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RESUMO 

ZAQUEU, L.C.C. Fatores educacionais e psicossociais associados a indicadores de 

deficiências em crianças/adolescentes de quatro municípios brasileiros. Tese de 

Doutorado. Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015. 

 

A presente tese teve como objetivos: (1) Estimar a taxa de indicadores de risco de 

deficiência global e de acordo com quatro tipos (intelectual, visual, motora e auditiva) 

numa amostra de escolares de 6 a 16 anos de quatro municípios pertencentes a quatro 

regiões do Brasil; (2) Conhecer fatores educacionais e psicossociais dessa mesma 

amostra de crianças e adolescentes associados aos quatro tipos de indicadores de risco 

de deficiência. Quanto ao método, trata-se de um estudo de corte transversal. Os 

instrumentos utilizados foram: Ten Questions Questionnaire composto por 10 perguntas 

para detectar indicadores de deficiência; questionário sociodemografico; Teste de 

Desempenho Acadêmico; Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia-

Present and Lifetime (K-SADS), para diagnóstico psiquiátrico. Escala de Inteligência 

Wechsler para Crianças (WISC III) para avaliar a capacidade intelectiva de crianças. A 

frequência de indicadores de deficiência foi de 41,4% (N=694). A maior porcentagem 

foi de deficiência intelectual (24,8%), seguida de visual (15,1%). O modelo final de 

regressão logística constatou associações estatisticamente significantes: (1) de 

deficiência visual com depressão (p=0,006) e desempenho acadêmico (p=0,030); (2) de 

deficiência auditiva com punição física (p=0,003); (3) de deficiência intelectual com 

ansiedade (p=0,002), depressão (p=0,007), Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (p<0,001), repetência (p<0,001) e desempenho acadêmico (p<0,001); e 

(4) de deficiência motora com repetência (p=0,032). Conclui-se que diferentes fatores 

psicossociais e educacionais estão associados a diferentes indicadores de deficiências, 

de modo que intervenções específicas e atendimento educacional especializado se fazem 

necessários frente a cada necessidade apresentada por crianças/adolescentes, tanto no 

âmbito educacional quanto no da saúde mental. 

 

Palavras-chave: Deficiência, Prevalência, Criança, Adolescente, Estudos transversais. 
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ABSTRACT 

 

ZAQUEU, L.C.C. Educational and psychosocial factors associated with indicators of 

disabilities in children/adolescents from four municipalities. Doctoral Thesis. 

Developmental Disorders Graduate Program. Mackenzie Presbyterian University, 2015. 

 

This thesis aimed to: (1) To estimate the risk indicators of rate of disability and 

according to four types (intellectual, visual, motor and auditory) in a sample of school 

children 6 to 16 years in four cities from four regions of Brazil; (2) Know educational 

and psychosocial factors of the same sample of children and adolescents associated with 

the four types of disability risk indicators. The method consists of cross-sectional study. 

The following instruments were used: Ten Questions Questionnaire consisting of 10 

questions to detect disability indicators; sociodemographic questionnaire; Academic 

Performance Test; Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia-Present 

and Lifetime (K-SADS) for psychiatric diagnosis. Wechsler Intelligence Scale for 

Children (WISC III) to assess the intellectual capacity of children. The prevalence of 

disability indicators was 41.4% (N=694). The highest percentage was of intellectual 

disabilities (24.8%), followed by visual (15.1%). Logistic regression revealed 

statistically significant associations between: (1) visual disability and depression 

(p=0.006) and academic performance (p=0.030); (2) hearing disability and physical 

punishment (p = 0.003); (3) intellectual disability and anxiety (p = 0.002), depression (p 

= 0.007), attention deficit disorder and hyperactivity (p<0.001), repetition (p<0.001) and 

academic performance (p<0.001); (4) motor and academic performance (p=0.032). We 

concluded that different psychosocial and educational factors were associated with 

different indicators of disabilities, thus requiring specific interventions and specialized 

educational care for the specific needs presented by children/adolescents, both in 

educational and mental health spheres.  

 

Keywords: Disability, Prevalence, Children, Adolescents, Cross-sectional studies. 
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Ao longo dos anos, diferentes terminologias têm sido utilizadas para tentar 

conceituar as deficiências, assim como as pessoas nessas condições, entretanto, a falta 

de uma definição mais clara sobre deficiência e incapacidade constituem barreiras para 

a promoção de políticas básicas de educação e saúde para essas pessoas.  

A convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência 

define que as deficiências são de longo prazo e de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem impedir a plena e 

efetiva participação do indivíduo na sociedade em igualdade de condições com os 

outros (UN, 2015). O documento destaca ainda a importância da participação plena de 

todas as crianças e adolescentes com deficiência quanto à garantia de direitos humanos 

e liberdades fundamentais em igualdade de condições com seus pares. 

A presente tese se fundamenta no conceito adotado pela Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF) que substitui o enfoque negativo da deficiência e 

da incapacidade por uma perspectiva positiva, considerando as atividades que um 

indivíduo que apresenta alterações de função e/ou da estrutura do corpo pode 

desempenhar, assim como, sua participação social (FARIAS; BUCHALA, 2005). 

Esclarece que as funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos 

(incluindo as psicológicas), enquanto as estruturas do corpo são as partes anatômicas, 

tais como, órgãos, membros e seus componentes (WHO, 2001). De modo geral, a 

funcionalidade e a incapacidade dos indivíduos são determinadas pelo contexto 

ambiental no qual eles vivem. A CIF apresenta-se como um instrumento importante de 

classificação para avaliação das condições de vida das pessoas e para a promoção de 

políticas de inclusão social.  

As estimativas sobre a prevalência de deficiência variam dependendo da 

definição utilizada (UNICEF, 2005). Em resposta à necessidade de informações sobre 
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crianças e adolescentes com deficiência em países de baixa e média renda, o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) recomenda a utilização do instrumento Ten 

Questions Questionnaire (TQQ) para rastrear indicadores de risco de deficiência na 

infância. 

Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que 10% da 

população mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas, vivem com algum tipo 

de problema de desenvolvimento, sendo que aqueles que possuem alguma deficiência 

(intelectual, motora ou sensorial) convivem com limitações e são obrigados a viver em 

condições desfavoráveis (WHO, 2005). Do total, 140 milhões são crianças (UNICEF, 

2005), que, assim como os adultos, sobrevivem em situações marcadas pela segregação 

e pela degradação. 

No Brasil, o último Censo, realizado em 2010, apontou que 45,6 milhões de 

pessoas declararam possuir algum tipo de deficiência, ou seja, aproximadamente 23,9% 

da população brasileira (IBGE, 2010). As deficiências foram classificadas por tipo e 

grau de severidade, a saber: (1) visual, (2) auditiva, (3) motora e (4) intelectual. Entre as 

deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em 

seguida, ficaram problemas motores (2,3%), intelectuais (1,4%) e auditivos (1,1%). Em 

relação ao Censo anterior, no qual 24,6 milhões de pessoas haviam declarado algum 

tipo de deficiência (14,21%) (IBGE, 2000), observa-se expressivo aumento de quase 

50%. Entretanto, sabe-se que a metodologia utilizada em ambos os Censos é 

extremamente imprecisa, por isso, novas pesquisas, com métodos mais rigorosos, são de 

extrema importância para nortear políticas públicas brasileiras.  

Um dos grandes desafios do Ministério de Educação tem sido garantir o acesso e 

a permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

altas habilidades ou superdotação nas classes comuns do ensino regular (BRASIL, 
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2011). Dessa maneira, a escola configura-se como espaço favorável para a identificação 

de fatores educacionais e psicossociais que podem interferir no desempenho acadêmico 

e desenvolvimento dos alunos com indicadores de deficiências.  

Assim, a presente tese de Doutorado foi concebida a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar como parte do Estudo Epidemiológico de Saúde Mental do Escolar 

Brasileiro (EESMEB), que conta com um amplo banco de dados, incluindo uma coleta 

sobre o risco de deficiências. O EESMEB é parte de um projeto mais amplo iniciado em 

2009 intitulado Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e 

Adolescentes (INPD), liderado pelo Prof. Dr. Eurípedes Miguel do Departamento de 

Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Esse projeto faz parte de um dos 35 centros 

de excelência do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que é conduzido pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) por meio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em parceria com a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). O INPD engloba 16 projetos de 

pesquisa com o envolvimento de dezenas de universidades nacionais e internacionais 

(http://inpd.org.br/).  

O EESMEB tem como Investigadores Principais, Cristiane Silvestre de Paula e 

Jair de Jesus Mari e conta com a colaboração de pesquisadores de quatro universidades 

brasileiras, o Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e os Departamentos de Psiquiatria da 

Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trata-se 

de um dos primeiros estudos epidemiológico nacionais a investigar a prevalência de 

indicadores de risco de deficiências entre crianças e adolescentes em uma amostra de 

1.674 estudantes matriculados em escolas públicas municipais de quatro cidades 

pertencentes a quatro regiões brasileiras. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

______________________________________________________ 
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Compreende-se que deficiência é um conceito em evolução e é resultado da 

interação entre a deficiência de uma pessoa e obstáculos, como: barreiras físicas e 

atitudes predominantes que impedem a plena participação da pessoa na sociedade. Para 

facilitar o entendimento, na presente tese de Doutorado, será utilizada a expressão 

‗indicadores de risco de deficiência‘ para fazer referência à identificação de sinais que 

podem estar associadas a fatores de risco de deficiência intelectual, visual, motora e 

auditiva, que, por sua vez, constituem um dos objetivos desta investigação. Portanto, o 

presente estudo priorizou a identificação do risco de deficiência em 

crianças/adolescentes por meio de instrumento de rastreio, além de descrever alguns dos 

principais fatores de risco e variáveis que podem estar associadas a diferentes 

indicadores desses riscos. 

A seguir, breves considerações serão feitas sobre os quatro tipos de risco de 

deficiências priorizados neste estudo.  

 

2.1. Tipos de deficiências, etiologias, prevalência, fatores psicossociais e 

educacionais 

 

2.1.1. Deficiência Intelectual  

Dentre as várias definições existentes, a presente tese adotou aquela que 

descreve a Deficiência Intelectual (DI), também conhecida como transtorno do 

desenvolvimento intelectual, com início no período do desenvolvimento e que inclui 

tanto déficits funcionais quanto adaptativos nos domínios conceitual, social e prático 

(APA, 2014). 

O diagnóstico da DI é feito pela Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª revisão, 1993 (CID-10), que utiliza o 
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termo ―Retardo Mental‖ para se referir à DI (WHO, 1996). A determinação em níveis 

leve, moderado, grave e profundo é baseada no quociente de inteligência (QI). A 

próxima edição dessa Classificação (CID-11), provavelmente, adotará o termo 

―Transtorno do Desenvolvimento Intelectual‖ (APA, 2014). 

 A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

(Organização Mundial da Saúde, 2001) complementa a definição da CID-10, na medida 

em que incorpora o conceito de deficiência ao de adaptação funcional. Nesse contexto, a 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) a define como 

―limitações tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo‖ 

(AAIDD, 2010). 

Outra classificação aceita para o diagnóstico de Deficiência Intelectual em 

pesquisas, definição de amostras e classificação de subgrupos de pacientes é a do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), que estabelece três 

critérios a serem preenchidos para o diagnóstico da deficiência intelectual, a saber:  

A) Déficits em funções intelectuais como: raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem 

pela experiência, confirmados tanto pela avaliação clínica quanto pelos testes de 

inteligência padronizados e individualizados; 

B) Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de 

desenvolvimento e socioculturais em relação a independência pessoal e 

responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits adaptativos limitam o 

funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como: comunicação, participação 

social e vida independente em múltiplos ambientes (casa, escola, local de trabalho e 

comunidade); 

C) Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento.  
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Além disso, a APA destaca que os vários níveis de gravidade (leve, moderada, 

grave e profunda) são definidos com base no funcionamento adaptativo e não em 

escores de QI, pois, é o que determina o nível de apoio necessário (APA, 2014). 

As etiologias da DI são variadas, de acordo com a AAIDD. A compreensão das 

causas se concentra nos tipos de fatores de risco (biológicos, sociais, comportamentais e 

educacionais) e tempo de exposição (pré-natal, perinatal e pós-natal) para esses fatores 

(AAIDD, 2010). 

A prevalência total da DI na população geral é de cerca de 1% com variações em 

decorrência da idade, já a prevalência de deficiência intelectual grave é de cerca de 6 

por 1.000 habitantes (APA, 2014). É importante frisar que a prevalência depende de 

cada contexto e das condições de cada população. 

Assim, em um estudo de meta-análise incluindo 52 estudos de prevalência da 

deficiência intelectual, sendo que mais da metade (29) eram de países de alta renda e 

dois terços (35) conduzidos em populações de crianças e adolescentes, verificou-se uma 

prevalência geral de deficiência intelectual de 10,37/1000 habitantes (IC 95% 9,55-

11,18 por 1.000 habitantes). Nos países de baixa renda, a prevalência/população foi 

16,41/1.000 (IC 95%: 11,14-21,68) (MAULIK et al., 2011). 

O aumento do risco de transtornos psiquiátricos, tais como: ansiedade, depressão 

e Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em crianças e 

adolescentes com deficiência intelectual tem sido descrito na literatura (SHEA, 2006; 

EMERSON, 2003; STROMME; DISETH, 2000).  

Os transtornos psiquiátricos e deficiência intelectual são considerados problemas 

de saúde pública. Há evidências de que a comorbidade entre essas condições aumenta 

substancialmente o grau de severidade da DI (EINFELD et al., 2011). Alguns autores 

centram suas pesquisas em transtornos específicos como a ansiedade (WHITE et al., 
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2005; REARDON et al., 2015), outros em depressão (ESBENSEN; BENSON, 2005, 

2006) e ainda aqueles que focam no TDAH (EMERSON et al., 2010; DEKKER et al., 

2002). Diante disso, nota-se que vários estudos têm investigado essa comorbidade para 

tentar compreender seu impacto na vida de pessoas com DI (IMRAM et al., 2015; 

LEHOTKAY et al., 2009; COOPER et al., 2007). 

Portanto, é essencial a identificação de transtornos psiquiátricos em crianças e 

adolescentes com DI, especificamente: ansiedade, depressão e TDAH; a partir disso é 

possível direcionar o tratamento e assim evitar as consequências negativas desses 

transtornos no âmbito educacional, tais como: faltas constantes à escola que levam 

futuramente à evasão escolar e baixo desempenho acadêmico que pode ocasionar a 

repetência e consequente fracasso na escola (ASBAHR, 2004). 

Uma característica marcante da DI é o prejuízo nas funções cognitivas que, de 

certa forma, poderá restringir a aquisição dos conhecimentos que são sistematizados na 

escola. Geralmente, alunos com DI têm dificuldades de aprender informações abstratas, 

e, por esse motivo, metodologias educacionais que adotam orientações concretas e 

objetivas têm sido utilizadas na prática pedagógica de professores e profissionais que 

realizam intervenções com esses alunos (MIRZAMANI et al., 2011).  

O uso de tecnologias de apoio tem sido recomendado como forma de 

proporcionar ao aluno com DI interação em diferentes domínios, reduzindo a diferença 

entre a capacidade do estudante e as exigências do contexto no qual se insere 

(WEHMEYER et al., 2014).  

É importante salientar que, diante das comorbidades de transtornos psiquiátricos 

em crianças e adolescentes com indicadores de DI, devem ser consideradas suas 

necessidades terapêuticas priorizando adaptações que visem melhorar a qualidade das 

intervenções ofertadas a essa população.  
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2.1.2 Deficiência Visual 

Os termos cegueira e visão subnormal são definidos segundo a CID 10, que 

estabelece uma classificação com diferentes níveis de deficiência visual, de acordo com 

a acuidade visual (capacidade de definir detalhes) e o campo visual (a extensão do 

espaço visual que está preservada). Essa classificação foi escolhida por ser considerada 

útil tanto para fins legais quanto científicos (OMS, 1996). 

O Decreto 5.296, artigo 5º, define deficiência visual como: cegueira, na qual a 

acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 

ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 

condições anteriores (BRASIL, 2004).  

Globalmente, as principais causas de deficiência visual são os erros não 

corrigidos de refração e catarata, 43% e 33%, respectivamente. Outras causas apontadas 

são glaucoma, 2%, relacionada com a degeneração macular relacionada à idade, 

retinopatia diabética, tracoma e opacidade da córnea, em cerca de 1%. Entretanto, a 

literatura aponta alta proporção, por volta de 18%, de causas indeterminadas (WHO, 

2010). Entre as crianças e adolescentes, as principais causas são glaucoma congênito, 

retinopatia da prematuridade e toxoplasmose ocular congênita. Na população adulta, 

glaucoma, retinopatia diabética, atrofia do nervo ótico, retinose pigmentar e 

degeneração macular relacionada à idade (DMRI) são as principais causas da cegueira.  

Estimativas da OMS apontam que o número de pessoas com deficiência visual 

no mundo é de 285 milhões, sendo que 39 milhões são cegos e 246 milhões possuem 

baixa visão. De modo geral, 65% das pessoas com deficiência visual e especificamente, 

82% dos cegos estão na faixa etária de 50 anos ou mais (WHO, 2010). A organização 
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ressalta ainda que se houvesse um número maior de ações efetivas de prevenção e/ou 

tratamento, 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. 

A deficiência visual, assim como outras condições que podem afetar 

consideravelmente o neurodesenvolvimento (Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual, 

Epilepsia e Surdez) são preocupações de saúde pública. No caso específico das 

deficiências sensoriais, os primeiros sinais dessas condições são eminentemente clínicos 

demandando do cuidador e dos profissionais primários de saúde atenção especial para a 

detecção precoce desses sinais, diferentemente, por exemplo, de outras condições como 

a paralisia cerebral. No México, pesquisadores alertam para a necessidade de estudos 

epidemiológicos que estabeleçam taxas de prevalência da deficiência visual para que se 

possam elaborar ações preventivas, interventivas e de reabilitação para essa população 

(POBLANO et al., 2009). 

O impacto da comorbidade de depressão e ansiedade em pessoas com 

deficiência visual tem sido relatado, especificamente naquelas com doença ocular 

crônica, degeneração macular, e glaucoma (AUGUSTIN et al., 2007). Assim, conhecer 

e compreender a deficiência visual e o que ela pode acarretar ao desenvolvimento de 

crianças e adolescentes quando associada à depressão fornece importantes informações 

para o planejamento de ações preventivas e estratégias de intervenção precoce nessa 

população. 

Alguns sintomas são comuns e devem ser considerados como indicadores de 

deficiência visual: tensão ocular, dor de cabeça, fadiga e náusea. Devido ao estresse 

visual ocasionado, os alunos podem apresentar dificuldades na leitura e na escrita, 

gerando prejuízos no desempenho acadêmico (CRABTREE, 2011). É importante 

destacar que os professores compreendam o impacto deficiência visual no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes em relação à interação com os conteúdos e 
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tarefas escolares, já que, de modo geral, a deficiência visual limita a percepção de cores, 

distância, formas, figuras, expressões faciais, entre outros, devido ao limitado campo de 

alcance da visão. Isso sugere que as crianças e adolescentes com essa deficiência 

precisam de suporte para interpretar sinais no contexto social e educacional (TOLEDO, 

2010). Além disso, as dificuldades sentidas pelas crianças e adolescentes com 

deficiência visual podem variar e nem sempre são óbvias. 

Os tipos de apoio são definidos de acordo com cada especificidade da 

deficiência visual, a saber: (1) cegueira, isto é, perda total da visão ou pouquíssima 

capacidade de enxergar: as pessoas com esse déficit geralmente necessitam do Sistema 

Braille como meio de suporte à leitura e a escrita. (2) baixa visão ou visão subnormal, 

isto é, comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo após tratamento ou 

correção: as pessoas com baixa visão podem ler textos impressos ampliados ou com uso 

de recursos óticos especiais (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL, 2015). 

A tecnologia assistiva tem sido utilizada como recurso que promove a interação 

entre pessoas com deficiência com as exigências do mundo exterior, ajudando a ampliar 

suas habilidades funcionais (BERSCH, 2008). No caso específico de alunos com 

deficiência visual, dependendo da necessidade identificada, podem ser utilizados 

diferentes recursos como: softwares, equipamentos para comunicação alternativa, 

auxílios visuais, material em relevo, entre outros. Entretanto, avaliações constantes 

realizadas por profissionais de diferentes áreas são necessárias para verificar a 

adaptação do aluno ao recurso ou utilização de novos equipamentos. 
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2.1.3 Deficiência Motora 

A deficiência motora compreende uma falha na função, principalmente dos 

membros superiores e inferiores, sendo incluídos neste grupo, o transtorno do 

desenvolvimento da coordenação, alterações funcionais motoras decorrentes de lesão do 

sistema nervoso e principalmente a alteração do tônus muscular (hipertonia, hipotonia, 

atividades tônicas reflexas, movimentos involuntários, entre outros), assim como atrasos 

para atingir os marcos motores do desenvolvimento (BRASIL, 2006). 

Para efeitos legais, o Decreto 5.294/04 considera deficiência física/motora como 

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 

o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de: paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções (BRASIL, 2004).  

Vale destacar que diferentes etiologias podem estar relacionadas à deficiência 

motora, sendo classificadas em três grupos: (a) hereditária: quando resulta de doenças 

transmitidas por genes, podendo manifestar-se desde o nascimento, ou aparecer 

posteriormente; (b) congênita: quando existe no indivíduo ao nascer e, mais 

comumente, antes de nascer, isto é, durante a fase intrauterina; (c) adquirida: quando 

ocorre depois do nascimento, em virtude de infecções, traumatismos, intoxicações 

(BRASIL, 2006). 

Cerca de 190 milhões de pessoas no mundo apresentam deficiência de 

desenvolvimento grave (3,8%), entre essas condições encontra-se a tetrapegia ou 

quadripegia (paralisia que afeta todas as quatro extremidades, superiores e inferiores, 
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juntamente à musculatura do tronco) (WHO, 2005). Segundo a APA, a prevalência de 

dificuldades motoras em crianças e adolescentes varia de 6% a 8% (APA, 1995). 

