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RESUMO 

Introdução: A obesidade representa um crescente problema de saúde pública entre 

adolescentes, sendo geralmente atribuída ao consumo alimentar inadequado e mudanças no 

estilo de vida, associados à predisposição genética. Contudo, outros mecanismos de origem 

sócio-econômica, emocional e comportamental também se relacionam com o excesso de peso. 

Os problemas emocionais e de comportamento, cuja prevalência em áreas não urbanas é 

pouco conhecida, podem se associar ao ganho excessivo de peso na adolescência pela ação 

direta sobre componentes do funcionamento neuroendócrino, mas ainda existem lacunas nesta 

área, em especial no papel dos fatores de proteção, como a resiliência.  

Objetivos: Estimar a prevalência de alterações emocionais e comportamentais entre 

adolescentes escolares de uma área semi-rurais, conforme gênero, idade e cor da pele e 

investigar a relação entre problemas emocionais e comportamentais e o excesso de peso, 

verificando o papel do gênero e da resiliência do adolescente nesta relação; 

Metodologia: Tese composta por três artigos independentes, que apresentam os problemas 

emocionais e de comportamento (PEC) como aspecto comum. Estes foram identificados 

através da aplicação do Youth Self Report/11-18 (YSR/11-18). Os dados foram obtidos em 

corte transversal, através de censo escolar (960 adolescentes) em distrito de características de 

transição urbano-rural, obtendo representatividade dos adolescentes escolares da região. O 

primeiro artigo descreve a prevalência de problemas emocionais e de comportamento entre 

adolescentes de área de transição urbano-rural, com ênfase nas diferenças entre os gêneros. 

As razões de prevalência foram ajustadas pela idade, cor da pele e série escolar. O segundo 

artigo, utilizando a análise fatorial exploratória, descreve a estrutura fatorial do YSR/11-18 em 

relação às oito síndromes originalmente descritas. O terceiro artigo investigou a associação 

entre problemas de comportamento e sobrepeso/obesidade, avaliando o papel do gênero e da 

resiliência nessa associação. Resiliência foi mensurada com a Escala de Resiliência 

desenvolvida por Wagild & Young. A associação foi investigada através de modelos 

multivariados utilizando regressão de Poisson.  

Resultados: Artigo 1 - Foram observados maiores escores do YSR/11-18 para problemas de 

comportamento entre as meninas, exceto para a escala “violação de regras”. A prevalência de 

PEC foi maior entre as meninas (RP: 1,61; IC95%:1,06–2,46), que também tiveram mais 

problemas com o contato social (RP: 2,88; IC95%:1,51–5,51). Artigo 2 - Agrupamento dos 

itens da escala “problemas de atenção” não foi obtido. Cinco itens da escala “problemas com 

o contato social” formaram um único fator com itens das escalas “ansiedade/depressão” e 
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“retraimento/depressão”, sugerindo uma dimensão de problemas de internalização. A 

dimensão externalização agrupou-se em dois fatores, afastando-se das características originais 

das escalas “comportamento agressivo” e “violação de regras”. Por outro lado, para 

problemas somáticos e problemas com o pensamento observou-se correspondência com a 

escala original. Artigo 3 - Encontrou-se associação positiva entre total de problemas de 

comportamento e excesso de peso, após ajuste para potenciais confundidores (RP: 1,74; 

IC95% 1,20 – 2,52). O gênero funcionou como modificador de efeito nesta relação, 

observando-se esta associação apenas entre meninas (RP: 1,90; IC95% 1,28 – 2,84), achado 

também encontrado para os problemas de internalização (RP: 1,60; IC95% 1,11 – 2,32) e de 

externalização (RP: 1,62; IC95% 1,03 – 2,55). A força da associação entre o total de 

problemas de comportamento e excesso de peso foi 65% maior entre jovens com baixa 

resiliência.  

Conclusão: Os problemas de comportamento foram relevantes entre adolescentes de área de 

transição urbano-rural e se associaram com a presença de excesso de peso. A modificação de 

efeito observada para o gênero e a resiliência alerta para o direcionamento de ações 

preventivas e de tratamento ao nível de saúde pública. 

Descritores: Epidemiologia. Comportamento do Adolescente. Obesidade. Resiliência 

Psicológica. Estudos Transversais. 
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ABSTRACT 

Introduction: Obesity represents an emerging public health problem among adolescents, 

usually attributed to inadequate food intake and changes in lifestyle, associated to genetic 

predisposition. However, other mechanisms like socio-economic background, emotional and 

behavioral difficulties are also related to overweight. Emotional and behavioral problems may 

be associated with excessive gain of weight in adolescence by direct action on components of 

neuroendocrine axis, but questions still exist in this area, especially in the role of protective 

factors such as resilience. 

Objectives: To estimate the prevalence of behavioral problems among adolescent in a mixed 

urban-rural region, according to gender, age and ethnicity and investigate the relationship 

between behavioral problems and overweight, studying the role of gender and resilience of 

the adolescent on this relationship. 

Methods: The thesis consists of three separate papers, which have the emotional and 

behavioral problems (EBP) as common features. These were identified by the use of the 

Youth Self Report/11-18 (YSR/11-18). Data were obtained in a cross-sectional study through 

the school census (960 adolescents) from an urban-rural mixed area, representative of the 

adolescent students of the region. The first paper describes the prevalence of emotional and 

behavioral problems among adolescents in an area of rural-urban transition, with emphasis on 

differences between genders. Prevalence ratios (PR) were adjusted for age, skin color and 

grade level. The second paper, using exploratory factor analysis, describes the factorial 

structure of YSR/11-18, related to the eight originally described syndromes. The third paper 

investigated the association between behavior problems and overweight/obesity, evaluating 

the role of gender and resilience in this association. The Resilience Scale (RS) was used to 

measure resilience. The association was investigated using Poisson multivariate regression 

models. 

Results: Paper 1 - Higher scores for YSR/11-18 behavior problems were found among girls, 

except for the scale rule-breaking behavior. The prevalence of EBP was higher among girls 

(PR: 1.61; 95%CI:1.06–2.46), who also had more social problems (PR: 2.88; 95%CI: 1.51–

5.51). Paper 2 - Grouping of the scale items "attention problems" was not obtained. Five items 

of the scale "social problems” formed a single factor with items from the scales “anxious/ 

depressed” and “withdrawn/depressed”, suggesting a dimension of internalizing problems. 

The externalizing dimension grouped into two factors, moving away from the original 

characteristics of the scales "aggressive behavior" and "rule-breaking behavior". On the other 

hand, for somatic complaints and thought problems there was correspondence with the 
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original scale. Paper 3 – We found a positive association between total behavior problems and 

overweight after adjusting for potential confounders (PR: 1.74; 95%CI 1.20–2.52). The 

gender functioned as the effect modifier of this relationship, observing this association only 

among girls (PR: 1.90; 95%CI: 1.28–2.84), a finding also found for internalizing (RP: 

1.60 95%CI: 1.11–2.32) and externalizing (PR: 1.62; 95%CI: 1.03–2.55) problems. The 

strength of association between total behavior problems and overweight was 65% higher 

among youth with low resilience. 

Conclusion: Behavioral problems were relevant among adolescents from a non-urban area 

and were associated with the presence of overweight. The observer effect modification for 

gender and resilience warns for directing preventive and treatment actions in public health.  

Key-words: Epidemiology. Adolescent Behavior. Obesity. Resilience, Psychological. Cross-

Sectional Studies. 
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Define-se obesidade como uma doença multifatorial, caracterizada por excesso 

de gordura corporal em relacão à massa magra, e sobrepeso como um estado precursor 

da obesidade, no qual a proporção entre peso e altura do indivíduo está acima do 

desejável. Ambas as situações resultam da interação de uma complexa rede de fatores 

biológicos, psicológicos, sócio-econômicos, culturais e políticos
1-3

. Sobrepeso e 

obesidade apresentam caráter epidêmico e prevalência crescente nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento
4-8

. No Brasil, vêm aumentando principalmente 

entre mulheres jovens, crianças maiores de 5 anos e adolescentes, inclusive em famílias 

com renda per capita inferior a meio salário-mínimo
9-12

. 

O excesso de peso, quando iniciado na infância ou adolescência, tende a persistir 

ou agravar-se durante a idade adulta
13

. Tem sido observado nos Estados Unidos que a 

maior prevalência e incremento de obesidade entre indivíduos de 18 a 29 anos, estariam 

relacionados à influência de fatores de risco ocorridos na adolescência
14

. Este período 

caracteriza-se por intensas transformações no processo de crescimento e 

desenvolvimento, com repercussões físicas, sexuais, cognitivas e emocionais
15

, 

tornando-se um momento crítico para o aparecimento ou agravamento da obesidade
16

. 

Uma vez instalada, a obesidade é de difícil tratamento, com resultados 

desanimadores e custos elevados
17

. Desta forma, a prevenção e o diagnóstico precoce 

constituem os principais objetivos de uma intervenção eficaz, pois possibilitam índices 

de sucesso mais expressivos e redução dos custos. Entretanto, o sucesso da prevenção 

da obesidade na infância e adolescência requer uma melhor compreensão da etiologia e 

dos fatores de risco associados à sua ocorrência
18,19

, além de necessitar de intervenções 

de caráter coletivo e familiar, não restritas ao indivíduo. 

Existe uma grande variabilidade no patrimônio genético dos indivíduos, 

tornando-os mais ou menos susceptíveis ao maior armazenamento da energia ingerida. 

Associação positiva entre o peso de crianças adotadas e de seus respectivos pais 

biológicos assim como semelhanças de massa corporal entre gêmeos monozigóticos
20

, 

sugerem plausibilidade desta hipótese. Contudo, em que pese a influência do 

componente biológico no processo de desequilíbrio do armazenamento de energia, o 

crescimento da prevalência da obesidade, nos últimos 20 anos, não se explica somente 

pelos fatores genéticos, apontando-se determinantes ambientais como principais causas 

de obesidade, porque não ocorreram mudanças substanciais no patrimônio genético das 
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populações
2,18,21

. Portanto, mesmo que a obesidade evolua dentro das restrições 

genéticas, os determinantes ambientais desempenham um papel predominante no 

desenvolvimento do excesso de peso. 

Há uma grande diversidade entre os fatores ambientais que compõem o 

“ambiente obesogênico”. Numa abordagem bioecológica, fatores relacionados ao 

indivíduo (sexo, raça, baixo peso ao nascer, problemas emocionais, entre outros) e à 

família, escola e trabalho (por exemplo, merenda escolar não saudável, conflitos intra-

familiares, violência doméstica) constituem os locais de relação próxima e direta do 

indivíduo (fatores proximais). Apesar de não interagirem diretamente com o sujeito, 

outros aspectos relacionados à comunidade (segurança, transporte público, serviços de 

saúde, saneamento, comércio de alimentos saudáveis, disponibilidade de áreas de lazer, 

entre outros) e ao plano político da região/país (políticas e programas de saúde, 

transporte, seguridade social, mídia e cultura, educação, alimentação, entre outros) 

também contribuem para a construção de ambientes facilitadores da ocorrência de 

obesidade. Finalmente, numa macro perspectiva, os rumos da globalização dos 

mercados, expansão da industria alimentícia, influência da mídia e ideologias perfazem 

o sistema mais externo e distante dos indivíduos
3,22

.  

De forma geral, o aumento da prevalência de obesidade tem sido explicado por 

alterações na alimentação (elevado consumo de alimentos ricos em gordura e de alto 

valor calórico além da redução na ingestão de frutas e verduras) e por mudanças no 

estilo de vida, como a redução da atividade física cotidiana, associados à predisposição 

genética
2,23

. Contudo, outros mecanismos de origem sócio-econômica, cultural, 

emocional e comportamental também atuam, em diferentes combinações, na gênese do 

excesso de peso
18,24-26

. 

A ampliação do quadro conceitual da origem da obesidade na adolescência nos 

remete ao papel dos fatores psicossociais, compreendidos como características inerentes 

à saúde mental dos indivíduos, suas percepções e relações com o ambiente, e a natureza 

do contexto social onde se inserem
26-28

. Esses fatores podem se associar ao ganho 

excessivo de peso na adolescência pela ação direta sobre componentes do 

funcionamento neuroendócrino
29,30

 ou mesmo moderando o efeito de fatores etiológicos 

diretos, como padrões de comportamento alimentar e de atividade física
2,27,31

. 

Problemas de comportamento como depressão e ansiedade são relacionados ao 

excesso de peso por diversos autores
25,27,32-35

. Existem evidências que descrevem as 
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alterações emocionais e comportamentais como precursores do ganho excessivo de 

peso
32-34

, bem como trabalhos relatando o efeito da obesidade no funcionamento 

psicossocial do indivíduo
36-39

. Sob a ótica da saúde coletiva, compreende-se que 

condições familiares, sociais e comunitárias geradoras de estresse representam fatores 

de risco, tanto para a ocorrência de problemas de comportamento, como para o aumento 

da frequência da obesidade. Portanto, a prevenção da obesidade, em qualquer nível de 

atenção, deve incluir os aspectos coletivos da inserção do individuo
40

. 

Em se tratando da adolescência, o aspecto anterior assume maior relevância. 

Nesta fase da vida, se intensificam tensões hormonais, familiares e de novas inserções 

sociais, contribuindo para a ocorrência de alterações comportamentais e/ou nutricionais 

no processo de adoecimento do jovem
15,16

. 

Contudo, mesmo em ambientes adversos, existem jovens que conseguem uma 

adaptação positiva e adequada, não apresentando as conseqüências danosas esperadas a 

partir da vivência de situações cronicamente estressoras. Estes adolescentes apresentam 

alta resiliência, um construto recentemente incorporado à área da saúde coletiva, 

fundamental para compreender o equilíbrio entre fatores de risco e proteção, atenuando 

efeitos negativos de estressores psicossociais
41-43

. A compreensão deste processo 

permite construir e incorporar programas e políticas de saúde pública, que extrapolem o 

objetivo de reduzir os fatores de risco, pelo incremento de fatores de proteção, 

potencializadores da resiliência
44,45

. 

Apesar da relevância desta temática, são escassos os estudos sobre o papel deste 

construto na relação entre problemas emocionais e de comportamento e o 

sobrepeso/obesidade em adolescentes. Raros trabalhos brasileiros examinaram a relação 

entre problemas internalizantes e externalizantes e obesidade; em nenhum deles foi 

avaliado o papel da resiliência nesta relação enquanto objeto de estudo. 

Assim, esta tese pretende examinar aspectos da relação entre fatores 

psicossociais e sobrepeso/obesidade em adolescentes, abordando uma população de 

jovens residentes em área carente e semi-rural do litoral norte da Bahia, visando ampliar 

o conhecimento desta associação e o papel da resiliência, para subsidiar novas medidas 

de saúde pública no enfrentamento da epidemia de obesidade nos países em 

desenvolvimento. 
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2. OBESIDADE, PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO E 

ADOLESCÊNCIA 
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2.1 Epidemiologia da Obesidade na Adolescência 

O excesso de peso na adolescência, caracterizado por sobrepeso e obesidade, 

constitui um problema nutricional de alta prevalência nos Estados Unidos, 

comprometendo, entre 2003 e 2004, aproximadamente 51,7% dos adolescentes entre 12 

e 19 anos de idade, um aumento de 6,9% desde o biênio 1999-2000
5
. Na Inglaterra, 

estudo envolvendo estudantes adolescentes entre 15 e 16 anos de idade descreveu 

prevalências de sobrepeso e obesidade de 16,9% e 6,8%, respectivamente 
46

. A partir da 

década de 90, outros países da Europa ocidental também registraram elevações nas 

prevalências de sobrepeso e obesidade entre adolescentes
47

.  

Além dos países desenvolvidos, o excesso de peso torna-se um problema de 

saúde pública também em países em desenvolvimento na América Latina, Europa 

oriental, Caribe e Norte da África. Na Turquia, estudo recente de base populacional 

encontrou prevalência de 13,7% de sobrepeso e 2,8% de obesidade entre adolescentes
48

. 

A obesidade e a deficiência de micronutrientes são apontados, na América Latina, como 

problemas nutricionais prioritários, tanto no âmbito da pesquisa científica quanto na 

implementação de programas e políticas públicas
49

.  

No Brasil, são escassos os estudos de tendência temporal abordando excesso de 

peso entre adolescentes. Comparações das prevalências de sobrepeso entre adolescentes 

de 10 a 18 anos de idade nas regiões Sudeste e Nordeste, obtidas em dois cortes 

transversais representativos, observaram aumento maior do que três vezes, passando de 

3,7%, entre 1974 e 1975, para 12,6%, entre 1996 e 1997
4
.  

Dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) da 

Criança e da Mulher, referentes a 2006, confirmam o predomínio do sobrepeso (21,6%) 

e da obesidade (4,4%) sobre o déficit de peso (2,2%) em mulheres adolescentes de 15 a 

19 anos de idade
50

 

A despeito da escassez de análises de tendência temporal na evolução da 

classificação nutricional entre adolescentes brasileiros, estudos transversais confirmam 

prevalências preocupantes de excesso de peso nesta faixa etária. Baseados em dados da 

Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV), realizada pelo IBGE em 1997, Abrantes et al
11

 

(2002) encontraram, em adolescentes na região Sudeste, prevalência de sobrepeso e 

obesidade de, respectivamente, 10,4% e 4,2%. Outros estudos transversais realizados 

em diversas regiões do Brasil também confirmam a elevada prevalência de sobrepeso 
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em adolescentes, conforme descrito na Tabela 1. Esses dados indicam incremento em 

relação a pesquisas anteriores realizadas nas décadas de 70 e 80. 

Em Salvador, a avaliação da presença de sobrepeso em mais de 2000 crianças e 

adolescentes de escolas privadas revelou prevalência de 11,2%, sendo que as 

adolescentes referiram dietas restritivas e frequência maior da percepção de peso 

excessivo, quando comparadas com os rapazes
51

. 

Quanto mais prevalente se torna o sobrepeso e ou obesidade, mais relevante se 

mostra o estudo de grupos populacionais vulneráveis ao problema, levantando-se 

hipóteses relacionadas à determinação desse fenômeno. Os adolescentes constituem um 

desses grupos porque, ao se tornarem obesos, eleva-se a probabilidade de manutenção 

do excesso de peso na vida adulta
13

.  
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Tabela 1 – Estudos transversais, com amostragem aleatória, realizados após o ano 2000, descrevendo a prevalência de sobrepeso em 

adolescentes em diversas regiões do Brasil. 

Autores, ano 

de Publicação 

Ano de 

coleta 
Local 

Tamanho 

Amostral e 

faixa etária 

Definição de excesso de peso 
Prevalência de 

sobrepeso/ obesidade 

Terres et al., 

2006
52

 

2000-2001 Pelotas, RS 960 

15 a 18 anos 

Sobrepeso: relativo ao IMC 25 em adultos; 

Obesidade: relativo ao IMC 30 em adultos / 

Pontos de corte da International Obesity Task 

Force (IOTF)
53

 

20,9% / 5% 

Toral et 

al.,2007
54

 

2004 Piracicaba, 

SP 

390 

10 a 17 anos 

Sobrepeso(p85≥IMC/i<p95) 

Obesidade (IMC/i≥p95) 

Pontos de corte do CDC, 2000
55

 

10,2% / 10,8% 

Campos et al., 

2007
56,57

 

2003 Fortaleza, 

CE 

1158 

10 a 19 anos 

Sobrepeso(p85≥IMC/i<p95) 

Obesidade (IMC/i≥p95) 

Pontos de corte do NHANES I
58

 

19,5%
1
 

(IC95%: 17,3-21,9%)
 

Santos et al., 

2005
59

 

2001 Teixeira de 

Freitas, BA 

354 

17 a 19 anos 

Sobrepeso: IMC≥p85;  obesidade: sobrepeso 

com  PCT e PSCE ≥ p90 

4,0%
1 

Nobre et al., 

2006
60

 

2001-2002 São Paulo, 

SP 

2125 

média(DP)  

12,96(1,31) anos 

Sobrepeso(p85≥IMC/i<p95) 

Obesidade (IMC/i≥p95) 

Pontos de corte do NHANES I
58

 

24,0%
1 

Vanzelli et al., 

2008
61

 

2005 Jundiaí, SP 662 

10 a 18 anos 

Sobrepeso(p85≥IMC/i<p95) 

Obesidade (IMC/i≥p95) 

Pontos de corte do NHANES I
58

 

13% / 9% 
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Autores, ano 

de Publicação 

Ano de 

coleta 
Local 

Tamanho 

Amostral e 

faixa etária 

Definição de excesso de peso 
Prevalência de 

sobrepeso/ obesidade 

Costa et al., 

2007
62

 

2003 Toledo, PR 2717 

14 a 19 anos 

Sobrepeso(p85≥IMC/i<p95) 

Obesidade (IMC/i≥p95) 

Pontos de corte do NHANES I
58

 

10,2% 

(IC95%: 9,0-11,4%)
1 

Farias Junior & 

Silva, 2008
63

 

2005 João Pessoa, 

PB 

2042 

14 a 18 anos 

Sobrepeso: relativo ao IMC ≥ 25 em adultos; 

Obesidade: relativo ao IMC ≥ 30 em adultos / 

Pontos de corte da International Obesity Task 

Force (IOTF)
53

 

10,0%
1 

Silva et al., 

2005
64

 

Não 

informado 

Recife, PE 678 

10 a 19 anos 

Sobrepeso(p85≥IMC/i<p95) 

Obesidade (IMC/i≥p95) 

Pontos de corte do CDC, 2000
55

 

10,8% / 4,9% 

Krinsli et al., 

2011
65

 

2008 Vilhena, RO 3118 

12 a 17 anos 

Excesso de peso: relativo ao IMC ≥ 25 em 

adultos / Pontos de corte propostos por Conde 

& Monteiro
66

 

17,4%
1
 

(IC95%: 14,5-22,9%) 

Fernandes et al, 

2009
67

 

2007 Presidente 

Prudente, SP 

1779 

11 a 17 anos 

Excesso de peso: relativo ao IMC ≥ 25 em 

adultos / Pontos de corte da International 

Obesity Task Force (IOTF)
53

 

19,4%
1
 (públicas) 

32,6%
1
 (privadas) 

Monteiro et al, 

2010
68

 

2005 Gravataí, RS 630 

10 a 17 anos 

Sobrepeso: relativo ao IMC ≥ 25 em adultos; 

Obesidade: relativo ao IMC ≥ 30 em adultos / 

Pontos de corte da International Obesity Task 

Force (IOTF)
53

 

14,5%/5,5% (10-14a) 

19,2%/2,4% (15-17a) 

Araújo et al, 

2010
69

 

2004-2005 Pelotas, RS 4452 

11 anos 

Sobrepeso: IMC≥p85;  obesidade: sobrepeso 

com  PCT e PSCE ≥ p90
70

 

10,1 / 15,0 (homens) 

13,0 / 8,2 (mulheres) 
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Autores, ano 

de Publicação 

Ano de 

coleta 
Local 

Tamanho 

Amostral e 

faixa etária 

Definição de excesso de peso 
Prevalência de 

sobrepeso/ obesidade 

Silva et al, 

2009
71

 

2007 Natal, 

Mossoró e 

Lajes, RN 

1701 

10 a 17 anos 

Excesso de peso: relativo ao IMC ≥ 25 em 

adultos / Pontos de corte propostos por Conde 

& Monteiro
66

 

16,8%/15,2% (Natal) 

16,3%/9,6%(Mossoró) 

10,4%/3,9% (Lajes) 

Pinto et al., 

2010
72

 

2007 Recife, PE 1405 

10 a 14 anos 

Sobrepeso: relativo ao IMC ≥ 25 em adultos; 

Obesidade: relativo ao IMC ≥ 30 em adultos / 

Pontos de corte da International Obesity Task 

Force (IOTF)
53

 

15,9% 

(IC95%: 14,00-17,89) 

4,5% 

(IC95%: 3,53-5,78)
 

Dartagnan et 

al., 2010
73

 

2007 Montes 

Claros, MG 

2849 

6 a 18 anos 

Sobrepeso: relativo ao IMC ≥ 25 em adultos; 

Obesidade: relativo ao IMC ≥ 30 em adultos / 

Pontos de corte da International Obesity Task 

Force (IOTF)
53

 

10 a 14 anos 

15.3% (IC95: 13.9–16.8) 

3.7% (IC95%:3.2 – 4.3) 

15 a 18 anos 

25.2% (IC95%:23.4–27.1) 

5.2% (IC95%: 4.4 – 6.1)
 

1
Os autores não descreveram sobrepeso e obesidade separadamente; 
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2.2 Fatores psicossociais na adolescência e obesidade 

Fatores psicossociais são definidos como eventos e/ou condições relacionadas 

aos aspectos psicológicos e sociais, de origem externa ou própria do indivíduo, que 

afetam o seu bem-estar. Dentre estes fatores estão incluídas condições ambientais, 

familiares e individuais que alteram os padrões de organização familiar, inserção e 

dinâmica social com os pares e interação cuidador-indivíduo, entre outros
27,74

.  

Separação dos pais, relação parental conflituosa e/ou de qualidade inadequada, 

alterações na saúde mental dos pais/cuidadores, doenças crônicas na família, violência 

doméstica, abuso infanto-juvenil e tensão intra-familiar podem ser citados como fatores 

domiciliares. No nível individual, comportamentos de risco e alterações na saúde mental 

estão inseridos nesta condição. Pobreza sócio-econômica e ambiental e suas 

consequências como falta de saneamento, violência comunitária, déficit na infra-

estrutura urbana, condições desfavoráveis de habitação e falta de apoio social são alguns 

exemplos de alterações que podem influenciar na saúde do indivíduo, com origem no 

nível comunitário. 

2.2.1 Problemas de Comportamento e obesidade 

Entre os fatores psicossociais mais estudados encontram-se os problemas 

emocionais e de comportamento, especialmente a depressão, a ansiedade e os 

comportamentos agressivos. A literatura a respeito da definição de problemas de 

comportamento é vasta, e fundamentada em concepções muitas vezes divergentes entre 

si. Devido ao grande número de obras relacionadas ao assunto, torna-se difícil 

contemplar todas as possíveis definições e abordagens sobre esses conceitos.  

Segundo Bolsoni-Silva & Del Prette
75

 (2003) existem dois grupos distintos de 

autores quanto à compreensão e emprego do termo problema de comportamento. O 

primeiro aborda o assunto numa visão médico-biológica com definições dos problemas 

de comportamento baseadas em sintomas, como operacionalizado pelo Diagnostic and 

Statistical Manual (DSM) e pela Classificação Internacional das Doenças (CID). 

Nestes casos, a persistência e o padrão repetitivo de um “comportamento que prejudica 

outras pessoas e viola seriamente regras sociais” resultam no diagnóstico. Estes mesmos 

autores ressaltam que esta definição remete aos comportamentos externalizantes, mas 

alterações como timidez, medo, dificuldade de interação social também são alterações 

do comportamento (problemas de internalização)
75,76

. O segundo grupo entende os 
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problemas de comportamento de forma funcional com uma perspectiva de déficits de 

comportamento ou como excedentes comportamentais
75

. 

Estas alterações, segundo diversos autores, estão relacionadas diretamente ao 

ambiente comunitário e familiar, sendo resultado da interação do indivíduo com estes 

sistemas no curso de seu desenvolvimento
27,34,77-79

. Uma vez que a presença destas 

alterações modifica o funcionamento psíquico e social do adolescente, espera-se que os 

problemas emocionais e de comportamento funcionem como fatores de risco para o 

surgimento e/ou agravamento de doenças crônicas como o excesso de peso
27,31,35

. 

Por outro lado, uma das principais consequências da obesidade na adolescência, 

fase de grande preocupação com a imagem corporal, especialmente entre as mulheres, 

corresponde à insatisfação com o corpo, resultando em baixa auto-estima, depressão, 

isolamento social, ansiedade, entre outros conhecidos problemas de 

comportamento
24,36,39,40

. Percebe-se claramente a bidirecionalidade entre excesso de 

peso e problemas de comportamento, e a interação circular que existe entre eles, muitas 

vezes dificultando uma separação clara e distinta dos dois problemas. 

Os primeiros estudos epidemiológicos que investigaram a associação entre 

fatores psicossociais e ganho de peso datam do final do século XX. Em 1995, Friedman 

& Brownell
80

 afirmavam que a ausência de associação encontrada entre obesidade e 

eventos psicossociais como depressão e ansiedade, era contraditória em relação às 

observações clínicas, que atribuíam atitudes negativas aos indivíduos obesos. Os autores 

propuseram que novos estudos procurassem estabelecer vias causais entre obesidade e 

sentimentos emocionais desfavoráveis como angústia e aflição
80

. 

