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RESUMO 

 



Gutt EK. Crianças e adolescentes em risco para esquizofrenia e transtorno 
afetivo bipolar: um estudo comparativo  [Tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Introdução: Atualmente, muito tem se estudado a respeito de a 
esquizofrenia e do transtorno afetivo-bipolar (TAB) pertencerem a um 
continuum de sinais e sintomas que caracterizam o espectro da psicose, 
com etiologias que se sobrepõem parcialmente. O estudo comparativo de 
crianças filhas de pacientes com esquizofrenia e com transtorno bipolar pode 
ajudar na compreensão do quanto à vulnerabilidade para o desenvolvimento 
dessas patologias se assemelha e em quais momentos se diferencia.  Os 
objetivos deste estudo foram comparar crianças e adolescentes em risco 
para esquizofrenia, para transtorno bipolar e um grupo sem risco para estes 
transtornos em relação a: 1) presença de problemas de saúde mental, 
diagnóstico psiquiátrico, competência social, quociente intelectual (QI); 2) 
associação entre presença de diagnóstico ou sintomas psiquiátricos nas 
crianças e a presença de diagnóstico psiquiátrico materno (esquizofrenia ou 
transtorno bipolar do humor), gravidade do diagnóstico materno, 
complicações obstétricas, nível socioeconômico dos pais, escolaridade da 
mãe. Métodos: Foi realizado estudo transversal comparando filhos de 
mulheres com diagnóstico de esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar, 
segundo critérios do DSM-IV, e filhos de mulheres sem transtornos mentais 
graves, na faixa etária de 6 a 18 anos. Os instrumentos utilizados para 
avaliação da psicopatologia das crianças e adolescentes foram o Child 
Behavior Checklist (CBCL), Youth Self Report (YSR) e o Schedule for 
affective disorders and schizophrenia for school aged children-lifetime 
version (KSADS- PL). A psicopatologia das mães foi avaliada com o uso da 
escala Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders (SCID-I/P) e o 
funcionamento/gravidade destas mulheres com a Global Assessment of 
Functioning (GAF). Para a avaliação do QI e funcionamento social das 
crianças foram utilizados as escalas Wechsler Abbreviated Scale of 
Intelligence (WASI) e Children's Global Assessment Scale (CGAS) 
respectivamente. O nível socioeconômico foi avaliado com o uso da escala 
da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) e um 
instrumento contendo dados demográficos e de gestação e parto foi criado 
para ser utilizado neste estudo. Resultados: Foram incluídos no estudo 67 
filhos de mães com esquizofrenia, 65 filhos de mães com transtorno bipolar 
e 63 controles. Os filhos de mulheres com transtorno bipolar apresentaram 
maior prevalência de problemas comportamentais que os outros grupos, 
com maior prevalência tanto de problemas de internalização quanto de 
externalização, e apresentaram maior prevalência de diagnóstico de 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e de transtorno de conduta. 
Os filhos de mulheres com esquizofrenia apresentaram pior eficiência 
intelectual quando comparados aos jovens em risco para transtorno bipolar, 
e pior ajustamento social quando comparados aos controles. Foi detectada 
uma diferença na presença de comportamentos agressivos entre os gêneros 
no grupo em risco para esquizofrenia. Os meninos em risco para 



esquizofrenia apresentaram prevalência muito menor de comportamentos 
agressivos que as meninas deste grupo e que tanto meninas quanto 
meninos dos demais grupos. Os fatores que se associaram à presença de 
problemas comportamentais nestas crianças e adolescentes além do 
diagnóstico materno foram: gravidade da doença materna, moradia com a 
mãe, ter sofrido riscos pela presença de psicopatologia materna, nível 
socioeconômico, escolaridade da mãe, possuir pai com problemas com uso 
de álcool ou outras substâncias, intercorrências durante a gestação e parto, 
mãe não ter sido internada durante crise na gestação. Conclusões: Os 
filhos de mães com TAB apresentaram mais problemas comportamentais e 
diagnósticos psiquiátricos, enquanto os filhos de mulheres com esquizofrenia 
apresentaram mais prejuízos cognitivos e de competência social e funcional. 
Contribuindo, assim, para a discussão de que as duas patologias possam 
ser entendidas como entidades diagnósticas distintas na medida em que 
diferenças aparecem nos jovens vulneráveis a elas. 

Descritores: Esquizofrenia; Transtorno bipolar; Criança; Adolescente; 
Comportamento infantil; Comportamento do adolescente; Grupos de risco; 
Estudo comparativo; Saúde mental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 



Gutt EK. Children and adolescents at risk for schizophrenia and Bipolar 
Affective Disorder: a comparative study [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013. 