A identificação de indicadores de deficiência motora associados à comorbidade 

é importante para nortear ações em programas de intervenção precoce. Estudo de 

revisão constatou que o prejuízo motor em crianças e adolescentes com dislexia é de 

50% (HUC-CHABROLLE et al., 2010). A frequência do transtorno do 

desenvolvimento da coordenação variou de 10,3% a 26% dos disléxicos (GAGLIANO 

et al., 2007). 

Devido aos prejuízos na função e na estrutura do corpo, a participação de 

crianças e adolescentes com deficiência motora no ambiente escolar tem sido menor 

quando comparada àquelas sem essas condições (LAW et al., 2007; SCHENKER et al., 

2006; GHEDINI et al., 2010). Grande parte da literatura tem se dedicado a estudar o 

nível de participação em atividades escolares de alunos com deficiência motora, assim 

como a estrutura e a função do corpo, conjuntamente com fatores ambientais que 

interferem na participação e, consequentemente, no rendimento acadêmico desses 

alunos (SCHENKER et. al. 2006). 

O aluno com deficiência motora, geralmente, não apresenta défices cognitivos, 

mas para ter acesso aos conteúdos escolares e interagir com o ambiente educacional é 

necessário promover algumas adaptações relacionadas à sua locomoção, comunicação e 

aprendizagem (BRASIL, 2006). Nesse caso, atendimentos realizados por equipes 

interdisciplinares de profissionais poderão avaliar o grau de severidade da deficiência 

motora com o intuito de providenciar serviços especializados de atendimento, caso 

necessário, além de recursos de tecnologia assistiva que possam contribuir para a 

inclusão desse aluno na classe comum do ensino regular. 
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2.1.4 Deficiência Auditiva 

A OMS define a deficiência auditiva como perda de audição permanente no 

melhor ouvido com uma média de frequências maiores de: 0,5, 1, 2 e 4 kilohertz (kHz) - 

de mais de 40 decibéis (dB) em adultos e 30 dB em crianças (WHO, 2012). 

O Decreto 5.626 considera em seu 2º artigo que a pessoa surda é aquela que, por 

ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências 

visuais, manifestando sua cultura geralmente pelo uso de línguas de sinais. No Brasil foi 

oficializada a Língua Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2005). 

Em 1985, quando a prevalência global de deficiência auditiva foi estimada pela 

primeira vez, 42 milhões de pessoas foram classificadas nessa condição, o que 

representa 0,9% da população mundial (SMITH, 2003). Em 1995, o número estimado 

mais do que dobrou, passando a ser de 120 milhões, ou seja 2,1% da população 

mundial, sendo aproximadamente 70 milhões de adultos e 8 milhões de crianças e 

adolescentes, e grande parte do total está concentrada em países em desenvolvimento 

(SMITH, 2003; SMITH, 2001). Estimativas globais mais recentes, de 2011, revelam 

taxas ainda mais altas, apontando que 360 milhões de pessoas devem apresentar 

deficiência auditiva, sendo que, entre elas, aproximadamente 32 milhões são crianças ou 

adolescentes com menos de 15 anos e 7,5 milhões com até de cinco anos de idade 

(WHO, 2012). 

Recentemente, o grupo The Global Burden formado por peritos em doenças 

relacionadas à perda auditiva propôs uma classificação que altera o limiar de perda 

auditiva de 40 (db) para 35 (db) para todas as faixas etárias, igualando perda auditiva 

unilateral (perda em um dos ouvidos) e bilateral (perda nos dois ouvidos) (STEVENS et 

al., 2013). De acordo com essa classificação, cerca de cerca 538 milhões de pessoas 

com mais de 5 anos no mundo têm perda auditiva. 
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Assim como no caso de outras deficiências, as etiologias da deficiência auditiva 

são variadas, incluindo desde infecções congênitas a fatores hereditários. Entre as 

causas mais frequentes da perda de audição estão as infecções, tais como a meningite e 

a otite média, a exposição ao ruído excessivo e o envelhecimento; também se ressalta o 

uso de medicamentos ototóxicos ou a exposição a produtos químicos ototóxicos (WHO, 

2012). Infecções crônicas do ouvido (por exemplo, otite média crônica) são uma grande 

preocupação, especialmente em países de baixa e média renda. Segundo alguns autores, 

a otite média crônica é considerada a principal causa de perda auditiva ligeira e 

moderada entre as crianças e pode levar a complicações e até risco de morte (ACUIN, 

2004).  

De acordo com a Assembleia Mundial de Saúde, inúmeras são as causas da 

deficiência auditiva, tais como: caxumba, rubéola, meningite, otites, uso de 

medicamentos ototóxicos e exposição prejudicial prolongada e excessiva a ruído no 

local de trabalho/lazer, entre outros (OLUSANYA et al., 2014). Entretanto, ressalta-se 

que a maioria dessas causas poderia ser evitada por meio da adoção de ações de saúde 

preventiva. Nesse sentido, o rastreio da deficiência auditiva na escola é oportuno e deve 

ser considerado, podendo ser viabilizado por meio de parcerias intersetoriais entre a 

educação e saúde.  

A saúde mental de crianças e adolescentes com deficiência auditiva é uma 

preocupação no que se refere a problemas emocionais decorrentes da falta de 

comunicação, que pode gerar estresse na interação com os pares. Caso haja 

comorbidade com deficiência intelectual, os riscos podem se tornar mais evidentes na 

relação com a família e com o sistema de ensino (STEVENSON et al., 2010). 

A violência doméstica é um fator psicossocial que pode impactar no 

desenvolvimento de crianças com deficiência auditiva (JONES et al., 2012), portanto, 
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ações de vigilância e acompanhamento ajudam a detectar essa situação e providenciam 

apoio às famílias. 

A identificação, o tratamento e a prevenção eficaz reduzem o impacto da 

deficiência auditiva grave e têm sido ações prioritárias nos objetivos de 

desenvolvimento do milênio, visando reduzir as consequências no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes com esses indicadores (OLUSANYA et al., 2006). Sabe-se que 

a reabilitação eficaz de uma criança com deficiência auditiva é complexa, especialmente 

em países de baixa e média renda, nos quais os recursos são escassos para o 

investimento em tecnologias de assistência a essa população, como: aparelhos auditivos 

ou implantes cocleares, ou ainda, suporte educacional especializado.  

As dificuldades educacionais de alunos com deficiência auditiva estão centradas 

na comunicação. De modo geral, crianças e adolescentes com essa condição não 

apresentam déficits cognitivos e suas competências se baseiam na interação com o 

professor por meio da Língua Brasileira de Sinais – Libras (CAPOVILLA; 

CAPOVILLA, 2007) ou da leitura labial ou orofacial. Nota-se que essas competências, 

quando bem exploradas pelos professores, podem favorecer a aquisição de conteúdos e 

dar suporte no processo de aprendizagem a alunos com essa condição.  
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2.2. A importância da identificação de indicadores de risco de deficiências em crianças 

e adolescentes por meio de instrumentos de rastreio 

 

O processo de rastreamento de risco de deficiências requer uma ampla 

compreensão do desenvolvimento, com ênfase também nos contextos ambientais. 

Assim, na perspectiva ecológica (BROFENBRENNER; CECI, 1994), o 

desenvolvimento pode ser definido como um conjunto de processos por meio dos quais 

as pessoas e o ambiente interagem para produzir continuidade e mudança nas 

características da pessoa no decurso da vida. Segundo esse modelo teórico, as interações 

acontecem progressivamente, caracterizando-se por níveis dinâmicos e inter-

relacionados, a saber: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo. Portanto, tais 

interações desempenham papel ativo na vida do ser humano desde a sua concepção até a 

sua morte. 

 O surgimento de sinais de problemas no desenvolvimento se dá comumente na 

infância, por isso, ela é considerada uma fase adequada para a investigação mediante 

certos procedimentos, tais como: monitoramento, triagem e avaliação, os quais 

constituem etapas essenciais da atenção primária à saúde da criança e são necessários 

para a vigilância do desenvolvimento (OPAS, 2005).  

Durante os três primeiros anos de vida, de modo geral, as crianças podem estar 

em alguma situação de risco ao seu desenvolvimento e, com isso, têm a necessidade de 

serviços de intervenção precoce. Por esse motivo, a vigilância do desenvolvimento 

constitui uma ação preventiva, e compreende atividades relacionadas à promoção do 

desenvolvimento típico e à identificação de problemas inerentes à atenção primária à 

saúde da criança (RATIS et al., 2004). 

Já a adolescência se refere ao tempo de desenvolvimento de que o indivíduo 

necessita para atingir as habilidades e atributos necessários para tornar-se um adulto 
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produtivo e reprodutivo. Nesse sentido, quase todas as culturas reconhecem essa fase da 

vida em que a sociedade estabelece as capacidades emergentes dos jovens e isso varia 

consideravelmente de acordo com a cultura e contexto, sendo, portanto, quase universal 

que a adolescência representa a passagem da infância para a idade adulta (WHO, 2007). 

Assim, a adolescência é considerada um tempo de oportunidades, que requer atenção 

especial, dada a presença de vulnerabilidades e comportamentos associados a riscos que 

podem ter consequências posteriores para a saúde e bem-estar dos jovens.  

Em alguns casos, a identificação de risco de indicadores de deficiências na 

infância e na adolescência é feita a partir da entrada no sistema educacional ou de saúde. 

Devido à barreira de acesso a esses serviços em países de baixa renda, principalmente 

de saúde e de educação infantil, essa identificação nem sempre ocorre. 

No Brasil, uma das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde, a partir de 

1984, visando incrementar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde na atenção à 

criança, foi a de priorizar cinco ações básicas de saúde: (i) promoção do aleitamento 

materno; (ii) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; (iii) imunizações; 

(iv) prevenção e controle das doenças diarreicas; e (v) prevenção das infecções 

respiratórias agudas. Tais ações devem constituir o centro da atenção a ser prestada em 

toda a rede básica de serviços de saúde. Diante disso, o Ministério da Saúde estabeleceu 

normas técnicas, definiu instrumentos operacionais e promoveu a capacitação de 

recursos humanos (BRASIL, 2002).  

Paralelamente às ações governamentais, pesquisas científicas são necessárias 

para o estabelecimento de prevalência e identificacão de grupos de risco, de forma a 

contribuir para determinar a necessidade de serviços públicos a serem disponibilizados 

para uma dada população. Uma revisão da literatura no campo da prevalência das 

deficiências (MAULIK; DARMSTADT, 2007) constatou que a maioria dos estudos 
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epidemiológicos conduzidos em países em desenvolvimento acaba por não trazer dados 

confiáveis e comparáveis sobre o assunto, por: (i) não apresentarem rigor metodológico; 

(ii) utilizarem definições muito diversas para definir as deficiências; e/ou (iii) usarem 

diferentes instrumentos para detectar essas condições. 

Frente a isso, um dos desafios para realização de estudos epidemiologicos de alta 

qualidade e que sejam comparáveis com a literatura internacional, é recomendável o uso 

de questionários estruturados e validados. Por outro lado, nota-se que instrumentos 

elaborados para serem usados em países de alta renda não devem ser aplicados 

indiscriminadamente em outros contextos socioculturais (MAULIK; DARMSTAD, 

2007). Por isso, no contexto da prevenção, o Ten Questions Questionnaire (TQQ) tem 

sido um dos mais utilizados em estudos epidemiológicos ao redor do mundo.  

O TQQ é um questionário estruturado breve, desenvolvido para ser utilizado no 

rastreamento de risco de deficiência na infância em países de média e baixa renda. Entre 

suas vantagens, estão o fato de ser de fácil aplicação, fácil compreensão e baixo custo, 

permitindo aplicação em larga escala a pais/cuidadores por equipes multidisciplinares. 

O Quadro 1 apresenta uma síntese dos principais estudos que utilizaram o TQQ para 

detectar o risco de deficiência na infância. 
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Quadro 1. Principais estudos epidemiológicos que utilizaram o instrumento Ten Questions Questionnaire 

Referência Objetivos Amostra Resultados e discussão 

Stein, Z.; Dukin, M.; Belmont, 

L (1987) 

Investigar a grave deficiência intelectual em 

oito países em desenvolvimento. 

1.000 crianças de 3 a 

9 anos 

O método de sondagem do TQQ auxilia no planejamento, implementação e 

avaliação de estratégias preventivas para deficiência de infância em países 

em desenvolvimento. 

Zaman, S.; Khan, N. Z.; Islam, 

S.; Banu, S.; Dixit, S.; Shrout, 

P.; Dukin, M. (1990) 

Examinar a validade do TQQ para rastrear a 

deficiência global, por gênero e idade da 

criança. 

2.500 crianças de 2 a 

9 anos. 

O valor preditivo positivo para grave deficiência foi de 22%, mas há 

suspeitas de que 70% das crianças com resultado falso positivo tinham 

deficiência leve ou outras condições (infecções do ouvido). 

Thorburn, M.; Desai, P.; Paul, 

T. J.; Malcolm, L.; Dukin, M.; 

Davidson, L.; (1992) 

Testar a validade do instrumento de rastreio 

TQQ para detectar diferentes níveis de seis 

tipos de deficiências. 

5.478 crianças de 2 a 

9 anos. 

A especificidade foi boa, mas a taxa de falsos positivos de 74% foi 

inaceitável. 

Milaat, W. A.; Ghabrah, T. M.; 

Albar, H. M. S.; Abalkhail, B. 

A..; Kordy, M. N. (2001) 

Identificar a prevalência de deficiência em 

crianças e adolescentes da zona oriental de 

Jeddah. 

3.500 crianças e 

adolescentes de 0 a 15 

anos. 

Um total de 137 casos de deficiência foram detectados com uma taxa de 

prevalência pontual de 36,7 por 1000 crianças/adolescentes. 

Muga, E. (2003) Comparar a precisão e a utilidade prática dos 

questionários TQQ e EARC entre os 2-9 anos 

de idade em uma amostra comunitária. 

399 crianças de 2 a 9 

anos. 

O TQQ detecta problemas que são de grande preocupação para as famílias. 

Serviços EARC é um processo de medição do grau de deficiência em 

crianças. 

Mung’ala-Odera, V.; Meehan, 

R.; Njuguna, P.; Mturi, N.; KJ 

Alcock, K. J.; Newton, C.R. J. 

C. (2004) 

Estimar a prevalência e os fatores de risco 

investigados para comprometimento 

neurológico em crianças que vivem em uma 

área rural no Quênia/África. 

10.218 crianças de 6 a 

9 anos. 

Os domínios mais comuns afetados foram epilepsia (41/1000), cognição 

(31/1000), e audição (14/1000). Deficiência motora (5/1000) e visual 

(2/1000) foram menos comuns.  

Singhi, P.; Kimar, M.; Malhi, 

P.; Kumar, R. (2007) 

Verificar a sua utilidade do TQQ na detecção 

de deficiências. 

1.763 crianças com 

idade entre 2 e 9 anos. 

A sensibilidade do TQQ para incapacidade significativa foi de 100%; o 

valor preditivo positivo foi de 50% e foi maior para os meninos do que 

para meninas. O TQQ é um instrumento sensível para a detecção de 

deficiências significativas entre crianças 2-9 anos de idade. 

 

Gottlieb, C. A.; Maenner, M. 

J.; Cappa, C.; Durkin, M. S. 

(2009) 

Estimar a prevalência de crianças que tiveram 

triagem positiva para risco de deficiência em 

países de baixa e média renda. Avaliar a 

associação entre resultados positivos do 

rastreio de deficiência e variáveis 

nutricionais, exposição a atividades de 

aprendizagem precoce e frequência escolar. 

191.199 crianças na 

faixa etária de 2 a 9 

anos de 18 países de 

baixa e média renda. 

A prevalência de deficiência foi de 23% (variando de 3%, no Uzbequistão, 

a 48%, na República Centro-Africana) em crianças de 2 a 9 anos, nos 18 

países participantes. Em 8 dos 18 países, as crianças não tinham recebido 

suplementação de vitamina A. Em 5 dos 10 países, as crianças 

preencheram os critérios para nanismo ou estavam abaixo do peso. Em 5 

dos 15 países avaliados, as crianças tinham baixa estatura, e em 7 dos 15 

países, as crianças estavam abaixo do peso. Em 8 dos 18 países, as crianças 

participavam de algumas atividades de aprendizagem precoce. Em 8 dos 18 

países, as crianças que não frequentavam a escola tiveram mais chances de 

ter rastreio positivo para deficiência. 

Kawakatsu, Y.; Kaneko, S.; 

Karama, M.; Honda, S. 

(2012) 

Avaliar a prevalência de deficiências 

neurológicas e fatores de risco em crianças de 

6 a 9 no Quênia. 

6.362 crianças de 6 a 

9 anos. 

A prevalência foi estimada em 29/1.000. Entre os tipos de deficiências, 

comprometimento cognitivo foi o mais comum (24/1.000), seguido por 

deficiência física (5/1.000) 
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Além dos estudos que utilizaram o TQQ para investigar o risco de deficiências 

em crianças e adolescentes, pesquisas foram conduzidas utilizando outros instrumentos 

para rastrear esse risco na infância. 

 Um estudo realizado no norte do Reino Unido utilizou quatro questões-chave 

para identificar risco de deficiência grave em 105 crianças com 2 anos de idade. Essas 

questões buscam detectar deficiências nas áreas: (a) motora (a criança pode dar cinco 

passos sozinha, sem ajuda ou segurando em alguma coisa?); (b) desenvolvimento 

cognitivo (você acha que a criança está se comportando como uma criança que tem 

menos de 1 ano de idade?); (c) visão (você diria que a criança vê muito pouco ou de 

modo nenhum?); (d) audição (você diria que a criança tem deficiência auditiva severa 

ou tem alguma dificuldade de audição e precisa de aparelho para audição?). Os 

resultados desse estudo revelaram que as quatro questões tinham sensibilidade de 56 a 

61 e especificidade de 430 de 437 (98,4%). As quatro questões foram incluídas nas 

informações registradas na rotina do sistema de informação de saúde infantil aos 2 anos 

de idade, e podem ser utilizadas como modo de controle da taxa de deficiência grave na 

infância (FOOKS, 1999). 

Outro estudo, realizado nos Estados Unidos, utilizou o instrumento Children 

With Special Health Care Needs (CSHCN) para o rastreio de 1.457 crianças e 

adolescentes de 34 escolas: 10 escolas do ensino médio, 23 escolas do ensino 

fundamental e uma escola de educação infantil. O objetivo foi verificar os cuidados 

especiais de saúde dessa amostra buscando associações com os resultados das 

avaliações escolares desses estudantes. O CSHCN é composto de 5 questões: (1) precisa 

ou usa cuidados médicos, serviços de saúde mental ou educacionais mais do que é 

habitual para a maioria crianças da mesma idade; (2) atualmente precisa ou usa 

medicamento prescrito por um médico, além das vitaminas; (3) é limitada em sua 
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capacidade de fazer as coisas quando comparada a crianças da mesma idade; (4) precisa 

ou recebe terapia especial, como: física, ocupacional, terapia da fala; (5) tem qualquer 

tipo de problema emocional, de desenvolvimento, ou comportamental para o qual ele(a) 

precisa de tratamento ou aconselhamento (FORREST et al., 2011).  

No Quênia, um estudo utilizou a Avaliação Educacional e Centros de Recursos 

(EARC), a qual permite a identificação do tipo de escola mais adequado para crianças e 

adolescentes na faixa etária de 0-16 anos. A EARC é utilizada para avaliar se a criança 

deve frequentar uma escola especial ou uma escola regular. Essa avaliação pressupõe 

que a criança apresente, voluntária ou involuntariamente, algum comportamento que 

possa ser observado ou gravado. Em seguida, ele é comparado com o comportamento de 

uma criança de mesma idade sem deficiência para determinar sua classificação como 

normal, desviante ou atrasado (MUGA, 2001). 

Assim, é pertinente conhecer diferentes variáveis que podem estar inseridas no 

contexto ambiental e educacional de crianças/adolescentes com diferentes indicadores 

de risco de deficiências para elaborar estratégias de apoio que atendam às suas 

especificidades e também às necessidades de suas famílias. 

 

2.3. Principais fatores de risco e variáveis do estudo que podem estar associados aos 

indicadores de risco de deficiências em crianças e adolescentes 

 

Devido às constantes mudanças na sociedade, a compreensão dos diferentes 

fatores de risco que podem interferir no processo de desenvolvimento infantil e na 

sobrevivência da criança tem sido alvo constante de preocupação de organismos 

internacionais e de profissionais das áreas da educação, humanidades e da saúde. 

Entretanto, apesar do crescente interesse no desenvolvimento da criança, na sua vida 

familiar e nos aspectos socioeconômicos, a investigação do risco de deficiências na 
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infância ainda é considerada insuficiente, especialmente nos países de baixa e média 

renda (MAULIK et. al., 2007). 

Fatores de risco têm sido definidos como condições/variáveis que, quando 

presentes, se associam ao aumento da probabilidade/risco de ocorrência de um 

determinado desfecho, como por exemplo, problemas físicos, sociais ou emocionais 

(KAZDIN et al., 1997; POLETTO et al., 2009).  

Quatro abordagens diferentes têm sido utilizadas para conceituar os fatores de 

risco para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A primeira delas divide os 

fatores de risco em biológicos e psicossociais, como foi feito na série Lancet ―O 

desenvolvimento da criança nos países em desenvolvimento” (WALKER et al., 2007). 

A segunda considera os fatores de risco numa perspectiva categórica, como o 

Projeto de Prioridades ao Controle de Doenças (DCPP) em países em desenvolvimento 

(JAMISON et al., 2006), e relaciona riscos para a aprendizagem e deficiências do 

desenvolvimento, categorizados como: genéticos, multifatoriais (genéticos e 

nutricionais), infecções, exposições a agentes tóxicos, problemas de saúde maternos, 

complicações perinatais (tais como lesões cerebrais associadas com o nascimento 

prematuro ou asfixia ao nascer), lesões, desvantagem econômica e social e privação 

cognitiva, além de causas desconhecidas. 