Os mecanismos que ligam eventos psicopatológicos à obesidade ainda são 

objeto de estudo e não estão totalmente esclarecidos. Uma provável explicação para a 

associação entre depressão na infância e/ou adolescência e obesidade na adolescência 

tardia e/ou no adulto seria menor cuidado com a saúde e incorporação de atitudes que 

promovem o ganho de peso, como elevada ingestão dietética e níveis baixos de 

atividade física
33

, efetores diretos para o desequilíbrio no balanço energético e 

promoção do excesso de peso
81

. 

Condições ambientais psicologicamente desfavoráveis, como as desencadeadas 

por ambientes e situações sociais hostis, podem interferir diretamente no funcionamento 

do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), particularmente nos padrões de secreção 
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de cortisol, propiciando centralização da massa gorda e sinais de síndrome metabólica, 

como hiperinsulinismo, geralmente associada à obesidade
30,82,83

.  

Outros estudos reforçam essa hipótese, como o que demonstrou associação entre 

a variação do estado de humor e aumento nos níveis de cortisol, em até 20 vezes
84

 . 

Além disso, pesquisas experimentais em laboratórios demonstraram que a elevação das 

catecolaminas, desencadeada pela ação do sistema nervoso simpático em resposta a 

eventos estressores, aumenta a mobilização de ácidos graxos livres provenientes do 

tecido adiposo, fato que se associa ao aumento da adiposidade abdominal
83

. 

Adicionalmente, alguns indivíduos estudados apresentaram variações nos padrões de 

secreção de cortisol, mantendo níveis elevados por volta do meio-dia e após as 

refeições, não seguindo o padrão normal de redução dos níveis de cortisol após o início 

da manhã e, portanto, apresentando regulação patológica do eixo HHA e resposta 

anormal ao estresse
83

.  

Apesar das evidências laboratoriais obtidas em estudos com animais e em 

humanos, são necessárias evidências epidemiológicas com estudos populacionais para 

avaliar a relação causal entre fatores psicossociais e excesso de peso. Na década de 90 

do século passado, os primeiros estudos longitudinais foram publicados com ênfase na 

relação entre sintomas psiquiátricos na infância e adolescência e possíveis efeitos no 

IMC na adolescência tardia e no início da vida adulta. Depressão foi a condição 

psíquica mais avaliada
18,19,25,32-34,85-87

, seguida dos transtornos ou comportamentos 

ansiosos
32,86,88

, alterações de auto-estima
39

 e comportamentos relacionados a atitudes de 

transgressão ou delinquência
25,34

. Detalhes destes estudos estão descritos na tabela 2. 
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Tabela 2 – Estudos longitudinais que avaliaram a relação entre problemas emocionais e de comportamento e excesso de peso. 

Autor, ano, 

país 

Desenho e 

tamanho amostral 

Idade inicial, tempo 

de seguimento 

Problemas emocionais e de 

comportamento mensurados 

Mensuração do 

excesso de peso 

Resultados principais, associação 

Pine et al, 

1997
34

, 

EUA. 

Coorte prospectiva; 

644 sujeitos (48% 

homens). 

Adolescentes entre 9 e 

18 anos (1ª etapa); e 

entre 17 e 28 anos (2ª 

etapa). 

Depressão maior e distúrbios 

de conduta (DC) – 

agressividade, maus-tratos e 

insucesso escolar. Foi 

utilizado o Diagnostic 

Interview Schedule for 

Children (DISC-1R) 

modificado. 

IMC calculado por peso 

e altura auto-referido. 

Foi utilizado como 

variável contínua e 

categorizada (IMC > 

p80). 

Associação positiva entre DC e IMC em 

ambos os sexos e negativa entre 

depressão maior e obesidade entre os 

homens, ajustados por tabagismo, 

consumo de álcool, condições de saúde 

e nível sócio-econômico (NSE). 

Anderson et 

al, 2006
25

;  

EUA. 

Coorte prospectiva;  

661 sujeitos (323 

mulheres). 

Crianças e 

Adolescentes ≤ 16,6 

anos; 65% 

acompanhados por 18-

20 anos, 25% por 15-

18 anos e os demais 

por 7-10 anos. 

Déficit de atenção e 

hipertatividade (TDAH); 

Transtorno desafiador 

opositivo (TDO); Transtornos 

de conduta (TC). Foi utilizado 

o Diagnostic Interview 

Schedule for Children (DISC-

1R). 

Escore-z do IMC 

calculado por relato de 

peso/altura dos pais (≤ 

13 anos) e auto-relato 

(acima de 13 anos). 

Referência: CDC,2000. 

Associação positiva entre transtornos 

disruptivos gerais na adolescência e 

escore-z do IMC em ambos os sexos; 

TDO foi associado somente em 

adolescentes femininas. Associação 

controlada por idade, raça, nível sócio-

econômico (NSE), tabagismo e uso de 

medicação. 

Anderson et 

al, 2006
32

;  

EUA. 

Coorte prospectiva;  

820 sujeitos (403 

mulheres). 

Crianças nascidas 

entre 1965 e 1974; 4 

mensurações (1983, 

85-86, 91-94 e 2001-

03); 72,3% nas 4 

etapas e 21,5% em 

três etapas. 

Transtornos de ansiedade e 

depressão. Foi utilizado o 

Diagnostic Interview Schedule 

for Children (DISC-1R). O 

Structured Clinical Interview 

for DSM-IV foi utilizado na 4º 

etapa. 

Percentis 85 e 95 do 

escore-z do IMC 

calculado por relato de 

peso/altura dos pais (≤ 

13 anos) e auto-relato 

(acima de 13 anos). 

Referência: CDC,2000. 

Associação positiva entre depressão e 

ansiedade na infância e adolescência e 

IMC somente em mulheres, controlado 

por idade, raça, NSE, tabagismo, uso de 

medicação, educação dos pais e tipo de 

trabalho dos pais; Efeito positivo do 

tempo de depressão nos valores de IMC. 
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Autor, ano, 

país 

Desenho e 

tamanho amostral 

Idade inicial, tempo 

de seguimento 

Problemas emocionais e de 

comportamento mensurados 

Mensuração do 

excesso de peso 

Resultados principais, associação 

Richardson et 

al, 2003
19

,  

Nova 

Zelândia. 

Coorte prospectiva; 

884 adolescentes. 

Adolescentes com 11 

anos; avaliações aos 

13, 15, 18, 21 e 26 

anos. 

Depressão precoce (entre 11 e 

15 anos) e tardia (18 a 21 

anos). Foi utilizado o 

Diagnostic Interview Schedule 

for Children (DISC-1R). 

IMC ≥ 30 mensurado 

aos 26 anos. IMC ≥ p95 

foi avaliado como 

preditores aos 11 e 18 

anos. 

Associação positiva entre depressão no 

final da adolescência e obesidade aos 26 

anos somente em mulheres; Episódios 

recorrentes de depressão aumentam o 

risco de obesidade em meninas. Ajuste 

para pré-existência de obesidade, NSE, 

obesidade materna e depressão materna. 

Tanofsky-

Kraff et al, 

2006
85

, EUA. 

Coorte prospectiva; 

146 crianças e 

adolescentes entre 

6 e 12 anos de 

idade. 

Tempo médio de 

seguimento de 4,2 

anos (DP: 1,8 anos).  

Sintomas depressivos 

avaliados com o The 

Children’s Depression 

Inventory. 

Composição corporal 

mensurada por 

densitometria 

(percentual de gordura). 

Ausência de associação entre sintomas 

depressivos e aumento da quantidade de 

gordura corporal anualmente. 

Bardone et al, 

1998
86

; 

Nova 

Zelândia. 

Coorte de 

nascimento; 459 

adolescentes 

femininas. 

Foram usados dados 

nas idades de 15 e 21 

anos.  

Depressão, ansiedade e 

transtornos de conduta. Foi 

utilizada uma versão 

modificada do Diagnostic 

Interview Schedule for 

Children (DISC-1R).  

IMC avaliado como 

variável contínua. 

Adolescentes com transtornos de 

conduta tiveram valores médios de IMC 

menores que as saudáveis. Depressão e 

ansiedade não foram associadas. 

Stice et al, 

2005
18

,  

EUA. 

Coorte prospectiva; 

496 adolescentes 

mulheres. 

Adolescentes de 11 a 

15 anos. Cinco etapas 

anuais de avaliação. 

Depressão maior, obtida com 

o Schedule for Affective 

Disorders and Schizophrenia 

for School-Age Children, 

baseado no DSM-IV. 

IMC baseado no peso e 

altura mensurados 

anualmente. Obesidade: 

IMC ≥ p95. 

Depressão não foi associado a 

ocorrência de obesidade, ajustado por 

obesidade parental, transtornos 

alimentares compensatórios (uso de 

laxantes, vômitos, p. ex.) e restrição 

dietética. 
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Autor, ano, 

país 

Desenho e 

tamanho amostral 

Idade inicial, tempo 

de seguimento 

Problemas emocionais e de 

comportamento mensurados 

Mensuração do 

excesso de peso 

Resultados principais, associação 

Goodman & 

Whitaker, 

2002
87

; 

EUA. 

Coorte prospectiva; 

9374 adolescentes. 

Adolescentes (< 20 

anos); 

acompanhamento de 

um ano. 

Sintomas depressives, aferidos 

pela Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale 

(CES-D 

Percentil 95 do IMC 

calculado por auto-

relato de peso e altura. 

Referência: CDC,2000 

Sintomas depressivos foram associados 

com obesidade em adolescentes não 

obesos inicialmente e com aumento 

significativo do IMC entre os já obesos, 

com ajuste para baixa auto-estima, 

atividade física, educação dos pais e 

obesidade parental. Não houve 

modificação de efeito pelo gênero. 
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A ansiedade na infância e adolescência pode ser entendida em duas dimensões: uma 

transitória, flutuante e de intensidade variável, com percepção consciente, e outra estável e 

presente na maioria das situações percebidas como ameaçadoras
24

. Esta segunda forma pode 

estar associada a comportamentos de alimentação compulsiva e de redução da atividade física
18

 

e se enquadra nos modelos de estresse crônico que reforçam as ligações biológicas entre 

ansiedade e obesidade
30

. 

Além disso, a ansiedade também está associada a alterações na auto-estima, muito 

comuns em adolescentes que apresentam inserção social e familiar desfavorável quando 

crianças
39,87

.Estas alterações de origem emocional e comportamental, em condições sócio-

econômicos desfavoráveis, atuam diretamente, ou através dos efetores diretos do equilíbrio 

energético como atividade física e padrão alimentar, no funcionamento dos sistemas biológicos, 

favorecendo o ganho excessivo de peso. 

Outra variável importante na análise da relação entre problemas emocionais e de 

comportamento e obesidade é o gênero. Alguns estudos mostram diferentes desfechos para 

homens e mulheres
19,33,89

. Richardson et al
19

 (2003) relataram associação entre depressão e 

obesidade positiva para mulheres e negativa para homens, enquanto outro estudo
33

 não 

encontrou essa associação.  

Esses achados controversos podem ser eventualmente explicados pelo uso de 

medicações antidepressivas afetando o IMC, em função do menor gasto energético e aumento 

do apetite. Contudo, fatores também associados com desordens psicológicas, como o 

tabagismo, são conhecidos como preditores de menores valores de IMC no adulto
34

. Esses 

achados dificultam a interpretação das relações entre depressão e obesidade, uma vez que 

diversos fatores etiológicos são comuns às duas patologias. Outras variáveis, como o gênero e o 

nível sócio-econômico, também são modificadores de efeito ou confundidoras tanto para a 

ocorrência de obesidade, quanto de problemas de comportamento.  

Desta forma, Stunkard et al
81

 (2003) propuseram um modelo que diferencia fatores 

moderadores (modificadores de efeito) e mediadores (variáveis intervenientes) na relação entre 

depressão e obesidade, extensível a outros problemas emocionais e de comportamento. Estes 

autores sugerem que a gravidade da depressão, o gênero, a condição sócio-econômica e 

experiências adversas na infância seriam fatores moderadores, modulando o efeito, enquanto 

dieta e atividade física, aborrecimentos, distúrbios alimentares e estresse seriam fatores 

mediadores , formando uma “ponte” entre depressão e obesidade
81

. 
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A gravidade da depressão pode ser um moderador importante. Estudos que avaliaram 

crianças e adolescentes com depressão grave encontraram associação positiva e acumulativa 

com o excesso de peso
19,33

 , embora a mesma associação não houvesse sido observada em 

estudo que avaliou níveis sub-clínicos de depressão
80

. Isso pode ser explicado, em parte, pela 

maior frequência e intensidade de comportamentos obesogênicos em pacientes gravemente 

depressivos. 

Outro ponto peculiar é que a obesidade instalada precocemente pode determinar 

comportamentos depressivos e, de forma cíclica, influenciar também a severidade da depressão 

aumentando o ganho de peso
33,81

. Os efeitos desse processo resultariam em diminuição da auto-

estima, tristeza, irritabilidade, agressividade e ansiedade contribuindo para o desenvolvimento 

de componentes psicológicos e fisiológicos que favorecem e são favorecidos pelo ganho de 

peso
24

, indicando o carater circular desta associação. 

Embora raramente citado na literatura como um possível mediador entre problemas de 

comportamento e sobrepeso/obesidade, a resiliência, como será abordado em seguida, constitui 

um construto amplamente discutido na psicologia do desenvolvimento e mais recentemente na 

área da saúde, que possui características conceituais compatíveis com efeito de moderação
41,90

. 

Em suma, embora não seja consensual, a literatura oferece evidências biológicas e 

epidemiológicas relacionando alterações em saúde mental ao desenvolvimento posterior de 

obesidade. Evidências na direção contrária também existem, observando-se maior frequência de 

problemas emocionais e comportamentais em jovens com excesso de peso. Contudo, 

praticamente todos esses achados são procedentes de estudos realizados em países 

desenvolvidos, e carecem de melhor entendimento em comunidades de adolescentes residentes 

em países em desenvolvimento sob diferentes condições sócio-econômicas.  
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3. RESILIÊNCIA: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 
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O estudo da resiliência surgiu a partir dos esforços para entender o motivo pelo qual 

crianças expostas a ambientes adversos não desenvolviam problemas psicológicos ou de 

adaptação social, apesar das predições contrárias
91,92

. Inicialmente essas crianças foram 

consideradas “invulneráveis”, ou seja, podiam “resistir” absolutamente ao estresse e à 

adversidade. Contudo, a resiliência corresponde a um processo que pode ser desenvolvido e 

promovido, enquanto a invulnerabilidade é um traço intrínseco do indivíduo
44,92,93

. Yunes 

(2003) destaca que resiliência se refere à “habilidade de superar adversidades, o que não 

significa que o indivíduo saia ileso da crise”, como sugerem os termos invulnerabilidade e 

invencibilidade
93

. 

O termo resiliência é de extrema dificuldade conceitual e operacional, mas em geral é 

referida como um processo que engloba uma adaptação positiva num contexto de adversidade 

significativa, resultantes da combinação entre atributos do sujeito e seu ambiente familiar, 

social e cultural
41,43,92

, o que torna a resiliência uma característica relativizada no contexto e 

ciclo de vida do indivíduo
90

. Assim, pode-se descartar a concepção de resiliência como um 

atributo exclusivamente pessoal, incorporando a idéia de que a adaptação positiva é uma tarefa 

que implica em interação com a família, escola, comunidade e sociedade. Estas também devem 

prover recursos para que a criança e o adolescente possam se desenvolver mais plenamente  

O adolescente com alta resiliência é capaz de desenvolver uma vida saudável mesmo 

quando inserido em condições adversas como, por exemplo, situação de pobreza, situação 

familiar instável (rupturas familiares, violência intra-familiar, alterações de saúde mental dos 

cuidadores, doenças na família), perdas de familiares e/ou amigos importantes, contextos 

comunitários de risco (áreas de maior violência, urbanização precária), entre outros
41,42,44

. Para 

isto, torna-se fundamental que a criança ou o adolescente disponha de recursos promotores de 

resiliência, como o apoio social, a existência de relações familiares baseada no diálogo, no 

respeito e no afeto, relações de amizade que favoreçam a competência social, ambientes 

escolares protetores e uma comunidade que possa propiciar fatores de proteção como inclusão 

econômica, social e cultural
41,43

. 

Nesta perspectiva, o construto adquire importância no campo da saúde coletiva. A noção 

de que o processo dinâmico entre fatores de risco e resiliência permite ao indivíduo superar 

adversidades, associada à possibilidade de promover resiliência de forma efetiva em termos de 

programas sociais, caracteriza a visão atual deste conceito entre seus principais 

pesquisadores
44,92,94

.  
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Na definição da resiliência, três componentes essenciais estão presentes: 1) a presença 

de adversidades, traumas, risco ou ameaças ao desenvolvimento; 2) a adaptação positiva ou 

superação da adversidade; 3) o processo que considera a dinâmica entre mecanismos 

emocionais, cognitivos e socioculturais que influem no desenvolvimento humano. 

O termo adversidade, também usado como sinônimo de risco, pode representar 

estressores crônicos (p. ex, condição econômica desfavorável) ou eventos agudos (p. ex, morte 

não esperada de um parente), e a presença destes fatores pode ser mensurada, de forma objetiva, 

por meio de instrumentos específicos ou, subjetivamente, de acordo com a percepção do 

indivíduo
92

. 

A presença de adaptação positiva é fundamental para identificar se houve um processo 

de resiliência. A ausência de sinais de desajuste e/ou ter alcançado uma etapa de 

desenvolvimento dentro dos parâmetros da normalidade, apesar da exposição aos fatores de 

risco, ratificam a adaptação resiliente de uma criança ou adolescente. Neste ponto, alguns 

autores reforçam que o “desenvolvimento apropriado” varia culturalmente e que a adaptação 

resiliente pode não ser uniforme para todos os domínios do desenvolvimento humano (natureza 

multidimensional da resiliência)
92

. Desta forma, adolescentes altamente resilientes podem, por 

exemplo, ter um bom rendimento acadêmico, mas não alcançar interação tão adequada com os 

pares. 

Rutter
90

 (1987) sugere que os fatores de proteção, como a resiliência, funcionam como 

moderadores dos fatores de risco, sendo importante dar ênfase à ideia de equilíbrio entre risco e 

proteção. Desta forma, embora difícil de operacionalizar, a combinação da intensidade, 

quantidade, momento de vida e duração de ocorrência estressora é que irá determinar o grau de 

resiliência requerido para que os mecanismos de risco não resultem em problemas de saúde 

física e mental. 

Ainda segundo Rutter
90

 (1987), os processos de proteção podem provocar uma 

modificação na resposta do indivíduo aos processos de risco através de quatro funções: “1) 

redução dos impactos dos riscos; 2) redução das reações negativas em cadeia que seguem a 

exposição do indivíduo à situação de risco; 3) reforço e manutenção do senso de auto-estima e 

auto-eficácia, através do estabelecimento de relações de apego seguras e cumprimento de 

tarefas com sucesso e 4) criação de oportunidades para reverter os efeitos do estresse”
41

. 

Alguns autores ressaltam características de indivíduos resilientes. O coping, definido 

como “conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstâncias 

adversas”
95

, pode estar direcionado para a regulação das emoções ou focalizado na origem do 
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problema, na tentativa de modificá-lo ou enfrentá-lo diretamente, sem fugir do mesmo
41

. 

Alguns estudos descrevem estes indivíduos como tendo maior auto-conceito, auto-controle, 

auto-estima, facilidade de interação com pares e inserção em grupos, temperamento fácil e 

autonomia.
41,43,93

 

3.1 Problemas emocionais e de comportamento, resiliência e o excesso de peso 

A resiliência é uma característica especialmente importante para o adolescente devido a 

capacidade de reação frente às adversidades ambientais, resultando numa adaptação adequada 

diante de estresse grave e contínuo, com habilidade pessoal de retorno ao nível adaptativo de 

pré-estresse
42

. Um adolescente resiliente pode dominar situações difíceis e estressantes, 

reduzindo o grau de ansiedade e tendo menor percepção do estresse vivenciado, ou utilizar 

estratégias mais adequadas de enfrentamento dos problemas
41,42

.  

Uma vez que diversos estudos apontam o papel do estresse como via efetora das 

mudanças metabólicas necessárias ao ganho de peso e aumento da adiposidade 
27,96

, a 

resiliência pode interferir de maneira preventiva na sua ocorrência e manutenção
97

. Efetiva-se o 

proposto por Rutter (1987), de que a resiliência funcione como moderadora dos fatores de risco, 

reduzindo o impacto destes fatores bem como as reações desencadeadas por eles. Neste caso, 

redução na liberação de hormônios como o cortisol e as catecolaminas ocorreriam pelo melhor 

controle das emoções e redução do estresse percebido
30,83,90

. Além disso, os efeitos da 

obesidade sobre a imagem corporal e a auto-estima seriam reduzidos ou minimizados em 

adolescentes resilientes. 

Segundo Poletto & Koller
94

 (2008) fatores protetores do indivíduo devem ser foco de 

análise nos estudos, enfatizando aspectos do indivíduo, do ambiente familiar e de outros 

ambientes próximos que ofereçam conforto em situações de estresse, além dos sistemas de 

apoio social que se traduzam em percepção ou real suporte perante adversidades.  

Estudos que contemplem esses aspectos ainda são escassos na literatura, especialmente 

entre adolescentes que não estejam em situações de violência ou abandono. Recentemente, um 

estudo qualitativo investigou o impacto de um programa de intervenção em doze adultos 

diabéticos, observando aumento da adesão a hábitos saudáveis, através da utilização de técnicas 

para aumentar a resiliência e, consequentemente, reduzir o estresse percebido e os sintomas de 

depressão
97

. 

Adicionalmente, não foram encontrados estudos prévios que avaliaram o papel da 

resiliência na relação entre problemas emocionais e de comportamento e o excesso de peso. 
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Baseado nas definições teóricas apresentadas pode-se aventar um papel protetor da resiliência 

numa possível relação causal entre a presença de problemas emocionais e a ocorrência ou o 

agravamento do sobrepeso e obesidade. Além disso, os mecanismos de proteção são 

comumente compreendidos como fatores moderadores entre a ocorrência das adversidades 

(exposição) e a vivência de suas conseqüências (desfecho)
41, 90

. 

Em termos epidemiológicos, a resiliência pode se comportar como um fator de 

interação. A possibilidade de modificar a intensidade da agressão da exposição e atenuar os 

efeitos resultantes justifica o estudo deste construto na busca de achados empíricos que 

acrescentem conhecimento a essa temática. 
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4. OBJETIVOS 
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Estimar a prevalência de alterações emocionais e comportamentais entre escolares 

conforme gênero, idade e cor da pele; 

Descrever a estrutura fatorial do Youth Self Report/11-18 obtida entre os adolescentes 

avaliados; 

Avaliar a relação entre problemas emocionais e comportamentais e o excesso de peso 

em adolescentes; 

Verificar o papel do gênero e da resiliência do adolescente na relação entre problemas 

emocionais e comportamentais e o excesso de peso em adolescentes; 
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5. METODOLOGIA DO ESTUDO 
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5.1. Desenho, área geográfica e população do estudo  

Estudo de corte transversal para avaliar a associação entre a presença de problemas de 

comportamento (exposição principal) e a presença de excesso de peso (desfecho). Este estudo é 

derivado do projeto de pesquisa “Promoção de saúde por meio da pesquisa e educação em 

Monte Gordo: uma comunidade carente semi-rural do estado da Bahia”, desenvolvido em 

conjunto pela FIOCRUZ-Bahia, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Salvador (APAE-Salvador). Foi financiado parcialmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado da Bahia (FAPESB), mediante edital temático 04/2005. Este projeto objetivou: 1) 

identificar condições de saúde, características psicossociais, nutricionais, sócio-econômicas, 

demográficas e ambientais das famílias e dos alunos da Escola Municipal Amélia Rodrigues 

(EMAR); 2) avaliar a presença de fatores de risco cardiovascular entre os familiares adultos da 

comunidade escolar; 3) iniciar um programa de inclusão digital com apoio em infra-estrutura de 

tecnologia da informação e treinamento de multiplicadores locais (alunos bolsistas da escola). 

 O estudo foi desenvolvido no distrito de Monte Gordo, município de Camaçari, região 

metropolitana de Salvador (Figura 1). Este município tem 4,53% de sua população 

caracterizada como vivendo em região rural (10.997 pessoas), que se encontra distribuída nas 

regiões administrativas de Monte Gordo e Barra do Pojuca
*
.  

 
 

Figura 1 – Localização geográfica do distrito de Monte Gordo, Camaçari, Bahia. 

                                                 
*
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. 

Acesso em 20 de maio de 2011, 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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Esse distrito situa-se no litoral norte da Bahia, contíguo à região litorânea de Guarajuba, 

nas imediações de zona de alto fluxo turístico, com estrutura hoteleira de grande porte e 

pequenos e médios empreendimentos de hospedaria, principal fonte de empregos e 

movimentação econômica da região.  

O distrito de Monte Gordo pode ser dividido em duas regiões distintas: uma área de 

características urbanas, entrecortada por ruas, vielas, caminhos e similares abertos a circulação 

pública e próxima ao litoral (figura 2), e outra região mais distante do núcleo urbano e do litoral 

caracterizado como um ambiente rural, mais interiorizado e de menor densidade demográfica 

(figura 3).  

 

Figura 2 – Região urbanizada do Distrito de Monte Gordo, Camaçari, Bahia. 

Estima-se no distrito uma população de 17.515 habitantes, sendo 6.628 homens e 7.297 

mulheres (Prefeitura Municipal de Camaçari, em 2006). Destes moradores, 1434 encontram-se 

na faixa etária de 10 a 19 anos. A maioria dos moradores classifica-se no estrato de baixa renda, 

tendo como principais atividades econômicas o pequeno comércio atrelado às demandas 

sazonais de turismo e veraneio e atividades do setor primário.  

 

Figura 3 – Área rural do Distrito de Monte Gordo, Camaçari, Bahia. 
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A população-alvo correspondeu aos adolescentes da Escola Municipal Amélia 

Rodrigues (EMAR), situada no distrito de Monte Gordo. A EMAR é a única escola que atende 

aos estudantes da 5ª a 8ª série do ensino fundamental e todo o ensino médio (1ªa 3ª séries) da 

região. Os alunos são transferidos para este estabelecimento entre os 8 e 11 anos de idade, 

perfazendo a quase totalidade de adolescentes escolares do distrito.  

Os adolescentes da EMAR, baseados em dados econômicos e sócio-demográficos 

prévios, estão inseridos em famílias com renda per capita baixa (95,9% sobrevivem com uma 

renda familiar per capita de até 1 salário-mínimo
†
 (SM) mensal, sendo 47,2% com menos de 

0,25 SM), com nível educacional do cuidador baixo (89,8% dos cuidadores não completaram o 

ensino fundamental e 35,5% não alcançaram a 4ª série) e domicílios com número médio de 

pessoas de 5,7 ± 2,3 pessoas, sendo a maioria com TV (90,3%), geladeira (82%), rádio (70,4%) 

e telefone celular (62,1%). O número de pessoas por dormitório foi acima de dois em 76,1% 

das residências. 

No ano de 2008, quando os dados referentes a esta tese foram coletados, estavam 

matriculados 1233 alunos com idade entre 10 anos e 19 anos incompletos, idade que delimita o 

período de adolescência
98

. Destes, 1140 apresentavam idade entre 11 e 18 anos, faixa etária de 

interesse do estudo. Assim, foi optado pela realização de um censo escolar buscando a inclusão 

de todos os adolescentes entre 11 e 18 anos, faixa de idade compatível com os instrumentos de 

coleta de dados utilizados no estudo. Dentre os matriculados em janeiro de 2008 e passíveis de 

serem incluídos no estudo (n=1140), 73 (6,4%) não comparecerem para o início do ano letivo, 

resultando em uma população-alvo de 1067 adolescentes de 11 a 18 anos. 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP)
‡
 informam que, em 2010, 923 matrículas (64,2%) da Escola Municipal Amélia 

Rodrigues tiveram residência definida como de zona rural. Este mesmo instituto informa que, 

em 2005, 62,6% e 64% dos concluintes do ensino fundamental e médio, respectivamente, eram 

do sexo feminino. 

 

 

                                                 
†
 Esses dados se referem ao salário-mínimo correspondente a R$ 310,00. 

‡
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam. Acesso em 28/04/2011. 