 

Introduction: Nowadays a lot has been studied about schizophrenia and 
bipolar affective disorder being part of a continuum of signals and symptoms 
which characterize the spectrum of psychosis, with etiologies that are 
partially superseded. The comparative study of children who were sons of 
patients with schizophrenia and bipolar disorder can help understanding how 
much this vulnerability for these pathologies development is similar and in 
what moments it differs. The aims of this study have been to compare 
children and adolescents at risk for schizophrenia, bipolar disorder and a 
group without risk for these disorders in relation to: 1) The presence of 
mental health problems, psychiatric diagnosis, social competence, 
intelligence quotient; 2) The association between diagnosis presence or 
psychiatric symptoms in children and the presence of maternal psychiatric 
diagnosis (schizophrenia or mood bipolar disorder), severity of maternal 
diagnosis, obstetric complications,  socioeconomic level, mother’s 
educational level. Methods: A cross-sectional study has been done 
comparing the sons of women with schizophrenia and bipolar disorder, 
according to DSM-IV criteria, and sons of women without severe mental 
disorder, within the age group of 6 to 18. The instruments used for the 
evaluation of the children’s and adolescents’ psychopathology were the Child 
Behavior Checklist (CBCL), the Youth Self Report (YSR) and the Schedule 
for affective disorders and schizophrenia for school aged children-lifetime 
version (KSADS-PL). The psychopathology of the mothers was evaluated 
with the use of the scale Structured Clinical Interview for DSM-IV Disorders 
(SCID) and the functioning/severity of these women with Global Assessment 
of Functioning (GAF). For the evaluation of the intelligence quotient and 
children social function were used Wechsler Abbreviated Scale of 
Intelligence (WASI) and Children's Global Assessment Scale (CGAS) 
respectively. The socioeconomic level was evaluated with the use of the 
scale from Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) and an 
instrument containing demographic data and gestation/childbirth was created 
to be used in this study. Results: 67 sons of schizophrenic mothers were 
included in the study, 65 sons of mothers with bipolar disorder and 63 
controls. The sons of women with bipolar disorder presented higher 
prevalence of behavior problems compared to the other groups, with a higher 
prevalence of both internalization and externalization problems, and they also 
presented higher diagnosis prevalence of attention deficit /hyperactivity 
disorder, and conduct disorder. The sons of women with schizophrenia 
presented worst intellectual efficiency when compared to youngsters with risk 
of bipolar disorder, and worst social adjustment when compared to the 
controls. A difference in the presence of aggressive behavior was detected 
among the genders in the group at risk for schizophrenia. Boys at risk for 
schizophrenia presented a much smaller prevalence of aggressive behavior 
compared to the girls in this group and also compared to boys and girls from 



the other groups. Besides the maternal diagnosis, the factors which were 
associated to the presence of behavior problems in these children and 
adolescents were: severity of the maternal disease, sharing residence with 
the mother, having suffered risk because of the presence of maternal 
psychopathology, socioeconomic level, mother’s educational level, father 
who has a history of alcohol or other substance abuse, complications during 
gestation and childbirth, mother not being hospitalized when suffering a 
psychiatric crisis during pregnancy. Conclusions: The sons of mothers with 
bipolar disorder presented more behavior problems and psychiatric 
diagnosis, while the sons of mothers suffering from schizophrenia presented 
more cognitive, social and functional competence impairments. This 
conclusion corroborates for the discussion that both pathologies may be 
understood as distinct diagnostic entities insofar as differences appear in the 
youngsters who are vulnerable to them. 

Descriptors: Schizophrenia; Bipolar disorder; Children; Adolescent; Child 
behavior; Adolescent behavior; Risk groups; Comparative study; Mental 
health. 
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1.1 Transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia: um continuum 

ou entidades diagnósticas separadas?  

 

Atualmente, muito tem se estudado a respeito de a esquizofrenia e de 

o transtorno afetivo-bipolar (TAB) pertencerem a um continuum de sinais e 

sintomas que caracterizam o espectro da psicose, com etiologias que se 

sobrepõem parcialmente. Tem-se questionado o quanto essas duas 

condições são doenças diferentes, com diferentes etiologias, ou o quanto 

representam diferentes fenótipos de um mesmo espectro com etiologia 

comum (por exemplo, Murray et al., 2004; Bora et al., 2009; Kaymaz; van 

Os, 2009).  