A terceira abordagem fornece uma visão abrangente dos fatores de risco para o 

desenvolvimento da criança e pode ser encontrada nas orientações do Bright Futures 

segundo o Conselho da Criança com Deficiência (CCD, 2006). Nesse documento, os 

fatores de risco são agrupados em um modelo, no qual os riscos estão relacionados com 

a criança, família e a comunidade. 

Por fim, a quarta abordagem é a do ciclo de vida em desenvolvimento e a 

compreensão dos fatores que tem sido usada para orientar os esforços dos países de 
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baixa e média renda para prevenir distúrbios do desenvolvimento. A abordagem do 

ciclo de vida fornece um mapeamento de fatores de risco em ordem cronológica, desde 

antes da concepção até a idade adulta, a paternidade e a próxima geração. Ela incorpora 

quatro conceitos-chave: (1) fatores de risco e proteção que coexistem ao longo da vida e 

respectivamente prejudicam ou ajudam as crianças a desenvolver todo o seu potencial; 

(2) fatores que colocam a sobrevivência das crianças em situação de risco também são 

riscos muitas vezes para o desenvolvimento de qualidade inferior; (3) em geral, os 

fatores de risco não ocorrem isoladamente e o número acumulado, duração e gravidade 

dos mesmos (ou adequação dos fatores de proteção) determinam o impacto final; (4) 

riscos afetam o desenvolvimento por meio de múltiplos indicadores complexos e 

categorizados, como biológico, psicossocial, nutricional, genético etc. (WHO, 2004). 

De forma, geral, estudos revelam que inúmeros fatores podem afetar o 

desenvolvimento de uma criança tais como: baixo peso ao nascer; prematuridade; 

infecções congênitas; alterações cromossômicas; situação de pobreza extrema, entre 

outras (LORDELO, 2002; CUNHA; MELO, 2008). Nesse sentido, os riscos ao 

desenvolvimento podem estar presentes na própria criança (componentes biológicos, 

temperamento e a própria sintomatologia), na família (história parental e dinâmica 

familiar) ou no ambiente (nível socioeconômico, suporte social, escolaridade e contexto 

cultural) (LEWIS et al., 1988). 

Evidências mostram que os meninos são mais propensos a apresentarem algum 

problema de desenvolvimento (RUTTER, 2006). Vale citar um estudo com amostra de 

1.763 crianças entre de 2 e 9 anos, que verificou a utilidade do Ten Questions 

Questionnaire (TQQ) em uma comunidade rural do norte da Índia, cujos resultados 

mostram números significativamente (5.1% - 3.4%) maiores de meninos com resultado 
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positivo em um dos itens do TQQ em comparação com os resultados das meninas 

(SINGHI et al., 2007).  

A violência doméstica contra pessoas com deficiência tem sido considerada um 

problema de saúde pública, embora, haja pouca evidência na associação de deficiência 

com abuso e negligência (BENEDICT et al., 1996; GOVINDSHENOY; SPENCER, 

2007). Por isso, ações de prevenção primária são extremamente importantes e devem ser 

centradas na vigilância, acompanhamento, identificação dos fatores de risco, avaliação e 

intervenção visando a proteção da população de crianças/adolescentes com essas 

condições. 

Uma das consequências constadas no contexto escolar, que pode estar associada 

às deficiências, é o baixo desempenho acadêmico (incluindo repetência). Um estudo 

realizado no Qatar com 15.000 estudantes entre 6 e 20 anos de 35 escolas públicas, 

revelou maiores índices de fracasso/repetência escolar e maiores prejuízos no progresso 

escolar de crianças e adolescentes com deficiência visual, esse foi o maior problema 

encontrado entre 23,5% das falhas dos escolares avaliados (KAMAL; BENER, 2009). 

Outro aspecto pertinente ao rendimento escolar foi encontrado em estudo realizado com 

1.457 crianças e adolescentes de 34 escolas de 3 distritos da costa oeste de Maryland 

(EUA) e da porção Sul da Virgínia (EUA), cujo objetivo foi examinar associações entre 

necessidade de cuidados especiais de saúde e resultados escolares. Os achados desse 

estudo permitiram concluir que crianças e adolescentes com deficiências possuíam 

maiores chances de apresentar baixo desempenho acadêmico do que crianças sem essa 

condição (FORREST et al., 2011).  

No Brasil, o trabalho realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), teve o intuito de identificar os principais determinantes da repetência, ao longo 

do tempo, de maneira censitária, entre os estudantes do ensino fundamental (do 1º ao 9º 
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ano), tendo por base os microdados do Censo Escolar de 2007 até 2010. Os resultados 

mostram que há grande incidência de repetência entre os alunos com necessidades 

educacionais especiais (termo utilizado neste documento para se referir a alunos com 

deficiência). Para eles, a razão entre chances de repetência é até duas vezes maior do 

que para a alunos que não apresentam essa condição. Os dados sugerem que as 

instituições de ensino demonstram dificuldades em lidar com alunos com algum tipo de 

limitação no seu desenvolvimento, principalmente, quando incluídos nas classes 

comuns do ensino regular (OLIVEIRA; SOARES, 2012).  

A falta de informações sobre a deficiência na infância/adolescência prejudica o 

desenvolvimento de boas políticas e o provimento de serviços vitais. Neste caso, a 

triagem desses problemas constitui uma etapa rápida e fundamental à produção de 

evidências com vias a alocação de recursos que permitam o planejamento de programas 

e ações voltados à garantia de oportunidades de inclusão social, política e econômica de 

um país. A grande maioria das pesquisas sobre a saúde mental na infância/ adolescência 

tem sido conduzida em países de alta renda, tais como os Estados Unidos, Canadá, etc 

(PATEL et al., 2013). 

 Frente às questões até aqui levantadas e reconhecendo a importância desse 

campo de investigação, assim como a constatação de que há poucos estudos 

populacionais sobre rastreio de indicadores de risco de deficiências nas cidades e 

regiões investigadas na presente tese de doutorado com base nas diretrizes da 

epidemiologia, novos estudos brasileiros são importantes. Ao mesmo tempo, acredita-se 

que pesquisas na área são relevantes na medida em que podem colaborar para a 

implantação e implementação de programas de intervenção baseados em evidências, 

além de serviços de apoio específico para o aluno com deficiência no Brasil. Ao mesmo 

tempo que, poderá contribuir ainda com orientações às famílias, professores, gestores, 
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profissionais da área da educação, saúde e demais profissionais, além de, subsidiar as 

políticas atuais e futuras do país em um contexto interdisciplinar. 
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3. OBJETIVOS 

________________________________________________ 
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A presente tese de Doutorado teve como objetivos:  

(1) Estimar a taxa de indicadores de risco de deficiência global e de acordo com 

quatro tipos (intelectual, visual, motora e auditiva) numa amostra de escolares de 6 a 16 

anos de quatro municípios pertencentes a quatro regiões do Brasil;  

(2) Conhecer fatores educacionais e psicossociais dessa mesma amostra de 

crianças e adolescentes associados aos quatro tipos de indicadores de risco de 

deficiência. 
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4. MÉTODO 

_____________________________________________________ 
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Esta pesquisa tem um desenho de estudo de tipo seccional, caracterizado pela 

observação direta de determinada quantidade de indivíduos em uma única oportunidade, 

com emprego de método padronizado de coleta de dados, envolvendo instrumentos 

estruturados para a busca de evidências empíricas que comprovem ou refutem uma 

hipótese teórica inicial (KLEIN; BLOCK, 2002). 

 

4.1. Local da pesquisa 

O Brasil está entre os cinco maiores países do mundo e compreende cinco 

regiões heterogêneas, a saber: Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste, sendo que 

as áreas geográficas Sul e Sudeste são mais desenvolvidas e ricas. Esta investigação se 

constitui em um estudo multicêntrico, incluindo quatro cidades pertencentes a quatro 

das cinco regiões geográficas brasileiras. Cabe esclarecer que a região Sul foi excluída, 

porque a maioria dos estudos epidemiológicos no campo da psiquiatria foi realizada 

nesta região. É importante citar ainda que os dados do EESMEB se referem aos quatro 

municípios, cada um deles pertencendo às seguintes regiões do país: Itaitinga, Ceará 

(Nordeste), Goianira, Goiás (Centro Oeste), Caeté, Minas Gerais (Sudeste) e Rio Preto 

da Eva, Amazonas (Norte). 

Os critérios de inclusão definidos pelo EESMEB para a seleção desses 

municípios foram: 1) proximidade dos municípios com as capitais de cada estado; (2) 

tamanho populacional semelhante (aproximadamente 30 mil habitantes); (3) Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) semelhante à média geral dos municípios brasileiros, 

que é de 0.693 (IBGE, 2000)
1
. 

                                                           
1 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro, no ano de 2011, ocasião em que ocorreu a coleta de dados deste estudo, 

foi de 0,76, similar ao da América Latina / Região do Caribe e um pouco maior que a média mundial (0,69). A Organização das 

Nações Unidas divulga anualmente o IDH de 186 países e, com isso, oferece dados para uma definição mais ampla de bem-estar 
(http://hdr.undp.org/en/Estatísticas). O IDH é baseado em três indicadores: (i) educação (alfabetização e taxas de matrícula escolar); 

(ii) renda (PIB per capita); e (iii) a expectativa de vida. 
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4.2. Amostragem 

A população-alvo desta pesquisa foram crianças e adolescentes do 2º ao 6º ano 

do Ensino Fundamental I e II, matriculados em escolas públicas municipais brasileiras 

dos municípios supracitados (participantes do EESMEB). O principal objetivo foi o 

estabelecimento da prevalência de indicadores de risco de deficiências e possíveis 

associações entre fatores educacionais e psicossociais de crianças/adolescentes com 

esses indicadores de risco de deficiências intelectual, visual, auditiva e motora. O estudo 

mais amplo contou com uma amostra necessário para atingir os objetivos do EESMEB 

foi de 1.790 crianças/adolescentes. Prevendo certa perda de amostra, foram 

selecionados aleatoriamente 500 estudantes da escola por cidade, a partir de listas de 

matrícula, totalizando 2.000 indivíduos. A amostra final do estudo do EESMEB contou 

com 1.734 escolares de 6 a 16 anos de idade. Entretanto, para o presente estudo, foram 

analisados os dados de 1.674 escolares, os quais possuíam informações completas do 

instrumento Ten Questions Questionnaire para desfecho de indicadores de risco de 

deficiências em crianças/adolescentes. 

A lista de todos os estudantes do 2º ao 6º ano das escolas públicas dos quatro 

municípios foi adquirida a partir dos registros de matrícula de cada uma das Secretarias 

de Educação Municipais. Essa lista continha identificação da criança (nome, sexo, ano 

escolar e idade), nome do responsável, endereço e telefone. Com tais dados, foi feito um 

sorteio de estágio único de 500 crianças/adolescentes por município. Para garantir a 

aleatorização da amostra, não foram realizadas substituições, caso alguma família 

sorteada se recusasse a participar do estudo, não fosse localizada, ou faltasse repetidas 

vezes às entrevistas agendadas. Por outro lado, se o sujeito sorteado não preenchesse os 

critérios de inclusão, uma nova criança de mesmo sexo, da mesma escola e com idade  
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semelhante era escolhida para substituir. Foram incomuns os casos de substituição por 

não preenchimento dos critérios de inclusão, na grande maioria das vezes, isso se deu 

por erro de idade do registro das escolas.  

Em função dos investimentos do Ministério de Educação brasileiro na oferta da 

educação básica obrigatória, sabe-se que atualmente a grande maioria das crianças e 

adolescentes brasileiras entre 4 e 17 anos está matriculada em escolas (BRASIL, 2009), 

sendo que grande parte está em escolas públicas. Portanto, este estudo contribuirá para o 

levantamento de taxas de indicadores de risco de deficiências e evidências que poderão 

beneficiar a maior parte da população brasileira na faixa etária dos 6 aos 16 anos, sem 

deixar de levar em conta as diferenças regionais, tão importantes num país com as 

dimensões do Brasil.  

 

4.3. Procedimentos 

 

O estudo epidemiológico aqui proposto é considerado de grande complexidade, 

devido à abrangência da amostra e dos detalhes de logística envolvidos na coleta de 

dados. Por essa razão, foi contratada uma empresa especializada em pesquisa, a 

Multifocus, que, desde o início do estudo, participou do plano de amostragem e foi 

responsável pelo gerenciamento da coleta e armazenamento dos dados. Para garantir a 

qualidade dos dados coletados, os pesquisadores principais e duas auxiliares de pesquisa 

foram responsáveis pelo acompanhamento e supervisão das atividades em todas as 

etapas do estudo.  

O primeiro passo para o início da coleta de dados em cada município 

selecionado foi o agendamento de uma reunião pessoal entre os pesquisadores 

principais, os profissionais da Multifocus e o Secretário de Educação e Saúde 

Municipais. Nesse encontro, o estudo foi apresentado, buscando o apoio dos líderes 
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locais, sem o qual o estudo seria inviável. Todos os sorteados concordaram e deram 

apoio para a realização do estudo. Os profissionais das Secretarias Municipais de 

Educação auxiliaram a equipe de pesquisa no processo de sorteio dos participantes, na 

organização do espaço físico para os entrevistadores e, em alguns casos, no transporte 

das famílias, na sensibilização e esclarecimento de informações para os diretores 

escolares e pais. Os Secretários de Saúde contribuíram com a organização dos serviços 

existentes para que eles atendessem, da forma mais rápida possível, os casos mais 

graves identificados e encaminhados por esta pesquisa.  

Após a aprovação dos coordenadores locais, solicitou-se a lista dos alunos de 6 a 

16 anos, matriculados nas escolas públicas municipais. Devido à exigência do censo 

escolar, atualmente todas as Secretarias de Educação têm listas atualizadas dos 

estudantes matriculados. A partir dessa lista, foi feito o sorteio.  

A Secretária de Educação entrava em contato com os diretores das escolas de 

cada um dos 500 alunos sorteados e solicitava a participação da unidade no estudo. 

Posteriormente, a equipe de pesquisa fazia contato direto com os diretores das escolas 

participantes para apresentar da proposta, confirmar os dados da lista de alunos 

matriculados, explicar para as mães dos alunos os objetivos do projeto e informar sobre 

um possível contato pela equipe da Multifocus. 

Nenhuma escola sorteada se recusou a participar. Quando autorizado pelos 

diretores, foram afixados cartazes nas escolas informando sobre a realização do estudo. 

Concluída essa etapa, iniciou-se o agendamento da coleta de dados. O primeiro contato 

com cada uma das famílias foi, quando possível, por telefone. Nessa ocasião, elas foram 

convidadas a virem ao local da coleta de dados, no horário que melhor lhes conviesse. 

No dia da entrevista mães/responsáveis eram reembolsados pelo valor gasto com 
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transporte, recebiam uma Carta de Apresentação do estudo e assinavam um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, antes do início das entrevistas. 

Em cada município, a Multifocus alugou um imóvel com diversos cômodos na 

região central, onde eram realizadas as entrevistas com as mães e, concomitantemente, a 

aplicação dos instrumentos com as crianças e adolescentes. A psicóloga que 

entrevistava as mães/responsáveis não eram as mesmas que faziam a avaliação dos 

filhos, de modo a evitar a contaminação de dados. 

 

4.4. Instrumentos e variáveis  

 

O desfecho clínico de interesse do estudo foi a medida de indicadores de risco de 

deficiências obtida por meio do Ten Questions Questionnaire (TQQ).  

Para análise investigativa de fatores educacionais e psicossociais associados aos 

desfechos de indicadores de risco de deficiências, aglomerou-se todas as medidas em 

dois blocos: fatores educacionais (repetência escolar e desempenho acadêmico) e fatores 

psicossociais (sexo, idade, cidade, punição física, transtornos psiquiátricos). Cada um 

deles será descrito detalhadamente abaixo. 

 

(1) Ten Questions Questionnaire 

 

O Ten Questions Questionnaire (TQQ) foi desenvolvido por Lilian Belmont, 

médica psiquiatra do Instituto de Psiquiatria de Nova York, em 1981. O instrumento foi 

concebido como um método rápido e de baixo custo para o rastreio de risco de 

deficiência na infância (BELMONT, 1986) . Costuma ser usado em ambientes 

comunitários de países em desenvolvimento, nos quais a maioria das crianças com 
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deficiência nunca recebeu serviços profissionais. Posteriormente, sua sensibilidade para 

o rastreamento de risco de deficiência grave foi confirmada em um estudo com uma 

amostra de 1.000 crianças de 3 a 9 anos, oriundas de 8 países de baixa renda (STEIN et 

al., 1987). 

Trata-se de um questionário que deve ser aplicado aos pais ou cuidadores. É 

composto por 10 perguntas em forma de entrevista, e tem como ponto de corte um ou 

mais itens positivos. As perguntas são simples, devem ser respondidas com ―sim‖ ou 

―não‖ e concentram habilidades universais que as crianças normalmente adquirem em 

quaisquer contextos, o que evita vieses culturais específicos (DURKIN et al., 1995). Por 

isso, esse questionário tem sido muito utilizado para rastreamento em diversos países, 

principalmente em naqueles em desenvolvimento.  

Entre as dez perguntas do TQQ, cinco foram formuladas para detectar risco de 

deficiência intelectual (4, 7, 8, 9 e 10), duas (1 e 5) se relacionam com atraso ou déficit 

motor, duas (2 e 3) dizem respeito a dificuldades derivadas de déficit visual e auditivo, 

respectivamente, e uma (6) investiga ocorrência de crises convulsivas, rigidez e perda 

da consciência.  

O questionário de rastreamento TQQ é destinado à faixa etária de 2 a 9 anos, e 

tem sido considerado um instrumento de fácil aplicação e de baixo custo com o intuito 

de identificar casos de risco deficiência em comunidades de países subdesenvolvidos, 

nas quais a maioria crianças com deficiências graves nunca receberam serviços 

profissionais (Anexo III). 

 Esforços têm sido realizados com o intuito de comprovar a validade do TQQ no 

rastreio de risco de deficiência grave em populações diversas culturalmente. Com esse 

propósito, foram conduzidas investigações em Bangladesh, Paquistão e Jamaica. Os 

achados revelaram uma alta especificidade estimada nas três populações (0,92 em 
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Bangladesh, 0,85 na Jamaica e 0,86 no Paquistão). Do mesmo modo, a sensibilidade 

para o risco de deficiência cognitiva foi similar em Bangladesh e Paquistão (0,82 e 0,84, 

respectivamente), mas na Jamaica foi de 0,53. No caso jamaicano, crianças com 

relativos níveis leves de risco de deficiência cognitiva parecem ter sido classificadas 

com risco de deficiência intelectual moderada. O valor preditivo positivo para risco de 

deficiência grave cognitiva, motora e convulsão foi 0,09 em Bangladesh, 0,07 na 

Jamaica e 0,18 no Paquistão. No que se referem ao risco de deficiências visual e 

auditiva, os valores foram omitidos devido à baixa sensibilidade para detectar risco de 

deficiência sensorial em populações carentes (DURKIN et al., 1994). A fidedignidade e 

a consistência interna do TQQ foram testadas por meio do Coeficiente de Alfa de 

Cronbach nos três países (0,60 em Bangladesh e na Jamaica e 0,66 no Paquistão), 

revelando considerável evidência de que o questionário apresenta bons índices de 

confiabilidade quando compara populações com diferentes culturas e níveis 

socioeconômicos (DURKIN et al., 1994). 

O TQQ foi desenvolvido para crianças dos 2 aos 9 anos de idade a partir da 

adaptação de uma versão feita para a população adulta. De forma geral, ele identifica 

sintomas de doenças crônicas relacionadas com o desenvolvimento neurológico típico 

(MUNG‘ALA-ODERA et al., 2004).  

Na presente tese, a versão brasileira do TQQ (traduzida e retrotraduzida para a 

realidade brasileira) foi aplicada a criancas/adolescentes de 6 a 16 anos de idade. Apesar 

de o instrumento ter sido desenvolvido e validado para crianças com menos de 10 anos, 

duas razões justificam seu uso em indivíduos mais velhos: (1) o perfil das perguntas é 

de sintomas crônicos, portanto, não se espera que haja mudanças no decorrer da vida e, 

(2) no banco de dados utilizado na presente pesquisa, verificou-se que a 

pontuação/distribuição é praticamente idêntica entre crianças na faixa etária de 6 a 9 
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anos (Alfa de Cronbach: 0,56) e nas de 10 a 16 anos (Alfa de Cronbach: 0,56), tais 

valores são semelhantes aos identificados em estudos internacionais com o TQQ: 0,60-

0,66 (DURKIN et al., 1994). Recentemente, a versão brasileira do TQQ foi testada na 

amostra total do EESMEB, confirmando distribuição semelhante entre as crianças da 

faixa etária em que ele foi validado (2-6 anos) e crianças/adolescentes mais velhas, as 

quais compuseram a amostra do presente estudo (MANZOLLI et al., 2015). Além disso, 

o TQQ já havia sido utilizado com outras faixas etárias em estudo conduzido na Arábia 

Saudita com amostra de crianças/adolescentes de 0 a 15 anos (MILAAT et al., 2001). 

Finalmente, a utilização do TQQ mostra-se vantajosa por proporcionar a 

identificação rápida e de baixo custo de crianças e adolescentes em situações de risco 

que precisam ser imediatamente encaminhadas para avaliação profissional e com isso, 

podem se beneficiar de programas de intervenção. Entretanto, apesar de todas as 

vantagens deste questionário, ressalta-se que ele não estabelece diagnóstico, apenas 

indica casos prováveis.  