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam
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5.2. Questão e hipótese do estudo 

Existe associação direta entre problemas emocionais e de comportamento e excesso de 

peso, considerando o efeito do gênero e da resiliência? 

A hipótese a ser testada estabelece que existe associação positiva entre a presença de 

alterações emocionais e comportamentais com o excesso de peso entre adolescentes, sendo esta 

associação modificada pelo gênero e pela resiliência. 

5.3. Instrumentos de mensuração utilizados no estudo 

5.3.1 Problemas emocionais e de comportamento - o inquérito sobre problemas de 

comportamento foi realizado utilizando o Inventário de comportamentos auto-referidos para 

Jovens, versão traduzida do Youth Self-Report/11-18 (YSR/11-18), atualizada em 2001
99,100

. 

Este instrumento é uma variação do Child Behaviour Checklist/6-18 (CBCL/6-18) que teve 

validação preliminar realizada no Brasil por Bordin et al
101

 (1995), com a denominação de 

Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência, sendo usado como rastreador para 

indicar sinais de psicopatologia
76

.  

Na validação do CBCL/6-18 no Brasil foram estudadas as respostas de pais e mães de 

49 crianças e adolescentes de quatro a doze anos, atendidas por pediatras em centros de saúde 

da rede básica da cidade de São Paulo, com e sem suspeita clínica de distúrbio psiquiátrico. 

Todas as famílias que participaram da avaliação foram classificadas como de baixa renda (renda 

familiar per capita mensal de US$ 95.50) e 86% dos cuidadores respondentes apresentavam 

nível de instrução menor ou igual a curso primário completo
101

. A versão brasileira do CBCL 

alcançou boa sensibilidade (87%), identificando corretamente 75% dos casos leves, 95% dos 

casos moderados e 100% dos casos graves
101

. 

Rocha et al
99

 (2006), em relação ao YSR/11-18, referem alta correlação na comparação 

entre escores médios obtidos pelos adolescentes da amostra normativa americana e os obtidos 

pelos adolescentes brasileiros, ambos os grupos recrutados em serviços de atendimento em 

saúde mental. Adicionalmente, o YSR/11-18 já foi utilizado em outros estudos epidemiológicos 

com adolescentes brasileiros
102, 103

. 

No presente estudo, apenas as informações obtidas do próprio adolescente foram 

analisadas. O questionário é constituído por 138 itens e dividido em dois blocos para avaliação 

de competência social (bloco 1) e problemas emocionais e de comportamento (bloco 2). O 
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segundo bloco de perguntas conta de 118 descrições de comportamentos, que o entrevistado 

deve informar se presente ou ausente na sua vida nos últimos seis meses. Para cada questão, 

existem três possibilidades de resposta: ausente ou falso (pontuando como zero); parcialmente 

verdadeiro ou comportamento às vezes presente (pontuando como um) e comportamento 

frequentemente presente (pontuando como dois)
100

.  

As questões são agrupadas em oito escalas específicas: 1) ansiedade/depressão (13 

itens); 2) retraimento/depressão (8 itens); 3) queixas somáticas (10 itens); 4) problemas sociais 

(11 itens); 5) problemas de pensamento (12 itens); 6) problemas de atenção (9 itens); 7) 

violação de regras (15 itens) e 8) comportamento agressivo (17 itens). Estas escalas podem 

ser avaliadas individualmente ou reagrupadas em duas dimensões: 1) problemas de 

internalização, que agrupam as três primeiras escalas, sugerindo problemas relacionados a 

personalidade, ao relacionamento consigo próprio e 2) problemas de externalização, que 

agrupam as duas últimas escalas, relacionados a conflitos com outras pessoas e/ou com as 

expectativas destes para o adolescente
100,104

.  

A soma dos valores obtidos para cada uma das questões resulta em um escore bruto 

total, que é transformado em um escore padronizado, denominado escore T. Baseado neste 

escore, os indivíduos são classificados em três categorias: não clínica (escore-T menor que 60, 

correspondente ao p84), limítrofe (escore T entre 60 e 63, correspondentes ao intervalo entre o 

p84 e o p90) e clínica (escore T maior que 63, correspondendo ao p90). Essa classificação se 

aplica para o total de problemas de comportamento, problemas de internalização e de 

externalização. 

Para as escalas específicas, os valores do escore T utilizados como definidores das 

categorias não-clínica, limítrofe e clínica são, respectivamente, abaixo de 65 (percentil 93), 

entre 65 e 69, acima de 69 (percentil 97)
100

. 

 5.3.2 Resiliência - foi utilizada a escala de resiliência, desenvolvida por Wagnild & 

Young
105

 (1993), única traduzida, adaptada e validada no Brasil, por Pesce et al
106

 (2005) para 

adolescentes de 12 a 19 anos. É a mais amplamente utilizada e foi aplicada em populações de 

diversas idades, incluindo adolescentes. Numa recente publicação que avaliou 15 diferentes 

escalas de mensuração para resiliência, a escala proposta por Wagnild & Young,  recebeu 6 

pontos numa avaliação com nota máxima de 7 pontos, classificada entre as quatro melhores 

escalas
107

. 
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A escala possui 25 itens descritos de forma positiva com resposta tipo likert variando de 

1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). Os escores obtidos com as respostas oscilam 

de 25 a 175 pontos, com valores altos indicando elevada resiliência
104

. Este instrumento foi 

desenvolvido a partir de pesquisa qualitativa com 24 mulheres que se adaptaram com sucesso às 

adversidades. Elas foram solicitadas a descrever como se organizavam diante de vivências 

negativas. Destas narrativas cinco componentes foram identificados como fatores para 

resiliência: serenidade, perseverança, autoconfiança, sentido de vida e auto-suficiência, todos 

compatíveis com as definições teóricas e conceituais de resiliência
105-107

. 

Na primeira análise fatorial realizada pelos desenvolvedores da escala
105,106

, dois 

construtos foram identificados: “competência pessoal” (17 itens) e “aceitação de si próprio e da 

vida” (oito itens) ambas características positivas da personalidade que trazem melhor adaptação 

individual a situações adversas. Na adaptação brasileira foram identificados três fatores assim 

descritos: “o primeiro fator agrupou sete itens de “competência pessoal” e sete de “aceitação de 

si mesmo e da vida”; no segundo fator predominaram os itens referentes a “aceitação de si 

mesmo e da vida”, com apenas dois itens de “competência pessoal”; o terceiro fator agrupou 

apenas itens de “competência pessoal”. Esses fatores explicaram 37,8% da variância observada. 

Também foi indicada validade de construto definida pela correlação significante com outros 

conceitos relevantes nesta temática, como satisfação com a vida (r=0,374), auto-estima 

(r=0,327) e dimensões da escala de apoio social (correlação variando de 0,204 a 0,251)
106

. 

5.3.3 Estadiamento puberal - foi obtido pelo auto-relato do adolescente utilizando-se a 

classificação de Tanner e Whitehouse
108

 (1965) que classifica o desenvolvimento puberal por 

sexo, através do desenvolvimento das mamas e dos pelos pubianos para as meninas e aspectos 

da genitália e dos pelos pubianos para os meninos. São cinco estágios, sendo o estágio 1, nas 

duas características avaliadas, considerado como pré-púbere
109

. 

5.3.4 Nível sócio-econômico - utilizado questionário desenvolvido pela Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), na versão atualizada em 2008. Esse instrumento 

contém 10 questões sobre a presença e quantidade de bens duráveis no domicílio (automóveis, 

aparelhos de TV em cores, rádios, máquina de lavar roupa, geladeira, freezer e aparelho de 

vídeo cassete ou de DVD), número de banheiros na residência, número de empregadas 

domésticas e nível de instrução do chefe da família. O somatório dos pontos atribuídos a cada 

item, variando de zero a 46, identificam oito classes, nomeadas de A1 (estrato com renda média 

de R$ 9.733,47) a E (renda média de R$ 276,70). Este critério apresenta boa correlação 



33 

 

(r=0,785) com a renda familiar

.  

5.4. Coleta de dados 

Os dados sócio-demográficos e ambientais foram obtidos por uma equipe de 

entrevistadores formados por professores da EMAR, previamente treinados, no momento da 

matrícula dos estudantes na escola e através de visitas domiciliares, momentos em que foram 

solicitadas autorizações para participação no projeto. Reuniões de pais e professores foram 

utilizadas para explicações prévias sobre a pesquisa. 

A aplicação dos instrumentos de avaliação comportamental/emocional e da resiliência 

do adolescente foi realizada com o próprio aluno, por meio de entrevistas com três psicólogas e 

uma estudante de psicologia, previamente treinadas e coordenadas por uma psicóloga 

supervisora com experiência em pesquisa de campo e nos instrumentos utilizados. As 

entrevistas com os adolescentes foram realizadas em sala fechada, na própria escola, e sem a 

participação do cuidador e/ou outro colega de turma.  

Os dados antropométricos aferidos foram o peso, a altura e a circunferência abdominal, 

por uma equipe com um médico, três nutricionistas e três estudantes de nutrição. A altura foi 

aferida utilizando estadiômetro de base plana, com escala graduada em centímetros (cm), com 

intervalos de 0,1 cm. Os adolescentes foram posicionados de costas para o estadiômetro, 

descalços, com os pés juntos, em posição ereta, olhando para frente, com os braços estendidos 

ao longo do corpo, joelhos retos e ombros relaxados e omoplatas em contato com a superfície 

vertical do instrumento. As medidas foram realizadas em duplicata, aceitando-se um erro de 0,1 

cm. Em caso de medidas com variação superior a 0,1 cm, uma terceira medida foi realizada e, 

apenas as duas equivalentes foram utilizadas para o cálculo da média da altura. 

Para a aferição do peso foi utilizada balança portátil, micro-eletrônica, marca TANIRA, 

modelo VB-450, com capacidade para 150 kg e precisão de 100g. Esse instrumento foi aferido 

por firma competente no início da antropometria. O adolescente foi posicionado ereto, no 

centro da balança, com o peso corpóreo distribuído igualmente em ambos os pés. Foram 

pesados sem calçado, sendo anotada a presença da vestimenta utilizada (calça jeans, bermuda 

jeans, calça de tecido, bermuda de tecido), para desconto posterior no valor aferido.  Essas 

medidas foram realizadas em duplicata, aceitando-se um erro de 100 g. Em caso de medidas 

                                                 

 Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Critério de classificação econômica Brasil [internet]. São Paulo; 

2003 [cited 2009 Jul 06]. Available from: ww.abep.org/codigosguias/ABEP_CCEB_2008.pdf 



34 

 

com variação superior a 100g, uma terceira medida foi realizada e, apenas as duas equivalentes 

foram utilizadas para o cálculo da média do peso. 

O peso e a altura obtidos foram utilizados para o cálculo do índice de massa corpórea 

(IMC), obtido pela fórmula peso(Kg)/altura
2
(m)

58
 e expressos em quilogramas/metro ao 

quadrado. 

A anamnese médica foi realizada usando ficha padrão de atendimento ao adolescente, 

sendo no momento do exame físico solicitado ao adolescente que apontasse o seu estágio 

puberal atual de acordo com as figuras mostradas pelo examinador. Sempre que possível o 

exame foi realizado com a presença de um cuidador. 

5.5. Definição de variáveis 

5.5.1 Variável dependente 

Excesso de peso (categórica/dicotômica), definida pelo indicador IMC segundo sexo e 

idade (IMC/I) classificado nas categorias de sobrepeso, obeso e obeso grave quando, 

respectivamente, tinham o IMC/I acima de 1,2 ou 3 desvios padrão (DP) da população de 

referência, utilizando as curvas propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
110

. 

5.5.2 Variáveis independentes 

Presença de problemas de comportamento (categórica/dicotômica) foi definida como 

escores T correspondentes a categoria “clínica” (escore T63) para o total de problemas de 

comportamento. As categorias “limítrofe” e “não-clínica” foram agrupadas em ausência de 

problemas de comportamento. A mesma definição foi utilizada problemas de internalização e 

externalização. 

5.5.3 Co-variáveis 

Essas co-variáveis foram selecionadas de acordo com trabalhos prévios da literatura ou 

com a hipótese do estudo. 

Sócio-demográficas e econômicas 

 Gênero (categórica/dicotômica): feminino (exposição) e masculino (referência); 

 Idade (categórica/ordinal): idade em anos obtida pela diferença entre a data da 

entrevista do YSR/11-18 e a data de nascimento. Foi categorizada em três faixas: 
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11-13 anos, 14-16 anos e 17-18 anos, correspondentes às fases precoce 

(referência), mediana e tardia da adolescência (exposições). 

 Cor (categórica): obtida pela auto-referência do adolescente e categorizada em 

branca (referência), pardo (exposição) e preto (exposição).  

 Classe econômica (categórica/ordinal): classificada em E, D, C2, C1, B2, B1, A2 

e A1, conforme descrição da ABEP, para descrição dos indivíduos. Para análises 

bivariadas e multivariadas foram agrupadas em duas categorias: C-E (referência) 

e B1/B2 (exposição). Não foram encontrados adolescentes da classe econômica 

A; 

Variáveis clínicas e psicológicas 

 Estadiamento puberal de mamas/genitália e pêlos (categórica/ordinal): 

classificado de um (estágio pré-púbere) a cinco (estágio adulto). Para análises 

bivariadas e multivariadas foram agrupadas em três categorias: estágio pré-

púbere (estágio 1), puberdade inicial (estágios 2 e 3 (desenvolvimento pré-

menarca e pré-espermarca) e puberdade final (estágios 4 e 5, referentes ao 

período em que na grande maioria dos adolescentes já ocorreu menarca e 

espermarca). As duas últimas categorias foram consideradas exposição. 

 Resiliência: avaliada no formato dicotômico, sendo considerada baixa quando os 

escores obtidos forem menores que a média subtraída de um desvio-padrão
104

. 

5.6 Análises dos dados 

Estão descritas em cada um dos artigos elaborados. 
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PROBLEMAS EMOCIONAIS E DE COMPORTAMENTO E GÊNERO: UM ESTUDO 

COM ADOLESCENTES DE COMUNIDADE SEMI-RURAL DO BRASIL 
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Resumo 

OBJETIVO: examinar o desempenho do Youth Self Report/11-18 (YSR/11-18) em adolescentes 

residentes em área semi-rural do nordeste brasileiro e a variação de escores entre meninos e 

meninas, determinando a prevalência de alterações de comportamento conforme o gênero. 

MÉTODOS: Corte transversal incluindo 960 adolescentes entre 11 e 18 anos do distrito de 

Monte Gordo, Camaçari, Bahia, entrevistados entre maio e outubro de 2008. O YSR/11-18 foi 

utilizado para definir a presença do total de problemas de comportamento, assim como aqueles 

de internalização e externalização. Os escores brutos foram analisados segundo o gênero, idade 

e cor da pele. Estes escores foram categorizados para descrever a prevalência de problemas de 

comportamento e as razões de prevalência, estratificadas por gênero e ajustada por idade e cor 

da pele. 

RESULTADOS: Encontrou-se maiores escores brutos entre as adolescentes para o total de 

problemas de comportamento, internalização, externalização e as escalas ansiedade/depressão, 

depressão/retraimento, queixas somáticas, problemas com o contato social, com o pensamento, 

de atenção e comportamento agressivo. Efeito moderado do gênero foi observado na pontuação 

da dimensão internalização e da escala ansiedade/depressão. Encontrou-se uma prevalência 

global de 9,9% de problemas emocionais e comportamentais, sendo maior entre as meninas 

(RP:1,61; IC95%:1,06–2,46). Estas também tiveram mais problemas com o contato social 

(RP:2,88; IC95%:1,51–5,51). Contudo, os meninos apresentaram mais queixas somáticas. 

CONCLUSÃO: As adolescentes avaliadas apresentaram maiores pontuações nas escalas e 

dimensões do YSR/11-18, exceto para violação de regras. Problemas de comportamento entre 

adolescentes ocorrem também em áreas semi-rurais, sendo mais freqüente entre as meninas. 

Palavras-chaves: Adolescência; Emoções; Comportamento; Epidemiologia. 
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Abstract 

 

OBJECTIVE: To examine the performance of the Youth Self Report/11-18 (YSR/11-18) in 

adolescents living in semi-rural area in northeastern Brazil and the variation of scores between 

boys and girls, determining the prevalence of abnormal behavior according to gender.  

METHODS: A cross-section including 960 adolescents between 11 and 18 years in the district 

of Monte Gordo, Camaçari, Bahia, Brazil, interviewed between may and october 2008. The 

YSR/11-18 was used to define the presence of total behavior problems, as well as those of 

internalizing and externalizing. The raw scores were analyzed according to gender, age and skin 

color. These scores were categorized to describe prevalence of behavior problems and 

prevalence ratios, stratified by gender and adjusted for age and skin color.  

RESULTS: We found higher raw scores among girls for total behavior problems, internalizing, 

and externalizing scales anxiety/depression, depression/withdrawal, somatic complaints, 

problems with social contact, thought problems, attention problems and aggressive 

behavior. Moderate effect of gender was observed in scores of internalizing dimension and 

anxious/depressed scale. We found a global prevalence of 9.9% of behavior problems, and it 

was higher among girls (PR: 1.61, 95%:1.06-2.46). They also had more problems with social 

contact (PR: 2.88, 95%:1.51-5.51). However, boys had more somatic complaints.  

CONCLUSION: The female adolescents analyzed had higher scores on the scales and 

dimensions of YSR/11-18, except for rule transgressions. Behavior problems among 

adolescents also occur in semi-rural areas, being more frequent among girls. 

Key Words: Adolescence. Emotions. Behavior. Epidemiology. 
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Introdução 

A adolescência é um período crítico do desenvolvimento humano, caracterizado por 

intensas mudanças físicas e emocionais, desencadeadas pelos estímulos hormonais assim como 

pelo reposicionamento do indivíduo em suas relações sociais.  Nesta fase do ciclo de vida 

espera-se o desenvolvimento de habilidades necessárias para um adequado desempenho de 

papéis social e sexual, aquisição de valores morais, de nível educacional satisfatório e 

autonomia emocional e comportamental. Além disso, a imersão do adolescente em diferentes 

contextos de desenvolvimento torna-o mais vulnerável às influências externas dos pares e mais 

sensível às alterações emocionais vividas internamente
1,2

. 

Pela relevância das mudanças desta fase, especial atenção tem sido dada ao estudo dos 

agravos à saúde física e mental do adolescente. Observou-se, nos últimos anos, redução de 

doenças infecciosas e aumento da morbidade relacionada à violência, doenças crônicas e 

transtornos psicológicos e emocionais
3
. Durante a adolescência, eleva-se o risco de ocorrência 

de alterações comportamentais, pela elevação do nível de estresse, ansiedade, temor e 

excitação, entre outras emoções desencadeantes de transtornos comportamentais
2,4

. Estudos 

recentes encontraram associação de problemas de comportamento com doenças crônicas de 

prevalência crescente na infância tardia e adolescência, como asma
5
, obesidade

6
, dermatite 

atópica
7
, enurese noturna

8
 e síndrome obstrutiva do sono

9
, tornando relevante a frequência e 

distribuição dos problemas de saúde mental na adolescência. 

O uso de escalas para identificar sujeitos com alto risco de morbidade psiquiátrica é 

amplamente utilizado em estudos epidemiológicos
10,11

. O Youth Self Report/11-18 (YSR/11-18) 

é um dos instrumentos mais utilizados para triar problemas de comportamento em adolescentes, 

traduzido, adaptado e utilizado em diversos países, indicando consistência satisfatória na 

estruturação das dimensões e escalas inicialmente descritas
4,10-15

. Contudo, variações entre os 

valores médios dos escores obtidos para problemas de comportamento têm sido observadas 

conforme o país avaliado
10,12,13,16

. Estudos de avaliação deste instrumento também apontam 

diferenças nas pontuações obtidas e na prevalência de alterações de comportamento entre os 

gêneros
13,17,18

 e etnias
12,19

, incluindo investigação brasileira com crianças e adolescentes de 6 a 

13 anos, encontrando-se associação entre etnia negra e maior prevalência de problemas 

emocionais e comportamentais
19

.  

Embora existam inquéritos epidemiológicos brasileiros identificando alterações de 

comportamento na adolescência
4,20-22

, enfoque nas diferenças de gênero, entre adolescentes, 

especialmente no norte-nordeste do país não foi encontrado. Ademais é pouco conhecida a 
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magnitude dos problemas de comportamento em núcleos periféricos, e menos ainda em 

comunidades semi-rurais. Estudos com amostras suficientes de adolescentes brasileiros são 

incomuns assim como descrição dos comportamentos, dimensões e escalas obtidas com o uso 

do YSR/11-18. Este estudo, portanto, tem como objetivo examinar o desempenho do YSR/11-

18 em adolescentes do nordeste brasileiro e a variação de escores entre meninos e meninas, 

determinando a prevalência de alterações de comportamento entre escolares conforme gênero, 

idade e cor da pele. 
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Métodos 

Desenho, local e população de estudo 

Estudo transversal, conduzido entre maio e outubro de 2008, no distrito de Monte 

Gordo, Camaçari, região metropolitana de Salvador, Bahia. Neste distrito, de características 

semi-rurais, o censo escolar de 2008 demonstrou que 96,5% dos adolescentes estavam 

matriculados nas escolas locais, favorecendo a opção do estudo pela inclusão dos estudantes 

adolescentes matriculados na Escola Municipal Amélia Rodrigues (EMAR), cursando 

regularmente o ensino fundamental e médio com idade entre 11 e 18 anos. Esta escola é o único 

estabelecimento de ensino que atende estudantes da 6ª a 9ª série do ensino fundamental e todo 

ensino médio da região.  

Foram matriculados, em 2008, 1140 alunos na faixa etária de interesse do estudo. 

Destes, 73(6,4%) evadiram antes de iniciarmos esta investigação, 31(2,7%) recusaram 

participação, 66(5,8%) não foram localizados na escola ou em suas residências e 10(0,88%) 

foram excluídos, totalizando 960 sujeitos estudados. Não houve diferença de gênero e idade 

entre os entrevistados e os não avaliados. 

Instrumentos utilizados 

Versão Brasileira do Youth Self Report/11-18 (YSR/11-18) ou Inventário de 

comportamentos auto-referidos para Jovens, constituído por 118 itens que tratam de descrições 

de comportamentos, cuja presença ou ausência, nos últimos seis meses, é auto-referida pelo 

adolescente. Para cada questão, existem três possibilidades de resposta: ausente/falso, 

pontuando como zero; parcialmente verdadeiro/comportamento as vezes presente, recebendo 

um ponto e, presença freqüente do comportamento, correspondendo a dois pontos. As questões 

são agrupadas em oito escalas específicas: 1) ansiedade/depressão (13 itens); 2) 

retraimento/depressão (8 itens); 3) queixas somáticas (10 itens); 4) problemas com o contato 

social (11 itens); 5) problemas com o pensamento (12 itens); 6) problemas de atenção (9 itens); 

7) violação de regras (15 itens) e 8) comportamento agressivo (17 itens). A soma dos valores 

obtidos para cada uma das questões resulta em um escore bruto total, sendo transformado em 

um escore padronizado, denominado escore T. Baseado neste escore, os indivíduos são 

classificados em três categorias: não clínica, limítrofe e clínica
15

. Essa mesma estratégia 

identifica problemas em duas dimensões: 1) Internalização, constituída pela somatória dos 

valores obtidos nos itens das escalas de ansiedade/depressão, retraimento/depressão e queixas 

somáticas e 2) Externalização, constituída pelo agrupamento das escalas violação de regras e 
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comportamento agressivo. A consistência interna tem sido relatada como adequada para a 

maioria das escalas
10,13

. 

Coleta, digitação e construção do banco de dados 

 Todos os estudantes da escola foram convidados a se submeterem às avaliações 

previstas, sendo excluídos aqueles com mais de 18 ou abaixo de 11 anos, apesar de terem os 

dados aferidos. A aplicação do YSR/11-18 foi realizada com o próprio aluno, através de 

entrevistas conduzidas por quatro psicólogas previamente treinadas. As entrevistas foram 

realizadas em sala fechada e sem a participação de terceiros. Foi utilizado o programa 

Assessment Data Maneger® para digitação das respostas obtidas. Posteriormente, os dados 

foram convertidos em formato compatível com o programa SPSS. 

Definição de variáveis 

 Dependente: perfil comportamental do adolescente, definido a partir dos escores obtidos 

nas oito escalas
4,15

. Estas escalas foram avaliadas individualmente e reagrupadas nas dimensões 

problemas de internalização, relacionados a personalidade, ao relacionamento consigo próprio, 

e problemas de externalização, relacionados a conflitos com outras pessoas e/ou com as 

expectativas destas para a criança/adolescente
7,15

. Adotou-se como ponto de corte os valores de 

escore T correspondentes a categoria clínica para o total de problemas de comportamento, 

dimensões internalização e externalização (escore T64) e para cada uma das oito escalas 

(escore T70)
15

. 

 Os problemas de comportamento foram descritos segundo estratificação por gênero 

masculino e feminino, três grupos etários (11-13 anos, 14-16 anos, 17-18 anos), 

correspondentes as fases precoce, mediana e tardia da adolescência, e cor da pele auto-referida 

(branca, parda e preta). 

Análises estatísticas 

Os programas SPSS® 13.0 e Stata® 10.0 foram utilizados para as análises. 

Empregaram-se duas estratégias para descrever os problemas de comportamento:  

1ª) análise exploratória dos escores brutos obtidos, utilizando medidas de tendência 

central e dispersão (variável contínua). Apesar dos escores não terem apresentado distribuição 

normal, optou-se pela comparação destes entre os gêneros, faixas etária e cor da pele com a 

ANOVA de um fator, uma vez que não houve diferença em relação à estatística não-

paramétrica.  O efeito da interação entre gênero e faixa etária foi avaliado com a ANOVA de 
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dois fatores. A magnitude do efeito dos fatores foi avaliada com o coeficiente eta
2
 (2

) parcial, 

utilizando-se o critério de Cohen 
23

. Aplicou-se o teste pós-hoc de Tukey ou Games-Howell 

para comparação entre as três faixas etárias. Devido ao tamanho amostral, somente diferenças 

com probabilidades menores que 0,01 foram aceitas para significância estatística. 

2ª) A prevalência de problemas de comportamento foi calculada  por escala e por 

dimensão, examinando-se comparações entre gênero, ajustadas por faixa etária, cor da pele e 

série escolar, utilizando razões de prevalência (RP) com intervalo de confiança de 95% 

(IC95%), estimadas com a regressão de Poisson com erro robusto. Valores de p < 0,05 foram 

definidos como significantes. 

Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Osvaldo Cruz, 

Bahia (projeto 141/2007). A pesquisa foi realizada com o consentimento da Prefeitura 

Municipal de Camaçari e da Diretoria da EMAR, através da assinatura do TCLE pelos pais e/ou 

responsáveis, com a participação livre do adolescente. Os alunos que, durante a realização do 

trabalho de campo, exibiram suspeita de alguma alteração foram encaminhados a unidade de 

saúde do distrito, vinculada ao Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) municipal. 
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Resultados 

 A média(desvio-padrão) e mediana(intervalo interquartil) de idade dos adolescentes 

avaliados foram, respectivamente, 13,8(2,1) e 14,0(3,0) anos, com 59,9% de mulheres. 

 As médias(desvios-padrão) dos escores brutos do YSR/11-18 para total de problemas de 

comportamento, problemas de internalização e de externalização estão descritas na tabela 1. 

Adolescentes meninas tiveram escores médios significantemente maiores para problemas de 

internalização (p<0,001), externalização (p<0,006) e total de problemas de comportamento 

(p<0,001) do que os meninos.  

 Na análise das escalas, as meninas apresentaram escores médios maiores em relação aos 

meninos (tabela 1), exceto nos comportamentos de violação de regras, cujo escore médio entre 

os homens foi maior, mas sem significância estatística (p=0,082). A maior diferença foi 

observada na sub-escala ansiedade/depressão (8,3 x 5,9; p<0,001). 

 Não houve variação dos escores brutos médios por idade, não havendo diferenças 

significantes na pontuação total para problemas de comportamento (p=0,061), e para as 

dimensões internalização (p=0,028) e externalização (p=0,245). Também não se observou 

interação entre gênero e idade nestes componentes (tabela 1). Diferenças entre os escores brutos 

não foram também encontradas entre as três categorias de cor da pele (dados não mostrados). 