Essa discussão sobre a diferenciação diagnóstica entre esquizofrenia 

e transtorno afetivo- bipolar ocorre desde que Kraepelin, em 1919, 

descreveu o que diferenciava a “insanidade maníaco-depressiva” 

(atualmente denominada transtorno afetivo-bipolar) da dementia praecox 

(atualmente, esquizofrenia). A “insanidade maníaco-depressiva”, segundo 

sua descrição, apresenta um curso periódico ou episódico, prognóstico mais 

benigno e história familiar de quadros semelhantes (Del-Porto; Del-Porto, 

2005). Já a dementia praecox foi descrita com um curso deteriorante tanto 

do ponto de vista cognitivo como de função executiva (Jablensky, 2010). 

Estudos comparativos entre esquizofrenia e transtorno afetivo-bipolar 

apresentam grande relevância, pois podem esclarecer em quais aspectos 
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eles se aproximam e em quais diferem. Com isso, é possível teorizar sobre o 

quanto ambos possuem etiologia e fisiopatologia comuns e proporcionar, 

assim, melhor entendimento tanto da etiologia como da fisiopatologia de 

ambos. Esse conhecimento é importante para que se aprimorem as medidas 

de identificação precoce dos quadros e as de intervenções precoces ou mais 

tardias.  

Ao comparar fatores de risco para esquizofrenia e transtorno bipolar, 

Laursen et al. (2007) encontraram mais diferenças quantitativas que 

qualitativas, sugerindo existência de sobreposição genética e ambiental dos 

dois transtornos. Idade paterna avançada e nascimento em centros urbanos, 

por exemplo, associaram-se a ambos, mais fortemente à esquizofrenia e, 

levemente, ao transtorno bipolar. A idade de início (menor na esquizofrenia) 

e a prevalência entre os gêneros (maior incidência de TAB no sexo feminino) 

foram marcadamente diferentes. 

Murray et al. (2004) sugeriram que a diferença entre as duas 

condições estaria relacionada ao fato de os sinais de alterações do 

neurodesenvolvimento ocorrerem mais fortemente na esquizofrenia do que 

no transtorno bipolar. Por exemplo, a presença de prejuízos no 

desenvolvimento psicomotor, da linguagem e cognitivo é maior em pacientes 

com predisposição para esquizofrenia do que para o transtorno bipolar 

(Reichemberg et al., 2002; Cannon et al., 2002; David et al., 2004; Tiihonen; 

Haukka, 2004).  

Para explicar as semelhanças e diferenças entre os dois transtornos, 

Murray et al. (2004) propuseram que alguns genes, compartilhados pelas 



Introdução  
  
 

4

duas patologias, predispõem à psicose em geral. Mas devem existir outros 

genes (como os associados ao neurodesenvolvimento, por exemplo,) e 

fatores de risco ambientais (complicações peri e pré-natal, nascimentos no 

inverno, local de nascimento urbano) que podem agir, ou interagir, levando o 

indivíduo a desenvolver esquizofrenia. Na ausência desses fatores, 

desenvolver-se-ia o transtorno bipolar. Após o início da doença, fatores 

comuns levariam à deterioração na estrutura cerebral e nas funções 

cognitivas e sociais em ambos os transtornos. 

Kaymaz e Van Os (2009) sugeriram que os transtornos psicóticos 

parecem originar-se de áreas de risco que se sobrepõem, sendo uma 

associada a prejuízo cognitivo e outra, à desregulação afetiva. 

Em artigo recente, Demjaha et al. (2012) avançaram no debate do 

quanto a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar são entidades diferentes 

ou manifestações diferentes de um processo patológico único. Concluíram 

que existem alguns fatores genéticos e ambientais compartilhados pelos 

dois transtornos, como a presença de genes associados a ambos, aumento 

do risco de desenvolvimento de esquizofrenia em familiares de indivíduos 

com TAB e vice-versa, uso de cannabis (associado a ambos, mas mais 

fortemente à esquizofrenia), ocorrência de eventos de vida (associada a 

ambos, mais fortemente ao TAB). Foi apontada, também, a existência de 

fatores genéticos e ambientais não compartilhados. A ocorrência mais 

frequente de copy number variants de genes (variações dos números de 

cópias de determinados genes, incluindo deleções e duplicações) e o fator 

ambiental (morar e crescer em ambiente urbano), por exemplo, mostraram-
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se associados apenas à esquizofrenia. Foram descritas alterações de 

neuroimagem, já no primeiro surto, em pacientes com esquizofrenia, como 

alterações em hipocampo, não encontradas em pacientes com TAB. Por fim, 

a função cognitiva pré-mórbida é prejudicada na esquizofrenia; no TAB, ao 

contrário, essa função está na média ou acima da média. 