 

(2) Questionário sociodemográfico  

 

Para a caracterização da amostra de crianças e adolescentes, foi utilizado um 

questionário sociodemográfico estruturado, desenvolvido pela equipe de pesquisadores 

para ser respondido pela mãe/responsável com as seguintes informações: idade da 

criança/adolescente, sexo, classe social, repetência escolar (―a criança/adolescente já 

repetiu de ano alguma vez na escola?‖) e punição física contra a criança/adolescente no 

ambiente doméstico. A definição de presença punição física no ambiente doméstico 

considerou se a criança ou adolescente apanhou de um dos pais com objeto (vara, 

vassoura, pedaço de pau ou cinto) pelo menos uma vez nos últimos seis meses.  
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(3) Questionário de Classificação Econômica Brasil – ABEP  

 

 Para a avaliação do nível socioeconômico familiar, foi utilizado o Questionário de 

Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP, 2003). Esse questionário foi desenvolvido em 2003 pela ABEP, e é utilizado 

para a determinação de classes econômicas, segundo o poder de consumo da família. 

Ele inclui uma combinação dos seguintes itens: escolaridade do chefe da família, poder 

econômico familiar para adquirir bens de consumo (eletrodomésticos, veículos), número 

de banheiros no domicílio e número de empregados mensalistas. Cinco classes sociais 

podem ser estabelecidas segundo o escore total obtido: A (25-34), B (17-24), C (11-16), 

D (6-10) e E (0-5). Quanto mais baixo o escore, menor o poder de compra da família. 

(4) Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children 

– Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) 

 

O Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age 

Children – Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) é uma entrevista diagnóstica 

semiestruturada para avaliar a presença de psicopatologias em crianças e adolescentes 

com base em critérios do DSM-IV (KAUFMAN et al.,1997). O instrumento avalia a 

gravidade dos sintomas e identifica transtornos psiquiátricos atuais e ao longo da vida 

segundo critérios do DSM-III/R e DSM-IV.  

O K-SADS-PL permite o diagnóstico de cinco grupos de transtornos: (1) 

transtornos afetivos, (2) transtorno psicótico, (3) transtornos de ansiedade, (4) 

transtornos disruptivas, incluindo Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), (5) transtornos do tique, do abuso de substâncias, transtornos alimentares e de 

eliminação (encoprese e enurese). Os itens de cada seção de rastreamento e dos 

suplementos do K-SADS-PL correspondem aos critérios diagnósticos do DSM-III-R / 

DSM-IV.  
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Como toda entrevista semiestruturada, o K-SADS-PL requer treinamento 

intensivo do avaliador, amplo conhecimento da classificação diagnóstica e de questões 

inerentes ao diagnóstico diferencial. A versão brasileira da K-SADS-PL teve sua 

validade convergente atestada em comparação ao Child Behavior Checklist (CBCL), em 

amostra consecutiva de crianças e adolescentes (N=78) que procuraram o serviço de 

triagem do ambulatório de saúde mental da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(BRASIL; BORDIN, 2010). O instrumento foi escolhido por ser um dos mais eficazes 

na detecção de transtornos psiquiátricos na infância e adolescência, e por ser um dos 

mais utilizados em estudos internacionais, o que permitirá a comparação dos resultados 

desta pesquisa com amostras de outros países. 

No presente estudo, o K-SADS-PL foi aplicado a partir de entrevista com os 

pais/responsáveis e os dados utilizados referem-se aos transtornos psiquiátricos atuais.  

A definição de transtorno psiquiátrico significa a presença de pelo menos um ou 

mais transtornos, excluindo os de eliminação (encoprese e enurese). Os transtornos 

internalizantes incluem os transtornos de afetivos, transtornos de ansiedade, transtornos 

depressivos, enquanto os transtornos externalidades referem-se aos transtornos 

disruptivos 

 

(5) Teste de Desempenho Escolar (TDE) 

 

Para caracterizar o desempenho acadêmico foi utilizado o Teste de Desempenho 

Escolar (TDE), que é um instrumento psicométrico que busca oferecer uma avaliação 

objetiva das capacidades fundamentais necessárias para o bom rendimento escolar, mais 

especificamente de escrita, aritmética e leitura. Portanto, o TDE indica, de uma maneira 
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abrangente, as áreas da aprendizagem escolar que estão preservadas ou prejudicadas nos 

escolares avaliados (STEIN, 1994). 

O TDE avalia escolares do 1º ao 6º ano do ensino fundamental, e pode ser 

utilizado, ainda que com algumas reservas, para alunos do 7º e 8º ano. O tempo de 

aplicação é de aproximadamente 20 a 30 minutos, e o instrumento classifica crianças e 

adolescentes em três categorias: superior, médio e baixo. As tarefas estão estruturadas 

da seguinte forma: (1) escrita: escrita de nome próprio e de palavras isoladas 

apresentadas, sob a forma de ditado; (2) aritmética: solução oral de problemas e cálculos 

de operações aritméticas por escrito; (3) leitura: reconhecimento de palavras isoladas do 

contexto.  

 

(6) Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC-III) 

 

O WISC-III foi padronizado para a população brasileira e tem por finalidade 

avaliar a capacidade intelectiva de crianças. O instrumento é composto por subtestes 

organizados em dois grupos: verbal e de execução. Eles avaliam diferentes aspectos da 

inteligência, sendo que os escores brutos obtidos nos subtestes são transformados em 

escores ponderados que juntos fornecem o QI total, o QI verbal (QIV), no caso dos 

subtestes verbais, e o QI de execução (QIE), no caso dos subtestes não-verbais, acerca 

da capacidade intelectiva de crianças na faixa etária entre 6 e 16 anos (CRUZ, 2005; 

FIGUEIREDO, 2002).  

O WISC-III é considerado um dos melhores testes para avaliar cognição em 

crianças, entretanto, devido à sua complexidade e longo tempo de aplicação, ele se torna 

praticamente inviável em estudos com grandes amostras. Por essa razão, formas 

reduzidas do instrumento têm sido testadas com utilização de 2 a 6 subtestes. Como 
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regra, os subtestes Vocabulário e Cubos estão presentes em todas as formas reduzidas, 

já que possuem elementos-chave para estabelecimento do QIV (compreensão verbal, 

processamento da linguagem, raciocínio, atenção, aprendizagem verbal e memória) e 

QIE (processamento visual, capacidade de planejamento, aprendizagem não-verbal e 

habilidade de manipulação de estímulos visuais de forma rápida) (FIGUEIREDO, 

2002).  

Estudos têm demonstrado que as formas reduzidas do WISC-III constituídas por 

6 subtestes não introduzem vantagens adicionais se comparadas às formas abreviadas 

que incluem 2 ou 4 subtestes, uma vez que as correlações com o Quociente Intelectual 

da Escala Completa (QIEC) são relativamente elevadas, ainda que variáveis (0,87 a 

0,97) em comparação com as correlações entre 6 testes e o QIEC (0,93 a 0,95) 

(FRANZEN; SMITH-SEEMILLER, 2001). Assim, elas são consideradas uma 

alternativa razoável para avaliar as capacidades cognitivas de crianças e jovens 

(FURGUESON et al., 1999). Por isso, no presente estudo, foram utilizados 2 subtestes 

do WISC-III (Vocabulário - escala verbal e Cubos - escala de execução), com aplicação 

de aproximadamente 20 minutos e a partir dos quais foi obtido o QI estimado dos 

participantes (MELLO et al., 2011). 

O quadro abaixo apresenta as variáveis independentes consideradas potenciais 

fatores associados aos indicadores de risco de deficiências e o instrumento utilizado 

para avaliar cada uma.  
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Quadro 2. Variáveis utilizadas no estudo segundo instrumentos utilizados 

 

CRIANÇA/ADOLESCENTE 

 

 

FATORES INVESTIGADOS  INSTRUMENTO 

PSICOSSOCIAIS  

Sexo Questionário sociodemográfico 

Idade Questionário sociodemográfico 

Classe social Classificação ABEP 

Transtorno psiquiátrico  

(pelo menos um transtorno) 
K-SADS-PL 

Transtorno de Ansiedade K-SADS-PL 

Transtorno Depressivo K-SADS-PL 

Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade 
K-SADS-PL 

Transtorno de Conduta e/ou 

Opositor Desafiante 
K-SADS-PL 

Punição física Questionário sociodemográfico 

EDUCACIONAIS  

Desempenho acadêmico TDE 

Repetência Questionário sociodemográfico 

COGNITIVO  

Quociente de inteligência WISC-III 

INDICADORES DE RISCO  

Deficiência intelectual TQQ 

Deficiência visual TQQ 

Deficiência auditiva TQQ 

Deficiência motora TQQ 

 

 

 

4.5. Análise dos dados 

 

As informações coletadas foram reunidas em bancos de dados para análise 

estatística com o auxílio dos programas Statistical Package for the Social Sciences 
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(SPSS), versão 20.0, e Data Analysis and Statistical Software for Professionals 

(STATA), versão 12. Ao final, os dados de cada banco específico foram reunidos em 

um banco único com todos os dados da amostra. Inicialmente, foi feita uma análise 

descritiva dos dados com o intuito de identificar as características psicossociais das 

crianças e adolescentes, assim como para o estabelecimento das estimativas de 

indicadores de risco de deficiências do desenvolvimento (segundo TQQ). Para as 

variáveis categóricas, foram apresentadas frequências absolutas e relativas e para as 

variáveis numéricas, medidas-resumo (média, quartis, mínimo, máximo e desvio 

padrão). 

A sensibilidade e especificidade do TQQ foram calculadas a partir da curva 

ROC que permite a definição de um ponto de corte nas probabilidades de ocorrência de 

risco de deficiência estimadas a partir do modelo ajustado. 

A existência de associações entre duas variáveis categóricas foi verificada por 

meio do teste de Qui-Quadrado, ou, alternativamente, em casos de amostras pequenas
2
, 

do teste exato de Fisher. Testes de Qui-Quadrado foram utilizados na análise bivariada 

para obtenção da razão de chances (odds ratio), considerando o intervalo de confiança 

de 95%, na busca de associações entre os indicadores de risco de deficiências e 

características das crianças e adolescentes. Para variáveis contínuas, foram examinadas 

as médias/medianas e desvios-padrão, segundo o Teste T, dependendo do tipo de 

distribuição da variável independente analisada.  

Para avaliar simultaneamente os efeitos dos indicadores de risco de deficiências 

visual, auditiva, intelectual e motora (variáveis explicativas) em cada um dos aspectos 

psicossociais (variáveis dependentes: ansiedade, depressão, transtorno de conduta e/ou 

opositor desafiante, déficit de atenção e punição física) e escolares (variáveis 

dependentes: repetência escolar e desempenho acadêmico), foram ajustadas regressões 

                                                           
2 Mais de 20% das caselas de uma tabela de contingência com valores esperados inferiores a 5 casos.  
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logísticas com erros padrões robustos
3
 (cluster robust), tendo a cidade de residência 

como variável de agrupamento, o que permitiu acomodar uma possível correlação entre 

indivíduos de uma mesma cidade. Adicionalmente, gênero, faixa etária e classe social 

foram utilizados como variáveis de controle. 

 Inicialmente, todas as variáveis explicativas foram incluídas no modelo 

multivariado (completo inicial). Em seguida, as variáveis foram excluídas uma a uma 

por ordem de significância (método backward). Assim, o modelo final foi composto por 

variáveis significantes (p<0,05) e marginalmente significantes (entre 0,06 e 0,01). Além 

disso, a adequacidade de ajuste do modelo final foi avaliada via teste Hosmer-

Lemeshow. 

 

 

4.6. Considerações éticas  

 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UPM, sob 

o CAAE 16434713.9.3001.5505. As questões éticas foram devidamente consideradas 

durante todo processo da pesquisa, como o Termo de Consentimento para Uso de Banco 

de Dados do EESMEB, sigilo dos dados coletados e não identificação dos sujeitos 

segundo análise conjunta dos dados.  

Todos os casos identificados com problemas graves de saúde ou situação de 

risco foram encaminhados para a Secretaria de Saúde local, que havia previamente 

aceitado receber os casos da pesquisa. Ao final, como devolutiva da pesquisa, as 

Secretarias de Saúde e Educação de cada um dos municípios receberam um relatório 

detalhado dos resultados. Além disso, foi realizada uma capacitação em saúde mental 

para os profissionais da atenção básica em cada um dos municípios participantes. 

                                                           
3 Wooldridge, J.M. 2002. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA: MIT Press. 
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5. RESULTADOS 

_____________________________________________________ 
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A amostra total do presente estudo foi composta por 1.674 escolares 

matriculados em escolas públicas municipais de quatro municípios brasileiros, 

distribuídos segundo a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Distribuição de crianças/adolescentes de acordo com os municípios (N= 1.674) 

Município    Crianças/adolescentes 

N 

Perda amostral  

(%) 

Caeté-MG  442 11,6 

Goianira-GO 430 14,0 

Itaitinga-CE 406 18,8 

Rio Preto da Eva-AM 396 20,8 

TOTAL                   1.674  16,3 

 

 

 

A seguir, foram detalhadas algumas características gerais da amostra 

investigada. Observa-se que, entre as crianças e adolescentes de 6 a 16 anos 

investigados no presente estudo, 52,7% eram do sexo masculino e 47,3% do sexo 

feminino; 53,1% tinham entre 6 e 9 anos; a maioria pertencente a famílias de classe 

social C/D (85,8%). Verificou-se uma alta taxa de diferentes tipos de transtornos 

psiquiátricos na amostra total, assim como no índice de repetência (35,2%) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Distribuição de escolares na faixa etária de 6 a 16 anos de municípios cidades brasileiros 

(N=1.674) 

 

CRIANÇAS/ADOLESCENTES     N % 

FATORES PSICOSSOCIAIS   

Idade   

  6 a 9 anos    889 53,1 

  10 a 16 anos    785 46,9 

Sexo   

   Masculino    882 52,7 

   Feminino    792 47,3 

Transtorno Psiquiátrico   

   Pelo menos um transtorno psiquiátrico
%

    202 12,8 

   Transtorno do tipo internalizante 
%%

      12   7,3 

   Transtorno do tipo externalizante 
%%%

      90   5,5 

Ansiedade   

   Positivo   113   6,8 

Depressão
#
   

   Positivo       8   0,5 

Transtorno de Conduta   

   Positivo       9  0,5 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade   

   Positivo     69  4,1 

Punição Física
§
    

   Nunca   

   1 ou 2 vezes    270 16,1 

   Três ou mais   

FATORES EDUCACIONAIS   

Repetência escolar
+
   

   Positivo    589 35,2 

Desempenho acadêmico
$
   

   Inferior ou limítrofe    767 45,8 

   Médio-inferior    320 19,1 

   Médio, médio-superior    587 35,1 

Classe Social   

   A + B     144   8,6 

   C + D    1438 85,8 

       E          94   5,6 

(
%

) perda de 97; (
%%

) perda de 37; (
%%%

) perda de 38; (
#
) perda de 9;(

§
) perda de 5; (

+
) perda de 2;                  

(
$
) perda de 1.  

 

 

 

A taxa de prevalência de indicadores de deficiência total foi de 41,4%, segundo 

o ponto de corte de pelo menos um item positivo no TQQ, correspondendo a um total de 

694 crianças e adolescentes.  

Quando analisados detalhadamente os tipos de risco de deficiência, nota-se que a 

maior porcentagem observada foi de risco de deficiência intelectual (24,8%) seguida do 

risco de deficiência visual (15,1%). Já frequências de risco de deficiências motora e 
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auditiva foram verificadas em pouco menos de 10% dessas crianças e adolescentes 

(8,4% e 6,5%, respectivamente) (Figura 1). 

 

Figura 1. Percentual de crianças/adolescentes de acordo com os indicadores de risco de 

deficiência intelectual, visual, motora e auditiva 

 

 

 

Em relação ao risco de deficiência intelectual, foi possível testar a especificidade 

e sensibilidade do TQQ, já que os dados do QI estimado das crianças e adolescentes da 

amostra, coletados por meio do WISC-III, estavam disponíveis. Nessa subanálise, foram 

considerados com risco de deficiência os participantes com QI estimado menor do que 

70 (deficitário), segundo o WISC-III, conforme demostra a Tabela 3. 
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Tabela 3. Distribuição de crianças/adolescentes classificados com risco de deficiência 

intelectual, segundo WISC-III 

  Deficiência Intelectual (TQQ-Cognição) Total 
  Não Sim 

  N % N % N % 

WISC-III 1.258 75,2% 415 24,8% 1.673 100,0% 

Limítrofe, médio ou médio-superior 1.223 76,6% 373 23,4% 1.596 100,0% 

Deficitário 35 45,5% 42 54,5% 77 100,0% 

Kappa =0,101 (EP=0,021) - p<0,001 

 

 

Observou-se que, das crianças e adolescentes com QI deficitário, segundo 

WISC-III, 54,5% foram classificados como tendo risco de deficiência intelectual 

(sensibilidade). Por outro lado, entre aqueles com QI limítrofe, médio ou médio-

superior, segundo WISC-III, 76,6% foram classificados como não tendo risco de 

deficiência intelectual (especificidade). Adicionalmente a esse resultado, nota-se a 

existência de uma fraca concordância entre o Ten Questions Questionnaire e o WISC-

III (Kappa=0,101, p<0,001).  

Além disso, outro objetivo deste estudo foi investigar possíveis associações entre 

fatores educacionais e psicossociais de crianças e adolescentes e indicadores de risco de 

deficiência intelectual, visual, motora e auditiva. Para tanto, foram realizadas análises 

bivariadas e multivariadas, segundo os quatro tipos de risco de deficiência, iniciando 

pela intelectual, por ter sido a mais prevalente.  

No que se refere aos indicadores de risco de deficiência intelectual foram 

verificadas associações estatisticamente significantes entre todas as variáveis 

psicossociais e educacionais analisadas, com exceção das variáveis transtorno de 

conduta/opositor desafiante (p=0,105) e punição física (p=0,907). Assim, observou-se 

que crianças e adolescentes com risco de deficiência intelectual têm maiores chances de 

serem diagnosticadas com ansiedade (13,5%, contra 4,7%), depressão (1,4%, contra 
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0,2%), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (9,9%, contra 2,2%) e de 

apresentarem repetência escolar (55,9%, contra 28,4%) e pior desempenho acadêmico 

(83,9%, contra 58,7%), comparativamente àqueles sem esta condição. Esses resultados 

são apresentados, a seguir, na Tabela 4. 

 
 
Tabela 4. Distribuição de indicadores de risco de deficiência intelectual de acordo com fatores 

psicossociais e educacionais 

 

  

Deficiência intelectual 
Total 

p Não Sim 

N % N % N % 

FATORES PSICOSSOCIAIS        

Ansiedade* 1.243 100,0% 406 100,0% 1.649 100,0% <0,001 

Sim      58   4,7%  55 13,5% 113 6,9%   

Não 1.185 95,3% 351 86,5% 1.536 93,1%   

Depressão
#
 1.250 100,0% 415 100,0% 1.665 100,0% 0,004

a
 

Sim        2   0,2%   6   1,4%       8   0,5%   

Não 1.248 99,8% 409 98,6% 1.657 99,5%   

Transtorno de Conduta e/ou 

Opositor Desafiante
@

 
1.239 100,0% 404 100,0% 1.643 100,0% 0,105 

Sim      23   1,9%  13   3,2%     36   2,2%   

Não 1.216 98,1% 391 96,8% 1.607 97,8%   

Transtorno do Déficit de atenção e 

Hiperatividade
&

 
1.250 100,0% 414 100,0% 1.664 100,0% <0,001 

Sim      28   2,2%   41   9,9%     69   4,1%   

Não 1.222 97,8% 373 90,1% 1.595 95,9%   

Punição física
§
 1.257 100,0% 415 100,0% 1.672 100,0% 0,907 

Sofreu uma ou mais vezes     32   2,5%   11   2,7%     43   2,6%   

Nunca sofreu espancamento 1.225 97,5% 404 97,3% 1.629 97,4%   

FATORES EDUCACIONAIS        

Repetência escolar
+
 1.256 100,0% 413 100,0% 1.669 100,0% <0,001 

Sim 357 28,4% 231 55,9% 588 35,2%   

Não 899 71,6% 182 44,1% 1.081 64,8%   

Desempenho acadêmico 1.259 100,0% 415 100,0% 1.674 100,0% <0,001 

Médio-inferior, inferior ou 

limítrofe 
739 58,7% 348 83,9% 1.087 64,9%   

Médio, médio-superior ou 

superior 
520 41,3%   67 16,1%    587 35,1%   

(*) perda de 25; (
#
) perda de 9; (

@
) perda de 31; (

&
) perda de 10; (§) perda de 2; (+) perda de 5.  

p – nível descritivo do teste exato de Fisher ou Teste de Qui-Quadrado (
a
) 

 

 

Em relação aos indicadores de risco de deficiência visual, foram encontradas 

associações somente com as variáveis repetência escolar (p=0,042) e desempenho 

acadêmico (p=0,013). Dessa forma, observa-se que crianças e adolescentes com esses 
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indicadores, apresentam maiores chances de repetência escolar (40,9%, contra 34,2%) e 

de desempenho acadêmico médio-inferior, inferior ou limítrofe (71,8%, contra 63,7%), 

comparativamente àqueles sem essa condição (Tabela 5). 