 Entre as escalas, houve influencia da faixa etária sobre os escores referentes a queixas 

somáticas, com maior pontuação entre os meninos de 11-13 anos quando comparados com o 

grupo de 14 a 16 anos. Também foram encontrados maiores escores dos itens que compõem a 

escala de problemas de pensamento e de atenção no final da adolescência. Os escores de 

violação de regras apresentaram um padrão crescente com o aumento da idade. (tabela 1). 

 A tabela 2 descreve o efeito do gênero, idade e da interação gênero e idade no valor dos 

escores brutos obtidos em cada escala. Os maiores efeitos das pontuações brutas das escalas 

foram produzidos pelo gênero, com destaque para as escalas de ansiedade/depressão e da 

dimensão internalização. Apesar disso, o efeito do gênero foi pequeno na maioria das escalas. 

 Os coeficientes de correlação entre os escores brutos obtidos para as dimensões 

problemas de internalização e problemas de externalização foram moderadamente elevados, 

sendo de 0,57 para meninas e de 0,58 para meninos (tabela 3). Observou-se também valores 

moderados para a correlação entre os escores brutos das escalas comportamento agressivo e 

ansiedade/depressão em meninas (r=0,617) e meninos (r=0,582), e similar correlação  para a 

pontuação obtida nas escalas de problemas sociais e ansiedade/depressão, 0,603/0,641 
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(meninos/meninas). 

 A prevalência global de problemas de comportamento, internalização e externalização 

foram, respectivamente, 9,9%; 23,0% e 8,2%. Não encontrou-se diferenças, segundo o gênero, 

para as dimensões internalização e externalização, embora a prevalência global fosse maior 

entre as adolescentes (tabela 4). 

 Em relação as escalas, observou-se diferenças significantes entre os gêneros para 

queixas somáticas e problemas com o contato social, sendo estes mais frequentes entre as 

meninas (RPajustada: 2,88; IC95%: 1,51-5,51), enquanto a maior frequência de queixas somáticas 

foi encontrada entre os meninos (RPajustada: 0,12;IC95%:0,04-0,33). Para os problemas de 

externalização, nenhuma das escalas desta dimensão revelou diferenças entre os gêneros (tabela 

4). 
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Discussão 

Diferenças entre o gênero foram encontradas nos escores brutos de sete escalas, das 

dimensões internalização e externalização e no total de problemas de comportamento.  Efeito 

moderado do gênero foi observado na pontuação da dimensão internalização e da escala 

ansiedade/depressão. Além disso, obteve-se maior prevalência global de problemas de 

comportamento entre as meninas adolescentes, assim como para os problemas com o contato 

social. Inesperadamente, os meninos apresentaram mais queixas somáticas.  

 Comparando-se os escores brutos obtidos neste estudo com os encontrados em 1057 

adolescentes americanos
15

, observou-se escores médios mais elevados entre os adolescentes 

brasileiros, em especial para a pontuação total de problemas de comportamento em meninas 

(46,6 x 37,9) e para problemas de internalização em jovens masculinos (13,4 x 8,3) e femininos 

(18,1 x 11,6). Para as escalas ansiedade/depressão (8,3 x 5,1) e retraimento/depressão (5,5 x 

3,1) maiores escores foram encontrados entre as adolescentes. Esses achados são similares aos 

observados em adolescentes suecos
13

 e noruegueses
12

, com exceção dos escores atingidos na 

escala de comportamento agressivo pelas meninas, os quais foram superiores aos dos meninos. 

Utilizando o Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) como instrumento de mensuração 

de problemas de comportamento, o “The Ilha de Maré study”, também realizado no nordeste 

brasileiro, de maneira similar, encontrou maiores escores médios entre as meninas para o total 

dos sintomas auto-referidos e problemas emocionais
20

. 

Apesar de alguns estudos sugerirem que diferenças de etnia podem se associar com 

problemas de comportamento
19,24

, tanto os escores brutos quanto as prevalências encontradas 

neste estudo não sofreram influência da cor da pele. Apesar disso, em linhas gerais, o presente 

trabalho ratifica os achados anteriormente descritos na literatura que observam maiores 

pontuações para escores relativos a presença de problemas de comportamento, em especial para 

os de internalização, entre as meninas
13,16

. Diferente de outros estudos
10,17,18

, não observamos 

maiores escores para violação de regras e comportamento agressivo entre os meninos. 

Achenbach et al
11

 destacam a tendência de incremento dos escores de internalização obtidos em 

meninas desde os 6-8 anos até o final da adolescência, achado encontrado em nosso estudo, 

desde o início da adolescência, mas sem efeito da interação gênero/idade. Este autor também 

refere uma queda na diferença dos escores de comportamento agressivo entre meninos e 

meninas com o passar da idade, sendo maiores na infância e se equiparando no meio da 

adolescência
11

. Contudo, entre os adolescentes avaliados observamos maiores escores de 

comportamento agressivo entre as meninas, contrariando a tendência observada na 
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literatura
13,15,16,25

. 

 As correlações observadas entre as dimensões internalização e externalização foram 

semelhantes ao descrito previamente em adolescentes americanos
15

, suíços
25

 e suecos
13

, 

indicando a possibilidade de co-ocorrência de sintomas também na população estudada. Este 

achado justifica o enquadramento de alguns adolescentes tanto em problemas de internalização 

quanto de externalização e foi descrito previamente
26

. 

 Encontrou-se prevalência global de problemas de comportamento de 9,9% (IC95% 8,0-

11,8), sendo maior entre as meninas (RP:1,61;IC95%1,06-2,46) e sem mudanças após ajuste 

para a cor da pele e a faixa etária. Em outros estudos realizados no Brasil, considerando apenas 

aqueles que tiveram como entrevistado o próprio adolescente, as prevalências observadas 

variaram entre 12,0 e 13,1%, quando o SDQ foi utilizado; oito a 50,9%, para o SRQ-20 e 

24,6% para o CBCL/4-18 e YSR/11-18 combinados
22

.  

 Nossos achados revelaram uma frequência mais elevada de problemas de 

comportamento do que os obtidos na Ilha de Maré (6,6%), região de características rurais do 

município de Salvador
20

, e menor que a obtida em Taubaté, interior de São Paulo(SP), sudeste 

do Brasil (18,0%)
27

. Apesar de utilizarem outros instrumentos de avaliação, esses valores 

também se referem a impressão do próprio adolescente, que no estudo de Goodman et al foram 

restritos a faixa etária entre 11 e 14 anos
20

. Em outro estudo
28

, realizado em Embu(SP) com 249 

adolescentes que responderam ao YSR/11-18, foi reportada prevalência de problemas de 

comportamento em 24,6%, sendo 7,3% com impacto nas atividades da vida diária.  

 É descrito na literatura uma maior prevalência de problemas internalizantes entre as 

mulheres, com aumento durante a adolescência e no início da idade adulta, bem como maior 

prevalência de problemas de externalização entre os meninos, com redução no final da primeira 

década de vida e adolescência. Contrariando esta tendência, observou-se maior prevalência de 

problemas de internalização entre os meninos (24,7% versus 21,9%). Contudo, uma análise 

mais pormenorizada mostra que há maiores prevalências de ansiedade/depressão e 

retraimento/depressão entre as mulheres, enquanto, entre os meninos, elevada prevalência de 

queixas somáticas. Ademais, 4,5% das meninas alcançaram valores limítrofes para a inclusão 

no grupo clínico da escala de queixas somáticas. Menor busca dos serviços médicos e, 

consequentemente, ausência de diagnóstico, podem ter superestimado as queixas somáticas 

entre os meninos
29

. 

 Poucos estudos com crianças e adolescentes brasileiros destacam as diferenças entre os 

gêneros para a presença de problemas de comportamento. Fleitlich-Bilyk & Goodman
27

, numa 
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amostra representativa de 1251 crianças e adolescentes de áreas urbanas e rurais de Taubaté, 

descrevem prevalências semelhantes entre os gêneros para a presença de um diagnóstico 

psiquiátrico, ou transtorno ansioso ou transtorno depressivo (depressão maior). Estes autores 

relatam diferenças significantes apenas para os transtornos de déficit de atenção e 

hiperatividade e alterações de conduta, ambas maiores em meninos. Contudo, estudo realizado 

em Ribeirão Preto, SP, com crianças de 6 a 11 anos não encontrou diferenças entre gêneros para 

distúrbios emocionais e de conduta
30

. 

  No presente estudo, a realização de um censo possibilitou obter informações de 960 

adolescentes, 85,1% dos alunos elegíveis. Apesar destas perdas, apenas 2,7% ocorreram por 

recusa e não houve diferenças significativas em relação a amostra global prevista e a amostra 

entrevistada. Além disso, o fato da EMAR ser a única instituição de ensino que agrega o 

público adolescente da região fornece uma boa representatividade do universo de adolescentes 

escolares do distrito de Monte Gordo, uma área com baixa densidade demográfica devido à 

presença de zonas rurais, o que poderia ter reduzido ainda mais o acesso ao adolescente. 

 Descrevemos como limitações o fato do instrumento utilizado para definir a presença de 

alterações de comportamento não possuir pontos de corte brasileiros, sendo utilizados os 

padrões normativos americanos, e a não inclusão de outros informantes (pais e/ou professores). 

Também não foram avaliadas medidas de impacto das alterações encontradas na vida cotidiana 

do adolescente. Em relação as perdas observadas, algumas características como a evasão 

escolar e um possível abandono e/ou expulsão da escola daqueles com condutas agressivas ou 

opositoras, podem ter subestimado a real prevalência destas alterações nos sujeitos estudados. A 

despeito disso, os achados foram semelhantes aos observados por Caputo & Bordin
4
 em 207 

adolescentes femininas de Marília(SP) e refletem uma prevalência próxima as observadas em 

outros estudos realizados no Brasil
20,27,28

. 

 Portanto, confirma-se as principais diferenças já descritas para alterações de 

comportamento entre os gêneros, exceto para problemas de externalização e de queixas 

somáticas, o que requer novos estudos. Além disso, contribui para aumentar o conhecimento 

sobre a epidemiologia da saúde mental na adolescência, reforçando a importância de planejar e 

discutir a implantação e avaliação de políticas públicas em saúde mental, associadas a saúde 

escolar, uma vez que problemas de comportamento são frequentes entre os adolescentes 

escolares brasileiros, independente da região estudada. 
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Tabela 1 – Média e desvio-padrão dos escores brutos do YSR/11-18 obtidos em adolescentes masculinos (N= 385) e femininos (N = 575) de 11 a 

18 anos, estratificados por gênero e faixa etária. Monte Gordo, Camaçari, Bahia, 2008. 

Escalas e Dimensões 

11-18 anos 

(N=960)  
 

11-13 anos 

(N=458) 
 

14-16 anos 

(N=400) 
 

17-18 anos 

(N=102) 

 
 

Masc. Fem.  Masc. Fem.  Masc. Fem.  Masc. Fem. Gênero
1
 Idade 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 
 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 
 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 
 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

 
 

Escalas              

  Ansiedade/Depressão 
5,90 

(3,44) 
8,33 

(4,27) 
 

6,33 

(3,47) 
8,38 

(4,57) 
 

5,27 

(3,20) 
8,12 

(3,77) 
 

6,35 

(3,88) 
8,94 

(4,80) 
F>M**

,abc 
NS 

  Retraimento/Depressão 
4,39 

(2,34) 
5,49 

(2,53) 
 

4,04 

(2,21) 
5,42 

(2,58) 
 

4,66 

(2,39) 
5,48 

(2,41) 
 

5,00 

(2,53) 
5,84 

(2,75) 
F>M**

, ab 
NS 

  Queixas somáticas 
3,08 

(2,40) 
4,31 

(2,70) 
 

3,37 

(2,45) 
4,58 

(2,75) 
 

2,67 

(2,25) 
3,94 

(2,49) 
 

3,23 

(2,53) 
4,56 

(3,13) 
F>M**

, ab 
a>b

** 

  Problemas Sociais 
3,76 

(2,66) 
5,00 

(3,03) 
 

4,13 

(2,67) 
5,16 

(3,07) 
 

3,20 

(2,32) 
4,80 

(2,96) 
 

4,15 

(3,43) 
5,10 

(3,10) 
F>M**

, ab 
NS

 

  Problemas de Pensamento 
1,21 

(1,81) 
1,71 

(2,42) 
 

1,23 
(1,51) 

1,71 

(2,27) 
 

1,13 

(1,96) 
1,49 

(2,23) 
 

1,45 

(2,47) 
2,56 

(3,40) 
F>M*

 
c>b* 

  Problemas de Atenção 
5,02 

(2,78) 
5,90 

(3,08) 
 

5,19 

(2,86) 
5,74 

(3,13) 
 

4,74 

(2,63) 
5,79 

(3,01) 
 

5,33 

(2,92) 
7,02 

(2,96) 
F>M**

, bc 
c>b* 

  Violação de Regras 
3,65 

(2,48) 
3,37 

(2,44) 
 

3,14 

(2,19) 
3,22 

(2,36) 
 

4,03 

(2,47) 
3,45 

(2,55) 
 

4,58 

(3,25) 
3,66 

(2,31) 
NS c>a

** 

  Comportamento Agressivo 
6,52 

(4,35) 
7,94 

(4,83) 
 

6,81 

(4,48) 
7,64 

(4,99) 
 

6,25 

(3,91) 
8,16 

(4,84) 
 

6,23 

(5,29) 
8,39 

(4,07) 
F>M

**,b 
NS 

Dimensões              

  Internalização 
13,37 

(6,23) 
18,12 

(7,53) 
 

13,74 

(6,27) 
18,36 

(7,83) 
 

12,61 

(5,85) 
17,54 

(6,78) 
 

14,58 

(7,24) 
19,34 

(8,82) 
F>M

**, abc 
NS 

  Externalização 
10,17 

(6,05) 
11,31 

(6,47) 
 

9,95 

(5,87) 
10,86 

(6,57) 
 

10,28 

(5,63) 
11,61 

(6,53) 
 

10,80 

(8,23) 
12,05 

(5,68) 
F>M NS 

Total de Problemas 
36,97 

(16,94) 
46,62 

(19,71) 
 

37,89 

(16,53) 
46,38 

(20,20) 
 

35,10 

(15,68) 
45,81 

(18,72) 
 

39,80 

(22,44) 
50,85 

(21,11) 
F>M**

ab  
NS 

DP = Desvio-padrão; F = Feminino; M = Masculino; NS = Não significante;  
1
Os escores brutos foram comparados entre os gêneros para todas as idades (11-18 anos) e pelas três faixas etárias. 

* p < 0,01; ** p < 0,001; 
a
11-13a; 

b
14-16a; 

c
17-18a; 

d
interação idade X gênero significante; 
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Tabela 2 – Efeitos da idade, do gênero e da interação entre idade e gênero nos escores brutos do 

YSR/11-18 obtidos em 960 adolescentes de 11 a 18 anos. Monte Gordo, Camaçari, Bahia, 

2008. 

 

Escalas e Dimensões 

Idade  Gênero  Idade x Gênero 

F  Efeito
a
  F  Efeito

a
  F  Efeito

a
 

Total de Problemas 2,81 -  43,53 4,4* 
 

0,44 - 

Problemas de Internalização 3,60 -  68,54 6,7** 
 

0,05 - 

Problemas de Externalização 1,41 -  5,06 - 
 

0,12 - 

Ansiedade/Depressão 3,81 -  59,29 5,9** 
 

1,06 - 

Retraimento/Depressão 4,05 -  25,23 2,6* 
 

1,49 - 

Queixas somáticas 7,32 1,5*  36,49 3,7* 
 

0,03 - 

Problemas Sociais 5,54 1,1*  25,43 2,6* 
 

1,18 - 

Problemas de Pensamento 3,93 -  13,25 1,4* 
 

1,15 - 

Problemas de Atenção 3,66 -  20,55 2,1* 
 

1,79 - 

Violação de Regras 8,92 1,8*  5,54 - 
 

2,74 - 

Comportamento Agressivo 0,02 -  18,38 1,9* 
 

1,74 - 

a
Tamanho do efeito indica o percentual de variância explicada; são mostrados apenas os efeitos 

significantes (p<0,01); A interpretação do tamanho do efeito ocorreu de acordo com os critérios 

de Cohen, classificados em pequeno* (1.0% a <5.9%), médio** (5.9 a 13.8%) ou grande*** 

(13.8 ou mais). 
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Tabela 3 – Coeficiente de correlação de Pearson entre as escalas e dimensões do YSR 11/18 para meninos (acima da diagonal) e meninas (abaixo 

da diagonal) 

 

Escalas e Dimensões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ansiedade/Depressão  0,394 0,444 0,641 0,407 0,437 0,314 0,582 0,870 0,547 0,788 

2. Retraimento/Depressão 0,490  0,194 0,363 0,230 0,274 0,202 0,268 0,667 0,276 0,489 

3. Queixas somáticas 0,407 0,333  0,490 0,232 0,426 0,275 0,488 0,702 0,464 0,646 

4. Problemas Sociais 0,603 0,436 0,390  0,358 0,472 0,337 0,572 0,678 0,550 0,775 

5. Problemas de Pensamento 0,459 0,266 0,350 0,321  0,340 0,225 0,343 0,400 0,339 0,528 

6. Problemas de Atenção 0,565 0,361 0,377 0,512 0,391  0,341 0,516 0,507 0,511 0,701 

7. Violação de Regras 0,314 0,189 0,226 0,345 0,119 0,425  0,532 0,355 0,793 0,587 

8. Comportamento Agressivo 0,617 0,386 0,331 0,539 0,410 0,578 0,529  0,609 0,938 0,840 

9. Internalisação 0,880 0,735 0,704 0,630 0,476 0,579 0,324 0,599  0,584 0,866 

10. Externalisação 0,579 0,360 0,332 0,533 0,351 0,593 0,773 0,947 0,570  0,845 

11. Total de problemas 0,829 0,584 0,574 0,741 0,573 0,755 0,559 0,841 0,874 0,840  

Todas as correlações foram significantes ao nível de 0,01 
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Tabela 4 – Prevalência de problemas de comportamento em adolescentes masculinos (N= 385) e femininos (N = 575), segundo o YSR/11-18, e 

efeito do gênero em análise bruta e ajustada. Monte Gordo, Camaçari, Bahia, 2008. 

Problemas de saúde mental 
Mulher 

N(%) 

Homem 

N(%) 
RP bruta (IC95%) p* 

RP ajustada
a
 

(IC95%) 

Dimensões do YSR/11-18      

Problemas de comportamento (total) 67 (11,7) 28 (7,3) 1,61 (1,05-2,44) 0,026 1,61 (1,06 – 2,46) 

Comportamentos de Internalização 126 (21,9) 95(24,7) 0,89 (0,70-1,12) 0,319 0,89 (0,71 – 1,13) 

Comportamentos de Externalização 53 (9,2) 26 (6,8) 1,37 (0,87-2,14) 0,173 1,38 (0,88 – 2,17) 

Escalas do YSR/11-18      

Ansiedade/Depressão 52 (9,0) 28 (7,3) 1,24 (0,80-1,93) 0,331 1,26 (0,81 – 1,96) 

Retraimento/Depressão 38 (6,6) 17 (4,4) 1,50 (0,86-2,61) 0,152 1,46 (0,84 – 2,55) 

Queixas somáticas 04 (0,7) 23 (6,0) 0,12 (0,04-0,33) <0,001 0,12 (0,04 – 0,33) 

Problemas Sociais 47 (8,2) 11 (2,9) 2,86 (1,50-5,44) 0,001 2,88 (1,51 – 5,51) 

Problemas de pensamento 03 (0,5) 01 (0,3) 2,01 (0,21-19,2) 0,537 1,97 (0,21 – 18,8) 

Problemas de atenção 24 (4,2) 09 (2,3) 1,78 (0,84-3,80) 0,126 1,74 (0,82 – 3,69) 

Violação de regras 01 (0,2) 02 (0,5) 0,33 (0,03-3,68) 0,347 0,32 (0,03 – 3,45) 

Comportamento agressivo 31 (5,4) 13 (3,4) 1,60 (0,85-3,01) 0,143 1,65 (0,88 – 3,10) 

* 
teste do qui-quadrado; 

 
a 
ajustada por faixa etária, cor da pele e série escolar;
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ESTRUTURA FATORIAL DO YOUTH SELF REPORT/11-18 (YSR/11-18) EM 

ADOLESCENTES BRASILEIROS DE ÁREA SEMI-RURAL 
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Resumo 

 

OBJETIVO: examinar a estrutura fatorial dos itens que compõem as escalas do Youth 

Self Report/11-18 numa população de adolescentes escolares, residentes numa área 

semi-rural do nordeste brasileiro. 

MÉTODOS: Corte transversal incluindo 959 adolescentes entre 11 e 18 anos do distrito 

de Monte Gordo, Camaçari, Bahia, entrevistados entre maio e outubro de 2008, nos 

quais foi aplicado o YSR/11-18. Os escores foram dicotomizados em ausente (0) e 

presente (1-2). Aplicou-se a correlação tetracórica para a construção da matriz de 

correlação utilizada na análise fatorial exploratória. Foram avaliadas soluções entre oito 

e três fatores, obtendo-se a melhor solução com cinco fatores com o critério do gráfico 

Scree. 

RESULTADOS: na população avaliada encontraram-se diferenças entre as escalas 

identificadas originalmente em população de adolescentes americanos e o agrupamento 

de itens decorrente da análise fatorial exploratória entre os adolescentes brasileiros. Não 

houve fator que agrupasse os itens da escala “problemas de atenção”. Cinco itens da 

escala “problemas com o contato social” formaram um único fator com itens das escalas 

“ansiedade/depressão” e “retraimento/depressão”. A dimensão externalização agrupou-

se em dois fatores abandonando as características originais das escalas “comportamento 

agressivo” e “violação de regras”. Por outro lado, para problemas somáticos e 

problemas com o pensamento observou-se correspondência com a escala original (90% 

dos itens mantidos).  

CONCLUSÃO: Apesar das divergências observadas, a estrutura fatorial encontrada 

manteve, com algumas diferenças, as dimensões internalização e externalização. Além 

disso, dois fatores obtidos foram muito similares às escalas de problemas de 

pensamento e queixas somáticas originais. Não houveram fatores adequados para 

problemas de atenção e com o contato social. 

Palavras-chaves: Comportamento do Adolescente. Análise Fatorial. 
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Abstract 

 

OBJECTIVE: To examine the factor structure of the items comprising the Youth Self 

Report/11-18 scales in a population of adolescent students living in a semi rural area in 

northeastern Brazil.  

METHODS: Cross-sectional study including 959 adolescents between 11 and 18 years 

of age in the district of Monte Gordo, Camaçari, Bahia, Brazil, interviewed between 

May and October 2008, for whom was applied the YSR/11-18. Scores were 

dichotomized as absent (0) and present (1-2). We applied the tetrachoric correlation for 

the construction of the correlation matrix used in exploratory factor analysis. We 

evaluated solutions from eight to three factors, obtaining the best solution with five 

factors by scree test. 

RESULTS: in the population differences were found between the scales originally 

identified in American adolescents and the grouping of items arising from the 

exploratory factor analysis among Brazilian teenagers. No factor grouped the scale 

items "attention problems". Five items of the "social problems" scale formed a single 

factor with items from the anxious/depressed" and "withdrawn/depressed" scales. The 

externalizing dimension grouped into two factors deviating from original characteristics 

of the "aggressive behavior" and "rule-breaking behavior" scales. On the other hand, for 

somatic complaits and thought problems there was correspondence with the original 

scale (90% of items retained).  

CONCLUSION: Despite of observed discrepancies, the factor structure found 

preserved, with some differences, the internalizing and externalizing 

dimensions. Furthermore, two obtained factors were very similar for thought problems 

and somatic complaints originals scales. There were not appropriate factors for attention 

problems and social contact.  

 

Keywords: Adolescent Behavior. Factor Analysis, Statistical  
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Introdução 

 

O uso de escalas para identificar sujeitos com alto risco de morbidade psíquica é 

amplamente utilizado em estudos epidemiológicos
1,2

. O Youth Self Report/11/18 

(YSR/11-18) consiste num dos instrumentos mais empregados para triar problemas de 

comportamento em adolescentes, e já foi traduzido, adaptado e utilizado em diversos 

países
1-8

, apresentando boa consistência na estruturação das dimensões e sub-escalas 

inicialmente descritas
2,4,9

. Dentre os três principais grupos diagnósticos existentes na 

psiquiatria infantil, desordens emocionais (também descritas como problemas 

internalizantes) e desordens de comportamento disruptivo, (nomeadas também como 

problemas externalizantes) podem ser suspeitadas ao se utilizar o YSR/11-18 como 

instrumento de investigação para problemas de comportamento
9
. Além disso, pode ser 

valioso na identificação de adolescentes suspeitos com baixo custo e boa acurácia
9,10

. 

Apesar destas vantagens, para a utilização de instrumentos originalmente 

desenvolvidos em outros países necessita-se demonstrar robustez multicultural
11

. Esta é 

estabelecida através de pesquisas sistemáticas capazes de comprovar que o instrumento 

se comporta de maneira similar em diversas culturas em termos de confiabilidade, 

consistência interna, estrutura fatorial, escores da escala proposta e associações dos 

escores com a idade e o gênero
2,11,12

. Além das questões culturais, a identificação étnica 

dos indivíduos entrevistados, mesmo dentro do mesmo país, ou o fato de serem 

adolescentes que freqüentam ou não serviços de atendimento em saúde mental, podem 

modificar a estrutura observada em analises de reprodução estrutural de escalas em 

processos de adaptação trans-cultural
4,13,14

. 

Em duas recentes comparações da estrutura fatorial do YSR/11-18 em diferentes 

culturas não foram incluídas amostras de adolescentes do Brasil
15,16

. Além disso, 

estudos com outros instrumentos adaptados apresentam variações nos escores obtidos 

de acordo com o nível sócio-econômico dos entrevistados
17

. Em nosso meio, o uso do 

YSR/11-18, apesar de ainda escasso é crescente
8,10,18,19

, mas em muitos casos, têm seu 

tamanho de amostra reduzido ou abordam adolescentes com problemas clínicos 

prévios
20-22

.  

Além disso, não foram encontrados estudos que avaliam a estrutura das escalas 

utilizadas no instrumento, quando aplicadas em adolescentes brasileiros
21

, uma vez que 
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diferenças prévias entre os agrupamentos de sintomas obtidos na versão original não 

foram reproduzidos, fidedignamente, em outros países
13,23,24

. Também se deve ressaltar 

que é necessário avaliar se a estrutura fatorial de instrumentos psicológicos é replicável 

quando utilizados em outras amostras
25

. 

Assim, este estudo tem como objetivos examinar o comportamento dos itens que 

compõem as escalas do Youth Self Report/11-18 numa população de adolescentes do 

nordeste do Brasil e de uma área semi-rural, avaliando o desempenho do instrumento 

em uma populacão de escolares não pertecentes a serviços de saúde e a aplicabilidade 

deste instrumento em compor as síndromes originalmente descritas nesta população 

avaliada.  
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Métodos 

 

 Desenho, local e população de estudo 

Estudo transversal, conduzido entre maio e outubro de 2008, no distrito de 

Monte Gordo, Camaçari, município da região metropolitana de Salvador, Bahia. Foi 

realizado um censo escolar entre os estudantes adolescentes matriculados na Escola 

Municipal Amélia Rodrigues (EMAR), único estabelecimento de ensino que atende 

estudantes da 5ª a 8ª série do ensino fundamental e todo ensino médio (1ªa 3ª séries) da 

região.  

 Dentre os 1140 alunos na faixa etária de interesse do estudo, foram obtidos 

entrevistados 970 indivíduos, e destes 11 (1,1%) foram excluídos por problemas de 

preenchimento das respostas, resultando numa amostra final para análise de 959 

indivíduos. Maiores detalhes foram descritos em outro artigo
*
. 

 Instrumentos utilizados 

 Versão Brasileira do Youth Self Report/11-18 (YSR 11/18) ou Inventário de 

comportamentos auto-referidos para Jovens - composto por 118 itens que tratam de 

descrições de comportamentos, que o próprio adolescente deve referir se presente ou 

ausente na sua vida nos últimos seis meses. Para cada questão, existem três 

possibilidades de resposta: ausente ou falso (pontuando como zero); parcialmente 

verdadeiro ou comportamento as vezes presente (pontuando como um) e 

comportamento frequentemente presente (pontuando como dois).  Além dos 118 itens 

referentes aos problemas, há dois itens para registro aberto, sendo um para outros para 

outros problemas físicos sem causa médica conhecida, e outro para qualquer outro 

problema que não foi perguntado. Além de um escore global, o instrumento permite 

estabelecer a presença de problemas em oito escalas sindrômicas: 1) 

Ansiedade/Depressão, 2) Retraimento/Depressão; 3) Queixas somáticas; 4) Problemas 

com o contato social; 5) Problemas com o pensamento; 6) Problemas de atenção; 7) 

Violação de regras; 8) Comportamento agressivo, que podem ainda podem ser 

sumarizados em duas dimensões: 1) internalização, composta pelas três primeiras 

escalas e 2) externalização, composta pelas duas últimas escalas. 