Os subitens abaixo fornecem uma revisão da literatura sobre os 

principais aspectos dos dois diagnósticos estudados, com o objetivo de 

discutir as diferenças e semelhanças entre eles: quadro clínico, sintomas 

prodrômicos, perfil neuropsicológico, déficits cognitivos, estudos de 

neuroimagem e estudos genéticos.  

 

1.1.1 Quadro clínico 

Os quadros clínicos da esquizofrenia e do transtorno bipolar 

apresentam muitas sobreposições. 

Existem sintomas que ocorrem em ambas as condições como 

delírios, alucinações, sintomas depressivos (Murray et al., 2004). Além disso, 

ambas têm inicio, em geral, em adultos jovens, mais precocemente em 

homens (Frangou et al., 2002; Kennedy et al., 2005). Possuem, igualmente, 

incidência baixa e índice alto de prevalência por incidência; são crônicas, 

portanto. Os pacientes com TAB que apresentam sintomas psicóticos 

aproximam-se dos pacientes com esquizofrenia sob o ponto de vista 

fenomenológico; compartilham sintomas como psicose, mania e depressão 
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e, com frequência, são até classificados erroneamente como portadores de 

esquizofrenia (Bramon; Sham, 2001; Weiser et al., 2001). 

Na Dinamarca, Laursen et al. (2009), ao estudarem uma coorte de 

dois milhões e meio de pessoas, detectaram alto índice de comorbidade 

entre esquizofrenia e transtorno bipolar, ou seja, alta probabilidade de uma 

pessoa ser diagnosticada como bipolar e, posteriormente, receber o 

diagnóstico de esquizofrenia; isso demonstra que a sobreposição de 

sintomas dos dois transtornos dificulta o diagnóstico categorial. 

Ao comparar características clínicas e sociais dos dois grupos, 

Pacheco et al. (2010) encontraram diferenças no estado civil, número de 

filhos e tendência a estar empregado. Essas medidas mostraram-se 

desfavoráveis para o grupo de pacientes com esquizofrenia, indicando pior 

ajustamento social. Para os autores, essa diferença aponta para a existência 

de dois transtornos psicóticos distintos. 

Recentemente, Kaymaz e Van Os (2009) mostraram que, enquanto a 

esquizofrenia estaria mais associada ao um prejuízo cognitivo, o transtorno 

bipolar estaria mais relacionado a uma desregulação afetiva. 

Kaymaz e Van Os (2009) discutem que, apesar de apresentarem 

diferenças em seu desenvolvimento, ambos os transtornos apresentam 

sinais de vulnerabilidade precoce e sintomas comuns; a prevalência dos 

tipos de sintomas é o que parece colocar os pacientes em um grupo ou 

outro. Os sintomas de TAB incluem sintomas de humor e sintomas negativos 

e cognitivos, mas a prevalência daqueles relacionados ao humor incide 
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sobre a de cognitivos e negativos. Essa situação é inversa nos pacientes 

com esquizofrenia. Os estudiosos acima citados sugerem que os transtornos 

psicóticos originam-se de áreas de risco que se sobrepõem parcialmente, 

uma mais relacionada ao neurodesenvolvimento, com prejuízo cognitivo, e a 

outra, mais associada à desregulação afetiva. 

 

1.1.2  Sintomas prodrômicos 

Correll et al. (2007) estudaram diferenças nos sintomas prodrômicos 

de esquizofrenia e TAB através de uma revisão dos estudos publicados. 

Constataram que apresentar ideias estranhas é mais característico do 

pródromo de esquizofrenia, e que aumento da energia, depressão e prejuízo 

na concentração são mais característicos do TAB. Ambos são 

caracterizados pela presença de isolamento social e prejuízo no rendimento 

escolar. 

Em um estudo prospectivo junto a uma coorte de homens inscritos no 

exército, Lonnqvist et al. (2009) observaram que a personalidade pré-

mórbida, denominada neuroticismo (tendência a experimentar estados 

afetivos negativos como medo, depressão, ansiedade) foi associada à 

presença de esquizofrenia no futuro, ao passo que a personalidade 

chamada de extrovertida (predisposição a ter muita energia, ser assertivo, 

otimista, ativo) foi associada ao transtorno bipolar no futuro. 

Rietschel et al. (2009) observaram que o ajustamento pré-mórbido de 

pacientes com TAB é melhor do que o de controles sem transtornos mentais. 