Tabela 5. Distribuição de indicadores de risco de deficiência visual de acordo com fatores psicossociais e 

educacionais 

 

  

Deficiência visual 
Total 

p Não Sim 

N % N % N % 

FATORES PSICOSSOCIAIS        

Ansiedade* 1.398 100,0% 251 100,0% 1.649* 100,0% 0,447 

Sim      93  6,7%   20  8,0%    113  6,9%   

Não 1.305 93,3% 231 92,0% 1.536 93,1%   

Depressão
#
 1.415 100,0% 250 100,0% 1.665 100,0% 0,105

a
 

Sim       5   0,4%     3   1,2%       8   0,5%   

Não 1.410 99,6% 247 98,8% 1.657 99,5%   

Transtorno de Conduta e/ou 

Oposição Desafiante
@

 
1.397 100,0% 246 100,0% 1.643 100,0% 0,773 

Sim     30   2,1%    6   2,4%     36   2,2%   

Não 1.367 97,9% 240 97,6% 1.607 97,8%   

Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade
&

 
1.416 100,0% 248 100,0% 1.664 100,0% 0,553 

Sim      57   4,0%  12  4,8%      69   4,1%   

Não 1.359 96,0% 236 95,2% 1.595 95,9%   

Punição física
§
 1.421 100,0% 251 100,0% 1.672 100,0% 0,844 

Sofreu uma ou mais vezes      37   2,6%    6   2,4%      43   2,6%   

Nunca sofreu espancamento 1.384 97,4% 245 97,6% 1.629 97,4%   

FATORES EDUCACIONAIS        

Repetência escolar
+
 1.417 100,0% 252 100,0% 1.669 100,0% 0,042 

Sim 485 34,2% 103 40,9%   588 35,2%   

Não 932 65,8% 149 59,1% 1.081 64,8%   

Desempenho acadêmico 1.422 100,0% 252 100,0% 1.674 100,0% 0,013 

Médio-inferior, inferior ou 

limítrofe 
906 63,7% 181 71,8% 1.087 64,9%   

Médio, médio-superior ou 

superior 
516 36,3%   71 28,2%   587 35,1%   

(*) perda de 25; (#) perda de 9; (
@

) perda de 31; (
&
) perda de 10; (

§
) perda de 4; (

+
) perda de 5. 

p – nível descritivo do teste exato de Fisher (
a
) 

 

 

 

Quanto aos indicadores de risco de deficiência auditiva, foram verificadas 

associações somente entre e as variáveis Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (p=0,040), repetência escolar (p=0,009) e punição física (p=0,005). 

Dessa forma, observa-se em crianças e adolescentes com esse indicador possuem 

maiores chances de apresentar Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 
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(8,3%, contra 3,9%), repetência escolar (46,8%, contra 34,4%) e ocorrência de punição 

física (7,3%, contra 2,2%), comparativamente àqueles sem esta condição (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6. Distribuição de indicadores de risco de deficiência auditiva de acordo com fatores psicossociais 

e educacionais  

 

  

Deficiência auditiva 
Total 

p Não Sim 

N % N % N % 

FATORES PSICOSSOCIAIS        

Ansiedade* 1.542 100,0% 107 100,0% 1.649 100,0% 0,065 

Sim    101  6,5% 12 11,2%    113  6,9%   

Não 1.441 93,5% 95 88,8% 1.536 93,1%   

Depressão# 1.556 100,0% 109 100,0% 1.665 100,0% 0,419
a
 

Sim       7   0,4%    1   0,9%       8   0,5%   

Não 1.549 99,6% 108 99,1% 1.657 99,5%   

Transtorno de Conduta e/ou 

Oposição Desafiante
@

 
1.535 100,0% 108 100,0% 1.643 100,0% 0,292

a
 

Sim     32   2,1%    4   3,7%     36   2,2%   

Não 1.503 97,9% 104 96,3% 1.607 97,8%   

Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade
&

 
1.556 100,0% 108 100,0% 1.664 100,0% 0,040

a
 

Sim     60   3,9% 9 8,3%     69   4,1%   

Não 1.496 96,1% 99 91,7% 1.595 95,9%   

Punição física
§
 1.563 100,0% 109 100,0% 1.672 100,0% 0,005

a
 

Sofreu uma ou mais vezes      35   2,2%   8  7,3%     43   2,6%   

Nunca sofreu espancamento 1.528 97,8% 101 92,7% 1.629 97,4%   

FATORES EDUCACIONAIS        

Repetência escolar
+
 1.560 100,0% 109 100,0% 1.669 100,0% 0,009 

Sim    537 34,4% 51 46,8% 588 35,2%   

Não 1.023 65,6% 58 53,2% 1.081 64,8%   

Desempenho acadêmico 1.565 100,0% 109 100,0% 1.674 100,0% 0,134 

Médio-inferior, inferior ou 

limítrofe 
1.009 64,5% 78 71,6% 1.087 64,9%   

Médio, médio-superior ou 

superior 
   556 35,5% 31 28,4%    587 35,1%   

(*) perda de 25; (#) perda de 9; (
@

) perda de 31; (
&
) perda de 10; (

§
) perda de 2; (

+
) perda de 5                                           

p – nível descritivo do teste exato de Fisher ou Teste de Qui-Quadrado (
a
) 

 

 

Finalmente, com relação aos indicadores de risco de deficiência motora, 

verificaram-se associações estatisticamente significantes entre as variáveis ansiedade 

(p=0,023), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (p=0,001), repetência 

escolar (p<0,001) e desempenho acadêmico (p<0,001). Dessa forma, observa-se que 

crianças e adolescentes com indicadores de risco dessa deficiência, apresentam maiores 
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chances de apresentar ansiedade (11,5%, contra 6,4%), Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (9,3%, contra 3,7%), repetência escolar (52,5%, contra 

33,6%) e desempenho acadêmico baixo (78,7%, contra 63,7%), comparativamente 

àqueles sem esta condição. Esses resultados podem ser conferidos abaixo, na Tabela 7. 

 

 

 

Tabela 7. Distribuição de indicadores de risco de deficiência motora de acordo com fatores psicossociais 

e educacionais  

 

  

Deficiência motora 
Total 

p Não Sim 

N % N % N % 

FATORES PSICOSSOCIAIS        

Ansiedade* 1.510 100,0% 139 100,0% 1.649 100,0% 0,023 

Sim      97   6,4%  16 11,5%    113  6,9%   

Não 1.413 93,6% 123 88,5% 1.536 93,1%   

Depressão
#
 1.525 100,0% 140 100,0% 1.665 100,0% 1,000

a
 

Sim       8   0,5%    0     0,0%       8   0,5%   

Não 1.517 99,5% 140 100,0% 1.657 99,5%   

Transtorno de Conduta e/ou 

Opositor Desafiante
@

 
1.506 100,0% 137 100,0% 1.643 100,0% 0,217

a
 

Sim      31   2,1%    5   3,6%     36   2,2%   

Não 1.475 97,9% 132 96,4% 1.607 97,8%   

Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade
&

 
1.524 100,0% 140 100,0% 1.664 100,0% 0,001 

Sim      56   3,7%   13   9,3%      69   4,1%   

Não 1.468 96,3% 127 90,7% 1.595 95,9%   

Punição física
§
 1.531 100,0% 141 100,0% 1.672 100,0% 0,403

a
 

Sofreu uma ou mais vezes     38   2,5%    5   3,5%     43   2,6%   

Nunca sofreu espancamento 1.493 97,5% 136 96,5% 1.629 97,4%   

FATORES EDUCACIONAIS        

Repetência escolar
+
 1.528 100,0% 141 100,0% 1.669 100,0% <0,001 

Sim    514  33,6% 74 52,5%  588   35,2%   

Não 1.014  66,4% 67 47,5% 1.081   64,8%   

Desempenho acadêmico 1.533 100,0% 141 100,0% 1.674 100,0% <0,001 

Médio-inferior, inferior ou 

limítrofe 
   976   63,7% 111  78,7% 1.087   64,9%   

Médio, médio-superior ou 

superior 
  557  36,3%  30  21,3%   587   35,1%   

(*) perda de 25; (
#
) perda de 9; (

@
) perda de 31; (

&
) perda de 10; (

§
) perda de 2; (+) perda de 5.                  

p – nível descritivo do teste exato de Fisher ou Teste de Qui-Quadrado (
a
) 

 

 

 

Posteriormente, foram feitas análises para explorar a razão de chances entre os 

transtornos psiquiátricos em crianças e adolescentes (ansiedade, depressão, transtorno 
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de conduta, déficit de atenção) e os fatores psicossociais/educacionais (repetência 

escolar, desempenho acadêmico e punição física) para os quatro indicadores de risco de 

deficiências (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Razão de chances e respectivo intervalo de confiança de 95% para os quatro indicadores de 

risco de deficiências 

 

Fatores
1
 ORBruto IC95% para ORBruto P 

FATORES PSICOSSOCIAIS    

Ansiedade       

Deficiência visual 1,21 (0,73 - 2,01) 0,448 

Deficiência auditiva 1,80 (0,96 - 3,40) 0,068 

Deficiência intelectual 3,20 (2,17 - 4,72)  <0,001 

Deficiência motora 1,89 (1,08 - 3,32)  0,025 

Depressão       

Deficiência visual 3,43 (0,81 - 14,42) 0,093 

Deficiência auditiva 2,05 (0,25 - 16,80) 0,504 

Deficiência intelectual 9,15 (1,84 - 45,53) 0,007 

Deficiência motora 0,00 - 0,996 

Transtorno de Conduta e/ou Opositor Desafiante       

Deficiência visual 1,14 (0,47 - 2,77) 0,773 

Deficiência auditiva 1,81 (0,63 - 5,21) 0,273 

Deficiência intelectual 1,76 (0,88 - 3,50) 0,109 

Deficiência motora 1,80 (0,69 - 4,71) 0,230 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade       

Deficiência visual 1,21 (0,64 - 2,29) 0,554 

Deficiência auditiva 2,27 (1,09 - 4,70) 0,028 

Deficiência intelectual 4,80 (2,93 - 7,86)  <0,001 

Deficiência motora 2,68 (1,43 - 5,04) 0,002 

Punição física       

Deficiência visual 0,92 (0,38 - 2,19) 0,844 

Deficiência auditiva 3,46 (1,56 - 7,65) 0,002 

Deficiência intelectual 1,04 (0,52 - 2,09) 0,907 

Deficiência motora 1,44 (0,56 - 3,73) 0,447 

FATORES EDUCACIONAIS    

Repetência escolar       

Deficiência visual 1,33 (1,01 - 1,75) 0,042 

Deficiência auditiva 1,68 (1,13 - 2,48) 0,010 

Deficiência intelectual 3,20 (2,54 - 4,02) <0,001 

Deficiência motora 2,18 (1,54 - 3,08) <0,001 

Desempenho acadêmico       

Deficiência visual 1,45 (1,08 - 1,95) 0,013 

Deficiência auditiva 1,39 (0,90 - 2,13) 0,135 

Deficiência intelectual 3,65 (2,75 - 4,86) <0,001 

Deficiência motora 2,11 (1,39 - 3,20) <0,001 
1
Para todos os fatores, a resposta ―Ausência‖ foi adotada como categoria de referência. 

(-) Ausência de casos de risco de deficiência motora 

IC95% - Intervalo de confiança de 95% para o OR 

p- nível descritivo do teste de Wald da regressão logística simples (1 fator como variável explicativa) 
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A seguir, foram ajustados 7 modelos de regressões logísticas com erros robustos, 

tendo como variáveis dependentes cada uma das variáveis de transtornos ou problemas 

psicossociais (ansiedade, depressão, transtorno de conduta e/ou opositor desafiante, 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, punição física), e educacionais 

(repetência escolar, desempenho acadêmico) e como variáveis explicativas para os 

quatro indicadores de risco de deficiências (visual, auditiva, intelectual e motora), além 

de sexo, idade e classe social como variáveis de controle. Os resultados estão descritos 

na Tabela 9 e Figura 2. 

Nota-se que, em relação aos indicadores de risco de deficiência visual, dois 

fatores apresentaram associação significativa: depressão (p=0,006) e desempenho 

acadêmico (p=0,030). Dessa forma, a chance de depressão em crianças e adolescentes 

com indicadores de risco de deficiência visual é 2,72 vezes maior do que naqueles sem 

essa condição. Além disso, a chance de desempenho acadêmico médio-inferior, inferior 

ou limítrofe em crianças e adolescentes com risco de deficiência visual é 23% maior do 

que naqueles que não possuem tal condição. Esses resultados são apresentados na 

Tabela 9 e Figura 2. 

Quanto aos indicadores de risco de deficiência auditiva, a punição física 

(p=0,003) foi o único fator que se manteve significante no modelo multivariado. Assim, 

crianças e adolescentes com tal indicador apresentam chance 3,35 vezes maior de sofrer 

punição física do que aqueles sem esse risco de ter essa deficiência, como pode ser 

verificado na Tabela 9 e Figura 2. 

No que se refere aos indicadores de risco de deficiência intelectual, chama 

atenção que foi aquela com mais variáveis associadas, sendo elas: transtorno de 

ansiedade (p=0,002), transtorno depressivo (p=0,007), Transtorno do Déficit de Atenção 

e Hiperatividade (p<0,001), além de repetência (p<0,001) e pior desempenho acadêmico 
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(p<0,001). Assim, verificou-se que crianças e adolescentes com indicadores de risco de 

deficiência intelectual possuem maiores chances de apresentar ansiedade, depressão, 

transtorno do défcit de atenção e hiperatividade, repetência escolar e baixo desempenho 

acadêmico do que aqueles sem esse indicador, conforme, demonstram as respectivas 

razões de chances: 2,88; 7,40; 4,10; 3,26; e 3,30 (Tabela 9 e Figura 2). 

Finalmente, em relação aos indicadores de risco de deficiência motora, foi 

constada associação estatisticamente significante apenas com a variável repetência 

escolar (p=0,032), ocasião em que se verificou que a chance de repetência escolar em 

crianças e adolescentes com esses indicadores foi 42% maior do que naqueles sem essa 

condição. Esse resultado pode ser conferido na Tabela 9 e Figura 2.  
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Tabela 9. Resultados da regressão logística múltipla e razão de chances para os quatro indicadores de 

risco de deficiências 

 

Fatores
1
 ORBruto ORAjustado

2
 

IC95% para 

ORajustado 
p 

FATORES PSICOSSOCIAIS     

Ansiedade         

Deficiência visual 1,21 1,03 (0,79 - 1,34) 0,833 

Deficiência auditiva 1,80 1,35 (0,55 - 3,35) 0,516 

Deficiência intelectual 3,20 2,88 (1,46 - 5,68) 0,002 

Deficiência motora 1,89 1,36 (0,85 - 2,17) 0,203 

Depressão         

Deficiência visual 3,43 2,72 (1,33 - 5,59) 0,006 

Deficiência auditiva 2,05 1,18 (0,23 - 6,12) 0,842 

Deficiência intelectual 9,15 7,40 (1,71 - 32,01) 0,007 

Deficiência motora 0,00 1,00 - - 

Transtorno de Conduta e/ou 

Opositor Desafiante 
  

      

Deficiência visual 1,14 1,14 (0,51 - 2,51) 0,751 

Deficiência auditiva 1,81 1,51 (0,64 - 3,59) 0,348 

Deficiência intelectual 1,76 1,40 (0,88 - 2,23) 0,158 

Deficiência motora 1,80 1,46 (0,40 - 5,29) 0,564 

Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade 
  

      

Deficiência visual 1,21 1,05 (0,54 - 2,07) 0,881 

Deficiência auditiva 2,27 1,47 (0,85 - 2,55) 0,167 

Deficiência intelectual 4,80 4,10 (3,54 - 4,76) <0,001 

Deficiência motora 2,68 1,68 (0,95 - 2,98) 0,076 

Punição física         

   Deficiência visual 0,92 0,89 (0,45 - 1,77) 0,738 

   Deficiência auditiva 3,46 3,35 (1,51 - 7,44) 0,003 

   Deficiência intelectual 1,04 0,81 (0,54 - 1,22) 0,306 

   Deficiência motora 1,44 1,26 (0,28 - 5,66) 0,759 

FATORES EDUCACIONAIS     

Repetência         

Deficiência visual 1,33 1,03 (0,72 - 1,48) 0,863 

Deficiência auditiva 1,68 1,10 (0,70 - 1,74) 0,680 

Deficiência intelectual 3,20 3,26 (2,64 - 4,03) <0,001 

Deficiência motora 2,18 1,42 (1,03 - 1,97) 0,032 

Desempenho acadêmico         

Deficiência visual 1,45 1,23 (1,02 - 1,48) 0,030 

    Deficiência auditiva 1,39 0,90 (0,40 - 2,05) 0,803 

    Deficiência intelectual 3,65 3,30 (2,02 - 5,39) <0,001 

    Deficiência motora 2,11 1,35 (0,64 - 2,86) 0,434 
1 
Para todos os fatores, a resposta ―Ausência‖ foi adotada como categoria de referência. 

2 
Razão de chances ajustada pelos fatores, sexo, idade e classe social. 

(-) Ausência de casos de risco de deficiência motora 

IC95% - Intervalo de Confiança de 95% para o OR 

p- nível descritivo do teste de Wald da regressão logística múltipla 
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Figura 2. Razão de chances ajustada e respectivo intervalo de confiança de 95% para os quatro 

indicadores de risco de deficiências 
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6. DISCUSSÃO 
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A investigação sobre a frequência de indicadores de risco de deficiências fornece 

informações sobre a base populacional de países em desenvolvimento, como o Brasil, e 

visa subsidiar futuras políticas públicas voltadas à educação e saúde. Assim, um dos 

objetivos deste estudo foi estimar a taxa de indicativos de risco de deficiência em uma 

amostra de 1.674 crianças/adolescentes entre de 6 e 16 anos, de quatro municípios 

pertencentes a quatro regiões do país: Goianira (GO), na região Centro-oeste; Rio Preto 

da Eva (AM), na região Norte; Itaitinga (CE), no Nordeste; e Caeté (MG), no Sudeste. 

A taxa global de indicadores de risco de deficiências verificada na amostra de 

1.674 crianças/adolescentes foi de 41,4%. Trata-se de uma das taxas mais altas 

apontadas, se comparada aos resultados de estudos anteriores que também utilizaram o 

TQQ para rastreamento de indicadores de risco de deficiência em crianças/adolescentes. 

Importante citar um dos principais estudos da área, que reuniu dados de 18 países de 

baixa e média renda e relatou taxas de 3 a 48%. Entre os resultados obtidos, apenas as 

taxas de dois países foram superiores à do presente estudo: Belize, com 44%, e 

República Centro-Africana, com 48% (GOTTLIEB et al., 2009). Outros estudos, que 

também utilizaram o TQQ, apontam taxas indicativas de risco de deficiência ainda 

menores, como 6,9%, em Bangladesh (ZAMAN et al., 1990); 16%, no Quênia (MUGA, 

2003); 9,6%, no Quênia (MUNG‘ALA-ODERA et al., 2004); 16%, no norte da Índia 

(SINGHI et. al., 2007); 29%, no Quênia (KAWAKATSU et al., 2012); e 36,7%, na 

Arábia Saudita (MILAAT et al., 2001). A principal hipótese explicativa para as taxas 

mais elevadas identificadas no presente estudo é de que a maioria dos estudos com o 

TQQ contou com uma segunda fase (diagnóstica) confirmatória das deficiências, 

portanto é possível supor que o presente estudo indica taxas superestimadas devido ao 
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fato de ter sido realizada apenas uma fase de avaliação com instrumento de 

rastreamento.  

Mesmo com essa limitação, os resultados da pesquisa contribuem para discussão 

sobre a estimativa de indicadores de risco de deficiências segundo os escores globais do 

TQQ, como tem sido feito na maioria dos estudos internacionais (STEIN et. al., 1987; 

ZAMAN et al., 1990; DUKIN et al., 1994; MUGA, 2003; MUNG‘ALA-ODERA et al., 

2004; SINGHI et al., 2007; KOWAKATSU et al., 2012), já que se trata do primeiro 

estudo nacional dessa natureza. Ao mesmo tempo, o TQQ pode ser interpretado 

segundo quatro subgrupos de indicadores de risco de deficiências (intelectual, visual, 

auditiva e motora), como será feito a partir daqui.  

Em nossa amostra, a maior taxa observada foi a de indicadores de risco de 

deficiência intelectual (24,8%). Em concordância com esse resultado, um estudo 

realizado no Quênia, que aplicou o TQQ em uma amostra de 6.263 cuidadores de 

crianças entre 6 e 9 anos, encontrou exatamente a mesma taxa de prevalência de risco de 

deficiência intelectual (KAWAKATSU et al., 2012). Outro estudo que utilizou o TQQ 

em uma população de crianças de 2 a 9 anos de uma comunidade rural da Índia também 

identificou a deficiência intelectual como a mais frequente entre todos os tipos de risco 

de deficiências avaliados pelo instrumento, porém, com índices bem menores (6,7%) 

(SINGHI et al., 2007).  

No que se refere aos indicadores de risco de deficiência visual, encontrou-se a 

segunda maior taxa de prevalência (15,1%), sendo que a maioria dos estudos 

internacionais apontam taxas menores que a nossa. Vale citar um estudo, que teve por 

objetivo comparar a precisão e a utilidade do TQQ e do questionário de rastreio 

Education Assessment and Resource Centres (EARC) em uma comunidade do Quênia, 

cujo resultado indicou uma frequência de apenas 5% para esse indicador (MUGA, 
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2003). É possível citar outro estudo, que se propôs a identificar a prevalência de risco de 

deficiência em crianças e adolescentes de 0 a 15 anos e verificar o seu padrão 

epidemiológico na zona oriental de Jeddah, na Arábia Saudita, o qual obteve uma taxa 

ainda menor (3,4%) para o referido índice (MILLAAT et al., 2001). 

A taxa de risco de deficiência motora estimada nesta pesquisa foi de 8,4%. 

Especificamente acerca desse indicador, estudos têm mostrado resultados controversos, 

possivelmente devido às definições de deficiência motora adotadas na maioria das 

vezes, as quais se confundem com as de deficiência física, o que pode gerar dúvidas 

nesse campo do conhecimento. Neste sentido, vale citar o estudo de duas fases realizado 

na Jamaica com 5.478 crianças de 2 a 9 anos, que encontrou, na segunda fase de 

diagnóstico, baixa prevalência na área motora (0,3%) (THORBORN et al. 1992). Por 

outro lado, estudo já citado, realizado na região do Bongo/Quênia com 399 crianças na 

faixa etária de 2 a 9 anos, encontrou uma taxa bastante elevada (24%) desse indicador, 

sendo ele o mais frequente entre os quatro tipos de risco de deficiência medidas pelo 

TQQ (MUGA, 2003). 