 

                                                 
*  Artigo: Problemas de Comportamento e Gênero: um estudo com adolescentes de área semi-rural do 

Brasil, 1º artigo desta tese. 
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Coleta de Dados 

Todos os estudantes da escola foram convidados a se submeterem às avaliações 

previstas no protocolo de pesquisa, sendo que aqueles com mais de 18 anos ou abaixo 

de 11 anos que se voluntariaram para responder os questionários tiveram os dados 

aferidos, porém não incluídos enquanto sujeitos do estudo. 

A aplicação do YSR foi realizada com o próprio aluno, por meio de entrevistas 

conduzidas por três psicólogas e uma estudante de psicologia, previamente treinadas. As 

entrevistas foram realizadas em sala fechada e sem a participação do cuidador e/ou 

outro colega da escola. Para avaliação da confiabilidade em cerca de 10% da amostra 

avaliada, dois entrevistadores fizeram simultaneamente a aplicação do instrumento, 

sendo um no papel de entrevistador e o outro no de observador atento, cada um 

marcando as respostas em seus próprios formulários para posterior avaliação da 

confiabilidade inter-observador. Como a coleta de dados foi realizada por quatro 

entrevistadoras, pelo menos uma delas participou em conjunto com todas as outras dos 

procedimentos de entrevista simultânea, ora como entrevistadora, ora como 

observadora.  

Digitação e construção do banco de Dados 

 Foi utilizado o programa Assessment Data Maneger® para realizar a digitação 

das respostas referentes ao YSR/11-18. Após essa etapa, os dados foram convertidos em 

arquivos do programa SPSS 11.0 e STATA 9.0, utilizados para a análise estatística.  

 Análise dos dados 

Utilizou-se o conjunto de itens que compõem as oito escalas sindrômicas 

descritas
9
, além de outros dois itens considerados, pelos autores, como possíveis 

reflexos de sintomas compatíveis com ansiedade, “eu como demais, de forma 

exagerada” (questão 53) e “rôo as unhas” (questão 44).  

Para avaliar a reprodutibilidade do instrumento nos indivíduos estudados, 

procedeu-se a análise de consistência interna das escalas, utilizando o Alfa de Cronbach 

(cronbach) como estimador
26

. 

Adotamos procedimentos que transformaram a classificação dos itens em duas 

possibilidades, 0 (comportamento ausente) contra 1 ou 2 (comportamento presente)
9,16

, 

para realizar uma série de análises de fatoriais sobre a matriz de correlações tetracórica 
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dos itens, conforme Snook e Gorsuch (1989), que recomendam essa abordagem em vez 

da correlação de Pearson momento-produto
27

. Essa opção foi utilizada para manter a 

comparabilidade com a análise fatorial realizada pelos autores da escala original
9
. 

Realizou-se uma correlação entre os escores médios de cada uma das escalas 

avaliadas, para aferir a intensidade das correlações visando valores que fossem, no 

mínimo, moderados (r > 0,2)
25

. Para a extração do número de fatores ideal, utilizou-se o 

critério do gráfico scree
28

 embora tenha sido realizada análise com outros números de 

fatores para exploração dos dados. Definido o número de fatores a extrair, utilizou-se a 

análise fatorial dos eixos principais (análise fatorial comum). Os fatores extraídos foram 

submetidos à rotação para favorecer a sua interpretabilidade. O método de rotação 

definido foi o varimax
27

. 

Após a rotação, procurou-se uma solução fatorial satisfatória cuja estrutura 

simples otimizasse a interpretabilidade, o que implica que os itens apresentem somente 

uma carga fatorial principal, enquanto as outras cargas devem se aproximar de zero
27

. 

Para a inspeção das cargas fatoriais dos 107 itens avaliados e a contribuição destes na 

mensuração dos fatores, optou-se pela exclusão de itens que preenchessem os seguintes 

critérios: (1) valor absoluto da carga fatorial principal do item menor do que 0,3; (2) 

diferença entre os valores absolutos das cargas fatoriais principais de um item menor do 

que 0,10; e (3) ausência de similaridade entre o conteúdo do item e o domínio teórico do 

construto
25,27

. 

Considerações éticas 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Osvaldo 

Cruz, Bahia (projeto 141/2007). A pesquisa foi realizada com o consentimento da 

Prefeitura Municipal de Camaçari e da Diretoria da EMAR, através da assinatura do 

TCLE pelos pais e/ou responsáveis, com a participação livre do adolescente, ou seja, 

caso o mesmo não aceitasse participar, o consentimento do pai/responsável se tornaria 

inválido. Os adolescentes que, durante a realização do trabalho de campo, exibiram 

suspeita de alguma alteração foram encaminhados a unidade de saúde do distrito, local 

onde existe uma triagem vinculada ao Centro de Atendimento Psico-Social (CAPS) do 

município. 
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Resultados 

Foram avaliados 959 questionários, com a média (desvio-padrão) e mediana 

(intervalo interquartil) de idade dos adolescentes avaliados de, respectivamente, 

13,8(2,1) e 14.0(3,0) anos, com 59,9% de mulheres. 

A consistência interna das escalas, dimensões e do total de problemas de 

comportamento estão descritas na tabela 1. Neste estudo, o alfa de Cronbach 

demonstrou boa consistência interna ( > 0,70) para a avaliação global de problemas de 

comportamento, dimensões problemas de internalização e de externalização e as escalas 

ansiedade/depressão e comportamento agressivo (tabela 1). As menores consistências 

internas foram encontradas nas escalas retraimento/depressão, problemas sociais e 

violação de regras. 

A correlação entre a média dos itens de cada escala está descrita na tabela 2. 

Todas as correlações foram maiores que 0,2 exceto entre as escalas “problemas com o 

pensamento e “violação de regras”. 

Análise Fatorial Exploratória 

O screeplot sugeriu uma solução com cinco fatores, porém foram avaliadas 

soluções obtidas entre oito e três fatores, sendo que o conjunto com cinco fatores foi o 

mais consistente para representar as escalas do YSR/11-18 quando aplicadas aos 

adolescentes brasileiros (tabela 3). As soluções com oito e sete fatores apresentaram 

pelo menos dois fatores que agruparam no máximo três itens, e de escalas diferentes das 

originalmente descritas. A solução com seis fatores explicou uma variância de 32,6% 

próxima daquela explicada por cinco fatores (30,6%), enquanto a solução com quatro 

fatores foi descartada por explicar menos de 30% da variância. Portanto a estruturação 

avaliada correspondeu a proposta indicada pelo screeplot. 

O primeiro fator agrupou 20 itens, com cargas fatoriais entre 0,624 e 0,303, 

sendo 11 itens originários da escala “comportamento agressivo” e seis itens da escala 

“violação de regras”. Os outros três (“me comporto de modo infantil”, “tenho 

dificuldade de concentração” e “sou desatento”), pertencentes à escala “problemas de 

atenção” foram excluídos por incoerência teórica. O segundo fator agrupou 16 itens, 

sendo cinco originários da escala “problemas com o contato social”, sete da escala 

“ansiedade/depressão” e quatro da escala “retraimento/depressão”. O terceiro fator 

agrupou, praticamente, itens da escala “problemas com o pensamento” (11/12 questões), 
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além de três itens que foram excluídos por incoerência teórica (“tenho dificuldade de 

ficar sentado, sou hiperativo”; “uso drogas sem recomendação médica” e “tenho medo 

de determinadas situações, lugares ou animais”). O quarto fator, com menor número de 

itens, reuniu quatro itens da escala “violação de regras” e um de “problemas com o 

contato social” (“sou alvo de gozações frequentemente”), excluído posteriormente. 

Finalmente, o quinto fator somente agregou itens da escala de problemas somáticos 

(9/10 itens originalmente descritos), excluídos duas outras perguntas que pertenciam a 

outras escalas na composição original do YSR/11-18 (“machuco-me facilmente, tenho 

tendências a sofrer acidentes” e “machuco-me de propósito ou já tentei suicidar-me”).  

Desta forma, os fatores encontrados refletiram a presença de cinco escalas: 1) 

comportamento externalizante, reunindo itens das escalas comportamento agressivo e 

violação de regras; 2) comportamento compatível com depressão/retraimento, 

agrupando sintomas comuns de transtornos depressivos e de retraimento; 3) problemas 

de pensamento, mantendo onze das doze questões originais do YSR/11-18; 4) violação 

de regras de maior gravidade e 5) problemas de somatização, contendo 90% dos itens 

originais. 
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Tabela 1 – Número de itens e consistência interna (global e por gênero) encontrados 

para as escalas e dimensões do YSR/11-18 em 959 adolescentes brasileiros. 

Escalas e Dimensões do YSR/11-18 
Nº 

itens 

cronbach 

(global) 

 cronbach 

(homens) 

 cronbach 

(mulheres) 

Ansiedade/Depressão 13 0,71 0,61 0,72 

Retraimento/depressão 08 0,49 0,45 0,48 

Queixas Somáticas 10 0,63 0,62 0,61 

Problemas com o pensamento 12 0,62 0,54 0,65 

Problemas com o contato social 11 0,57 0,55 0,56 

Problemas de atenção 09 0,60 0,56 0,62 

Comportamento Agressivo 17 0,79 0,78 0,80 

Violação de regras 15 0,56 0,57 0,56 

Problemas de internalização 31 0,80 0,75 0,79 

Problemas de externalização 32 0,81 0,81 0,82 

Total de Problemas de Comportamento 107 0,91 0,89 0,91 
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Tabela 2 – Correlação entre a média dos escores de cada escala, obtida entre 959 

adolescentes residentes em área semi-rural, Camaçari, Bahia, Brasil.  

Escalas e Dimensões do YSR 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ansiedade/Depressão 1,0        

2. Retraimento/depressão 0,487 1,0       

3. Queixas Somáticas 0,456 0,319 1,0      

4. Problemas com o pensamento 0,635 0,435 0,452 1,0     

5. Problemas com o contato 

social 
0,454 0,269 0,328 0,345 1,0    

6. Problemas de atenção 0,535 0,348 0,413 0,511 0,383 1,0   

7. Comportamento Agressivo 0,280 0,175 0,225 0,321 0,145 0,379 1,0  

8. Violação de regras 0,615 0,363 0,405 0,563 0,397 0,566 0,514 1,0 

Todas as correlações foram significantes ao nível de 0,001. 
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Tabela 3 – Análise fatorial do Youth Self Report/11-18 (YSR/11-18) aplicada entre 959 adolescentes residentes em área semi-rural, Distrito de 

Monte Gordo, Camaçari, Bahia, Brasil. 

Escala* 

Nº item 
Conteúdo do item do YSR/11-18 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

Comuna- 

lidade 

Agr/3 Discuto muito 0,4257     0,7299 

Agr/16 Sou mau (sou má) para as outras pessoas 0,4870     0,5755 

Agr/21 Destruo coisas de outras pessoas 0,3199     0,7556 

Agr/22 Desobedeço aos meus pais 0,5996     0,5735 

Agr/23 Sou desobediente na escola 0,6248     0,5353 

Agr/37 Meto-me em muitas brigas 0,5544     0,58 

Agr/68 Grito muito 0,4540     0,6635 

Agr/86 Sou teimoso(a), mal humorado(a) ou irritável 0,5732     0,482 

Agr/94 Gosto de fazer gozação com os outros 0,4977     0,6078 

Agr/97 Ameaço ferir as pessoas 0,4133     0,6417 

Agr/104 Falo mais alto que a maioria 0,4169     0,7248 

Del/2 Bebo bebidas alcoólicas sem o aval dos pais 0,4485     0,7184 

Del/28 Não sigo as regras em casa, escola ou qualquer lugar 0,5350     0,5835 

Del/39 Ando com outras pessoas que se metem em brigas 0,4130     0,7759 

Del/43 Eu minto ou faço trapaças 0,5458     0,5548 

Del/90 Falo palavrões ou tenho uma linguagem obscena 0,5882     0,5996 

Del/96 Pensa demais em sexo 0,3711     0,7999 

Soc/11 Agarro-me aos adultos, sou dependente deles  0,3292    0,8631 

Soc/12 Sinto-me só  0,5446    0,6095 

Soc/25 Não me dou bem com outros jovens  0,5233    0,6728 
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Escala* 

Nº item 
Conteúdo do item do YSR/11-18 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

Comuna- 

lidade 

Soc/34 Acho que os outros me perseguem  0,4131    0,7292 

Soc/48 Os outros rapazes ou moças não gostam de mim  0,6056    0,5357 

Ans/14 Choro muito  0,4366    0,6125 

Ans/30 Tenho medo de ir a escola  0,3039    0,7696 

Ans/33 Sinto que ninguém gosta de mim  0,5799    0,5306 

Ans/35 Sinto-me inferior ou desprezível  0,5488    0,607 

Ans/50 Sou medroso(a) ou nervoso(a) ou ansioso(a) demais  0,5269    0,6033 

Ans/52 Sinto-me muito culpado(a).  0,4369    0,7059 

Ans/71 Fico constrangido(a) ou embaraçado(a) facilmente  0,3318    0,7006 

Ret/5 Poucas coisas me agradam  0,3718    0,8095 

Ret/65 Recuso-me a falar  0,4183    0,7128 

Ret/103 Sou infeliz, triste ou deprimido(a).  0,5340    0,5744 

Ret1/111 Sou retraído(a), não me relaciono com os outros  0,4585    0,6886 

Pen/9 Não consigo tirar certos pensamentos da cabeça (obsessão)   0,5817   0,5899 

Pen/40 Ouço sons ou vozes que não existem   0,4649   0,7040 

Pen/46 Apresento tiques,contrações ou movimentos de nervosismo   0,5370   0,6559 

Pen/58 Cutuco meu nariz, minha pele ou outras partes do corpo   0,3855   0,8285 

Pen/66 Repito várias vezes as mesmas ações   0,4782   0,7304 

Pen70 Vejo coisas que mais ninguém parece ser capaz de ver   0,5877   0,4382 

Pen/76 Durmo menos que a maioria dos rapazes ou moças   0,3264   0,8505 

Pen/83 Junto coisas que não preciso   0,5199   0,6842 

Pen/84 Faço coisas que as outras pessoas acham estranhas   0,5884   0,5398 

Pen/85 Tenho pensamentos/idéias estranhos para outras pessoas   0,5839   0,6065 

Pen/100 Tenho problemas para dormir   0,6301   0,4702 
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Escala* 

Nº item 
Conteúdo do item do YSR/11-18 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

Comuna- 

lidade 

Del/67 Fujo de casa    0,4562  0,7038 

Del/72 Ponho fogo nas coisas    0,5589  0,5520 

Del/81 Roubo coisas em casa    0,9138  0,0986 

Del/82 Roubo coisas em outros lugares que não a minha casa    0,9138  0,0986 

Som/47 Tenho pesadelos     0,3223 0,7558 

Som/51 Tenho tonturas     0,4942 0,6087 

Som/54 Sinto-me cansado(a) demais     0,3205 0,7521 

Som/56ª Sofrimentos ou dores     0,4668 0,6631 

Som/56b Dores de cabeça     0,4945 0,6982 

Som/56c Náuseas, sinto-me enjoado(a)     0,5452 0,6457 

Som/56d Problemas com os olhos (sem correção com óculos)     0,3904 0,7948 

Som/56f Dores de estômago ou cãibras     0,3590 0,7205 

Som/56g Vômitos     0,4322 0,7548 

 Auto-valores 18,66 4,23 3,26 2,28 2,13  

 Variância explicada por fator 7,70 7,56 6,41 5,27 3,62  

*referente as escalas originais do YSR/11-18: Att = problemas de atenção; Agr = comportamento agressivo; Del = violação de regras (delinqüência); 

Soc = problemas com o contato social; Ans = ansiedade/depressão; Ret = retraimento/depressão; Pen = problemas com o pensamento; Som = queixas 

somáticas. 
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Discussão 

Nesta amostra encontrou-se diferenças entre as escalas identificadas 

originalmente por Achenbach & Rescola (2001) em população de adolescentes 

americanos
9
 e o agrupamento de itens decorrente da análise fatorial exploratória do 

desempenho do instrumento entre 959 adolescentes brasileiros. Assinalamos a ausência 

de um fator que agrupasse os itens da escala “problemas de atenção”, o agrupamento de 

cinco itens da escala “problemas com o contato social” com itens das escalas 

“ansiedade/depressão” e “retraimento/depressão” formando um único fator e finalmente 

os itens da dimensão externalização que agruparam-se em dois fatores abandonando as 

características originais das escalas “comportamento agressivo” e “violação de regras”. 

Por outro lado observou-se correspondência com a escala original, para problemas 

somáticos e problemas com o pensamento, que reuniram 90% dos itens das escalas 

originais.  

A consistência interna das dimensões e escalas do YSR/11-18 obtidas entre os 

adolescentes brasileiros foram semelhantes ao observado em adolescentes de outros 

países
1,5

, sendo consistente para o total de problemas de comportamento e as dimensões 

internalização e externalização. 

Estes achados se aproximam do que foi descrito por De Groot et al
23

 (1996), 

sobre a estruturação dos itens do YSR em 570 adolescentes holandeses, apresentando 

seis fatores na solução final. Encontraram um fator único que agrupou 23 itens 

originalmente descritos nas escalas comportamento agressivo e violação de regras.  

Embora nosso estudo tivesse identificado um fator que agrupou 17 itens da dimensão 

externalização, identificou-se, também outro fator com quatro itens de violação de 

regras contendo características comportamentais de maior gravidade, como roubo e fuga 

da residência.  

O estudo holandês também descreveu um agrupamento de itens das escalas 

ansiedade/depressão e retraimento abrigando num fator único 11 itens destas escalas 

originais
23

. Em nosso estudo, ocorreu agrupamento semelhante, embora  acrescido de 

itens da escala problemas com o contato social. Entre os adolescentes holandeses, as 

escalas problemas somáticos, problemas com o pensamento, problemas com o contato 

social e problemas com a atenção foram relativamente semelhantes a estrutura original. 

Isto difere do presente estudo, no qual não foi observada uma estrutura fatorial isolada 

para as escalas problemas de atenção e problemas com o contato social. Os itens destas 
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escalas foram agrupadas com os itens de ansiedade/depressão ou retraimento/depressão, 

não constituindo fatores isolados como descrito originalmente
9
.  

Mudanças na estrutura fatorial do YSR/11-18 também foram descritas em 631 

adolescentes japoneses entre 10 e15 anos, agrupando itens de ansiedade/depressão e 

retraimento em uma única síndrome, além de associar problemas de atenção e com 

contato social em outro fator único (Kuramoto et al, 2002). 

Por outro lado, análise fatorial confirmatória do YSR/11-18 em adolescentes 

jamaicanos, encontrou que apenas três itens, para cada síndrome, apresentam 

capacidade de discriminação para cada uma das oito escalas originalmente propostas por 

Achenbach et al
9
. Apesar de não terem realizado uma análise exploratória, estes achados 

sugerem alterações moderadas na estruturação das síndromes originalmente proposta 

por Achenbach (1991). Os autores jamaicanos observaram ainda que itens das escalas 

problemas com o pensamento, com a atenção e com o contato social foram agrupados 

tanto nas dimensões internalização quanto externalização, diferindo dos achados 

observados entre os adolescentes americanos
13

. Estes autores consideram fundamental a 

avaliação da estruturação das síndromes descritas pelo YSR em outras populações, 

sugerindo que as diferenças raciais podem ser uma explicação para os achados, uma vez 

que a padronização americana utilizou adolescentes de maioria branca e referidos a 

serviços de saúde mental
4,13

. 

Em nosso estudo, os adolescentes avaliados freqüentam o ambiente escolar 

regularmente e não tinham histórico prévio de atendimento psiquiátrico e/ou 

psicológico, bem como uso de psicotrópicos. Além disso, são de maioria parda e preta, 

conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), diferindo da população avaliada originalmente quando da estruturação fatorial 

do YSR/11-18
9
. Apesar disso, o achado de dois fatores muito consistentes para as 

escalas de somatização e problemas com o pensamento, além de dois outros fatores com 

boa discriminação para comportamento externalizante e outro para 

depressão/retraimento (internalização) reforçam a utilidade do instrumento em nosso 

meio. 

É importante ressaltar que, recentemente, alguns serviços de saúde mental no 

Brasil passaram a adotar o YSR como instrumento de triagem para possíveis 

adolescentes com alterações de comportamento, além desse instrumento ser utilizado 

para classificar adolescentes como tendo problemas de comportamento em estudos 



75 

 

realizados em nosso meio 
8,10,18,19,29

. Tais aspectos colocam a importância de uma 

análise pormenorizada do desempenho deste instrumento em diferentes contextos 

brasileiros, contribuindo para evitar erros de classificação dos indivíduos avaliados, com 

repercussões para sua aplicação clínica quanto na pesquisa epidemiológica. 

Portanto, este estudo contribui para ampliar a discussão do uso do YSR/11-18 

em nosso meio, refletindo sobre a necessidade de compará-lo com outros estudos já 

realizados no país em busca da melhor compreensão do desempenho do instrumento 

entre adolescentes brasileiros. 
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PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO E EXCESSO DE PESO EM 

ADOLESCENTES: O PAPEL DO GÊNERO E DA RESILIÊNCIA. 
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Resumo 

OBJETIVO: avaliar a associação entre problemas emocionais e comportamentais e excesso de 

peso em adolescentes residentes em área semi-rural do nordeste brasileiro e verificar o papel 

do gênero e do grau de resiliência do adolescente nesta relação. 

MÉTODOS: Corte transversal incluindo 959 adolescentes entre 11 e 18 anos do distrito de 

Monte Gordo, Camaçari, Bahia. O Youth Sef Report/11-18 anos (YSR/11-18) foi utilizado 

para obter o total de problemas de comportamento e os problemas de internalização e 

externalização, definidos como escore padronizado acima do percentil 90. Excesso de peso foi 

diagnosticado pelo indicador Índice de Massa Corpórea (IMC)/idade acima de +1 desvio-

padrão (DP) da curva preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A resiliência 

foi obtida com a Escala de Resiliência desenvolvida por Wagnild & Young e considerada 

baixa quando abaixo de 1 DP da população estudada. As razões de prevalência foram 

estimadas utilizando a regressão de Poisson com erro robusto.  

RESULTADOS: A prevalência de sobrepeso e obesidade observada foi, respectivamente, de 

11,46% e 3,26%. Encontrou-se associação positiva entre problemas de comportamento e 

excesso de peso, após ajuste para potenciais confundidores (RP: 1,74; IC95% 1,20 – 2,52). O 

gênero funcionou como modificador de efeito nesta relação, observando-se esta associação 

apenas entre meninas (RP: 1,90; IC95% 1,28 – 2,84). Este achado também foi observado para 

os problemas de internalização (RP: 1,60; IC95% 1,11 – 2,32) e de externalização (RP: 1,62; 

IC95% 1,03 – 2,55). A força da associação entre o total de problemas de comportamento e 

excesso de peso foi 65% maior entre jovens com baixa resiliência. Por outro lado, associação 

entre alterações do comportamento externalizantes e excesso de peso ocorreu apenas entre 

adolescentes com baixa resiliência.  

CONCLUSÃO: A associação observada reforça as evidências teóricas e empíricas da relação 

entre problemas de comportamento e sobrepeso/obesidade, mesmo com a limitação da 

causalidade reversa. Efeito moderador do gênero e da resiliência indicam o maior impacto 

entre as adolescentes femininas e pouco resilientes, requerendo especial atenção a estas 

características em programas de tratamento e prevenção do excesso de peso. 

 

Palavras-chaves: Obesidade, Sobrepeso, Comportamento do Adolescente; Psicologia do 

adolescente, Resiliência psicológica, Adaptação Psicológica. 
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Abstract 

OBJECTIVE: To evaluate the association between emotional and behavioral problems and 

overweight in adolescents living in semi-rural area of northeast Brazil and to verify the role of 

gender and resilience in this relationship. 

METHODS: A cross-section including 959 adolescents between 11 and 18 years in the 

district of Monte Gordo, Camaçari, Bahia, Brazil. The Youth Sef Report/11-18 (YSR/11-18) 

was used to obtain the total of behavior, internalizing and externalizing problems, defined as 

standardized score above the 90th percentile. Overweight was diagnosed using the indicator 

body mass index (BMI) for age above +1 standard deviation (SD), from the standard curve 

recommended by World Health Organization (WHO). Resilience was measured using the 

Resilience Scale developed by Young & Wagnild, and it was considered low if below 1 SD of 

the studied population. Prevalence ratios were estimated using Poisson regression with robust 

error.  

RESULTS: The prevalence of overweight and obesity was, respectively, 11.46% and 3.26%. 

We found a positive association between behavior problems and overweight after adjusting 

for potential confounders (PR: 1.74, 95% CI 1.20 to 2.52). Gender worked as modifier effect 

at this relationship, observing this association only among girls (PR: 1.90, 95% CI 1.28 to 

2.84). This finding was also observed for internalizing (PR: 1.60, 95% CI 1.11 to 2.32) and 

externalizing problems (PR: 1.62, 95% CI 1.03 to 2.55). The strength of association between 

total behavior problems and overweight was 65% higher among youth with low 

resilience. Moreover, the association between externalizing behavior changes and overweight 

occurred only among adolescents with low resilience. 

CONCLUSION: The observed association reinforces theoretical and empirical evidence of 

relationship between behavior problems and overweight/obesity, even with the reverse 

causality limitation. Moderating effect of gender and resilience indicate the greatest impact 

among young and little resilient women, requiring special attention to these characteristics 

concerning to overweight treatment and prevention programs. 

 

Keywords: Obesity. Overweight. Adolescent Behavior. Adolescent Psychology. Resilience, 

Psychological. Adaptation, Psychological.  
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Introdução 

O excesso de peso, caracterizado por sobrepeso ou obesidade, representa um 

importante e crescente problema de saúde pública. No Brasil, dados recentes indicam padrões 

de rápido aumento na prevalência de obesidade entre adolescentes
1,2

. A relação entre 

obesidade na infância e adolescência e persistência deste problema na idade adulta, já está 

bem estabelecida bem como as complicações decorrentes deste fenômeno, como doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus, tipos de câncer, osteoartropatias, esteatose hepática, entre 

outras
3
. 

A análise do excesso de peso no contexto da saúde coletiva, não pode se limitar aos 

fatores etiológicos proximais, como consumo alimentar inadequado, ingestão excessiva de 

calorias, gorduras saturadas e colesterol, e sedentarismo
4
. Embora estes fatores sejam vias 

efetoras comuns para o acúmulo de energia, resultando no surgimento, manutenção e piora da 

obesidade, a quantidade de estudos nos últimos anos tem reforçado uma provável ação direta 

dos fatores psicoemocionais na gênese do sobrepeso e obesidade
5-8

. 

Implicados na complexa rede de multicausalidade das doenças crônico-degenerativas 

como a obesidade, os fatores psicoemocionais assumem papeis de intermediação entre fatores 

sócios-econômicos e culturais e doenças crônicas
9
. São considerados também determinantes 

de comportamentos e atitudes que aumentam o risco do surgimento do excesso de peso
6-8

. A 

associação entre problemas psicossociais e o excesso de peso vem sendo estudada em três 

níveis. O primeiro relativo aos fatores bem próximos ao individuo, o segundo refere-se a 

fatores intermediários relacionados á família, enquanto os distais, pela distancia que se 

colocam perante o indivíduo, afetam-no de forma indireta, como as condições sócio-

econômicas, características físicas, sociais e culturais dos ambientes em que está inserido, 

resultando em efeitos sobre a saúde. 

Contudo, estudos experimentais e epidemiológicos consideram plausível a atuação 

direta dos fatores psicoemocionais nos sistemas biológicos individuais, mencionando as 

mudanças no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal associadas ao estresse ambiental como 

mecanismo de ligação entre estes fatores e doenças crônicas
6,10-12

. 

Empregando a teoria bioecológica do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner
13

), 

compreende-se o adolescente (pessoa) como o produto da interação multicausal e processual 

(processos proximais) de um organismo biológico com características herdadas e construídas, 

com o seu meio social imediato, representado pela família (microssistema), que por sua vez 

segue em interação com o meio ambiente, no seu sentido mais amplo (exossistema ou 
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macrossistema), representando pelas instâncias sociais, culturais e políticas, de maneira 

contínua através do tempo (cronossistema)
14

. 

