponto de vista qualitativo, existe um 

consenso na literatura de que questões socioculturais, ligadas a desigualdade de 

gênero, podem influenciar o desfecho de saúde mental das mulheres. Alguns 

autores alertam para a importância da dimensão social no processo de adoecimento 

(FERRAZ; KRAICZYK, 2010 apud. SCHRAIBER; GOMES; COUTO, 2005), 

indicando que aspectos socioculturais ajudam a explicar diferentes desfechos de 

saúde nos gêneros feminino e masculino (FERRAZ; KRAICZYK, 2010), sendo o 

gênero, portanto, um fator determinante no processo saúde-doença. Em uma 

revisão sobre o impacto de gênero sobre a saúde mental, Rosa e Campos (2012) 

argumentam que a particular vulnerabilidade do gênero feminino é fruto de 

diferentes hierarquias sociais e relações de poder (ROSA; CAMPOS, 2012). Outros 

autores ressaltam que esta associação de risco, entre gênero feminino e PSM, seria 

permeada por diferentes determinantes, como a “falta de controle sobre o meio e 

impotência” (LUDERMIR, 2008, p. 461) vivenciadas socialmente pelas mulheres, 

além da própria construção social de um lugar de subordinação da mulher. Assim, 

os determinantes estariam também correlacionados à pouca representatividade e 

prestígio da mulher no meio social e cultural que se estendem aos papéis por elas 

desempenhados e às suas atividades. Considerando que a desigualdade de gênero 

é permeada por questões sociais e culturais, os efeitos deletérios desta 

desigualdade se manifestam nos diferentes âmbitos e contextos de vida, 

configurando-se como obstáculos sociais para as mulheres (RESSEL et al., 2009). 

Neste sentido, o lugar social ocupado por meninas e mulheres ainda é pauta de 

políticas que visam a diminuição da desigualdade social, uma vez que estas, em 

muitas culturas, ainda são vistas e tratadas como seres inferiores (OMS, 2009). 

Como consequência deste panorama, mulheres também saem no prejuízo no que 

tange a distribuição de diferentes recursos básicos (como escolaridade, saúde, 

educação e política) e, quando pertencem a um NSE mais baixo, apresentam maior 

vulnerabilidade a diferentes doenças, incluindo PSM. Na adolescência, por exemplo, 

a desvalorização ou restrição de oportunidades para meninas podem aumentar o 

risco de PSM (OMS, 2009). É importante pontuar que o fator de risco identificado 

não é o gênero feminino em si, mas sim sua representação neste meio social e 

cultural. 
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Considerando a hipótese aqui levantada, é fundamental que o impacto 

negativo da desigualdade de gênero sobre a saúde mental das mulheres seja levado 

em conta. Neste sentido, a implementação de políticas públicas de prevenção e 

promoção de saúde precisam legitimar esta realidade e priorizar ações que 

diminuam a desigualdade social decorrente das questões de gênero. A urgência por 

mudanças é particularmente maior em países em desenvolvimento, nos quais o 

impacto das diferenças de gênero tende a comprometer ainda mais a trajetória de 

vida, de saúde e oportunidades das mulheres (OMS, 2009). 

Neste estudo, verificou-se também que jovens de NSE mais elevado (Classes 

A e B) também foram mais resilientes, após a exposição a adversidades, quando 

comparados aqueles de NSE mais baixo (Classe C, D e E). A literatura é consistente 

ao apontar que o NSE mais baixo representa um fator de risco para o aparecimento 

de PSM entre crianças e jovens (ASSIS; AVANCI; OLIVEIRA, 2009; GOODMAN et 

al., 2007; LAWSON; MACE, 2010; VITOLO et al., 2005; XUE et al., 2006). De fato, 

segundo alguns autores o NSE mais baixo está associado a condições mais 

precárias de vida, como o menor acesso a bens de consumo, recursos e a diferentes 

serviços como de educação, lazer e saúde (PATEL, 2007; PAULA et al., 2014), por 

exemplo. Na prática, o NSE familiar mais baixo pode induzir ao aumento do estresse 

percebido por parte do adolescente e de sua família (OMS, 2001), implicando em 

consequências negativas no campo da saúde mental. 