Por fim, a menor taxa encontrada no presente estudo refere-se aos indicadores de 

risco de deficiência auditiva (6,5%). Vale lembrar que, em relação a esse indicador, os 

estudos também mostram resultados bastante divergentes e controversos. Uma recente 

pesquisa realizada no Quênia estimou, por meio do TQQ, uma taxa de apenas 0,8% 

desse indicador (KAWAKATSU et al., 2012), sendo que outros estudos revelaram taxas 

muito superiores, de 14% (MUNG‘ALA et al., 2004) e 23% (MUGA, 2003). Uma das 

razões para esses valores tão divergentes pode ser o fato de a estrutura da pergunta do 

questionário sobre a dificuldade de ouvir ter levado os pais a uma interpretação 

equivocada, não diferenciando outros indicadores relacionados, como falta de atenção, 

ou desinteresse pelos outros. Além disso, é possível que alguns pais da presente amostra 
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não tenham conseguido identificar a dificuldade auditiva leve quando questionados no 

momento da aplicação do TQQ, como apontado por outros autores (MUNG‘ALA-

ODERA et al., 2006). 

Além de estimar as taxas de prevalência, a presente tese também verificou a 

possíveis associações entre os indicadores de risco de deficiência por quatro grupos 

(intelectual, visual, auditiva e motora) e algumas variáveis educacionais e psicossociais 

da amostra.  

Em relação aos indicadores de risco de deficiência intelectual (DI), os resultados 

revelam que, tanto na análise bivariada quanto na multivariada, foram identificadas 

associações estatisticamente significantes com as variáveis: ansiedade (p=<0,001), 

depressão (p=0,004), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

(p=<0,001), repetência escolar (p=<0,001) e desempenho acadêmico (p=<0,001).  

De forma geral, diversos estudos vão ao encontro dos nossos achados, quando 

indicam que é frequente a presença de transtornos psiquiátricos entre pessoas com DI, 

mesmo que não haja consistência quanto à taxa exata dessa comorbidade (IMRAM et 

al., 2015; EINFELD et al., 2011; LEHOTKAY et al., 2009; COOPER et al., 2007). 

Diante disso, constata-se que novas investigações ainda são necessárias para que se 

compreenda em que medida esses transtornos podem afetar o quadro clínico da pessoa 

com DI, assim como sua resposta à intervenção. 

Em relação aos estudos que tratam da comorbidade entre ansiedade e depressão 

e DI, vale citar uma importante pesquisa de base populacional realizada na Austrália 

que analisou uma ampla amostra de 42.664 indivíduos, incluindo crianças, adolescentes 

e adultos. Os achados desse estudo revelaram que 1,25% da população investigada tinha 

DI, dos quais 8% tinha depressão e 14% ansiedade (WHITE et al., 2005), índices muito 

superiores aos estimados para a população geral (2,6% e 6,5%, respectivamente) 
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segundo recente metanálise sobre prevalência de transtornos psiquiátricos ao redor do 

mundo (POLANZIK et al., 2015). O autor do estudo australiano destaca, em suas 

conclusões, a necessidade de realização do duplo diagnóstico em pessoas com DI para 

condução adequada de intervenções com essa população (WHITE et al., 2005).  

Ressalta-se a importância de investigar a comorbidade para transtornos 

psiquiátricos a que podem estar expostas pessoas com DI, devido à possibilidade de 

encaminhamento aos serviços públicos de saúde mental. Assim, um estudo menos 

robusto metodologicamente, mas focado no público infanto-juvenil, realizado em 

Barwani, na Índia, investigou a frequência de ansiedade e depressão em 262 

crianças/adolescentes com DI na faixa etária de 3 a 18 anos. Os resultados indicaram 

que existe correlação entre o grau de severidade da DI e a presença de ansiedade e 

depressão (LAKHAM, 2013). Portanto, pesquisas nessa área são importantes e devem 

levar em conta, além da comorbidade, o tipo de transtorno psiquiátrico e o grau de 

severidade da DI.  

Neste contexto, um estudo realizado em Kainuu, na Finlândia, analisou registros 

de prontuários com dados sobre saúde mental buscando correlações com as capacidades 

intelectuais em amostra de 129 pessoas com síndrome de Down (de 0 a 66,7 anos). Os 

achados desse estudo demonstraram associação estatisticamente significante entre a 

gravidade da DI e distúrbios de linguagem (p <0,01), problemas de comportamentais (p 

<0,05) e depressão/ansiedade (p <0,05) (MAATA et al., 2006). 

Um estudo de revisão avaliou 7 pesquisas sobre transtorno de ansiedade em 

crianças e adolescentes com DI, e encontrou grande variabilidade nas taxas de 

ansiedade nessa população, entre 3% a 22% (REARDON et al., 2015). 

É possível citar ainda, um estudo holandês que comparou a frequência de 

transtornos psiquiátricos em três grupos de pacientes adultos: (1) 235 pacientes com 
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funcionamento intelectual limítrofe; (2) 152 pacientes com DI leve; (3) 1.026 pacientes 

que recebem cuidados regulares de saúde mental sem DI. Em comparação com o grupo 

com DI leve, o grupo com funcionamento limítrofe apresentou menos transtornos 

psiquiátricos gerais, por outro lado, apresentam mais do que aqueles que recebem 

cuidados de saúde mental. A taxa de ansiedade foi significativamente maior nos grupos 

com funcionamento intelectual limítrofe e DI leve, devido a transtorno do estresse pós-

traumático, comparado ao grupo que recebe cuidados de saúde mental (p ≤ 0,01) 

(WIELAND et al., 2014). De certo modo, os resultados desse estudo vêm ao encontro 

do nosso, no sentido de considerar a possibilidade de pessoas com défices cognitivos 

mais leves apresentarem mais ansiedade e depressão do que aqueles sem esses 

prejuízos. 

Para finalizar, vale ressaltar que a depressão tem um papel bastante proeminente 

entre pessoas com DI, já que pesquisas mostram que, na população adulta com DI, a 

depressão tem sido considerada umas das comorbidades mais frequentes, entre todos os 

transtornos psiquiátricos (LAKIN et al., 2007; ESBENSEN; BENSON, 2005). Diante 

de tal cenário, sugere-se a adoção de intervenções específicas tanto na área da educação 

quanto na da saúde voltadas a crianças e adolescentes com DI, principalmente na rede 

pública de serviços. 

O TDAH também tem sido relatado como comorbidade frequente entre pessoas 

com DI, como foi identificado nos resultados do presente trabalho. Estudo longitudinal 

realizado na Austrália com 4.337 crianças entre 4 e 5 anos, que foram acompanhadas até 

a idade de 6 a 7 anos, investigou essa questão. Os autores dividiram a amostra em três 

grupos: (1) com funcionamento intelectual limítrofe; (2) com DI leve; (3) sem prejuízo 

cognitivo. Os achados revelaram que 26% das crianças apresentaram TDAH, taxa muito 

superior à relatada na população geral (3,4%). Além disso, crianças identificadas aos 4 
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ou 5 anos com DI ou funcionamento intelectual limítrofe mostraram maiores chances de 

terem problemas de saúde mental (OR 1,98-5,58) do que crianças sem nenhum prejuízo 

cognitivo (EMERSON et al., 2010). Na Holanda, foi realizado um estudo testando 

associações entre problemas emocionais e de comportamento em crianças e 

adolescentes com e sem DI. A comparação entre os grupos revelou que crianças com DI 

apresentavam mais problemas atencionais do que o grupo sem DI, segundo o Inventário 

de Comportamentos da Infância e Adolescência (CBCL) (DEKKER et al., 2002).  

Estudo de corte transversal realizado na Nigéria com 44 crianças com DI buscou 

associações entre DI e problemas comportamentais. Os resultados mostraram uma alta 

frequência de problemas comportamentais na amostra, indicando um impacto negativo 

no aprendizado escolar, além de outras áreas do funcionamento do indivíduo. 

(BAKARE et al., 2010). No presente estudo, não avaliamos problemas 

comportamentais, mas é possível que eles estejam presentes. Nesse caso, eles se 

somariam aos déficits típicos da DI e contribuiriam para os problemas escolares 

identificados.  

Em relação às variáveis educacionais, como era esperado, foi identificada na 

amostra uma associação estatisticamente significante entre presença de indicadores de 

DI e fatores educacionais (baixo desempenho acadêmico e maior repetência escolar). 

Isso se deve ao fato de a DI ser uma condição que está relacionada, em maior ou menor 

grau, a atrasos ou deficiências em diversas funções mentais (cognitiva, linguística, 

motora e/ou social). Os casos leves são os mais comuns e correspondem a 65% a 75% 

das pessoas com DI (ROSEMBERG, 2010). Ao lado disso, o mau desempenho 

acadêmico pode ser definido como um rendimento escolar abaixo do esperado para 

determinada idade, habilidades cognitivas e escolaridade (FONSECA, 2008). Devido 

aos atrasos/deficiências presentes nas pessoas com DI, são esperadas, portanto, 
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dificuldades de aprendizagem por parte dessa população. Nos casos de DI leve, os 

atrasos em ambiente escolar costumam ser observados somente no momento da 

alfabetização. Os estudos dedicados a esse tema são escassos, tanto no Brasil quanto no 

exterior (GARCIA; DE-ROSE, 2004). Entre os poucos existentes, há dois que 

utilizaram o TDE para medir desempenho escolar de crianças com e sem DI em escolas 

regulares (CAPELLINI, 2001; GARCIA; DE-ROSE, 2004) e que corroboram com os 

resultados da presente pesquisa. 

A revisão não-sistemática da literatura realizada neste estudo revelou uma única 

pesquisa que, assim como esta, analisou conjuntamente dificuldades escolares e 

transtornos psiquiátricos em relação a DI em crianças/adolescentes. O estudo foi 

realizado em Lahore, no Paquistão, para investigar modelos de intervenção para 

crianças e adolescentes de 6 a 16 anos com DI (N=150). Levando em conta a frequência 

de transtorno psiquiátrico e problemas de comportamento, os autores verificaram que 

entre todos os aspectos analisados, os problemas escolares suscitaram maior 

preocupação (para os cuidadores) entre os estudantes com DI e algum transtorno 

psiquiátrico (IMRAM et al., 2015).  

Vale ressaltar que crianças e adolescentes com DI apresentam capacidade de 

aprendizagem, porém em um ritmo mais lento que os colegas da mesma idade. Por isso, 

é importante oferecer propostas de aprendizagem com adaptações curriculares e suporte 

educacional de acordo com as necessidades desses alunos. Dessa forma, essas crianças e 

adolescentes poderão ser beneficiadas por intervenções bem direcionadas e de 

qualidade. Faz-se necessário considerar também a importância da equipe multi e 

interdisciplinar visando uma educação de qualidade, principalmente em aspectos mais 

deficitários, como: transferência, generalização e estratégias associativas da informação 

(TABAQUIM, 2008). 
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Cada caso deve ser analisado em detalhe no momento da elaboração de 

propostas de apoio educacional especializado. Estudo realizado nos EUA comparou 

perfis de necessidades de apoio a pessoas com DI e discutiu as implicações desses 

achados para o uso da tecnologia direcionada ao suporte das necessidades dessas 

pessoas. Os resultados mostraram que a intensidade do apoio necessário entre os 

domínios das pessoas com DI variou conforme a severidade de seus prejuízos 

intelectuais, bem como a presença de comorbidades com transtornos psiquiátricos 

(WEHMEYER et al., 2012). 

Para finalizar, é possível ressaltar a pertinência da conceituação atual adotada 

pela APA, que define a DI em função da interação recíproca entre o indivíduo e o meio, 

incluindo as limitações funcionais do aluno. Com isso, o foco deixa de ser o déficit do 

aluno e passa a ser a identificação e concepção dos suportes que posam ajudar o 

funcionamento das pessoas com DI em um contexto que respeite suas especificidades e 

singularidades (APA, 2014). 

No que se refere aos indicadores de risco de deficiência visual, os resultados da 

regressão logística confirmam a vulnerabilidade emocional a qual parece estar 

submetida o grupo amostral, demonstrando associações estatisticamente significantes 

entre esses indicadores e as variáveis: depressão (p=0,006) e desempenho acadêmico 

(p=0,030). 

Nota-se que, de modo geral, limitações sensoriais, como cegueira e surdez, têm 

sido identificadas como fatores associados a problemas emocionais e transtornos 

psiquiátricos. Contudo, nem sempre essas deficiências recebem diagnóstico e 

intervenções adequados nos primeiros cinco anos do desenvolvimento (MASSE et al., 

2013; MILLER et al,. 2013; MOLLOY; ROWE, 2011).  
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A deficiência sensorial visual limita as interações que a criança estabelece no 

ambiente social e podem diminuir seu interesse ou sensação de prazer nas atividades da 

vida diária e/ou atividades escolares. Com isso, ela pode, entre outras coisas, passar a 

desenvolver sentimentos de baixa autoestima com presença ou não de alterações de 

humor (YOKOI et al., 2013). Dessa forma, pessoas com deficiência visual podem ficar 

muito preocupadas com as opiniões dos outros e em algumas situações podem hesitar 

frente às exigências do mundo exterior. 

A literatura tem descrito um maior risco de depressão entre pessoas com 

deficiência visual. Ao mesmo tempo, é sabido que, em muitos casos, a depressão passa 

desapercebida e não é tratada na infância. Quando isso acontece, o quadro clínico pode 

se agravar na idade adulta, principalmente quando existem outros problemas de saúde 

associados (Du-FEU; FERGUSSON, 2003). Um estudo realizado recentemente em 

Tóquio, no Japão, determinou a frequência de transtornos de ansiedade e depressão em 

205 pacientes adultos (49 a 68 anos de idade) com diagnóstico de alta miopia, 

comparado a um grupo controle de 70 voluntários sem essa condição. O instrumento 

utilizado foi o Hospital Anxiety and Depression Scale (HANDS). A pesquisa investigou 

ainda os fatores preditores do desenvolvimento de complicações psiquiátricas e seu 

impacto na qualidade de vida desses sujeitos. Os resultados apontaram uma frequência 

de 22% de depressão nos 205 pacientes com alta miopia. A pontuação na escala 

HANDS e a prevalência de transtornos psiquiátricos nesses mesmos pacientes foram 

superiores às do grupo controle (p= 0,04) (YOKOI et al., 2014).  

Estudo realizado no México explorou a frequência de depressão em 22 

adolescentes (entre 12 e 18 anos) com cegueira congênita, matriculados em uma escola 

especial e em adolescentes sem essa condição. O instrumento utilizado foi o Beck 

Depression Inventory (BDI). Os achados indicaram que a incidência de depressão entre 
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os adolescentes cegos foi significativamente maior do que naqueles sem essa condição 

(p= <0,005). A pontuação média no BDI foi de 7,103, para o grupo controle, e 13,652, 

para o grupo com deficiência visual (KOENES et al., 2000).  

Um terceiro estudo nessa área investigou a prevalência de transtornos 

psiquiátricos e estresse psicossocial em 71 crianças entre 5 e 12 anos, com diagnóstico 

de deficiência visual na cidade de Cleveland-Ohio, nos Estados Unidos. Os resultados 

da pesquisa revelaram que 7 (9,86%) pacientes apresentaram diagnóstico de depressão, 

dos quais 6 eram meninas (TAICH et al., 2004). Além disso, esse mesmo estudo 

apontou que alguns deles (19%) apresentaram estresse psicossocial na escola.  

De modo geral, os três estudos destacam que crianças com deficiência visual 

com comorbidade com depressão podem ter algumas dificuldades na execução das 

tarefas escolares, e isso, de alguma forma, pode comprometer seu rendimento 

acadêmico. 

No presente estudo, outro resultado relevante foi a associação entre pior 

desempenho acadêmico e indicadores de risco de deficiência visual. Nota-se que a falta 

de um dos cinco sentidos humanos, neste caso específico a visão, pode comprometer a 

aprendizagem de conceitos e a aquisição de leitura e escrita. Neste contexto, sabe-se que 

o processo de reconhecimento das letras, as associações grafema-fonema e, 

posteriormente, as habilidades de leitura e escrita dependem da acuidade visual 

(BRASIL, 2006). Diante desse resultado, um estudo avaliou a presença de fatores 

educacionais, psicossociais e de saúde que poderiam estar associados ao fracasso 

escolar em uma amostra de 15.000 alunos entre 6 e 20 anos, matriculados em 35 escolas 

do Qatar, na Península Arábica. Os resultados apontaram que os problemas visuais 

foram os que mais impactaram os fatores educacionais relacionados ao fracasso no 



 
 

87 
 

desempenho acadêmico, atingindo 23,5% dos estudantes daquele país (KAMAL; 

BENER, 2009).  

Em concordância com os achados do presente estudo, existe uma pesquisa 

brasileira que objetivou detectar precocemente deficiência na acuidade visual de 

escolares e verificar possíveis associações com o rendimento acadêmico. Esse estudo foi 

realizado com 222 alunos de 5 escolas municipais de Juiz de Fora-MG e revelou que, 

entre os escolares com baixa acuidade visual, 25% apresentaram rendimento escolar 

regular ou insatisfatório, taxa estatisticamente superior à dos alunos com acuidade 

visual dentro da normalidade (10,5%; p=0,015) (TOLEDO et al., 2010). 

 Sabendo dessa associação entre déficits visuais e baixo rendimento acadêmico, 

especialistas da área (BRASIL, 2001) têm recomendado o uso de recursos advindos da 

tecnologia assistiva. Atualmente, existem muitos recursos específicos que podem ajudar 

no processo de escolarização de pessoas com deficiência ou baixa acuidade visual, tais 

como: (1) recursos óticos, para auxílio na realização de tarefas de leitura e escrita; (2) 

máquina Braile; (3) sistema de comunicação alternativa; (4) recursos ópticos especiais; 

(5) ajudas não ópticas, como o sistema Braile; (6) sistema de síntese de voz, (7) 

gravador e fotocopiadora que ampliem textos ou software de ampliação de tela, e outros 

equipamentos adaptados como lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador 

(GORI; FACOETTI, 2015; FIALHO; SILVA, 2012). Dessa maneira, é oportuno 

salientar que todos esses recursos, quando disponibilizados, possibilitam adaptações de 

acordo com as especificidades do aluno e funcionam como apoio pedagógico ao 

educando, favorecendo o acesso ao currículo da escola e às mesmas oportunidades de 

informação e conhecimento que os demais alunos. 

O modelo final de regressão logística mostrou que há associações 

estatisticamente significantes entre indicadores de risco de deficiência motora apenas 
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com a variável repetência escolar. Tal resultado é semelhante ao encontrado em estudo 

realizado com 19 escolares com média de idade de 10,3 anos, matriculados na 3
a
 e 4

a
 

séries de uma escola pública estadual localizada na periferia do município de São José-

SC. Esse estudo identificou dificuldades motoras e de aprendizagem em escolares com 

baixo desempenho escolar, especificamente relacionadas à leitura e escrita (SILVA et 

al., 2012).  

Na mesma linha de raciocínio acima, estudo realizado na Holanda investigou 

associações entre desempenho motor e acadêmico em uma amostra heterogênea de 137 

crianças e adolescentes (7 a 12 anos) com transtornos específicos de aprendizagem, por 

meio do instrumento Movement Assessment Battery for Children (MABC). Os 

resultados mostraram associações estatisticamente significantes entre as tarefas de 

escrita e matemática com a pontuação total da MABC, dessa forma, relacionando 

desempenho acadêmico e desenvolvimento motor (VUIJK et al., 2011). Do mesmo 

modo, outro estudo realizado com essa mesma amostra (104 adolescentes de 7 a 12 

anos) utilizou o Test of Gross Motor Development e revelou que as crianças com 

transtornos específicos de aprendizagem tiveram pontuação mais baixa em ambos os 

subtestes locomotores e de controle de objetos do que seus pares sem essa condição. 

Além disso, o estudo observou que crianças com transtornos específicos de 

aprendizagem apresentam uma relação específica entre a leitura e habilidades motoras e 

uma tendência entre a matemática e habilidades de controle de objetos 

(WESTENDORP et al., 2011). Estudos anteriores também encontraram relações 

significativas entre baixo desempenho acadêmico e baixo desempenho motor em 

crianças com transtornos específicos de aprendizagem (leitura: CRUDDACE; 

RIDDELL, 2006; McPHILLIPS; SHEEHY, 2004; matemática: BARNHARDT et al., 

2005; SORTOR; KULP, 2003). 
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Pesquisas recentes têm apontado que o prejuízo nas habilidades motoras pode 

impactar a execução de tarefas de escrita, já que elas envolvem uma ação 

neuropsicomotora complexa. Sabendo-se que as atividades escritas estão presentes na 

grande maioria das tarefas escolares, é razoável supor que prejuízos na escrita acabam 

por impactar as aquisições curriculares, e, consequentemente, podem levar à repetência 

escolar. Nessa perspectiva, estudo longitudinal realizado em Montreal, no Canadá, teve 

como objetivo examinar associações entre habilidades motoras e indicadores de 

preparação para a escola em 522 crianças em idade pré-escolar nas seguintes provas: 

vocabulário receptivo e conhecimento de número, habilidades gerais, comportamentos 

em sala de aula e habilidades perceptivo-motoras. Os resultados revelaram que os 

indicadores cognitivos de prontidão escolar e habilidades matemáticas precoces estavam 

relacionados tanto com habilidade motora fina quanto com habilidades perceptivo-

motoras, indicando que prejuízos nas habilidades motoras são frequentemente 

acompanhados de angústia emocional, o que provavelmente afeta a disposição física 

para a aprendizagem (PAGANI, 2012). 

Finalmente, ao examinar a trajetória de problemas de 13 crianças e adolescentes 

de 6 a 14 anos, diagnosticadas com distúrbio da coordenação motora, um estudo 

constatou que, embora essas crianças e adolescentes tenham sido classificados com 

inteligência na média ou acima da média, quando solicitados a executar tarefas na 

escola que exigissem habilidades motoras finas, eles não foram capazes de demonstrar 

os seus conhecimentos por meio de trabalho escrito (MISSIUNA et al., 2007).  