No modelo bioecológico, o componente pessoa refere-se “tanto a características da 

herança genética como da herança sócio-cultural, adquiridas ao longo da vida e da relação 

com o ambiente”. Assim, atributos do adolescente como a raça, o gênero, padrões de 

maturação sexual e aspectos emocionais e comportamentais derivam de padrões hereditários 

pré-determinados e da influência do meio contextual. Algumas destas características são 

descritas na literatura como associados ao excesso de peso
5,8,15,16

. Desta forma, devem ser 

avaliadas como componentes de modelos de causalidade que estudem este fenômeno. 

Estudo em adolescentes norte-americanas encontraram diferenças na evolução da 

adiposidade (pregas cutâneas e índice de massa corporal) entre negras e brancas dos 9 aos 19 

anos, bem como o efeito significante da maturação puberal nesta relação
15

. Achados 

semelhantes também foram descritos em outras publicações internacionais
16,17

. Contudo, entre 

adolescentes brasileiros a cor da pele não foi associada à presença de obesidade, independente 

do gênero
18

, mas foi observada associação entre maturação sexual mais precoce e obesidade 

entre as adolescentes
19,20

, recomendando-se avaliar essa característica ao estudar IMC nessa 

faixa etária
21

. 

Existe grande variação nos achados sobre a relação entre obesidade e gênero. Contudo, 

em geral, observa-se uma associação mais freqüente com as mulheres. Além disso, outros 

trabalhos sugerem que os fatores de risco para o excesso de peso variam entre homens e 

mulheres, estratificando as análises por gênero. 

Por outro lado aspectos emocionais e comportamentais do indivíduo podem promover 

e sustentar forças que estimulam boas condições de saúde (forças geradoras) ou colocar 

obstáculos (forças desorganizadoras) ao desenvolvimento adequado da saúde física e 

mental
22

. Apatia, timidez excessiva, impulsividade, depressão e ansiedade foram associados a 

ocorrência de excesso de peso em estudos longitudinais
8,18,23-26

, embora ausência de 

associação também  tivesse sido relatada
19,27

. Da mesma maneira, depressão, transtornos de 

ansiedade, declínio da auto-estima, menor capacidade de enfrentamento dos problemas e 

dificuldades de relacionamento com os pares são mais frequentes em crianças e adolescentes 

obesos
28-30

. 

Diante da controvérsia, torna-se importante ampliar o conhecimento da relação entre 

problemas emocionais e de comportamento e doenças crônicas entre adolescentes, 

principalmente daqueles inseridos em áreas economicamente desfavorecidas, onde o impacto 

dos estressores psicossociais na saúde física e mental assume maior magnitude
6,31

. Contudo, 
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tais condições não são necessariamente determinantes diretas da elevada ocorrência de 

problemas de saúde. A adaptação do indivíduo aos estressores existentes, sua percepção das 

adversidades e as estratégias adotadas para enfrentamento podem reduzir o efeito negativo 

dos estressores psicossociais
6,32

. 

Portanto, a resiliência se incorpora à discussão na área da saúde coletiva como um 

importante fator na promoção de saúde, por tratar-se de um processo interativo e dinâmico 

entre o sujeito e seu meio, resultando em formas particulares de cada individuo experienciar 

os mesmos estressores, resultando em adaptação positiva ou negativa perante situações 

adversas. A resposta aos processos de risco é modificada pelo indivíduo
22,33-35

. Essa 

capacidade seria adquirida nas relações que estabelecem vínculos afetivos e de confiança, 

como também decorreria de características pessoais daqueles que lidam melhor com 

adversidades extraindo algum “aprendizado” diante do problema
36

. 

Não foram encontrados estudos sobre a relação entre resiliência e excesso de peso, 

mas existem trabalhos sugerindo que a resiliência impacta no tratamento do diabetes
37,38

, 

doença crônica associada à obesidade. Melhores níveis de glicemia foram obtidos entre os 

pacientes que aumentaram a resiliência, com modificação nas estratégias de enfrentamento do 

estresse gerado pela presença da doença
37

. 

Apesar dos avanços sobre a relação entre fatores psicossociais e doenças crônicas, 

ainda existem muitas lacunas nesta área, com poucos trabalhos abordando aspectos protetores 

como a resiliência, perante aspectos desfavoráveis do ambientes. Neste estudo, hipotetisamos 

que existe uma associação positiva entre problemas emocionais e de comportamento e 

sobrepeso/obesidade e que a presença da resiliência modificaria essa associação, reduzindo o 

efeito da associação. Assim, pretende-se avaliar a relação entre problemas emocionais e 

comportamentais auto-referidos e excesso de peso em adolescentes residentes em área semi-

rural do nordeste brasileiro e verificar o papel do gênero e da resiliência do adolescente nesta 

relação. 
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Métodos 

Desenho, local e população de estudo 

Estudo transversal, conduzido entre março e dezembro de 2008, no distrito de Monte 

Gordo, Camaçari, região metropolitana de Salvador, Bahia, área de características semi-rurais. 

Conforme o censo escolar de 2008, 96,5% dos adolescentes estavam matriculados na escola 

Municipal Amélia Rodrigues (EMAR) único estabelecimento local de ensino para estudantes 

da 6ª a 9ª série do ensino fundamental e todo ensino médio da região. Neste estudo realizou-se 

um censo escolar entre adolescentes escolares do distrito. A população-alvo foi de 1140 

alunos entre 11 e 18 anos, faixa etária de interesse do estudo.  

Instrumentos 

Youth Self Report/11-18, versão 2001. Utilizado para mensurar problemas emocionais 

e de comportamento, a partir do auto-relato do adolescente. Composto por 118 questões 

agrupadas em oito escalas específicas: 1) ansiedade/depressão (13 itens); 2) 

retraimento/depressão (8 itens); 3) queixas somáticas (10 itens); 4) problemas com o contato 

social (11 itens); 5) problemas com o pensamento (12 itens); 6) problemas de atenção (9 

itens); 7) violação de regras (15 itens) e 8) comportamento agressivo (17 itens). Estas escalas 

poder ser reagrupadas em duas dimensões: 1) problemas de internalização, constituída pela 

somatória dos valores obtidos nos itens das escalas de ansiedade/depressão, 

retraimento/depressão e queixas somáticas e 2) problemas de externalização, constituída pelo 

agrupamento das escalas violação de regras e comportamento agressivo
39

. Neste estudo, 

foram utilizados os resultados fornecidos para o total de problemas de comportamento e as 

duas dimensões descritas. Este instrumento é similar ao Child Behaviour Checklist/6-18 

(CBCL/6-18), cuja versão anterior (CBCL/4-18) foi validada no Brasil, descrevendo 80,4% 

de sensibilidade quando aplicados a entrevistados de baixa escolaridade
40

. No Brasil, o 

YSR/11-18 já foi utilizado em alguns estudos de base populacional
41-43

. 

Escala de Resiliência. Desenvolvida por Wagnild & Young
44

, traduzida e adaptada no 

Brasil por Pesce et al
33

, tendo sido usada para avaliar resiliência em adolescentes. Este 

instrumento contém 25 itens afirmativos que permitem respostas ordinais que variam de 7 

(concordo totalmente) a 1 (discordo totalmente). Este instrumento identifica dois construtos 

relacionados a aspectos individuais que favorecem uma adaptação positiva em situações de 

adversidade: “competência pessoal” e “aceitação de si próprio e da vida”, ambas compatíveis 

com as definições teóricas e conceituais de resiliência
33,44

. 
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Na validação realizada em adolescentes brasileiros de 12 a 19 anos, o alfa de 

Cronbach obtido foi de 0,80 e o coeficiente de correlação intra-classe de 0,746 (IC95% 

0,624% - 0,829%). Foram identificados três fatores na análise fatorial, representados por um 

conjunto de itens indicando resolução de ações e valores (que dão sentido à vida, por 

exemplo, amizade, realização pessoal, satisfação e significado da vida); um agrupamento de 

itens que transmitem idéia de independência e determinação e outro conjunto de itens 

indicativos de auto-confiança e capacidade de adaptação a situações
33

. Essas achados 

diferiram do descrito originalmente por Wagnild & Yuong
44

. Apesar disso, os autores 

destacam-se os bons resultados da validade de constructo, indicando capacidade de 

discriminar vários atributos relacionados à resiliência
33

. 

Situação econômica - a classificação econômica foi baseada no critério da Associação 

Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) que considera o nível educacional dos 

pais/responsáveis e o acúmulo de bens materiais da casa, estimando a capacidade de consumo 

familiar. Esse indicador sugere o estrato sócio-econômico da família, com correlação de 0,785 

com o logaritmo neperiano (loge) da renda. Em nosso estudo as classes identificadas variaram 

de B1 (renda familiar média de R$ 3.479,36) a E (renda familiar média de R$ 276,70)

. 

Classificação antropométrica – o peso foi mensurado usando balança portátil, micro-

eletrônica, com precisão de 100g (TANIRA, modelo VB-450). Um estadiômetro de base 

plana, com escala graduada em centímetros (cm), com intervalos de 0,1 cm foi usado para 

mensurar a altura. Todas as medidas foram obtidas em duplicata, e erros de até 100g e 0,1 cm 

para, respectivamente, peso e altura, foram aceitos. O cálculo do IMC foi realizado pela 

fórmula peso/altura
2
, e o escore z do indicador IMC/altura foi utilizado para classificar o 

estado antropométrico dos adolescentes, baseado na curva da Organização Mundial de Saúde 

(OMS)
45

. 

Coleta de dados  

Peso e altura foram avaliados no mês de outubro de 2008 por uma equipe de 

estudantes e profissionais de nutrição devidamente treinados. O YSR/11-18 e a Escala de 

Resiliência foram aplicados entre abril e setembro de 2008sob a forma de entrevistas por 

psicólogas e estudantes de psicologia em sala fechada no prédio escolar com apenas o 

                                                 

Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Critério de classificação econômica Brasil [internet]. São 

Paulo; 2003 [cited 2009 Jul 06]. Available from: www.abep.org/codigosguias/ABEP_CCEB_2008.pdf 
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adolescente. Os dados sócio-demográficos e econômicos foram obtidos durante exame 

médico entre abril e novembro de 2008, momento em que os próprios adolescentes auto-

referiram o estadiamento puberal, conforme a classificação proposta por Tanner & 

Whitehouse
46

. 

 Os dados foram digitados no Epi Info para Windows®, versão 3.5.1, com dupla 

entrada e posterior conferência indicando erro em 0,6% dos dados digitados. As respostas do 

YSR/11-18 foram inseridas no programa Assessment Data Maneger®, que calcula escores 

brutos, escores padronizados, percentis para as escalas, dimensões e total de problemas de 

comportamento conforme a população normativa americana. Estes escores foram convertidos 

para o formato SPSS (SPSS Inc., Chicago, USA), verificados e corrigidos para análises 

utilizando os pacotes estatísticos Stata® (StataCorp,College Station, Texas, USA, 2007) 

versão 10.0 e SPSS® 13.0. 

Definição de Variáveis 

Desfecho Principal 

Excesso de peso definido pelo indicador IMC segundo sexo e idade, utilizando-se 

curvas propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
45

. Classificou-se o adolescente 

nas categorias de sobrepeso, obeso e obeso grave se, respectivamente, acima de 1, 2 ou 3 

desvios padrão (DP) da população de referência
45

.  

Exposição principal 

Definiu-se a presença de problemas emocionais e de comportamento quando o escore-

T obtido era classificado na categoria clínica (acima de 63 pontos)
39

. Essa mesma estratégia 

foi utilizada para definir a presença de problemas de internalização e problemas de 

externalização.  

Potenciais confundidores 

Incluíram-se informações sobre gênero, idade, cor e o estágio do desenvolvimento 

sexual auto referidos, enquanto potenciais confundidores conforme revisão prévia da 

literatura
5,15,19

. O nível econômico da família foi utilizado devido a descrição prévia de maior 

ocorrência de sobrepeso/obesidade em famílias de maior renda
2,5,47

. A resiliência foi avaliada 

por sua associação com problemas de comportamento, previamente descrita em adolescentes 

brasileiros
48

 e pelos aspectos teóricos e conceituais de modificação da resposta do indivíduo 

aos fatores de risco
35

. 
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A idade foi categorizada em três níveis, representando os períodos inicial (11-13 

anos), definido como referência, mediano (14-16 anos) e final (17-18 anos) da adolescência. 

A cor auto-referida foi analisada em três categorias sendo a cor branca (referência) comparada 

com pardos e pretos. O estadiamento puberal foi estratificado em três níveis: estágio pré-

púbere (estágio 1), definido como não exposto, puberdade inicial/intermediária (estágios 2 e 

3), e final (estágios 4 e 5), momento em que a maior parte dos adolescentes já tiveram 

menarca ou espermarca, conforme sugerido na literatura
19,21

. 

Foi definido como pouco resiliente os adolescentes que obtiveram pontuação na 

Escala de Resiliência um desvio-padrão inferior a média aritmética da população estudada
48

. 

Gênero feminino e o agrupamento das classes econômicas B1 e B2 foram definidos como 

expostos na análise multivariada, conforme indicado em estudos recentes, que descreveram 

maiores prevalências de obesidade entre as classes de maior poder econômico e entre as 

mulheres
2,5

 

Análise dos dados 

A presença de excesso de peso foi analisada comparando-se os adolescentes com 

sobrepeso e obesidade (desfecho presente) com os eutróficos (referência). Os alunos com 

baixo peso foram excluídos das análises comparativas. Inicialmente foram realizadas análises 

descritivas das freqüências das variáveis estudadas. Utilizou-se a análise bivariada para 

comparar a prevalência de excesso de peso segundo as variáveis sócio-demográficas, 

econômicas, clínicas e psicológicas. A magnitude dos potenciais confundidores foi avaliada 

pela regressão de Poisson com erro robusto, calculando-se as estimativas da razão de 

prevalências (RP) e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%)
49

. Inicialmente 

utilizou-se um modelo multivariado contendo todas as variáveis com valor p < 0,20 na análise 

bivariada ou que tivessem suporte teórico para ajustar a medida de associação de acordo com 

as co-variáveis. Em uma segunda etapa, a análise foi realizada estratificada por gênero e nível 

de resiliência, pois as mesmas apresentaram-se como modificadoras de efeito na análise 

estratificada. Valores de significância estatística foram definidos como erro tipo 1 menor que 

0,05. 

Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Osvaldo Cruz, 

Bahia (projeto nº141/2007). A pesquisa foi realizada com o consentimento da Prefeitura 

Municipal de Camaçari e da Diretoria da EMAR, através da assinatura do TCLE pelos pais 



89 

 

e/ou responsáveis, com a participação livre do adolescente. Os alunos que, durante a 

realização do trabalho de campo, tiveram diagnóstico de alterações antropométricas ou 

suspeita de problemas de comportamento clinicamente perceptíveis foram orientados pela 

equipe de médicos e psicológicos do projeto e encaminhados para assistência na rede de saúde 

do município.  
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Resultados  

A amostra final foi constituída de 951 adolescentes. Houve perdas de 73(6,4%) por 

evasão antes do início da investigação, 31(2,7%) por recusa, 66 (5,8%) por não terem sido 

encontrados na escola ou residências e 19 (1,7%) por falta de dados. A prevalência de excesso 

de peso (sobrepeso/obesidade) entre 951 entrevistados correspondeu a 14,72% (n=140). 

Destes, 25 (2,63%) e 6 (0,63%) eram obesos e obesos graves, respectivamente. Entre estes 

adolescentes, 9,88% (94/951) foram positivos para a presença de problemas de 

comportamento. Os pacientes com baixo peso (n=42) foram excluídos das análises 

posteriores. A descrição das variáveis aferidas está descritas na tabela 1. 

A análise bivariada demonstrou associação positiva entre excesso de peso e presença 

de problemas de comportamento (RP; 1,86; IC95% 1,27 – 2,73), gênero feminino (RP: 1,71; 

IC95% 1,21 – 2,42) e cor preta autoreferida (RP: 2,34; IC95% 1,13 – 4,87). Houve associação 

inversa entre a presença de excesso de peso e a idade (tabela 1).  

A associação entre problemas de comportamento e excesso de peso se manteve após 

ajuste para gênero, idade, cor da pele, estadiamento puberal, resiliência e classificação 

econômica (RP: 1,74; IC95% 1,20 – 2,52) como descrito na tabela 2. Além disso, gênero 

feminino, cor preta auto-referida e idade entre 17 e 18 anos também mantiveram-se 

associadas ao desfecho estudado, após ajuste pelas outras variáveis do modelo, sendo esta 

última com associação inversa (RP: 0,41; IC95% 0,20 – 0,88). Baixa resiliência e condição 

sócio-econômica não se mostraram associadas ao sobrepeso/obesidade nesta análise (tabela 

2). 

Magnitudes de efeitos distintas na associação entre problemas de comportamento e 

excesso de peso foram observadas na análise estratificada por gênero encontrando-se 

associação apenas entre as adolescentes (RP: 1,90; IC95% 1,28 – 2,84) (tabela 3). Este achado 

também foi observado para os problemas de internalização (RP: 1,60; IC95% 1,11 – 2,32) e 

de externalização (RP: 1,62; IC95% 1,03 – 2,55). 

Observou-se associação positiva entre problemas de comportamento e excesso de peso 

entre adolescentes com alta e baixa resiliência. Além disso, entre estes últimos encontrou-se 

um aumento de 64,8% na medida de associação pontual (tabela 4).  
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Discussão 

Esse estudo encontrou associação positiva entre problemas de comportamento e 

excesso de peso, após ajuste para potenciais confundidores. Gênero funcionou como 

modificador de efeito nesta relação, observando-se esta associação apenas entre 

meninas adolescentes. A força da associação entre o total de problemas de 

comportamento e excesso de peso foi maior entre jovens com baixa resiliência. As 

dimensões relativas a comportamentos de internalização e externalização também 

estiveram associados ao sobrepeso/obesidade entre as mulheres. Por outro lado, 

associação entre alterações do comportamento externalizantes e excesso de peso ocorreu 

apenas entre adolescentes com baixa resiliência. 

Estes achados são consistentes com relatos na literatura, que indicam associação 

entre fatores psicossociais e excesso de peso
5,6,8,23

. Falkner et al
50

 observaram que 

adolescentes obesos comparados com não-obesos gastavam menos tempo com amigos e 

apresentavam frequência mais elevada de problemas emocionais e com maior 

gravidade. A depressão, enquanto uma das alterações emocionais mais estudadas, foi 

associada positivamente com a ocorrência de excesso de peso em adolescentes e adultos 

jovens em estudos longitudinais
25,51

. 

São descritos na literatura dois principais mecanismos causais que explicam uma 

associação entre problemas de comportamento e excesso de peso, nesta direção. 

Primeiro o provável efeito negativo das alterações de saúde mental no cuidado com a 

saúde e a incorporação de atitudes que promovem o ganho de peso, como elevada 

ingestão de alimentos de alto teor calórico e redução da prática de atividade física
53

, 

ambos efetores diretos do desequilíbrio energético e promoção do excesso de peso. O 

segundo mecanismo estaria relacionado ao estresse associado à presença dos problemas 

de comportamento e os efeitos deste no metabolismo biológico. Condições ambientais 

psicologicamente desfavoráveis, como ambientes e situações sociais hostis podem 

interferir diretamente no funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), 

interferindo nos padrões de secreção de cortisol, propiciando centralização da massa 

gorda e sinais de síndrome metabólica, como hiperinsulinismo, geralmente associada à 

obesidade
10,54,55

. No sentido inverso, o sobrepeso e obesidade na adolescência resultam 

em baixa auto-estima
52

, menor interação com os pares, resultando em isolamento 

social
29

, mediados pela estigmatização e pior imagem corporal, fatores associados a 

problemas emocionais como a depressão e a ansiedade
56

. 
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O efeito acentuado do gênero na relação entre problemas de comportamento e 

excesso de peso representou importante achado deste estudo. Entre os adolescentes 

estudados, essa associação foi significativa apenas entre as mulheres. Alguns 

estudos
57,58

 têm descrito a maior preocupação das adolescentes com o corpo, além da 

percepção do peso incorreta e superestimada, achado descrito em nosso meio
58

. Essa 

percepção inadequada, acentuada pelo excesso de peso real, pode resultar em 

sofrimento emocional e problemas de comportamento como ansiedade, depressão e 

retraimento, o que é corroborado em nosso estudo, uma vez que problemas de 

internalização também foram diretamente associados com excesso de peso entre as 

mulheres. No sentido inverso, problemas de comportamento são geralmente descritos 

com maior frequência em mulheres, especialmente os de internalização, como depressão 

e ansiedade
59-61

, e estudos prévios referem associação destas alterações emocionais com 

sobrepeso e obesidade. Anderson et al (2006) descrevem, em uma coorte de 

adolescentes, que comportamentos ansiosos foram associados a obesidade futura 

somente entre as mulheres
24

. 

Apesar do avanço do estudo da relação entre fatores psicossociais e 

sobrepeso/obesidade, revisão recente de 56 artigos publicados entre 1997 e 2007, não 

encontrou referência em nenhum dos trabalhos avaliados ao papel da resiliência na 

relação entre problemas de comportamento e excesso de peso
5
. Apenas dois estudos 

mencionaram auto-estima do adolescente
5
, um dos componentes da resiliência

32
, como 

fator independente de risco. O presente estudo encontrou quase 65% de aumento na 

magnitude da associação pontual entre problemas de comportamento e excesso de peso, 

em adolescentes com baixa resiliência. 

Estratégias de evitação dos problemas e menor esforço para regular o estado 

emocional associado ao estresse podem explicar estes achados, uma vez que estes 

mecanismos são descritos em adolescentes pouco resilientes
35

.  Diante dos estereótipos 

negativos associados ao sobrepeso, como por exemplo, infelicidade, menor competência 

social, preguiça e falta de auto-disciplina, conflitos emocionais e comportamentos 

agressivos podem ser mais freqüentes entre adolescentes obesos pouco resilientes. A 

falta de auto-controle e maior auto-conceito, descrições presentes em adolescentes 

muito resilientes, podem desencadear ações agressivas em resposta a provocações 

relacionadas a presença do sobrepeso entre aqueles com baixa resiliência. 

Compreendendo este construto como um importante processo de proteção capaz 

de provocar modificação da resposta do indivíduo aos processos de risco, os achados 
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encontrados em nosso estudo corroboram com os aspectos teóricos descritos na 

literatura e com achados empíricos que analisaram o papel mediador (buffer) da 

resiliência em outras associações
22,34-36

.  

O delineamento transversal do nosso estudo, não contempla a possibilidade de 

antecedência temporal entre a exposição e o desfecho. Apesar de considerarmos como 

exposição principal a presença de problemas emocionais e de comportamento e o 

excesso de peso como desfecho avaliado, a causalidade reversa se faz presente na 

relação entre estas duas condições. Além das evidências empíricas, obtidas em estudos 

longitudinais, de que ansiedade e depressão estão associadas ao ganho de peso na 

adolescência, também está descrito que adolescentes com excesso de peso possuem 

maior frequência de alterações comportamentais nesta fase da vida e na adultície
30,52

. 

Devido a complexidade dos fatores analisados e da causalidade reversa entre 

problemas de comportamento e excesso de peso, nosso estudo não pode estabelecer se 

alterações emocionais e comportamentais levaram a ocorrência de sobrepeso/obesidade 

ou se os estigmas gerados por esta alteração corporal resultaram em problemas 

comportamentais, como isolamento social, sentimentos depressivos e de ansiedade. 

Apesar disso, o papel da resiliência como modificador de efeito encontra respaldo na 

literatura mais recente que identifica o estresse como um efetor biológico de alterações 

relacionadas ao sobrepeso
10,11,54

. A presença de altos níveis de resiliência possibilitaria a 

moderação do impacto destes estressores na saúde física e mental. Esta premissa 

aplicar-se-ia nas duas direções da associação entre problemas emocionais e de 

comportamento e excesso de peso
48

.  

Outra limitação diz respeito a operacionalização metodológica para mensurar a 

resiliência. Apesar deste estudo ter utilizado uma escala traduzida, adaptada e validada 

no Brasil
33

, e utilizado a mesma definição de baixa resiliência proposta pelo mesmo 

grupo de autores
48

, esse construto, por sua definição complexa, pode requerer múltiplos 

informantes e mensuração de outros aspectos psicológicos similares, como a auto-

estima e satisfação com a vida. No presente estudo estes aspectos não foram 

contemplados
32,36,48

. Mais estudos nesta direção são necessários no futuro. 

Por fim, independente da direção da associação, estes achados apontam a 

necessidade de políticas e programas de saúde pública que enfrentem o crescimento do 

sobrepeso na infância e adolescência, visando a redução de fatores estressores ao nível 

familiar e individual. São bem indicadas ações que melhorem o modo de enfrentamento 
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das situações adversas com aumento dos fatores de proteção. O suporte social aos 

familiares e seus adolescentes com incremento da resiliência amplia as intervenções 

para níveis além das restrições alimentares e incentivo a atividade física. Ao discutir o 

excesso de peso e a interferência do contexto psicossocial sobre adolescentes residentes 

em área semi-rural, este estudo sugere que tais fenômenos não são eventos exclusivos 

do ambiente urbano das grandes cidades e suas periferias. 
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Tabela 1 – Descrição e análise bivariada entre variáveis sócio-econômicas, 

demográficas, clínicas e psicológicas e excesso de peso em 909 adolescentes, Monte 

Gordo, Camaçari, Brasil, 2008. 

Variável N % 
Excesso de peso 

N % RP IC95% 

Gênero       

   Masculino 362 39,8 39 10,8 1 - 

   Feminino 547 60,2 101 18,5 1,71 1,21 – 2,42 

Idade       

   11-13 anos 438 48,2 81 18,5 1 - 

   14-16 anos 383 42,1 51 13,4 0,72 0,52 – 0,99 

   17-18 anos 88 9,7 8 9,1 0,49 0,25 - 0,98 

Cor da pele (auto-referida)
1
       

   Branco 96 10,6 8 8,3 1 - 

   Pardo 641 70,8 98 15,3 1,83 0,92 – 3,65 

   Preto 169 18,6 33 19,5 2,34 1,13 - 4,87 

Classe Econômica       

   B1/B2  45 5,0 6 13,3 1 - 

   C1/C2 482 53,0 79 16,3 1,23 0,57 – 2,66 

   D  327 36,0 42 12,8 0,96 0,43 – 2,14 

   E 55 6,0 13 23,6 1,77 0,73 – 4,29 

Estadiamento Puberal (Mamas/Genitália)       

   M1/G1 84 9,3 10 11,9 1 - 

   M2/G2 151 16,6 28 18,5 1,56 0,80 – 3,05 

   M3/G3 224 24,6 34 15,2 1,28 0,66 – 2,46 

   M4/G4 416 45,4 57 13,8 1,16 0,62 – 2,18 

   M5/G5 37 4,1 11 29,7 2,50 1,16 – 5,36 

Estadiamento Puberal (Pêlos)       

   P1 90 9,9 13 14,4 1 - 

   P2 119 13,1 21 17,7 1,22 0,65 – 2,31 

   P3 153 16,8 20 13,1 0,91 0,47 – 1,73 

   P4 322 35,5 53 16,5 1,14 0,65 – 1,99 

   P5 224 24,7 32 14,3 0,99 0,54 – 1,80 

Resiliência       

   Alta 772 84,9 122 87,1 1 - 

   Baixa 137 15,1 18 12,9 0,84 0,53 - 1,33 
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Variável N % 
Excesso de peso 

N % RP IC95% 

Problemas de Comportamento       

   Ausente 818 90,0 116 14,2 1 - 

   Presente 91 10,0 24 26,4 1,86 1,27 – 2,73 

Problemas de Internalização       

   Ausente 703 77,3 102 14,5 1 - 

   Presente 206 22,7 38 18,4 1,27 0,91 - 1,78 

Problemas de Externalização       

   Ausente 834 91,8 123 14,7 1 - 

   Presente 75 8,2 17 22,7 1,54 0,98 – 2,41 
1 
Excluído 3 alunos com a cor declarada como amarela. 
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Tabela 2 – Associação entre total de problemas de comportamento, internalização e 

externalização e excesso de peso em adolescentes (N= 909) com razões de prevalência 

ajustadas (RP) e intervalos de confiança de 95%. 