Alguns autores enfatizam o peso do NSE familiar mais baixo enquanto fator 

de risco para PSM durante a adolescência (LAWSON; MACE, 2010). Outros alertam 

que o NSE comunitário mais baixo também pode atuar enquanto fator de risco para 

desfechos desfavoráveis neste campo (XUE et al., 2006). Chama a atenção no 

presente estudo, que o NSE familiar prevaleceu frente ao NSE comunitário, ou seja, 

ainda que Itaboraí seja uma região de NSE predominantemente baixo, pertencer a 

família de NSE mais alto diminuiu o risco do desenvolvimento de PSM na 

adolescência. Sendo assim, o estudo indica que adolescentes de famílias de NSE 

mais baixo devem ser alvo prioritário de políticas de intervenção em saúde mental 

após a exposição a adversidades, já que estes se mostraram particularmente mais 

vulneráveis aos PSM quando comparados aos demais.  
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Ressaltamos que por problemas logísticos, o dado relacionado ao NSE 

familiar foi coletado apenas na 2ª fase do estudo. Essa pode ser considerada uma 

limitação na definição desta variável como risco ou proteção em relação a trajetória 

de PSM dos adolescentes, porém acreditamos que o status socioeconômico das 

famílias não deva ter sofrido alterações expressivas no período de um ano, e por 

essa razão, essa variável foi incluída nos modelos de análise.  

Ainda no modelo final 1, o uso de práticas parentais de superproteção se 

revelou um fator de risco para o desenvolvimento de PSM entre os adolescentes no 

decorrer de um ano, após a exposição a violência e/ou a eventos estressantes de 

vida. Segundo o modelo multivariado, a cada ponto positivo na escala de 

superproteção do EMBU, o risco de PSM entre os adolescentes subia 2%. Sendo 

assim, se o adolescente reportasse a pontuação máxima de 10 pontos na escala de 

superproteção do EMBU, o risco de desenvolvimento de PSM aumentaria em 20%. 

Como já identificado em pesquisas anteriores (BENETTI et al., 2010; GOMIDE, 

2003; HERRENKOHL et al., 2012; MORGAN et al., 2012), era esperado que o uso 

de práticas parentais de superproteção se revelasse um fator de risco para a saúde 

mental na adolescência. 

 Segundo a literatura, as práticas parentais de superproteção se enquadram 

num subtipo das práticas de monitoria negativa. Estas, por sua vez, se caracterizam 

pelo controle e fiscalização exacerbados da vida dos filhos (GOMIDE, 2003). O 

controle excessivo envolvido nas práticas de superproteção prejudica o 

desenvolvimento saudável dos adolescentes, pois diminui sua potencialidade de 

autonomia (PETTIT et al., 2001). Na prática, a superproteção parece inibir o 

desenvolvimento de estratégias de comportamentais que seriam importantes para o 

equilíbrio e manutenção da saúde mental na adolescência, ainda mais após a 

exposição a adversidades. Alguns dos itens da dimensão de superproteção da 

escala EMBU-C traduzem bem determinadas formas de controle excessivo que 

podem permear a relação entre pais e filhos: “Meus pais sempre querem decidir 

como eu devo me vestir ou que aparência eu devo ter”; “Meus pais me proíbem de 

fazer coisas que outros da minha idade podem fazer porque têm medo de que 

alguma coisa ruim possa me acontecer”; “Meus pais querem que eu conte a eles 

todos os meus segredos”. Estes itens ilustram que o uso de práticas de 
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superproteção na adolescência não leva em conta o estágio de desenvolvimento do 

filho e por isso é tão prejudicial, pois aumenta a hostilidade presente na relação 

parental (SALVO; SILVARES; TONI, 2005), contribuindo para a dependência 

emocional e para a percepção de inadequação por parte dos filhos, aumentando o 

risco de PSM (PETTIT et al., 2001).  

Os efeitos deletérios do uso de práticas parentais negativas, como é o caso 

das de superproteção, chamam a atenção para a complexidade da relação entre 

pais e filhos. Neste sentido, programas orientação de pais devem levar em 

consideração este tema, visando especialmente sua conscientização sobre as 

consequências negativas do controle excessivo dos filhos com potencial impacto 

negativo em seu desenvolvimento, comportamento e saúde mental. 

No 2º modelo final as três variáveis remanescentes do modelo anterior 

(gênero, NSE e práticas de superproteção) se mantiveram associadas ao desfecho 

de saúde mental dos jovens e, além destas, foi incluído o termo de interação 

identificado entre PSM maternos e práticas de calor emocional. O termo revelado 

pelas análises, ainda que não tenha atingido significância estatística (p= 0,111), 

sugere uma interação entre as duas variáveis no modelo multivariado e, por conta 

disso, também será alvo dessa discussão.   