Portanto, é oportuno ressaltar que, embora os estudos citados acima não 

especifiquem exatamente a repetência escolar, de certo modo, eles se assemelham a esta 

pesquisa na medida em que estão relacionados às aprendizagens escolares e, 
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consequente baixo desempenho acadêmico, aspectos frequentemente associados ao 

fracasso escolar. 

Em concordância com os nossos resultados, foi realizado um estudo na 

Argentina com 288 crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 19 anos, com o intuito 

de determinar a prevalência da disfunção escolar em crianças com diagnóstico de 

deficiências motoras (displasia esquelética (37%); malformação musculoesquelética 

congênita (23%); doença musculoesquelética adquirida (20%); doença da coluna 

vertebral (6%); raquitismo hipofosfatêmico (4%); síndrome de Marfan (3%); doença 

neuromuscular (2%); e outras doenças (5%). Além disso, o estudo também explorou 

possíveis medidas de resultado entre aspectos sociodemográficos, médicos e 

educacionais relacionados à disfunção. É interessante notar que os resultados revelaram 

que 21,5% desses pacientes tinham histórico de repetência escolar de pelo pelos um ano 

na escola, embora não tivessem deficiência intelectual. Esse dado demonstra as 

dificuldades escolares enfrentadas por essa população (CELIN et al., 2014).  

Frente às constatações dos nossos resultados, sugere-se que sejam 

disponibilizados recursos de tecnologia assistiva na escola para facilitar o acesso de 

crianças e adolescentes com indicadores de risco de deficiência motora aos conteúdos 

curriculares que exijam habilidades motoras específicas. Corroborando essa 

recomendação, um estudo de revisão de 41 artigos sobre tecnologia assistiva e 

deficiência investigou e descreveu os benefícios dos tipos de itens de tecnologia de 

informação e comunicação (TIC), assim como, a sua utilização nas tarefas escolares por 

alunos com deficiência motora. Os resultados indicaram que alunos entre 6 e 19 anos 

com comprometimento motor leve e dificuldades específicas de caligrafia utilizavam 

programas de geração de palavras, textos, entre outros. Aqueles com deficiência motora 

grave, por sua vez, usavam sensores para detecção de voz, simulador de teclado, entre 
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outros. Assim, o estudo verificou que o uso dessas tecnologias facilita a escrita, a 

interação e a realização de atividades escolares por alunos com essas limitações 

(LINDSTROM; HEMMINGSSON, 2014). 

Os resultados do presente estudo revelam que crianças e adolescentes com 

indicadores de risco de deficiência motora necessitam de atendimento educacional 

especializado que lhes permita melhorar seu desempenho acadêmico, de modo a 

diminuir as chances de repetência e favorecer situações que proporcionem o sucesso na 

escola.  

Por fim, no que se refere aos indicadores de risco de deficiência auditiva, a 

regressão logística revelou que crianças e adolescentes com esses indicadores 

apresentam 3,35 mais chances de sofrerem punição física no ambiente doméstico do que 

aqueles sem essa condição. De forma geral, esse dado condiz com informações da 

literatura que apontam que crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência 

podem, de fato, estar em maior risco de sofrer violência física do que crianças sem 

deficiência (JONES et al. 2012). Um dos estudos ainda destaca que crianças e 

adolescentes com deficiência auditiva costumam estar mais expostos a abuso físico, 

social, emocional, sexual e até mesmo risco de morte do que crianças sem essa condição 

(JONES et al., 2012; UNICEF, 2005).  

Constata-se que a violência doméstica pode ter um efeito negativo profundo 

sobre a saúde dos indivíduos com deficiência. Trata-se de um problema grave de saúde 

pública e representa ainda uma violação aos direitos humanos (GRANDE et al., 2003; 

AAP, 2001). Cabe destacar um estudo realizado em Taiwan, na China, que examinou a 

frequência da violência doméstica de uma amostra de 63.274 pessoas entre os anos de 

2006 a 2009. Os achados desse estudo revelaram um aumento nas taxas de violência 

doméstica sofrida por pessoas com deficiência auditiva (40,83%) nos anos de 2007 e 
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2008. Pessoas nessa condição, juntamente daquelas com deficiência intelectual, foram 

as mais propensas a sofrer violência doméstica em comparação com outros tipos de 

deficiências investigados, tais como psicose crônica (33,26%; p=0,015), deficiência 

intelectual (36.74%; p=0,032), e deficiência múltipla (8,33%; p=0,027) (LIN et. al., 

2011).  

Fellinger e colaboradores realizaram um estudo na Áustria com 96 crianças e 

adolescentes na faixa etária de 11 a 16 anos com diferentes níveis de perda auditiva, 

para tentar elucidar os fatores, incluindo os psicossociais, relacionados à alta taxa de 

transtornos de saúde mental nessa população. Os resultados mostraram associação 

significante entre diagnóstico psiquiátrico e a capacidade de ser entendido pela família 

(25,6%), com razão de chances de 4,12 (p ≤ = 0,02). Identificou ainda risco aumentado 

de exposição a fatores como bullying e rejeição de pares, no âmbito escolar, e fatores 

como negligência parental, no ambiente doméstico (FELLINGER, HOLZINGER, 

SATTEL et al., 2009).  

Ao verificar as características da associação entre deficiência (intelectual, 

sensorial, física) e maus-tratos em uma população de 198 crianças e adolescentes, uma 

pesquisa realizada em Portugal revelou que os pais aparecem como principais agentes 

do maus-tratos (39,9%), sendo que em 28,8% dos casos ele é praticado pela mãe 

biológica. Nesse estudo, a deficiência sensorial aparece como a mais prevalente (18,4%) 

(CRUZ; ALBUQUERQUE, 2013). Estudo semelhante realizado na província de 

Zaragoza, na Espanha, no período de 1991 a 2001, estimou a prevalência de maus-tratos 

em 1.115 crianças e adolescentes com idade de 0 a 17 anos, acolhidos em centros 

sociais de atendimento, sendo 62 com deficiências (física, psíquica e sensorial). Os 

resultados revelaram uma prevalência de 11,2% de maus-tratos em crianças e 

adolescentes com deficiência sensorial e a mãe também aparece como a principal 
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causadora do maus-tratos, em 83,8% dos casos (GONZALVO, 2004). Tais resultados 

servem de alerta para a necessidade de serviços de apoio às famílias de crianças e 

adolescentes com déficits auditivos com o intuito de diminuir situações de estresse, 

depressão e violência e possivelmente minimizar os danos psicológicos sofridos.  

O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser relatadas, a 

saber: (1) ausência de uma segunda fase composta de diagnóstico para confirmação do 

resultado positivo obtido na fase de rastreio, esse fato pode ter levado a estimativas 

superestimadas de prevalência de deficiências; (2) o instrumento TQQ se baseia apenas 

no relato das mães, sem avaliação clínica direta da criança; (3) limitação nas perguntas 

do TQQ, muitas das quais são bastante generalistas e podem levar a interpretações 

equivocadas por parte dos respondentes; (4) a amostra se restringiu a alunos de escolas 

públicas municipais, portanto, os dados não refletem o perfil de crianças e adolescentes 

que estão fora da escola; (5) a investigação se restringiu a quatro tipos de indicadores de 

risco de deficiência sem verificar a correlação entre fatores educacionais e psicossociais 

com indicadores de risco de deficiência múltipla. 

 Entretanto, apesar dessas questões, a presente pesquisa representa um avanço na 

identificação de fatores educacionais tão importantes no contexo escolar como baixo 

desempenho acadêmico e repetência e psicossociais como ansiedade, depressão e 

TDDAH quando associados aos indicadores de risco de deficiência. Sendo que os dados 

analisados no presente estudo podem ser extrapolados para crianças e adolescentes de 

escolas públicas de outras regiões do país. Além disso, a replicação desse tipo de estudo 

é viável, na medida em que  utiliza um instrumento de rastreio de baixo custo e fácil 

aplicação, assim, permitindo a comparação com dados internacionais que, em sua 

maioria, utilizam essa mesma ferramenta.  
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O presente estudo permitiu verificar que fatores educacionais e psicossociais 

associados a indicadores de risco de deficiências podem ser facilmente identificados na 

escola quando avaliados por profissionais capacitados e que o TQQ pode ser utilizado 

como apoio ao rastreio de crianças/adolescentes com esses indicadores de risco. Neste 

contexto, sugere-se, ainda, que outras pesquisas sejam conduzidas no Brasil priorizando 

estudos de duas fases (rastreio e diagnóstico) com o TQQ além de outros instrumentos 

de rastreio que sejam mais específicos e sensíveis e que permitam a identificação do 

risco de deficiências em alunos de escolas públicas brasileiras com forma mais precisa. 

Ainda, que contemplem outras cidades do país e amostras maiores que permitam a 

generalização dos resultados para outros contextos visando o encaminhamento desses 

alunos a serviços específicos de intervenção de acordo com cada necessidade. 
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7. CONCLUSÃO 
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 A presente pesquisa configura-se como um dos estudos primeiros 

epidemiológicos multicêntricos do Brasil a investigar a frequência de indicadores de 

deficiência entre crianças e adolescentes, assim como associações entre fatores 

educacionais e psicossociais em relação a quatro tipos de indicadores de risco de 

deficiência (intelectual, visual, motora e auditiva). 

 Os resultados do estudo demonstram que os indicadores de risco de deficiência 

global foram bastante frequentes entre os sujeitos da amostra e revelam que iniciativas 

que avaliem esses indicadores deveriam ser uma rotina nas escolas brasileiras.  

O modelo multivariado final confirmou que os quatro indicadores de risco de 

deficiência estão associados a diferentes fatores educacionais e psicossociais, 

principalmente, no caso de risco de DI à comorbidade com transtornos psiquiátricos e 

problemas educacionais. Além disso, verificou-se que indicadores de DI na 

infância/adolescência foi o tipo com maior número de fatores associados em 

comparação com os outros três indicadores de risco de deficiências analisados. Esses 

achados corroboram a literatura científica da área. Contudo, investigações mais 

aprofundadas sobre o impacto desses desfechos são necessárias em 

crianças/adolescentes com esses indicadores de risco.  

O presente estudo revelou, ainda, que algumas particularidades devem ser 

consideradas em relação aos diferentes indicadores de risco de deficiências apresentados 

pelos alunos. Portanto, atenção especial deve ser dada aos fatores psicossociais, 

especialmente às comorbidades envolvendo transtornos de ansiedade, depressão e 

TDAH quando associadas à DI em crianças e adolescentes, de modo a melhor estruturar 

as intervenções. O mesmo vale para alunos com indicadores de risco de deficiência 

visual em relação à depressão e alunos com indicadores de risco de deficiência auditiva 

no que se refere à punição física. Diferentes fatores educacionais, tais como o baixo 
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desempenho acadêmico e a repetência escolar, apontam a vulnerabilidade dessas 

crianças e adolescentes com indicadores de risco de deficiências apresentarem prejuízos 

que comprometam o rendimento nas tarefas escolares e a possibilidade de terem sucesso 

no contexto escolar. Portanto, sugere-se a adoção de diferentes recursos de tecnologias 

educacionais por profissionais de equipes interdisciplinares que priorizem a efetividade 

do ensino com qualidade aos alunos com aixo desempenho acadêmico e repetência 

escolar associados a indicadores de risco de deficiências. 

Em suma, os dados desta pesquisa se somam a evidências anteriores no campo 

das deficiências. Espera-se que eles possam ser utilizados na implantação e 

implementação de políticas públicas de rastreio, diagnóstico e intervenção que 

favoreçam a melhoria das condições de alunos matriculados em escolas públicas 

brasileiras e de suas famílias. 
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

CARTA DE INFORMAÇÃO A PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO DA PESQUISA 

 

 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa Rastreamento de deficiências em escolares 

de quatro municípios brasileiros, que se propõe a analisar os dados relativos ao rastreio de deficiências 

coletados no Estudo Epidemiológico de Saúde Mental do Escolar Brasileiro (EESMEB), de acordo com 

os seguintes objetivos específicos: (1) Estimar a taxa de indicadores de risco de deficiência global e de 

acordo com quatro tipos (intelectual, visual, motora e auditiva) numa amostra de escolares de 6 a 16 anos 

de quatro municípios pertencentes a quatro regiões do Brasil; (2) Conhecer fatores educacionais e 

psicossociais dessa mesma amostra de crianças e adolescentes associados aos quatro tipos de indicadores 

de risco de deficiência. A pesquisa será quantitativa e a coleta de dados será feita por meio do instrumento 

Ten Questions Questionnaire, que é um questionário estruturado aplicado aos pais composto por 10 

perguntas em forma de entrevista. O instrumento de medida utilizado neste projeto de Doutorado foi 

desenvolvido para identificar possíveis riscos de deficiências em crianças de 6 a 16 anos de idade de 

quatro cidades brasileiras, Itaitinga (CE), Goianira (GO), Rio Preto da Eva (AM) e Caeté (MG), e contará 

com os dados de 1.674 crianças/adolescentes. Assim, viabilizando contribuições na produção de 

evidência que efetivem a adoção de políticas públicas de prevenção e intervenção para esta população.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável 

terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da 

Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho 

o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da 

mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: 

 

 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados 

neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 

penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

 

São Paulo, 15 de Outubro de 2013. 

 

             

________________________                                  ____________________________ 
 Livia da Conceição Costa Zaqueu                                           Profª Drª Cristiane Silvestre de Paula 

 liviazaqueu@ig.com.br                                                                              Orientadora 

 Pesquisadora Responsável                                                       Tel.: 2114-8707  csilvestrep@mackenzie 

mailto:liviazaqueu@ig.com.br
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ANEXO B - Termo de Consentimento de Uso de Banco de Dados 

 

 

 
 

Nós, declaramos que o acesso aos dados registrados no Estudo Epidemiológico de Saúde Mental do 

Escolar Brasileiro (EESMEB), serão utilizados no projeto de doutorado da aluna Livia da Conceição 

Costa Zaqueu, para fins da pesquisa científica será feito somente após aprovação do projeto de pesquisa 

pelo CEP-UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. O acesso aos dados será supervisionado 

por uma pessoa que esteja plenamente informada sobre as exigências de confiabilidade. Asseguraremos o 

compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados utilizados, preservando integralmente o 

anonimato e a imagem do sujeito bem como a sua não estigmatização. Asseguraremos a não utilização 

das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de 

prestígio e/ou econômico-financeiro. O pesquisador responsável estabeleceu salvaguardas seguras para a 

confidencialidade dos dados de pesquisa. Os sujeitos envolvidos serão informados dos limites da 

habilidade do pesquisador em salvaguardar a confidencialidade e das possíveis consequências da quebra 

de confidencialidade, caso seja necessário.  Os dados obtidos na pesquisa serão usados exclusivamente 

para a finalidade prevista no protocolo. Os dados obtidos na pesquisa somente serão utilizados para o 

projeto vinculado. Todo e qualquer outro uso que venha a ser planejado, será objeto de novo projeto de 

pesquisa, que será submetido à apreciação do CEP-MACKENZIE. Para tanto, assinaremos esse Termo de 

Consentimento de Uso de Banco de Dados, para a salvaguarda de seus direitos. 

 

Em caso de dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, o contato é o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

 

São Paulo, 17 de Março de 2014. 

 

             

________________________                                  ____________________________ 
Livia da Conceição Costa Zaqueu                                             Profª Drª Cristiane Silvestre de Paula 

liviazaqueu@ig.com.br                                                                                     Orientadora 

      Pesquisadora Responsável                                                   Tel.: 2114-8707 csilvestrep@mackenzie 
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ANEXO C- Declaração da Universidade de Évora de Estágio Doutoral 

em Intervenção Precoce 
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ANEXO D - Ten Questions Questionnaire Screen 

 

1. Em comparação com outras crianças da mesma idade, o/a <NOME DA CI> teve 

algum atraso para sentar, ficar em pé, ou andar? 

        1 (  ) Sim  Descreva: 

__________________________________________________________________ 

        2 (  ) Não 

 

2. Em comparação com outras crianças, o/a <NOME DA CI> tem alguma dificuldade 

em enxergar, seja durante o dia ou à noite?  

        2 (  ) Não 

        1 (  ) Sim       B9a. A dificuldade em enxergar do/a <NOME DA CI> é corrigida 

com uso de óculos? 

              1 (  ) Sim                   

                     2 (  ) Não   Descreva: 

_____________________________________________________ 

 

3. O/A <NOME DA CI> parece ter alguma dificuldade em escutar? 

        1 (  ) Sim  Descreva: 

_________________________________________________________________ 

        2 (  ) Não 

    

4. Quando você fala para o/a <NOME DA CI> fazer alguma coisa, ele (a) parece 

entender o que você está falando?  

         1  (  ) Sim 

         2  (  ) Não   Descreva: 

__________________________________________________________________ 

                         

5. O/A <NOME DA CI> tem alguma dificuldade em andar e/ou, mexer seus braços, ou 

tem fraqueza ou rigidez nos braços ou nas pernas? 

        1 (   ) Sim  Descreva: 

_________________________________________________________________ 

        2  (   ) Não 

        

6. O/A <NOME DA CI> às vezes tem convulsões, se torna rígida (o), ou perde a 

consciência? 

        1  (   ) Sim  Descreva: 

_________________________________________________________________ 

         2  (   ) Não 

 

7. O/A <NOME DA CI> aprende a fazer coisas como as outras crianças da mesma 

idade? 

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não   Descreva: 

__________________________________________________________________ 
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8. O/A <NOME DA CI> fala (ou seja, ele/a se faz entender com palavras; ele/a fala 

alguma palavra reconhecível)?                         

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não   Descreva: 

__________________________________________________________________ 

 

9. A fala do/a <NOME DA CI> é diferente de alguma maneira do normal (não clara o 

suficiente para ser entendida por outras pessoas além da família mais próxima)?                        

        1 (   ) Sim  Descreva: 

_________________________________________________________________ 

        2 (   ) Não 

 

10. Em comparação com outras crianças da mesma idade, o/a <NOME DA CI> parece 

de alguma maneira ser atrasado (a), limitado (a), ou mais lento mentalmente?               

        1 (   ) Sim  Descreva: 

_________________________________________________________________ 

        2 (   ) Não 
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ANEXO E - Questionário Sociodemográfico 

Questionário Inicial de Identificação, Fatores de Risco e Proteção 

 

QUESTIONÁRIO PARA MÃE/SUBSTITUTA 

 

vs.quest – usaremos como  ID  

 

           Fator de Risco                                       

 

CI = Criança ou adolescente índice (ou seja, a selecionada para o estudo)  

r7 A mãe da CI mora na casa 

r9 Idade da CI 

r10 Ano escolar que a CI está frequentando 

r12 Endereço 

r13 Telefones 

r14 Hora inicial da entrevista 

r15 Hora final da entrevista 

r16 Duração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL DE IDENTIFICAÇÃO, FATORES DE RISCO E 

PROTEÇÃO 

QUESTIONÁRIO PARA MÃE/SUBSTITUTA 

  

ENTREVISTADOR: CI = criança/adolescente índice; MI = Mulher índice; MC = 

marido ou companheiro da mãe  

Seção A. Identificação familiar  

 

SE MÃE BIOLÓGICA OU ADOTIVA FOR A INFORMANTE:  

A1. Qual seu nome completo: 

_______r17________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO      ___ ___r1  ___ r2 ___  Data: _____/___r3_/____  Escola: (     )  urbana r11 (     ) rural  

                                    Cidade   Aluno  

Nome do informante:_____r5____________________  Informante é mãe da CI:   (    ) SIM   r6  (   ) NÃO 
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A2. Qual sua idade:____________r18__ anos completos 

 

A3. Qual a sua escolaridade? r19 

 Até que série você estudou (séries completas)? (Se não tiver completado nenhuma 

série, codifique 00) 

  /__/__/ anos 

A4. O/A <NOME DA CI> é seu filho(a) de sangue? r20 

        1  (   ) Sim   

        2  (   ) Não    A4a  Ele (a) é seu filho (a) como?  

r21_______________________________________ 

 

A5. Quantas pessoas moram na sua casa (situação atual): __r22____ adultos (incluindo 

MI) e __r23_______ crianças/adolescentes (< de 18 anos, incluindo CI).  

 

A6. Quantos irmãos(ãs) o/a <NOME DA CI> tem? ___r24__ (considerar meio-irmão se 

mencionado espontaneamente) 

 

  A6a. Suas idades são: _____________r25______________________ (se não 

tiver irmãos, codifique 00) 

 

A7. Qual sua situação conjugal (últimos 12 meses): r26 

        1  (   ) casada ou morando junto (marido residente)  

        2  (   ) casada ou morando junto (marido não residente nos últimos 12 meses) 

        3  (   ) solteira, nunca esteve casada  

        4  (   ) viúva 

        5  (   ) separada ou divorciada (a no mínimo 13 meses) 

        6  (   ) Outros (descreva) __r27____________________________________ 

 

 

 (SE MI CASADA/MORANDO JUNTO RESPONDER ABAIXO, SE SOLTEIRA OU 

SEPARADA, IR PARA A15, pg 3) 

 

A8. Qual o nome do seu M/C: 

____r28__________________________________________________________ 

 

A9. Qual a idade do seu M/C: ____ r29_____ anos completos (NÃO SEI codifique 77). 