Variável 
Excesso de Peso 

RP (IC95%) p 

Presença de Problemas de Comportamento  1,73 (1,20 – 2,49) 0,004 

Co-variáveis   

   Baixa Resiliência 0,78 (0,49 – 1,23) 0,282 

   Adolescente Feminino 1,59 (1,13 - 2,25) 0,008 

   Idade 14-16 anos 0,65 (0,43 – 0,99) 0,043 

   Idade 17-18 anos 0,41 (0,20 - 0,88) 0,022 

   Cor parda  1,78 (0,88 – 3,62) 0,109 

   Cor preta 2,31 (1,11 – 4,82) 0,026 

   Estadiamento puberal 2-3 1,20 (0,63 – 2,28) 0,575 

   Estadiamento puberal 4-5 1,41 (0,70 – 2,83) 0,333 

   Classe econômica B 0,98 (0,46 – 2,10) 0,969 

Presença de problemas de internalização  1,27 (0,91 – 1,77) 0,154 

Co-variáveis   

   Baixa Resiliência 0,78 (0,49 – 1,24) 0,295 

   Adolescente Feminino 1,64 (1,16 - 2,32) 0,005 

   Idade 14-16 anos 0,64 (0,42 – 0,98) 0,041 

   Idade 17-18 anos 0,41 (0,19 - 0,87) 0,020 

   Cor parda 1,78 (0,88 – 3,60) 0,111 

   Cor preta 2,33 (1,12 – 4,87) 0,024 

   Estadiamento puberal 2-3 1,25 (0,66 – 2,38) 0,490 

   Estadiamento puberal 4-5 1,49 (0,75 – 2,97) 0,260 

   Classe econômica B 0,95 (0,45 – 2,01) 0,893 

Presença de problemas de externalização  1,39 (0,90 – 2,14) 0,135 

Co-variáveis   

   Baixa Resiliência 0,78 (0,49 – 1,25) 0,303 

   Adolescente Feminino 1,61 (1,14 - 2,27) 0,007 

   Idade 14-16 anos 0,63 (0,41 – 0,96) 0,033 

   Idade 17-18 anos 0,41 (0,19 - 0,87) 0,021 

   Cor parda 1,74 (0,86 – 3,54) 0,124 

   Cor preta 2,23 (1,06 – 4,67) 0,033 

   Estadiamento puberal 2-3 1,22 (0,64 – 2,32) 0,542 

   Estadiamento puberal 4-5 1,47 (0,73 – 2,94) 0,278 

   Classe econômica B 0,94 (0,44 – 2,01) 0,876 
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Tabela 3 – Razões de prevalências ajustadas (RP) entre total de problemas de comportamento, problemas de internalização e externalização e 

excesso de peso em adolescentes (N=909), segundo gênero.  Monte Gordo, Camaçari, Brasil, 2008. 

Variável 
Masculino (N=361)  Feminino (N=544) 

RP (IC95%) p  RP (IC95%) p 

Presença de Problemas de Comportamento  0,99 (0,33 – 2,95) 0,982  1,90 (1,28 – 2,84) 0,002 

Co-variáveis      

   Baixa Resiliência 0,78 (0,29 – 2,12) 0,630  0,80 (0,47 – 1,34) 0,394 

   Idade 14-16 anos 1,26 (0,58 – 2,74) 0,560  0,54 (0,36 – 0,82) 0,004 

   Idade 17-18 anos 1,68 (0,27 – 10,4) 0,578  0,35 (0,15 – 0,81) 0,013 

   Cor parda  0,89 (0,28 – 2,79) 0,841  2,27 (0,94 – 5,48) 0,068 

   Cor preta 1,15 (0,32 – 4,07) 0,827  2,93 (1,18 – 7,30) 0,021 

   Estadiamento puberal 2-3 1,13 (0,50 – 2,56) 0,771  1,50 (0,39 – 5,72) 0,557 

   Estadiamento puberal 4-5 0,27 (0,06 – 1,14) 0,074  2,51 (0,65 – 9,67) 0,182 

   Classe econômica B 0,43 (0,06 – 3,16) 0,409  1,32 (0,58 – 3,00) 0,510 

      

Presença de problemas de internalização  0,70 (0,33 – 1,51) 0,366  1,60 (1,11 – 2,32) 0,013 

Co-variáveis      

   Baixa Resiliência 0,75 (0,28 – 2,01) 0,573  0,80 (0,47 – 1,36) 0,415 

   Idade 14-16 anos 1,20 (0,56 – 2,54) 0,573  0,55 (0,36 – 0,82) 0,004 

   Idade 17-18 anos 1,60 (0,26 – 9,73) 0,610  0,35 (0,15 – 0,81) 0,014 

   Cor parda 0,86 (0,27 – 2,70) 0,799  2,22 (0,92 – 5,32) 0,074 

   Cor preta 1,11 (0,31 – 3,94) 0,872  2,98 (1,21 – 7,35) 0,018 
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   Estadiamento puberal 2-3 1,11 (0,49 – 2,53) 0,807  1,54 (0,41 – 5,73) 0,518 

   Estadiamento puberal 4-5 0,27 (0,06 – 1,15) 0,077  2,66 (0,71 – 9,94) 0,145 

   Classe econômica B 0,42 (0,06 – 3,06) 0,393  1,29 (0,59 – 2,85) 0,526 

      

Presença de problemas de externalização  0,80 (0,22 – 2,97) 0,742  1,62 (1,03 – 2,55) 0,038 

Co-variáveis      

   Baixa Resiliência 0,78 (0,29 – 2,11) 0,627  0,81 (0,48 – 1,37) 0,428 

   Idade 14-16 anos 1,24 (0,57 – 2,70) 0,582  0,52 (0,34 – 0,79) 0,002 

   Idade 17-18 anos 1,65 (0,27 – 10,3) 0,590  0,35 (0,15 – 0,80) 0,012 

   Cor parda 0,90 (0,29 – 2,81) 0,852  2,19 (0,90 – 5,31) 0,083 

   Cor preta 1,16 (0,33 – 4,08) 0,823  2,76 (1,10 – 6,91) 0,030 

   Estadiamento puberal 2-3 1,14 (0,51 – 2,57) 0,745  1,56 (0,41 – 5,99) 0,513 

   Estadiamento puberal 4-5 0,27 (0,06 – 1,16) 0,079  2,74 (0,71 – 10,5) 0,142 

   Classe econômica B 0,44 (0,06 – 3,14) 0,411  1,25 (0,55 – 2,86) 0,596 
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Tabela 4 – Razões de prevalências ajustadas (RP) entre total de problemas de comportamento, problemas de internalização e externalização e 

excesso de peso em adolescentes (N=909), segundo resiliência. Monte Gordo, Camaçari, Brasil, 2008. 

Variável 
Alta resiliência (N=770)  Baixa resiliência (N=135) 

RP (IC95%) p  RP (IC95%) p 

Presença de Problemas de Comportamento  1,59 (1,07 – 2,35) 0,021  2,62 (1,12 – 6,09) 0,026 

Co-variáveis      

   Adolescente feminino 1,56 (1,07 – 2,26) 0,020  1,75 (0,64 – 4,77) 0,276 

   Idade 14-16 anos 0,57 (0,36 – 0,89) 0,013  1,62 (0,50 – 5,22) 0,419 

   Idade 17-18 anos 0,37 (0,17 – 0,84) 0,017  0,74 (0,11 – 4,81) 0,753 

   Cor parda  1,76 (0,83 – 3,73) 0,139  1,81 (0,20 – 16,0) 0,595 

   Cor preta 2,51 (1,15 – 5,46) 0,020  0,97 (0,09 – 10,1) 0,981 

   Estadiamento puberal 2-3 1,35 (0,66 – 2,77) 0,408  0,70 (0,17 – 2,94) 0,631 

   Estadiamento puberal 4-5 1,59 (0,72 – 3,49) 0,250  0,90 (0,21 – 3,91) 0,884 

   Classe econômica B 0,90 (0,40 – 2,03) 0,793  2,11 (0,32 – 14,1) 0,442 

      

Presença de problemas de internalização  1,26 (0,89 – 1,78) 0,200  1,35 (0,52 – 3,49) 0,534 

Co-variáveis      

   Adolescente feminino 1,60 (1,10 – 2,32) 0,014  1,80 (0,67 – 4,86) 0,245 

   Idade 14-16 anos 0,56 (0,36 – 0,88) 0,012  1,68 (0,53 – 5,36) 0,379 

   Idade 17-18 anos 0,37 (0,16 – 0,82) 0,014  0,92 (0,11 – 7,80) 0,940 

   Cor parda 1,75 (0,83 – 3,70) 0,144  2,11 (0,24 – 18,6) 0,501 

   Cor preta 2,53 (1,17 – 5,50) 0,019  1,08 (0,10 – 12,2) 0,952 
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   Estadiamento puberal 2-3 1,41 (0,69 – 2,89) 0,349  0,73 (0,18 – 3,00) 0,658 

   Estadiamento puberal 4-5 1,67 (0,77 – 3,65) 0,196  0,91 (0,21 – 4,00) 0,904 

   Classe econômica B 0,87 (0,39 – 1,96) 0,739  1,98 (0,29 – 13,5) 0,486 

      

Presença de problemas de externalização  1,18 (0,74 – 1,87) 0,483  4,32 (1,91 – 9,79) <0,001 

Co-variáveis      

   Adolescente feminino 1,57 (1,08 – 2,28) 0,017  1,90 (0,70 – 5,15) 0,210 

   Idade 14-16 anos 0,55 (0,35 – 0,86) 0,009  1,82 (0,59 – 5,62) 0,297 

   Idade 17-18 anos 0,36 (0,16 – 0,81) 0,014  0,63 (0,12 – 3,31) 0,588 

   Cor parda 1,73 (0,81 – 3,66) 0,154  1,87 (0,21 – 16,5) 0,571 

   Cor preta 2,45 (1,12 – 5,32) 0,024  1,12 (0,10 – 12,2) 0,926 

   Estadiamento puberal 2-3 1,39 (0,68 – 2,84) 0,371  0,62 (0,15 – 2,65) 0,522 

   Estadiamento puberal 4-5 1,67 (0,76 – 3,65) 0,198  0,75 (0,17 – 3,29) 0,699 

   Classe econômica B 0,86 (0,38 – 1,94) 0,713  2,15 (0,33 – 14,0) 0,425 
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente estudo descreve uma prevalência relevante de problemas emocionais 

e comportamentais entre os adolescentes estudados. Apesar da avaliação ter sido restrita 

a uma única instituição escolar, a EMAR é a única escola que recebe adolescentes 

escolares (5ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio) na região 

estudada, o que indica a representatividade dos mesmos em relação a população alvo do 

estudo, permitindo uma adequada validade interna dos achados encontrados. 

Embora não tenha sido possível obter dados sobre todos os adolescentes entre 11 

e 18 anos matriculados na EMAR (1140 estudantes), objetivo inicial do censo proposto, 

apenas 31 (2,7%) recusaram participação. Os outros indivíduos não encontrados 

provavelmente representam uma parcela flutuante da população escolar adolescente da 

região estudada, que migram de outras cidades da Bahia (local de residência fixa) para 

trabalhar no período de veraneio (férias escolares) em Monte Gordo (6,4% dos 

estudantes matriculados) ou constituem a parcela de alunos que evadem no início do 

ano letivo (5,8%), fenômeno bem relatado nos estudos brasileiros, em especial para 

homens e estudantes do ensino médio.  

Ao aprofundar o estudo estrutural do Youth Self Report/11-18 (YSR/11-18) este 

trabalho busca contribuir para ampliar a discussão sobre a aplicação local de escalas 

originárias de outros países. A comparabilidade dos resultados obtida com a 

padronização de mensurações utilizando instrumentos de uso internacional deve ser 

avaliada com cuidado, especialmente quando diferenças sócio-econômicas e culturais 

podem influenciar nos construtos aferidos. Destaca-se, no caso deste estudo, as 

modificações da estrutura fatorial verificadas em algumas escalas do YSR/11-18. Estes 

achados merecem um amadurecimento e aprofundamento na interpretação dos 

resultados encontrados, tanto no que diz respeito à técnica de análise, requerendo uma 

análise fatorial confirmatória, quanto na discussão com outros autores com expertise no 

uso e aplicação desta escala. 

A hipótese avaliada, de que existe uma associação positiva entre os problemas 

emocionais e de comportamento e a presença de excesso de peso, foi confirmada. Os 

achados revelaram frequência aumentada em cerca de 73% de sobrepeso/obesidade 

entre os adolescentes com alterações psicoemocionais. Esses achados, em conjunto com 

os resultados previamente descritos em estudos longitudinais publicados nos últimos 

dez anos, sugerem a participação das alterações emocionais e comportamentais na 

gênese do excesso de peso. Do ponto de vista da saúde coletiva, pode-se recomendar 
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que os formuladores de políticas e programas de saúde pública acrescentem estes 

aspectos no escopo das discussões e ações desenvolvidas. 

Por fim, dois aspectos observados no trabalho devem ser comentados. O 

primeiro diz respeito ao achado consistente de modificação de efeito do gênero na 

associação principal estudada (problemas emocionais e comportamentais e excesso de 

peso). Apenas as adolescentes, numa análise estratificada, apresentaram associação 

positiva com a presença de excesso de peso, sendo esta associação praticamente duas 

vezes maior entre aquelas com problemas psicoemocionais. Esse achado, observado na 

maioria dos estudos longitudinais disponíveis, sugere que o gênero corresponde a um 

fator a ser considerado na realização de novos estudos empíricos, bem como na 

formulação e implantação de políticas. 

O segundo aspecto, o mais inovador e desafiador, diz respeito ao estudo do papel 

da resiliência do adolescente na associação investigada. Os achados, embora pioneiros 

e, portanto, sem possibilidade de diálogo com outros trabalhos da literatura, sugerem 

um potencial de redução da associação entre problemas emocionais e de comportamento 

e excesso de peso em adolescentes com maior resiliência. Embora exista um forte 

suporte teórico neste sentido, dados empíricos ainda são escassos no estudo deste 

construto. Consideramos ser esta a principal contribuição desta tese. 

Como principais perspectivas possíveis de serem construídas a partir deste 

trabalho visualizamos: 1) a avaliação longitudinal dos adolescentes estudados, 

corrigindo a causalidade reversa presente no desenho transversal; 2) o acréscimo de uma 

vertente qualitativa que possa dar profundidade às relações estudadas, em especial nos 

fatores psicoemocionais; 3) a aferição das possíveis trajetórias entre a ação do 

transtorno de comportamento e o sobrepeso, fundamental para melhor compreender os 

mecanismos de ação discutidos no texto e 4) a ampliação do modelo empírico com o 

acréscimo de outros fatores classicamente estudados como agentes implicados na 

origem do sobrepeso/obesidade. 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. REFERÊNCIAS 



112 

 

1. Oliveira AMAd, Cerqueira EMM, Souza JdS, Oliveira ACd. Sobrepeso e 

obesidade infantil: influência de fatores biológicos e ambientais em Feira de 

Santana, BA. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2003;47:144-150. 

2. Cardoso LdO, Engstrom EM, Leite IdC, Castro IRRd. Fatores socioeconômicos, 

demográficos, ambientais e comportamentais associados ao excesso de peso em 

adolescentes: uma revisão sistemática da literatura. Rev Bras Epidemiol. 

2009;12:378-403. 

3. Law C, Power C, Graham H, Merrick D, Consortium DoHPHR. Obesity and 

health inequalities. Obes Rev. Mar 2007;8 Suppl 1:19-22. 

4. Wang Y, Monteiro C, Popkin BM. Trends of obesity and underweight in older 

children and adolescents in the United States, Brazil, China, and Russia. Am J 

Clin Nutr. Jun 2002;75(6):971-977. 

5. Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, McDowell MA, Tabak CJ, Flegal KM. 

Prevalence of overweight and obesity in the United States, 1999-2004. JAMA. 

Apr 2006;295(13):1549-1555. 

6. Wang Y, Chen HJ, Shaikh S, Mathur P. Is obesity becoming a public health 

problem in India? Examine the shift from under- to overnutrition problems over 

time. Obes Rev. Jul 2009;10(4):456-474. 

7. Rueda-Clausen CF, Silva FA, López-Jaramillo P. Epidemic of overweight and 

obesity in Latin America and the Caribbean. Int J Cardiol. Mar 

2008;125(1):111-112. 

8. Lien N, Henriksen HB, Nymoen LL, Wind M, Klepp KI. Availability of data 

assessing the prevalence and trends of overweight and obesity among European 

adolescents. Public Health Nutr. Oct 2010;13(10A):1680-1687. 

9. de Vasconcelos Chaves VL, Freese E, Lapa TM, Cesse EA, de Vasconcelos AL. 

[Temporal evolution of overweight and obesity among Brazilian male 

adolescents, 1980-2005]. Cad Saude Publica. Jul 2010;26(7):1303-1313. 

10. Ferreira VA, Silva AE, Rodrigues CAA, Nunes NLA, Vigato TC, Magalhães R. 

Desigualdade, pobreza e obesidade. Cien Saude Colet.. 2010;15:1423-1432. 



113 

 

11. Abrantes MM, Lamounier JA, Colosimo EA. [Overweight and obesity 

prevalence among children and adolescents from Northeast and Southeast 

regions of Brazil]. J Pediatr (Rio J). 2002 Jul-Aug 2002;78(4):335-340. 

12. Butte NF, Nguyen TT. Is obesity an emerging problem in Brazilian children and 

adolescents? J Pediatr (Rio J). 2010 Mar-Apr 2010;86(2):91-92. 

13. Guo SS, Wu W, Chumlea WC, Roche AF. Predicting overweight and obesity in 

adulthood from body mass index values in childhood and adolescence. Am J 

Clin Nutr. Sep 2002;76(3):653-658. 

14. Hedley AA, Ogden CL, Johnson CL, Carroll MD, Curtin LR, Flegal KM. 

Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and 

adults, 1999-2002. JAMA. Jun 2004;291(23):2847-2850. 

15. Assis SG, Avanci JQ, Silva CMFP, Malaquias JV, Santos NC, Oliveira RVC. A 

representação social do ser adolescente: um passo decisivo na promoção da 

saúde. Cien Saude Colet.. 2003;8:669-679. 

16. Ferriani MdGC, Dias TS, Silva KZd, Martins CS. Auto-imagem corporal de 

adolescentes atendidos em um programa multidisciplinar de assistência ao 

adolescente obeso. Rev. Bras. Saude Mater. Infant.. 2005;5:27-33. 

17. Sichieri R, do Nascimento S, Coutinho W. The burden of hospitalization due to 

overweight and obesity in Brazil. Cad Saude Publica. Jul 2007;23(7):1721-

1727. 

18. Stice E, Presnell K, Shaw H, Rohde P. Psychological and behavioral risk factors 

for obesity onset in adolescent girls: a prospective study. J Consult Clin Psychol. 

Apr 2005;73(2):195-202. 

19. Richardson LP, Davis R, Poulton R, et al. A longitudinal evaluation of 

adolescent depression and adult obesity. Arch Pediatr Adolesc Med. Aug 

2003;157(8):739-745. 

20. Champe P, Harvey R, Ferrier D. Obesidade. Bioquímica Ilustrada. Porto Alegre: 

Artmed; 2007:347-354. 

21. Gottlieb MGV, Cruz IBd, Bodanese LC. Origem da síndrome 

metabólica: aspectos genético-evolutivos e nutricionais. Scientia Medica. 

2008;18(1):8. 



114 

 

22. Bronfenbrenner U. Making human beings human : bioecological perspectives on 

human development. Thousand Oaks: Sage Publications; 2005. 

23. Enes CC, Slater B. Obesidade na adolescência e seus principais fatores 

determinantes. Rev Bras Epidemiol. 2010;13:163-171. 

24. Luiz AMAG, Gorayeb R, Liberatore Júnior RDR, Domingos NAM. Depressão, 

ansiedade e competência social em crianças obesas. Estud. psicol. (Natal) 

2005;10:35-39. 

25. Anderson SE, Cohen P, Naumova EN, Must A. Relationship of childhood 

behavior disorders to weight gain from childhood into adulthood. Ambul 

Pediatr. 2006 Sep-Oct 2006;6(5):297-301. 

26. Vámosi M, Heitmann BL, Kyvik KO. The relation between an adverse 

psychological and social environment in childhood and the development of adult 

obesity: a systematic literature review. Obes Rev. Mar 2010;11(3):177-184. 

27. Gundersen C, Mahatmya D, Garasky S, Lohman B. Linking psychosocial 

stressors and childhood obesity. Obes Rev. Nov 2010. 

28. Assis SG, Avanci JQ, Oliveira ReV. Socioeconomic inequalities and child 

mental health. Rev Saude Publica. Aug 2009;43 Suppl 1:92-100. 

29. Magalhaes AC, Holmes KD, Dale LB, et al. CRF receptor 1 regulates anxiety 

behavior via sensitization of 5-HT2 receptor signaling. Nat Neurosci. May 

2010;13(5):622-629. 

30. Björntorp P. Do stress reactions cause abdominal obesity and comorbidities? 

Obes Rev. May 2001;2(2):73-86. 

31. Garasky S, Stewart SD, Gundersen C, Lohman BJ, Eisenmann JC. Family 

stressors and child obesity. Soc Sci Res. Dec 2009;38(4):755-766. 

32. Anderson SE, Cohen P, Naumova EN, Must A. Association of depression and 

anxiety disorders with weight change in a prospective community-based study 

of children followed up into adulthood. Arch Pediatr Adolesc Med. Mar 

2006;160(3):285-291. 



115 

 

33. Pine DS, Goldstein RB, Wolk S, Weissman MM. The association between 

childhood depression and adulthood body mass index. Pediatrics. May 

2001;107(5):1049-1056. 

34. Pine DS, Cohen P, Brook J, Coplan JD. Psychiatric symptoms in adolescence as 

predictors of obesity in early adulthood: a longitudinal study. Am J Public 

Health. Aug 1997;87(8):1303-1310. 

35. Lohman BJ, Stewart S, Gundersen C, Garasky S, Eisenmann JC. Adolescent 

overweight and obesity: links to food insecurity and individual, maternal, and 

family stressors. J Adolesc Health. Sep 2009;45(3):230-237. 

36. Padgett J, Biro FM. Different shapes in different cultures: body dissatisfaction, 

overweight, and obesity in African-American and caucasian females. J Pediatr 

Adolesc Gynecol. . 2003;16(6):349-354. 

37. Biro FM, Striegel-Moore RH, Franko DL, Padgett J, Bean JA. Self-esteem in 

adolescent females. J Adolesc Health. Oct 2006;39(4):501-507. 

38. Boneberger A, Von Kries R, Milde-Busch A, et al. Association between peer 

relationship problems and childhood overweight/obesity. Acta Pædiatrica. 

2009;98(12):1950-1955. 

39. Mirza NM, Davis D, Yanovski JA. Body dissatisfaction, self-esteem, and 

overweight among inner-city Hispanic children and adolescents. J Adolesc 

Health. Mar 2005;36(3):267.e216-220. 

40. Bosch J, Stradmeijer M, Seidell J. Psychosocial characteristics of obese 

children/youngsters and their families: implications for preventive and curative 

interventions. Patient Educ Couns. Dec 2004;55(3):353-362. 

41. Pesce RP, Assis SG, Santos N, Oliveira RdVCd. Risco e proteção: em busca de 

um equilíbrio promotor de resiliência. Psicologia: Teoria e Pesquisa. 

2004;20:135-143. 

42. Steinhauer PD. Aplicaciones clínicas y de servicio de la teoría de resiliencia con 

referencia en particular a los adolescentes Adolescencia Latinoamericana. 

2001;2(3):159-172. 

43. Sapienza G, Pedromônico MRM. Risco, proteção e resiliência no 

desenvolvimento da criança e do adolescente. Psicol. estud.. 2005;10:209-216. 



116 

 

44. Morais NAd, Koller SH. Abordagem Ecológica do Desenvolvimento Humano, 

Psicologia Positiva e Resiliência: Ênfase na Saúde. In: Koller S, ed. Ecologia do 

Desenvolvimento Humano: Pesquisa e Intervenção no Brasil. Vol 01. São 

Paulo: Casa do Psicólogo; 2004:91-108. 

45. Landau J. Communities that care for families: the LINC Model for enhancing 

individual, family, and community resilience. Am J Orthopsychiatry. Oct 

2010;80(4):516-524. 

46. Wardle J, Brodersen NH, Cole TJ, Jarvis MJ, Boniface DR. Development of 

adiposity in adolescence: five year longitudinal study of an ethnically and 

socioeconomically diverse sample of young people in Britain. BMJ. May 

2006;332(7550):1130-1135. 

47. Livingstone B. Epidemiology of childhood obesity in Europe. Eur J Pediatr. 

Sep 2000;159 Suppl 1:S14-34. 

48. Discigil G, Tekin N, Soylemez A. Obesity in Turkish children and adolescents: 

prevalence and non-nutritional correlates in an urban sample. Child Care Health 

Dev. Mar 2009;35(2):153-158. 

49. Llanos A, Oyarzún MT, Bonvecchio A, Rivera JA, Uauy R. Are research 

priorities in Latin America in line with the nutritional problems of the 

population? Public Health Nutr. May 2008;11(5):466-477. 

50. Saúde Md. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher. 

Brasília: Centro Brasileiro de Análise e Planejamento;2008. 

51. Boa-Sorte N, Neri LA, Leite ME, et al. Maternal perceptions and self-perception 

of the nutritional status of children and adolescents from private schools. J 

Pediatr (Rio J). 2007 Jul-Aug 2007;83(4):349-356. 

52. Terres NG, Pinheiro RT, Horta BL, Pinheiro KAT, Horta LL. Prevalência e 

fatores associados ao sobrepeso e à obesidade em adolescentes. Rev Saude 

Publica. 2006;40:627-633. 

53. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition 

for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. May 

2000;320(7244):1240-1243. 



117 

 

54. Toral N, Slater B, Silva MVd. Consumo alimentar e excesso de peso de 

adolescentes de Piracicaba, São Paulo. Rev. Nutr.. 2007;20:449-459. 

55. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, et al. CDC growth charts: 

United States. Adv Data. Jun 2000(314):1-27. 

56. Campos LdA, Leite ÁJM, Almeida PCd. Nível socioeconômico e sua influência 

sobre a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares adolescentes do 

município de Fortaleza. Rev. Nutr.. 2006;19:531-538. 

57. Campos LdA, Leite ÁJM, Almeida PCd. Prevalência de sobrepeso e obesidade 

em adolescentes escolares do município de Fortaleza, Brasil. Rev. Bras. Saude 

Mater. Infant.. 2007;7:183-190. 

58. Must A, Dallal GE, Dietz WH. Reference data for obesity: 85th and 95th 

percentiles of body mass index (wt/ht2) and triceps skinfold thickness. Am J 

Clin Nutr. Apr 1991;53(4):839-846. 

59. Santos JS, Costa MCO, Nascimento Sobrinho CL, Silva MdCMd, Souza KEPd, 

Melo BO. Perfil antropométrico e consumo alimentar de adolescentes de 

Teixeira de Freitas - Bahia. Rev. Nutr.. 2005;18:623-632. 

60. Nobre MRC, Domingues RZdL, Silva ARd, Colugnati FAB, Taddei JAdAC. 

Prevalências de sobrepeso, obesidade e hábitos de vida associados ao risco 

cardiovascular em alunos do ensino fundamental. Rev. Assoc. Med. Bras. . 

2006;52:118-124. 

61. Vanzelli AS, Castro CTd, Pinto MdS, Passos SD. Prevalência de sobrepeso e 

obesidade em escolares da rede pública do município de Jundiaí, São Paulo. 

Revista Paulista de Pediatria. 2008;26:48-53. 

62. Costa MCD, Cordoni Junior L, Matsuo T. Sobrepeso em adolescentes de 14 a 19 

anos em um município da região Sul do Brasil. Rev. Bras. Saude Mater. Infant.. 

2007;7:263-270. 

63. Farias Júnior JCd, Silva KSd. Sobrepeso/obesidade em adolescentes escolares da 

cidade de João Pessoa - PB: prevalência e associação com fatores demográficos 

e socioeconômicos. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2008;14:104-

108. 



118 

 

64. Silva GAPd, Balaban G, Motta MEFdA. Prevalência de sobrepeso e obesidade 

em crianças e adolescentes de diferentes condições socioeconômicas. Rev. Bras. 

Saude Mater. Infant.. 2005;5:53-59. 

65. Krinski K, Hora SPd, Elsangedy HM, et al. Estado nutricional e associação do 

excesso de peso com gênero e idade de crianças e adolescentes. Rev. Bras. 