Os PSM maternos, com destaque para depressão, são frequentemente 

descritos enquanto um dos principais fatores de risco para a saúde mental dos filhos 

(FATORI et al., 2013; FERRO, 2000; HAMMERTON et al., 2015; HERBA et al., 

2013; LAWSON; MACE, 2010; PETRESCO et al., 2009; VITOLO et al., 2005; XUE et 

al., 2006). O impacto negativo dos sintomas de PSM maternos tem se mostrado 

determinante e duradouro, quando presentes na gestação, por exemplo, aumentam 

o risco de PSM entre os filhos até o final da infância (aos dez nos de idade) 

(LAWSON; MACE, 2010). De acordo com estudos nacionais e internacionais 

(HAMMERTON et al., 2015; PETRESCO et al., 2009; VITOLO et al., 2005), filhos de 

mulheres deprimidas compõem um grupo especialmente vulnerável aos PSM, já que 

estas tendem a fornecer menos atenção e estímulo aos filhos, comprometendo a 

qualidade da interação parental e da relação do filho com o mundo que o cerca. Na 

infância e adolescência, por exemplo, um estudo brasileiro de coorte verificou que a 
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piora dos sintomas de depressão materna esteve associada ao agravamento dos 

PSM dos filhos no decorrer de cinco anos (FATORI et al., 2013). 

Já as práticas de calor emocional, agem no sentido oposto, como fatores de 

proteção, favorecendo o não desenvolvimento de PSM na infância e adolescência 

(HERRENKOHL et al., 2012; MORGAN et al., 2012). Práticas de calor emocional 

dizem respeito a demonstração de carinho e afeto, especialmente nos momentos 

mais difíceis, ou seja, frente a situações estressantes em que o adolescente 

realmente necessita do apoio dos pais (EISMAN et al., 2015).  Muitos autores 

enfatizam que a relação calorosa, responsiva e atenta entre pais e filho desde o 

início da vida é importante para que os filhos desenvolvam uma série de habilidades 

e comportamentos associados a adaptação positiva (FERGUS; ZIMMERMAN, 2005; 

WERNER, 1992; WRIGHT; MASTEN; NARAYAN, 2013). Entre as características 

que o uso de práticas positivas auxilia a desenvolver, destacam-se: a confiança de 

que suas necessidades serão atendidas, a aprendizagem de padrões positivos de 

interação social e o aumento da capacidade de regular emoções, além do 

desenvolvimento de sentimentos de autoeficácia e autoestima (WRIGHT; MASTEN; 

NARAYAN, 2013). Estudos de coorte, com seguimento por longos períodos, 

confirmam que o uso de práticas parentais positivas e calorosas previnem PSM da 

adolescência a vida adulta. Entre as principais evidências, ressaltam-se algumas 

práticas preditoras de melhores desfechos na adolescência, como a permissão de 

autonomia supervisionada, a compreensão por parte dos pais e do filho, o cuidado e 

a generosidade (MORGAN et al., 2012). Outros autores enfatizam o efeito positivo 

de práticas como a clareza de regras em ambiente familiar, a ausência do uso de 

práticas de punição, o adequado grau de monitoramento do adolescente, o tempo 

gasto em atividades feitas juntos e a recompensa por bons comportamentos. E mais, 

há evidências de que o uso de práticas parentais positivas ajuda a prevenir, além 

dos PSM, o uso de substâncias entre a adolescência e a fase adulta 

(HERRENKOHL et al., 2012).  

A interação entre as duas variáveis é interessante e merece uma maior 

reflexão. Alguns achados da literatura apontam que o calor emocional expressado 

por pais, é particularmente relevante em situações difíceis que o adolescente possa 

estar vivenciando (EISMAN et al., 2015).  Sabendo-se que o convívio com uma mãe 
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com PSM é uma situação potencialmente desvantajosa, como relatado 

anteriormente (FATORI et al., 2013; HAMMERTON et al., 2015; HERBA et al., 2013; 

PETRESCO et al., 2009; VITOLO et al., 2005), o calor emocional parental passaria 

então a ter um papel mais expressivo. Neste caso, é possível que a fonte de calor 

emocional em âmbito familiar advenha de outras figuras, como pai ou avós, por 

exemplo.  

Uma outra possibilidade é de que nos casos de PSM maternos de menor 

gravidade, a interação calorosa entre mãe e filho estaria preservada. Nesta linha de 

raciocínio, apesar da presença dos sintomas de depressão e ansiedade materna, no 

caso de nível leve, o calor emocional ainda estaria presente na relação entre mãe e 

filho diminuindo o impacto negativo dos PSM maternos sobre o desfecho de saúde 

mental dos adolescentes. Novas pesquisas são necessárias para comprovar essa 

hipótese, já que na presente pesquisa, a variável de PSM maternos utilizada foi do 

tipo dicotômica.  

Na prática, a tendência de interação verificada é um dado intrigante, já que 

intervenções direcionadas a promoção do uso de práticas de calor emocional em 

âmbito familiar podem aumentar as chances de desfechos resilientes em saúde 

mental na adolescência, especialmente entre grupos de alto risco, como é o caso de 

filhos de mulheres com PSM. Neste sentido, novos estudos com este foco são 

necessários, já que amostras mais amplas e com mais tempo de seguimento podem 

favorecer a identificação desta interação com significância estatística.  