 

A10. Qual a escolaridade do M/C? r30 

Até que série ele estudou (séries completas)? (Se não tiver completado nenhuma série, 

codifique 00) 

  /__/__/ anos (NÃO SEI codifique 77) 

 

A11. Há quanto tempo moram/moraram juntos? /__/__/ anos completos r31 

(SE MENOS QUE UM ANO, CODIFIQUE 00) 

A12. O M/C está trabalhando atualmente (trabalho remunerado)? r32 

         2  (   ) Não 

         1  (   ) Sim (e mora com a MI)   A12a. Ele é assalariado ou recebe por dia/por 

trabalho? r33 

 

 Essa questão foi reunida à anterior 

(r33) 
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                    (NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

 

 1  (   ) Assalariado         A12b.  11(   ) com registro   12(   ) sem registro 

          2  (   ) Free lance/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior) 

 3  (   ) Profissional liberal (com curso superior)  

         4  (   ) Aposentado 

 5  (   ) Outros (descreva: r34________________________________) 

 77 (   ) Não sei 

    

         3  (   ) Sim (mas não mora com a MI)    A12c. Ele é assalariado ou recebe 

trabalho? r35 

 

 

 

                                                             

 

 

(NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

 1  (   ) Assalariado       A12d.  11(   ) com registro   12(   ) sem registro 

           2  (   ) Free lance/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior) 

 3  (   ) Profissional liberal (com curso superior) 

           4  (   ) Aposentado 

 5  (   ) Outros (descreva: _______________________________) 

 77  (   ) Não sei 

 

 

 

                                                     

 

A13. E você, trabalhou nos últimos 30 dias (qualquer atividade remunerada)? r36 

1  (   ) Sim    A13.a  Quanto ganhou no último mês? ______ r37__________ reais 

2  (   ) Não 

 

A14. O M/C é o pai biológico/de sangue da CI? r38 

 

1  (   ) Sim        (IR PARA SEÇAO B, página 6) 

2  (   ) Não   A14a. Com que frequência o pai biológico/de sangue se encontra com 

<NOME DA CI>: r39                                1  (   ) pelo menos uma vez por semana   

                                               2  (   )  a cada 15 dias      

         3 (   )  1 vez por mês 

                                               4  (   )  menos de uma vez por mês  

                                               9  (   )  não se aplica; Descreva: _ 

r40_________________________ 

 

    A14b. Qual a escolaridade do pai biológico/de sangue da CI? r41 

   Até que série ele estudou (séries completas)? (Se não tiver completado 

nenhuma série, codifique 00) 

   /__/__/ anos (NÃO SEI codifique 77) 

Essa questão foi reunida à anterior 

(r35) 

Essa questão serviu apenas para recategorizar a 

r35 
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  A14c. O pai biológico/de sangue está trabalhando atualmente (trabalho 

remunerado)? r42 

         9  (   ) Não se aplica  

        77  (   ) Não sei  

                  2  (   ) Não 

                  1  (   ) Sim     A14d. Ele é assalariado ou recebe por dia/por trabalho?  

r43 

 

 

 

                                                              

(NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

1  (   ) Assalariado         A14e.  11(   ) com registro   12(   ) sem registro 

2  (   ) Free lance/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior) 

3  (   ) Profissional liberal (com curso superior) 

4  (   ) Aposentado 

5  (   ) Outros (descreva: _____________________________________) 

77  (   ) Não sei 

 

A14f. Ele paga algum tipo de pensão ou contribui com os gastos da CI? r44                                                      

2   (   ) Não                                1   (   ) Sim 

 

- IR PARA SEÇAO B, PÁGINA 6 -  

 

 (SE MI SOLTEIRA OU SEPARADA, RESPONDER ABAIXO) 

 

A15. Com que frequência o pai biológico/de sangue se encontra com <NOME DA CI>: 

r45 
                                               1  (   ) pelo menos uma vez por semana   

                                               2  (   )  a cada 15 dias      

         3 (   )  1 vez por mês 

                                               4  (   )  menos de uma vez por mês  

                                               9  (   )  não se aplica; Descreva: r46 

 

 

 

 

A16. Qual a escolaridade do pai biológico/de sangue da CI? 

  Até que série ele estudou (séries completas)? (Se não tiver completado nenhuma 

série, codifique 00) 

  /__/__/ anos (NÃO SEI codifique 77) r47 

 

A17. O pai biológico/de sangue está trabalhando atualmente (trabalho remunerado)? 

r48 
               9  (   ) Não se aplica  

        77  (   ) Não sei  

                  2  (   ) Não 

                  1  (   ) Sim     A17a. Ele é assalariado ou recebe por dia/por trabalho? 

r49 

Essa questão serviu apenas para recategorizar a 

r43 

Essa questão foi reunida à anterior 

(r43) 
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                    (NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

 

 1  (   ) Assalariado         A17b.  11(   ) com registro   12(   ) sem registro 

          2  (   ) Free lance/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior) 

  3  (   ) Profissional liberal (com curso superior) 

          4  (   ) Aposentado 

  5  (   ) Outros (descreva: _____________________________________) 

  77   (   ) Não sei 

 

A18. Ele paga algum tipo de pensão ou contribui com os gastos da CI? r50 

                                                     2   (   ) Não                                        1   (   ) Sim 

 

 

 

 

 

- IR PARA SEÇAO B, PÁGINA 6 -  

 

SE MÃE NÃO FOR A INFORMANTE  

 

AB1. Qual seu nome completo: ___________ r51  

_____________________________________________ 

 

AB2. Qual o sexo do(a) informante:     (    )   1. Feminino             (    ) 2. Masculino r52 

AB3. A mãe do(a) <NOME DA CI> mora na casa com vocês? r53 

             1  (   ) Sim 

             2  (   ) Não    AB3.a.  Por qual motivo?   r54                                                                                       

                                                 1  (   ) faleceu 

                                                 2  (   ) mudou-se.  

Motivo: __ r55____________________________________ 

                                                 3  (   ) está presa 

                                                 4  (   ) Outros  

(descreva) ____ r56_________________________________ 

 

AB4. Há quanto tempo você é responsável por <NOME DA CI>? (Se menos de um ano, 

codifique 00)  /__/__/ anos r57 

 

AB5. Com que frequência o pai biológico/de sangue se encontra com <NOME DA CI>: 

r58 
                                               1  (   ) pelo menos uma vez por semana  (ou mora com cç) 

                                               2  (   )  a cada 15 dias      

         3 (   )  1 vez por mês 

                                               4  (   )  menos de uma vez por mês (ou desapareceu/ou 

pouco frequ) 

                                               9  (   )  não se aplica; Descreva: 

r59__________________________________ 

Essa questão serviu apenas para recategorizar a 

r49 

Essa questão foi reunida à anterior 

(r49) 
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AB6. Qual a escolaridade do pai biológico/de sangue da CI? r60 

  Até que série ele estudou (séries completas)? (Se não tiver completado nenhuma 

série, codifique 00) 

  /__/__/ anos (NÃO SEI codifique 77) 

 

AB7. O pai biológico/de sangue está trabalhando atualmente (trabalho remunerado)? 

r61 
               9  (   ) Não se aplica  

       77  (   ) Não sei  

                  2  (   ) Não 

                  1  (   ) Sim     AB7.a. Ele é assalariado ou recebe por dia/por trabalho? 

r62 
                                                             

 

(NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

 

 1  (   ) Assalariado         AB7.b.  11(   ) com registro   12(   ) sem registro 

 2  (   ) Free lance/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior) 

 3  (   ) Profissional liberal (com curso superior) 

 4  (   ) Aposentado 

 5  (   ) Outros (descreva: r63________________________________) 

 77  (   ) Não sei 

 

AB8. Ele paga algum tipo de pensão ou contribui com os gastos da CI? r64 

                                                      2   (   ) Não  

                                       1   (   ) Sim 

 

AB9. Agora vou fazer várias perguntas sobre você (MI). Qual sua idade:_________ 

r65___ anos completos 

 

AB10. Até que série você estudou (séries completas)? (Se não tiver completado 

nenhuma série, codifique 00) 

  /__/__/ anos r66 

 

AB11. Qual sua relação com  <NOME DA CI>? r67 

 

              1  (   ) avó(ô) 

              2  (   ) tia(o) 

              3  (   ) irmã(ão) 

              4  (   ) Outros (descreva) r68_______________________________________ 

 

AB12.  Você está trabalhando atualmente (trabalho remunerado)? r69 

1  (   ) Sim    A12.a  Quanto ganhou no último mês? r70_______________ reais 

2  (   ) Não 

 

AB13. Qual sua situação conjugal: r71 

  

        1  (   ) casada ou morando junto (marido residente)  

        2  (   ) casada ou morando junto (marido não residente nos últimos 12 meses) 
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        3  (   ) solteira, nunca esteve casada  

        4  (   ) viúva 

        5  (   ) separada ou divorciada (a no mínimo 13 meses) 

        6  (   ) Outros (descreva) r72_____________________________________ 

 

 (SE MI CASADA/MORANDO JUNTO RESPONDER ABAIXO, SE 

SOLTEIRA/SEPARADA, IR PARA SEÇAO B, pg 6) 

  

AB14. Qual a idade do seu M/C: _________ anos completos r73 

           

AB15. Qual a escolaridade do seu M/C? Até que série ele estudou (séries completas)? 

r74 
         (Se não tiver completado nenhuma série, codifique 00) 

  /__/__/ anos (NÃO SEI codifique 77) 

          

AB16. O M/C está trabalhando atualmente (trabalho remunerado)? r75 

         2  (    ) Não  

         1  (    ) Sim     AB16a. Ele é assalariado ou recebe por dia/por trabalho? r76 

 

(NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA) 

 

1  (   ) Assalariado     AB16.b.  r77 11(   ) com registro   12(   ) sem registro 

2  (   ) Free lance/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior) 

3  (   ) Profissional liberal (com curso superior) 

4  (   ) Aposentado 

5  (   ) Outros (descreva: _________ r78   ________________________) 

77  (   ) Não sei 

 

 

Seção B: Criança Índice e bens de consumo da família  

 

Agora eu gostaria de perguntar um pouco sobre sua CASA. Você tem na sua casa: 

  

ENTREVISTADOR: PREENCHER COM O QUE A PESSOA POSSUI EM CASA 

(CONSIDERAR ITENS QUEBRADOS HÁ MENOS DE 6 MESES); 

CONSIDERAR A QUANTIDADE DE ITENS DA PRIMEIRA LINHA DO 

QUADRO – EM NEGRITO 

 

QUADRO  1  (ABEP) 
Não 

Tem 

Tem 

1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores r79 0 1 2 3 4 

Rádio (qualquer aparelho no domicílio, exceto rádio do 

carror80 

0 1 2 3 4 

Banheiro (com vaso sanitário e privativo do domicílio) r81 0 4 5 6 7 

Automóvel (sem uso profissional) r82 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista r83 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar (excluir tanquinho) r84 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD r85 0 2 2 2 2 

Geladeira r86 0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 

r87 

0 2 2 2 2 
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BB.1  SOMA DE PONTOS r88  

 

Quem é o chefe da família? r89 Até que série o CHEFE DA FAMÍLIA estudou? r90  

(séries completas)   ______ anos   (SE NÃO TIVER COMPLETADO NENHUMA 

SÉRIE, CODIFIQUE 00) 

 

ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO TIVER OUTROS FILHOS, FAVOR 

ENFATIZAR NO DECORRER DA ENTREVISTA QUE AS QUESTÕES SE REFEREM 

SOMENTE À CI 

 

Agora eu gostaria de perguntar a você sobre o(a) < NOME DA CI >: 

r91____________________________ 

 

B1. Qual o sexo do(a) <NOME DA CI>:     (    )   1. Feminino             (    ) 2. Masculino 

r92 
 

B2. Qual a idade do(a) <NOME DA CI>: /____/____/ anos completos (conferir com 

B3 e com quadro r93) 

 

B3. Qual a data de nascimento do(a) <NOME DA CI>:____/__ __/__ __ (dia/mês/ano) 

r94 
 

B4. Você teve alguma complicação de saúde na gravidez do(a) <NOME DA CI>: r95 

 (    ) 2. Não (    )   1. Sim  

 Descreva: r96__________________________________________________       

 (Se MI não for mãe da CI, perguntar sobre a mãe; se NÃO SEI codifique 77). 

 

B5. Você usou cigarro, álcool e/ou drogas na gravidez do(a) <NOME DA CI>: r97 

 (    ) 2. Não (    )   1. Sim    

Descreva: r98____________________________________________________        

 (Se MI não for mãe da CI, perguntar sobre a mãe; se NÃO SEI codifique 77). 

 

B6. O(a)<NOME DA CI> teve alguma complicação séria de saúde durante o 1º ano de 

vida?  r99 

(    ) 2. Não (    )   1. Sim    

Descreva: r100___________________________________________________        

 (Se MI não for mãe da CI, perguntar se tem informações da CI nessa época; se 

NÃO SEI codifique 77). 

 

B.7. O(a)<NOME DA CI> já repetiu de ano alguma vez? r101 

1 (   ) Sim   B.7a. Quantas vezes ele/ela repetiu de ano? /__/__/ 

vezes r102 

2 (   ) Não  
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Seção G. Ambiente familiar, comunitário e supervisão da CI  

G1 Você geralmente sabe onde o/a <NOME DA CI> está?  

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não 

 

G2 Você geralmente sabe o que o/a <NOME DA CI> está fazendo? 

        1  (   ) Sim 

        2  (   ) Não 

 

G3. Na sua casa existem regras claras sobre o que o/a <NOME DA CI> pode e não pode 

fazer? 

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não 

 

G4. Você sabe o que o/a <NOME DA CI> gosta e o que ele(a) não gosta? 

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não 

 

G5. Na sua família as pessoas são aceitas do jeito que elas são? 

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não 

 

G6. Você acha que o/a <NOME DA CI> se sente bem quando está com a família? 

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não 

 

G7.  Você costuma conversar com o/a <NOME DA CI> sobre coisas que interessam a 

ele(a)? 

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não 

 

G8. Você tem discussões freqüentes com o/a <NOME DA CI> que envolvem gritos e 

berros? 

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não 

 

G9. Você acha que você e seu M/C brigam tanto a ponto de tumultuar o ambiente 

familiar?  

         1  (   ) Sim 

         2  (   ) Não 

         9  (   ) Não se aplica (não tem/teve M/C nos últimos 12 meses - confirmar A7 ou 

AB13) 
 

G10. Na sua família acontecem brigas com agressão física?  

          2  (    ) Não  

          1  (    ) Sim     G10a. Acontecem agressões físicas entre os pais/responsáveis de 

CI? 

                                                         1  (   ) Sim 

                                                 2  (   ) Não 
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  9  (   )  Não se aplica (não tem M/C nos últimos 12 

meses) 

                                                       (confirmar A7 ou AB13) 
 

                          G10b. Acontecem agressões físicas entre você e/ou seu M/C e a 

CI? 

                                                1  (   ) Sim (considerar agressões em qualquer momento 

da vida da CI) 

             2  (   ) Não  

                        

G11. Você ou <nome do M/C nos últimos 12 meses e/ou pai biológico da CI> bateu na 

bunda com algum objeto como vara, vassoura, pedaço de pau ou cinto no/a <NOME DA 

CI>  de ... para cá (últimos 12 meses)? 

     1  (   ) nunca      

     2  (   )  uma ou duas vezes   

     3  (   ) três vezes ou mais  

 

G12. Você ou <nome do M/C nos últimos 12 meses e/ou pai biológico da CI> bateu, 

espancou ou empurrou com força suficiente para causar ferimentos no/a < NOME DA 

CI>  de ... para cá (últimos 12 meses)? 

     1  (   ) nunca  

     2  (   )  uma ou duas vezes     

     3  (   ) três vezes ou mais  

                  

 

Seção H. Envolvimento da criança em atividades pró-sociais  

H1. O/A <NOME DA CI> participa de alguma atividade extra-escolar com alguém 

tomando conta: professor, monitor, treinador ou educador? (excluir atividades 

obrigatórias da escola)?  

    1  (   ) Sim. Descreva: 

_________________________________________________________________ 

    2  (   ) Não  
 

H2. O/A <NOME DA CI> tem alguma religião? 

        2  (    ) Não  

        1  (    ) Sim     H2a. Com que freqüência vai à missa, culto ou a alguma atividade 

religiosa (usar o termo mencionado pelo informante)?   

1 (   ) pelo menos uma vez/semana   2 (   ) a cada 15 dias     3 (    ) 1 vez/mês    4 (    )  

menos de uma vez/mês   

 

 

Seção I. Perguntas sobre o uso de serviços de saúde mental 

I.1. Nos últimos 12 meses, o/a <NOME DA CI> foi atendido por psiquiatra por 

problemas emocionais, de comportamento ou problemas com álcool ou drogas? 

         2  (   ) Não 

         1  (   ) Sim   Descreva: 

_______________________________________________________________ 
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I.2. Nos últimos 12 meses, o/a <NOME DA CI> foi atendido por neurologista por 

problemas emocionais, de comportamento ou problemas com álcool ou drogas? 

         2  (   ) Não 

         1  (   ) Sim   Descreva: 

_______________________________________________________________ 

 

I.3. Nos últimos 12 meses, o/a <NOME DA CI> foi atendido por psicóloga(o) por 

problemas emocionais, de comportamento ou problemas com álcool ou drogas? 

         2  (   ) Não 

         1  (   ) Sim   Descreva: 

_______________________________________________________________ 
  
I.4. Nos últimos 12 meses, o/a <NOME DA CI> foi atendido por algum outro 

profissional de saúde por problemas emocionais, de comportamento ou problemas 

com álcool ou drogas? 

         2  (   ) Não 

         1  (   ) Sim   Descreva: 

_______________________________________________________________ 

   

I.5. Nos últimos 12 meses, o/a <NOME DA CI> recebeu acompanhamento 

individualizado em uma sala de aula regular ou freqüentou a sala de recursos 

ou sala especial na escola onde estuda? 

         2  (   ) Não 

         1  (   ) Sim   Descreva: 

_______________________________________________________________ 

 

SE SIM EM ALGUM DOS ITENS DA SEÇAO I ACIMA (I.1 A I.5), 

PERGUNTE ABAIXO, SENÃO ENCERRE A ENTREVISTA e PREENCHA 

QUADROS DA PÁGINA 14. 

 

I.6. Nos últimos 12 meses, o/a <NOME DA CI> recebeu algum diagnóstico, ou 

seja, lhe disseram o nome do problema ou problemas que ele(a) tem ou teve para 

ter recebido o atendimento citado acima?  

        2  (   ) Não  

        1  (   ) Sim       I.6a. Descreva diagnóstico: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

I.6b. Seu filho toma/tomou remédio para este problema?    

        2  (   ) Não         

        1  (   ) Sim           I.6c. Qual nome do remédio (anote todas as informações que 

conseguir): 

______________________________________________________________________ 

 

 

I.7. Esses atendimentos (repetir atendimento referido entre I.1 e I.5) são/eram 

realizados com que freqüência?  

Assinalar com um ―X‖ no quadro abaixo, indicando a freqüência dos tratamentos feitos 

e/ou ainda em andamento.  

(Lembrar que estamos falando dos tratamentos dos últimos 12 meses). 
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I.8. Esses atendimentos (repetir o atendimento mencionado entre I.1 e I.5) 

duram/duraram quanto tempo?  

Assinalar com um ―X‖ no quadro abaixo, indicando a duração dos tratamentos feitos 

e/ou ainda em andamento (lembrar que estamos falando dos tratamentos dos últimos 12 

meses).  

 
I.9. Você acha que ele(a) teve melhora com algum dos tratamentos citados acima? 

       2  (   ) Não 

        1  (   ) Sim     Se sim – I.9a. 1  (   ) Um pouco 
                                                         2  (    ) Muito 

 

Descreva o tipo de tratamento e a melhora observada:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
  

 

 

Tipo de tratamento 

(1) 

Diariam 

(2) 

2 a 3 

vezes/ 

semana 

(3) 

1 vez/ 

semana 

(4) 

A cada 15 

dias 

(5) 

1 

vez/mês 

(6) 

Menos 

de 1 

vez/mês 

(8) 

Outros 

(descreva) 

(a) Psiquiatra        

 (b) Neurologista        

(c) Psicóloga(o)        

(d) Outro profissional de saúde 

Qual: _______________ 

       

(e) Outro profissional de saúde 

Qual: ________________ 

       

(f) Acompanhamento 

individualizado ou sala de 

recursos na escola  

       

 

Tipo de tratamento 

(1) 
Menos 

de 

1 mês 

(2) 

1 a 3 

meses 

(3) 

4 a 

6 

meses 

(4) 

Mais 

de 

6 

meses 

(8) 

Outros 
(descreva) 

O tratamento 

foi finalizado?  

   Sim                        

Não 

(a) Psiquiatra        

(b) Neurologista        

(c) Psicóloga        
(d) Outro 

profissional de saúde 

Qual: __________ 

       

(e) Outro 

profissional de saúde 

Qual: __________ 

       

(f) 

Acompanhamento 

individualizado ou 

sala de recursos na 

escola  
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I.10. Há mais de 12 meses atrás, o/a <NOME DA CI> já recebeu algum 

atendimento/tratamento de psiquiatra, psicólogo, neurologista, ou outro 

profissional da saúde por problemas emocionais, de comportamento ou problemas 

com álcool ou drogas? 

        2  (   ) Não 

        1  (   ) Sim     Se sim, I.10.a. Há quanto tempo atrás?   ________ anos atrás 

 

FIM DA ENTREVISTA 
 
 

ENTREVISTADOR: PEÇA licença à MI por alguns minutos e PREENCHA AGORA 
ABAIXO 
QUADRO 2 (BB.2) 

Grau de Instrução do chefe de família (pg 6) Última série que completou Pontuação 

Analfabeto / Primário incompleto Analfabeto até 3ª série do fundamental 0 

Primário completo / Ginasial incompleto 4ª a 7ª do fundamental 1 

Ginasial completo / Colegial incompleto 8 – 10 (Fundamental completo) 2 

Colegial completo / Superior incompleto Médio completo  4 

Superior completo Superior completo 8 
 

BB.3  - SOMA DE PONTOS  =  

QUADRO 1 (BB.1  - página 6)  + QUADRO 2  (BB.2 acima) 

 

 

BB4. A soma de pontos corresponde à classe econômica: ________  (ver Quadro 3 

abaixo) 