Cineantropom. Desempenho Hum. Vol 132011:6. 

66. Conde WL, Monteiro CA. Body mass index cutoff points for evaluation of 

nutritional status in Brazilian children and adolescents. J Pediatr (Rio J). 2006 

Jul-Aug 2006;82(4):266-272. 

67. Fernandes RA, Codogno JS, Cardoso JR, Ronque ERV, Freitas Júnior IF, 

Oliveira ARd. Fatores associados ao excesso de peso entre adolescentes de 

diferentes redes de ensino do município de Presidente Prudente, São Paulo. Rev. 

Bras. Saude Mater. Infant.. 2009;9:443-449. 

68. Monteiro LN, Aerts D, Zart VB. Estado nutricional de estudantes de escolas 

públicas e fatores associados em um distrito de saúde do Município de Gravataí, 

Rio Grande do Sul. Epidemiol. Serv. Saúde. 2010;19:271-281. 

69. Araújo CL, Menezes AMB, Vieira MdFA, et al. The 11-year follow-up of the 

1993 Pelotas (Brazil) birth cohort study: methods. Cad Saude Publica. 

2010;26:1875-1886. 

70. OMS. El estado fisico: uso e interpretacíon de la antropometría: informe de un 

comité de expertos de la OMS. Ginebra: Organizacíon Mundial de la 

Salud;1995. 

71. Silva JBd, Silva FGd, Medeiros HJd, Roncalli AG, Knackfuss MI. Estado 

Nutricional de Escolares do Semi-Árido do Nordeste Brasileiro. Revista de 

Salud Pública. 2009;11:62-71. 

72. Pinto ICdS, Arruda IKGd, Diniz AdS, Cavalcanti AMTdS. Prevalência de 

excesso de peso e obesidade abdominal, segundo parâmetros antropométricos, e 

associação com maturação sexual em adolescentes escolares. Cad Saude 

Publica. 2010;26:1727-1737. 

73. Guedes DP, Miranda Neto JT, Almeida MJ, Silva AJRM. Impact of 

sociodemographic and behavior factors in the prevalence of overweight and 



119 

 

obesity of schoolchildren. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum. 

2010;12(4):10. 

74. Mota ELA, Franco ALeS, Motta MC. Migração, estresse e fatores psicossociais 

na determinação da saúde da criança. Psicol. Refl. Crít.. 1999;12:119-132. 

75. Bolsoni-Silva AT, Del Prette A. Problemas de comportamento: um panorama da 

área. Rev. Bras. de Ter. Comp. Cogn.. 2003;5:91-103. 

76. Achenbach TM, Edelbrock CS. The classification of child psychopathology: a 

review and analysis of empirical efforts. Psychol Bull. Nov 1978;85(6):1275-

1301. 

77. Prati LE, Couto MCPdP, Moura A, Poletto M, Koller SH. Revisando a inserção 

ecológica: uma proposta de sistematização. Psicol. Refl. Crít.. 2008;21:160-169. 

78. Greenfield EA, Marks NF. Violence from parents in childhood and obesity in 

adulthood: using food in response to stress as a mediator of risk. Soc Sci Med. 

Mar 2009;68(5):791-798. 

79. Räikkönen K, Matthews KA, Kuller LH. Depressive symptoms and stressful life 

events predict metabolic syndrome among middle-aged women: a comparison of 

World Health Organization, Adult Treatment Panel III, and International 

Diabetes Foundation definitions. Diabetes Care. Apr 2007;30(4):872-877. 

80. Friedman MA, Brownell KD. Psychological correlates of obesity: moving to the 

next research generation. Psychol Bull. Jan 1995;117(1):3-20. 

81. Stunkard AJ, Faith MS, Allison KC. Depression and obesity. Biol Psychiatry. 

Aug 2003;54(3):330-337. 

82. Ottosson M, Lönnroth P, Björntorp P, Edén S. Effects of cortisol and growth 

hormone on lipolysis in human adipose tissue. J Clin Endocrinol Metab. Feb 

2000;85(2):799-803. 

83. Björntorp P, Rosmond R. Obesity and cortisol. Nutrition. Oct 2000;16(10):924-

936. 

84. Smyth J, Ockenfels MC, Porter L, Kirschbaum C, Hellhammer DH, Stone AA. 

Stressors and mood measured on a momentary basis are associated with salivary 

cortisol secretion. Psychoneuroendocrinology. May 1998;23(4):353-370. 



120 

 

85. Tanofsky-Kraff M, Cohen ML, Yanovski SZ, et al. A prospective study of 

psychological predictors of body fat gain among children at high risk for adult 

obesity. Pediatrics. Apr 2006;117(4):1203-1209. 

86. Bardone AM, Moffitt TE, Caspi A, Dickson N, Stanton WR, Silva PA. Adult 

physical health outcomes of adolescent girls with conduct disorder, depression, 

and anxiety. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. Jun 1998;37(6):594-601. 

87. Goodman E, Whitaker RC. A prospective study of the role of depression in the 

development and persistence of adolescent obesity. Pediatrics. Sep 

2002;110(3):497-504. 

88. Goodman E, Daniels S, Dolan L. Socioeconomic disparities in insulin 

resistance: results from the Princeton School District Study. Psychosom Med. 

2007;69(1):61 - 67. 

89. Carpenter KM, Hasin DS, Allison DB, Faith MS. Relationships between obesity 

and DSM-IV major depressive disorder, suicide ideation, and suicide attempts: 

results from a general population study. Am J Public Health. Feb 

2000;90(2):251-257. 

90. Rutter M. Psychosocial resilience and protective mechanisms. Am J 

Orthopsychiatry. Jul 1987;57(3):316-331. 

91. Werner EE. Journeys From Childhood to Midlife: Risk, Resilience, and 

Recovery. Pediatrics. August 1, 2004 2004;114(2):492-. 

92. Luthar SS, Cicchetti D, Becker B. The Construct of Resilience: A Critical 

Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development. 

2000;71(3):543-562. 

93. Yunes MAM. Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na família. 

Psicol. estud.. 2003;8:75-84. 

94. Poletto M, Koller SH. Contextos ecológicos: promotores de resiliência, fatores 

de risco e de proteção. Estud. psicol. (Campinas). 2008;25:405-416. 

95. Antoniazzi AS, Dell'Aglio DD, Bandeira DR. O conceito de coping: uma 

revisão teórica). Estud. psicol. (Natal) 1998;3:273-294. 



121 

 

96. De Vriendt T, Moreno LA, De Henauw S. Chronic stress and obesity in 

adolescents: scientific evidence and methodological issues for epidemiological 

research. Nutr Metab Cardiovasc Dis. Sep 2009;19(7):511-519. 

97. Steinhardt MA, Mamerow MM, Brown SA, Jolly CA. A resilience intervention 

in African American adults with type 2 diabetes: a pilot study of efficacy. 

Diabetes Educ. 2009 Mar-Apr 2009;35(2):274-284. 

98. OMS. La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad. Ginebra: 

Organizacíon Mundial de la Salud;1986. 

99. Rocha MM, Araújo LGdS, Silvares EFdM. Um estudo comparativo entre duas 

traduções brasileiras do Inventário de Auto-avaliação para jovens (YSR). 

Psicologia: Teoria e Prática. 2008;10(1):14-24. 

100.Achenbach TM, Rescorla LA. Manual for ASEBA School-Age Forms & 

Profiles. 2001 ed. Burling, VT: University of Vermont, Research Center for 

Children, Youth & Families; 2001. 

101.Bordin I, Mari J, Caeiro M. Validaçao da versao brasileira do "Child Behavior 

Checklist" (CBCL) (Invent rio de Comportamentos da Infância e Adolescência): 

dados preliminares Revista ABP-APAL. 1995;17(2):12. 

102.Caputo VG, Bordin IA. Problemas de saúde mental entre jovens grávidas e não-

grávidas. Rev Saude Publica. 2007;41:573-581. 

103.Paula CS, Duarte CS, Bordin IA. Prevalence of mental health problems in 

children and adolescents from the outskirts of Sao Paulo City: treatment needs 

and service capacity evaluation. Rev Bras Psiquiatr. Mar 2007;29(1):11-17. 

104.Fontes Neto PTL, Weber MB, Fortes SD, et al. Avaliação dos sintomas 

emocionais e comportamentais em crianças portadoras de dermatite atópica. 

Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul. 2005;27:279-291. 

105.Wagnild GM, Young HM. Development and psychometric evaluation of the 

Resilience Scale. J Nurs Meas. 1993;1(2):165-178. 

106.Pesce RP, Assis SG, Avanci JQ, Santos NC, Malaquias JV, Carvalhaes R. 

[Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the resilience scale]. Cad 

Saude Publica. 2005 Mar-Apr 2005;21(2):436-448. 



122 

 

107.Windle G, Bennett K, Noyes J. A methodological review of resilience 

measurement scales. Health Qual Life Outcomes. 2011;9(1):8. 

108.Tanner JM, Whitehouse RH. Clinical longitudinal standards for height, weight, 

height velocity, weight velocity, and stages of puberty. Arch Dis Child. Mar 

1976;51(3):170-179. 

109.Colli AS. Maturação sexual: Referências. In: Setian N, ed. Endocrinologia 

Pediátrica. Vol 01. 2ª ed. São Paulo: Editora Savier; 2002:37-44. 

110.de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. 

Development of a WHO growth reference for school-aged children and 

adolescents. Bull World Health Organ. Sep 2007;85(9):660-667. 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

 



124 

 

 

 

 

 

 

1.  Nome do Adolescente: (NÃO PREENCHER)  

2.  Código: (Colar etiqueta)         

3.  Data da entrevista: _____ / ______ / _________       Entrevistador: ___________________________  

4.  Data de nascimento: _____ / ______ / _________  

5.  Sexo do Adolescente:   1. Masculino    2. Feminino  

6.  Tipo de trabalho dos pais, mesmo que não estejam trabalhando agora. Seja específico – por 
exemplo, mecânico de automóveis, professor de 2° grau, dona de casa, operário, operador de máquinas, 
vendedor de sapatos, sargento do exército. 
 
Tipo de trabalho do pai: ______________________________________________________________ 

Tipo de trabalho da mãe: _____________________________________________________________  

 

7.  Série que estuda: ____________________________________________  

 
RESPONDA COM BASTANTE ATENÇÃO E SINCERIDADE. NÃO SE PREOCUPE, OS DADOS SÃO 
SIGILOSOS! 

 

     

 

Abaixo existe uma lista de itens que descrevem o jovem. Para cada item que descreve o jovem hoje ou nos 
últimos seis  meses, circule 2 se o item for bastante verdadeiro ou freqüentemente presente. Circule o 1 se o 
item for parcialmente verdadeiro ou às vezes presente. Se o item for falso ou comportamento for ausente, 
circule o 0. Responda todos os itens o melhor que puder, mesmo que pareça não se aplicar a você. 
 

0 = falso ou o comportamento for ausente. 
1 = parcialmente verdadeiro ou às vezes presente. 
2 = bastante verdadeiro ou freqüentemente presente.   
 

1. Comporto-me de modo infantil como se tivesse menos idade. V 1.  0     1     2 

2. 

Bebo bebidas alcoólicas sem o consentimento dos meus pais. (descreva) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
V 2.  0     1     2 

3. Discuto muito. V 3.  0     1     2 

4. Não consigo terminar o que comecei. V 4.  0     1     2 

5. Poucas coisas me agradam. V 5.  0     1     2 

6. Gosto de animais. V 6.  0     1     2 

7. Sou convencido (vaidoso), gabo-me de mim mesmo. V 7.  0     1     2 

8. Tenho dificuldade de me concentrar, não consigo ficar atento por muito tempo. V 8.  0     1     2 

9. 

Não consigo tirar certos pensamentos da cabeça (obsessão) (descreva-os) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 9.  0     1     2 

10. Tenho dificuldade de ficar sentado, sou irrequieto ou hiperativo.•  V 10.  0     1     2 

Projeto Monte Gordo 

Young Self Report (YSR) – 11 a 18 ANOS 

 

 

 

 

 



125 

 

11. Agarro-me aos adultos ou sou muito dependente dos adultos. V 11.  0     1     2 

12. Sinto-me só. V 12.  0     1     2 

13. Fico confuso ou pareço não saber onde estou. V 13.  0     1     2 

14. Choro muito. V 14.  0     1     2 

15. Sou muito honesto. V 15.  0     1     2 

16. Sou mau (sou má) para as outras pessoas. V 16.  0     1     2 

17. Sonho muitas vezes acordado(a) ou perco-me nos meus próprios pensamentos. V 17.  0     1     2 

18. Machuco-me de propósito ou já tentei suicidar-me. V 18.  0     1     2 

19. Quero que me dêem muita atenção. V 19.  0     1     2 

20. Destruo as minhas próprias coisas. V 20.  0     1     2 

21. Destruo coisas que pertencem a outras pessoas. V 21.  0     1     2 

22. Desobedeço aos meus pais. V 22.  0     1     2 

23. Sou desobediente na escola. V 23.  0     1     2 

24. Não como tão bem como devia. V 24.  0     1     2 

25. Não me dou bem com outros jovens. V 25.  0     1     2 

26. Não me sinto culpado(a) depois de fazer alguma coisa que não devo. V 26.  0     1     2 

27. Tenho ciúmes dos outros. V 27.  0     1     2 

28. Não sigo as regras em casa, na escola ou em qualquer lugar. V 28.  0     1     2 

29. 

Tenho medo de determinados animais, situações ou lugares, não incluindo a 
escola. (descreva-os) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 29.  0     1     2 

30. Tenho medo de ir a escola. V 30.  0     1     2 

31. Tenho medo de pensar ou fazer alguma coisa má. V 31.  0     1     2 

32. Tenho mania de perfeição. V 32.  0     1     2 

33. Sinto que ninguém gosta de mim. V 33.  0     1     2 

34. Acho que os outros me perseguem. V 34.  0     1     2 

35. Sinto-me inferior ou desprezível. V 35.  0     1     2 

36. Machuco-me facilmente, tenho tendência a sofrer acidentes. V 36.  0     1     2 

37. Meto-me em muitas brigas. V 37.  0     1     2 

38. Sou alvo de gozações frequentemente. V 38.  0     1     2 

39. Ando com outras pessoas (rapazes ou moças) que se metem em brigas. V 39.  0     1     2 

40. 

Ouço sons ou vozes que não existem (ninguém mais parece ser capaz de ouvir). 
Descreva-os 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 40.  0     1     2 

41. Sou impulsivo(a), ajo sem pensar. V 41.  0     1     2 

42. Prefiro ficar sozinho(a) do que na companhia de outros. V 42.  0     1     2 

43. Eu minto ou faço trapaças. V 43.  0     1     2 

44. Roo as unhas. V 44.  0     1     2 

45. Sou nervoso(a), muito excitado(a) ou tenso(a). V 45.  0     1     2 
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46. 

Apresento tiques,contrações ou movimentos que aparentam nervosismo. 
(descreva-os) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 46.  0     1     2 

47. Tenho pesadelos. V 47.  0     1     2 

48. Os outros rapazes ou moças não gostam de mim. V 48.  0     1     2 

49. 
Sou capaz de fazer algumas coisas melhor do que a maior parte dos rapazes ou 
moças. 

V 49.  0     1     2 

50. Sou medroso(a) ou nervoso(a) ou ansioso(a) demais. V 50.  0     1     2 

51. Tenho tonturas. V 51.  0     1     2 

52. Sinto-me muito culpado(a). V 52.  0     1     2 

53. Eu como demais, de forma exagerada. V 53.  0     1     2 

54. Sinto-me cansado(a) demais. V 54.  0     1     2 

55. Estou com excesso de peso. V 55.  0     1     2 

56. Tenho problemas físicos sem causa conhecida do ponto de vista médico. V 56.  0     1     2 

a) Sofrimentos ou dores. (exceto dor de estômago ou de cabeça). V 56 a) 0     1     2 

b) Dores de cabeça. V 56 b) 0     1     2 

c) Náuseas, sinto-me enjoado(a). V 56 c) 0     1     2 

d) 

Problemas com os olhos (exceto se corrigido por óculos ) (desceva-os) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
V 56 d) 0     1     2 

e) Exantemas ou outros problemas de pele. V 56 e) 0     1     2 

f) Dores de estômago ou cãibras. V 56 f) 0     1     2 

g) Vômitos. V 56 g) 0     1     2 

h) 

Outros (descreva-os) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

V 56 h) 0     1     2 

57. Ataco fisicamente outras pessoas. V 57.  0     1     2 

58. 

Cutuco meu nariz, minha pele ou outras partes do meu corpo. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
V 58.  0     1     2 

59. Posso mostrar-me bastante amigável. V 59.  0     1     2 

60. Gosto de fazer novas experiências. V 60.  0     1     2 

61. Não vou bem na escola. V 61.  0     1     2 

62. Tenho falta de coordenação ou sou desastrado(a). V 62.  0     1     2 

63. Prefiro estar com rapazes ou moças mais velhos do que com os da minha idade. V 63.  0     1     2 

64. Prefiro estar com rapazes ou moças mais novos do que com os da minha idade. V 64.  0     1     2 

65. Recuso-me a falar. V 65.  0     1     2 

66. 

Repito várias vezes as mesmas ações (descreva-as) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
V 66.  0     1     2 

67. Fujo de casa. V 67.  0     1     2 
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68. Grito muito. V 68.  0     1     2 

69. Sou reservado(a) ou guardo as coisas para mim mesmo(a). V 69.  0     1     2 

70. 

Vejo coisas que mais ninguém parece ser capaz de ver (descreva-as). 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
V 70.  0     1     2 

71. Fico constrangido(a) ou embaraçado(a) facilmente. V 71.  0     1     2 

72. Ponho fogo nas coisas V 72.  0     1     2 

73. Sou capaz de fazer bem trabalhos manuais. V 73.  0     1     2 

74. Fico me mostrando ou fazendo palhaçadas para chamar atenção V 74.  0     1     2 

75. Sou tímido(a) ou acanhado(a). V 75.  0     1     2 

76. Durmo menos que a maioria das rapazes ou moças. V 76.  0     1     2 

77. 

Durmo mais que a maioria dos rapazes ou moças durante o dia e/ou durante a 
noite. (descreva) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 77.  0     1     2 

78. Sou desatento(a), me distraio com facilidade.  78.  0     1     2 

79. 

Tenho problemas de linguagem ou dificuldades de articulação (descreva-os).  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 79.  0     1     2 

80. Luto pelos meus direitos. V 80.  0     1     2 

81. Roubo coisas em casa. V 81.  0     1     2 

82. Roubo coisas em outros lugares que não a minha casa. V 82.  0     1     2 

83. 

 Junto coisas que não preciso (descreva-as). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 83.  0     1     2 

84. 

Faço coisas que as outras pessoas acham estranhas. (descreva-as)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 84.  0     1     2 

85. 

Tenho pensamentos/idéias que outras pessoas considerariam estranhos. 
(descreva-os)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 85.  0     1     2 

86. Sou teimoso(a), mal humorado(a) ou irritável V 86.  0     1     2 

87. Tenho mudanças repentinas de humor ou de sentimentos. V 87.  0     1     2 

88. Gosto de estar com outras pessoas. V 88.  0     1     2 

89. Sou desconfiado(a). V 89.  0     1     2 

90. Falo palavrões ou tenho uma linguagem obscena. V 90.  0     1     2 

91. Penso em me matar. V 91.  0     1     2 

92. Gosto de fazer as pessoas rirem. V 92.  0     1     2 

93. Falo demais. V 93.  0     1     2 

94. Gosto de fazer gozação com os outros. V 94.  0     1     2 
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95. Tenho crise de raiva, temperamento exaltado. V 95.  0     1     2 

96. Pensa demais em sexo. V 96.  0     1     2 

97. Ameaço ferir as pessoas. V 97.  0     1     2 

98. Gosto de ajudar os outros. V 98.  0     1     2 

99. Fumo, masco ou cheiro tabaco. (fumo) V 99.  0     1     2 

100. 

Tenho problemas para dormir (descreva-os) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

V 100.  0     1     2 

101. Falto às aulas ou não vou a escola. V 101.  0     1     2 

102. Sou pouco ativo(a), me movimento devagar ou me falta energia. V 102.  0     1     2 

103. Sou infeliz, triste ou deprimido(a). V 103.  0     1     2 

104. Falo mais alto que a maioria dos rapazes e moças. V 104.  0     1     2 

105. 

Uso drogas sem recomendação médica (exceto álcool ou tabaco). (descreva-as)  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
V 105.  0     1     2 

106. Tento ser justo(a) com os outros. V 106.  0     1     2 

107. Gosto de uma boa piada. V 107.  0     1     2 

108. Gosto de viver tranquilamente. V 108.  0     1     2 

109. Tento auxiliar/ajudar os outros quando posso. V 109.  0     1     2 

110. Gostaria de ser do sexo oposto. V 110.  0     1     2 

111. Sou retraído(a), não me relaciono com os outros. V 111.  0     1     2 

112. Sou muito preocupado(a). V 112.  0     1     2 

113 Por favor, fale/escreva alguma coisa que descreva seus sentimentos, comportamento ou interesses: 
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Marque o quanto você concorda ou discorda com as seguintes afirmações: 

 DISCORDO NEM 
CONCORDO 

NEM 
DISCORDO  

CONCORDO 

 Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

1. Quando eu faço planos, eu levo eles até o fim. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de 
outra 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Eu sou capaz de depender de mim mais do que qualquer 
outra pessoa.  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Manter interesse nas coisas é importante para mim.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu posso estar por minha conta se eu precisar. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha vida. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu sou amigo de mim mesmo. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo 
tempo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Eu sou determinado 
 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu faço as coisas um dia de cada vez. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei 
dificuldades antes. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Eu sou disciplinado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Eu mantenho interesse nas coisas. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Eu normalmente posso achar motivo para rir. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar 
tempos difíceis. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Em uma emergência, eu sou uma pessoa em quem as 
pessoas podem contar. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Eu posso geralmente olhar uma situação de diversas 
maneiras. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Às vezes eu me obrigo a fazer coisas querendo ou não. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Minha vida tem sentido. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer 
nada sobre elas. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Quando eu estou numa situação difícil, eu normalmente 
acho uma saída. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que 
fazer. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Escala de Resiliência 

 

Nome do aluno:________________________________________________ 

Código do aluno (colar etiqueta) 

Entrevistador: _________________________________________________ 
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Estadiamento puberal (sexo feminino) mamas (M) 
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Estadiamento puberal (sexo feminino) Pelos (P) 
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Estadiamento puberal (sexo masculino) volume testicular (G)  
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Estadiamento puberal (sexo masculino) Pelos pubianos (P) 
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ANAMNESE MÉDICA 
IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  Série: 

Nascimento:         /          /  Idade: Sexo: □ M  □ F 
Estado Civil (Aluno): □ S □ CS/VJ □ 

Outro 

Natural: Estado Civil (Mãe): □ S  □ CS/VJ □ DV □ V □ Outro: 

Mãe: Escolaridade:  Idade: 

Pai: Escolaridade:  Idade: 

Padrasto: Quanto tempo? Idade: Esc: 

Obs: 

Endereço: Fones:  

HISTÓRIA CLÍNICA 

Alguma queixa: □ Não  □ Sim. Qual? 

Descrição detalhada: 

 

 

 

 

 

Tem queixa ocular? □ Não  □ Sim. Qual? Usa óculos? □ Não  □ Sim 

Tem queixa auditiva? □ Não  □ Sim. Qual? 

Tem queixa nasal? □ Não  □ Sim. Qual? 

Tem queixa em orofaringe? □ Não  □ Sim. Qual? 

Tem queixa cardiovascular? □ Não  □ Sim. Qual? 

Tem queixa respiratória? □ Não  □ Sim. Qual? 

Tem queixa abdominal? □ Não  □ Sim. Qual? 

Qual o ritmo intestinal? □ Diário  □ 2/2 dias □ 3/3 dias □ Mais de 3/3 dias 

Fezes em síbalos? □ Não  □ Sim  Sangramento? □ Não  □ Sim Entope o vaso? □ Não  □ Sim 

Tem queixa genital? □ Não  □ Sim. Qual? 

Tem queixa articular? □ Não  □ Sim. Qual? 

Tem queixa em pele? □ Não  □ Sim. Qual? 

Algum problema para urinar? □ Não  □ Sim. Qual? 

Observações: 
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ANTECEDENTES MÉDICOS 

Gesta [    ] Aborto [     ] Para [     ]   Fumou na gestação? □ Não □ Sim Bebeu na gestação? □ Não  □ Sim 

Intercorrência no pré-natal? □ Não  □ Sim. Qual? 

Parto: □ Natural □ Cesária □ Forceps □ Termo  □ Pré-termo  □ Pós-termo Peso ao nascer: 

Intercorrência no parto? □ Não  □ Sim. Qual? 

Intercorrência no pós-parto? □ Não  □ Sim. Qual? 

Chorou ao nascer? □ N □ S Usou oxigênio? □ N □ S Teve icterícia? □ N □ S Fototerapia? □ N  □ S 

Amamentou? □ Não  □ Sim Tempo EXCLUSIVO: Tempo TOTAL: 

Água, quando? Chás, quando? Sucos, quando? 

Obs: 

Vacinas atualizadas? □ Não □Sim Mostrou o cartão? □ Não  □ Sim Hepatite B? □ Não  □ Sim 

Alergias? □ Não  □ Sim Cirurgias? □ Não  □ Sim Transfusão? □ Não  □ Sim 

ANTECEDENTES MÉDICOS (Continuação) 

Usa medicação? □ Não  □ Sim Internamentos? □ Não  □ Sim 

Menarca, quando? □ Não  □ Sim [       ] Intervalo? [       ] dias Duração? [       ] dias 

Irritação, cefaléia?  □ Não  □ Sim Coágulos:  □ Não  □ Sim Fluxo intenso?   □ Não  □ Sim 

Parente HAS DM IAM AVC DISLIP OBES TABAG* Álcool* Asma 

Pai          

Mãe          

Irmãos          

Avó Paterna          

Avô Paterno          

Avó Materna          

Avô Materno          

Tios Paternos          

Tios Maternos          

Observações: 

 

 

ANTECEDENTES SOCIAIS-ECONÔMICOS 

TV em cores, quantos? [      ] Videocassete/DVD, quantos? [       ] Rádios, quantos? [       ] 

Banheiros, quantos? [       ] Automóveis, quantos? [       ] Empregadas mensalistas, quantas? [       ] 

Máquinas de lavar, quantas? [     ] Geladeira, quantas? [       ] Freezer, quantos? [       ] 

Chefe da família (quem ganha mais)?  Renda Mensal (R$): [                        ] 

Escolaridade Chefe: □A □PI □PC □GI □GC □MI □MC □SI □SC Série Atingida: 

N
o
 cômodos? [       ] N

o
 dormitórios? [       ] N

o
 moradores? [       ] 

Moradia? □ Própria  □ Alugado □ Cedido □ Invadido Calçada pavimentada? □ Não  □ Sim  

Rua pavimentada? □ Não  □Sim Esgoto próximo? □ Não  □ Sim Ponto de lixo próximo? □ Não  □ Sim 

Água encanada? □ Não  □ Sim Coleta de lixo? □ direta  □ indireta □ queimado □ enterrado □ jogado 

Tipo de esgoto? □ ligação direta  □ fossa séptica □ fossa rudimentar  □ rio,lagoa, mar □ vala 
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EXAME FÍSICO 

Descorado: □ Não  □ 1+ □ 2+ □ 3+ □ 

4+ 
FR: [       ] FC: [       ] TA: [         ]  x  [         ]   

Aparencia geral: □ Normal  □ Anormal □ NE Olhos: □ Normal  □ Anormal □ NE 

Nariz: □ Normal  □ Anormal □ NE Cavidade oral/Faringe: □ Normal  □ Anormal □ NE 

Respiratório: □ Normal  □ Anormal □ NE Cardiovascular: □ Normal  □ Anormal □ NE 

Abdomen: □ Normal  □ Anormal □ NE Genito-urinário: □ Normal  □ Anormal □ NE 

Membros SS e II: □ Normal  □ Anormal □ NE Articulações:  □ Normal  □ Anormal □ NE 

Pele: □ Normal  □ Anormal □ NE Neurológico: □ Normal  □ Anormal □ NE 

Estágio Puberal (M ou G) □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 Estágio Puberal (Pêlos) □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

Complementos (se exame anormal): 
TA Mãe: [         ]  x  [         

]   
Altura: Peso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnósticos / Condutas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinador: Data: Hora: 
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