Como já mencionado, o presente estudo traz novas contribuições para o 

campo da prevenção aos PSM na adolescência, porém faz-se necessário pontuar 

suas limitações. Considerando o delineamento de coorte adotado, o período de um 

ano de seguimento pode não ter sido suficiente para a identificação de outros fatores 

de ligados ao funcionamento resiliente dos adolescentes. Em relação a amostra, 

ainda que tenha sido representativa, dos adolescentes de Itaboraí, foi relativamente 

pequena, devido ao critério de elegibilidade adotado visando a identificação dos 

adolescentes reislientes no decorrer de um ano. A utilização de uma amostra mais 

ampla poderia favorecer a identificação de outros fatores de prevenção aos PSM, 

além de viabilizar a utilização de outros modelos de análise estatística. Além disso, 
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um dos domínios de interesse do estudo, as práticas parentais, foi baseado no 

instrumento EMBU que não é validado no Brasil. Contudo, vale ressaltar que um 

estudo de validação da versão brasileira deste instrumento está em andamento (com 

amostra da 1ª fase de N=679), com previsão de conclusão ao final do primeiro 

semestre de 2017. Outro aspecto a ser considerado é que trabalhamos com o 

desfecho de saúde mental segundo a pontuação total do SDQ, o que impediu a 

exploração de tipos específicos de PSM. Esse aspecto é particularmente importante, 

já que estudos anteriores têm destacado que o desenvolvimento de determinados 

tipos de PSM após exposição a violência e/ou a adversidades são mais comuns do 

que outros, como é o caso do Transtorno do Estresse Pós-Traumático em mulheres 

adultas (VILETE et al., 2014), por exemplo. A variável NSE familiar também pode 

representar uma limitação, pois foi coletada apenas na fase 2 do estudo por conta 

de problemas logísticos, contudo, é plausível supor que o NSE das famílias não 

deva ter tido grandes mudanças no decorrer de um ano. Em relação às medidas 

abarcadas na pesquisa, sabe-se que a inclusão de outras variáveis referidas na 

literatura poderia ter enriquecido os achados da pesquisa, como por exemplo: 

suporte fornecido por adultos de referência, habilidades e funções cognitivas, além 

do desempenho em diferentes competências, com destaque para as áreas sociais e 

acadêmicas (HERRMAN et al., 2011; WRIGHT; MASTEN; NARAYAN, 2013).  

Porém, os dados são secundários de um estudo mais amplo (VDCB), o qual 

não foi delineado a investigação da resiliência entre os adolescentes. Outro ponto 

que merece ser pontuado é que todas as medidas foram fornecidas por apenas um 

informante, sendo a de saúde mental dos jovens reportadas pelos mesmos. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente estudo identificou algumas variáveis associadas ao risco e à 

prevenção dos PSM na adolescência, ao longo de um ano, após a exposição a 

situações de violência e/ou eventos estressantes de vida. De forma geral, os três 

modelos conduzidos indicaram como fatores de proteção para o desenvolvimento de 

PSM dos adolescentes, ser do gênero masculino e pertencer a famílias de NSE mais 

elevado. Além destes aspectos, o uso de práticas parentais de superproteção 

aumentou o risco da incidência dos PSM entre os adolescentes. O NSE mais alto 

como fator protetor e as práticas parentais de superproteção como fator de risco, 

vão totalmente de encontro com a literatura. Já o sexo masculino como fator de 

proteção ainda não representa um consenso na literatura, sendo nossa hipótese que 

as questões socioculturais, ligadas a desigualdade de gênero, estejam envolvidas 

neste processo. 

Entre as práticas parentais investigadas, o calor emocional revelou uma 

tendência para a prevenção do desenvolvimento de PSM dos adolescentes, 

particularmente em domicílios vulneráveis, ou seja, onde havia convívio com mães 

com PSM. Este achado representa um ponto interessante a ser considerado na 

criação de modelos de prevenção, mas precisa ser testado em novas pesquisas que 

envolvam um número maior de participantes para aumentar o poder do estudo e 

assim, confirmar ou refutar seu papel protetor.   

Finalmente, considerando a situação de vulnerabilidade em que vivem muitos 

adolescentes brasileiros, este estudo identificou importantes fatores de risco e 

proteção para a saúde mental após a exposição a situações de violência e/ou 

estresse. Identificar os fatores psicossociais determinantes para a trajetória de 

saúde mental na adolescência é de alta relevância para o desenvolvimento de 

políticas de atenção e prevenção a saúde mental nesta etapa da vida (OMS, 2001, 

2005).  
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