Esse mesmo grupo encontrou pior ajustamento para pacientes com 
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esquizofrenia, quando comparados aos controles, e demonstrou que ter 

ajustamento pré-mórbido pobre associou-se ao início precoce da doença e à 

presença de mais sintomas negativos na esquizofrenia (Schmael et al., 

2007). Já no transtorno bipolar, um ajustamento pré-mórbido pobre não se 

associou a características fenotípicas dos pacientes (Rietschel et al., 2009). 

Comparando os dois resultados, os autores sugerem que o ajustamento pré-

mórbido aponta para um aspecto mais de disparidade que de semelhança 

entre esquizofrenia e transtorno bipolar (Rietschel et al., 2009).  

Olvet et al. (2010) estudaram os sintomas prodrômicos em 

esquizofrenia e TAB, utilizando indivíduos com alto risco clínico para 

desenvolver psicose. Ao compararem aqueles que desenvolveram 

esquizofrenia aos que desenvolveram TAB, não encontraram diferenças 

entre as medidas clínicas e neurocognitivas utilizadas nesses estudos. Os 

grupos foram semelhantes em relação à presença e gravidade de sintomas 

positivos atenuados, funcionamento global e ao escore neurocognitivo 

global, indicando que os pródromos dos dois transtornos não foram 

distinguíveis no geral; porém, esse resultado pode ser secundário a erro tipo 

II, já que o grupo de bipolares era formado por oito pacientes e o de 

esquizofrenia, por vinte e quatro. Um achado interessante desse estudo foi 

que, apesar de não haver distinção quanto à presença de sintomas 

positivos, no geral, o grupo de bipolares relataram mais alterações 

perceptuais, enquanto no grupo de esquizofrenia os pacientes apresentaram 

mais comunicação desorganizada. 
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1.1.3  Déficits cognitivos 

Outro campo estudado tanto em esquizofrenia como em TAB são os 

déficits cognitivos encontrados em ambos os transtornos. Daban et al. 

(2006) fizeram uma meta-análise comparando os déficits cognitivos 

encontrados em cada transtorno. Concluíram que a maioria dos estudos 

mostra que o quociente de inteligência (QI) é maior nos pacientes com TAB 

do que naqueles com esquizofrenia. Isso ocorre tanto após a doença 

instalada quanto no período pré-mórbido. Mas a presença de sintomas 

psicóticos nos pacientes bipolares parece piorar seu desempenho nos testes 

de QI tanto no período da doença como no pré-mórbido. Esses autores 

encontraram também diferenças na memória verbal, tendo os pacientes com 

esquizofrenia os maiores prejuízos. Em relação às funções de atenção e 

executivas, as diferenças são menores e os dados, contraditórios. Concluiu-

se que os déficits cognitivos na esquizofrenia parecem surgir antes do início 

da psicose e continuar após; para os pacientes com TAB, os déficits 

aparecem após o primeiro episódio, indicando que há prejuízo no 

neurodesenvolvimento para os pacientes com esquizofrenia, o que, 

provavelmente, não acontece aos bipolares. 

Zannelli et al. (2010) demonstraram que déficits cognitivos já estão 

presentes no primeiro episódio de pacientes com esquizofrenia e não 

aparecem, ou são leves, nos pacientes com TAB. 

Apontando para essa mesma direção, Jabben et al. (2010) mostraram 

que, além dos déficits cognitivos serem mais severos nos pacientes com 
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esquizofrenia, alterações cognitivas estão presentes em seus familiares, 

mas não nos de pacientes com transtorno bipolar.   

Em meta-análise, Stefanopoulou et al. (2009) também encontraram QI 

mais baixo nos pacientes com esquizofrenia, quando comparado aos que 

possuem transtorno bipolar, tanto durante o transtorno como no período pré-

mórbido. Nas demais medidas, os dois grupos apresentaram prejuízos, 

sendo eles maiores para os pacientes com esquizofrenia. Os autores 

concluíram que ambos os grupos apresentam vários déficits cognitivos, 

principalmente na habilidade intelectual, velocidade de processamento da 

informação e na geração e inibição de resposta. As diferenças entre os 

diagnósticos parecem ser mais quantitativas que qualitativas, dado que pode 

ser utilizado como argumento a favor da existência de um continuum entre 

os dois transtornos. 

Krabbendam et al. (2005) encontraram pior QI, prejuízo na memória, 

linguagem e em função executiva nos pacientes com esquizofrenia. Esses 

déficits também são relatados no TAB, mas são mais brandos. 

Em estudo de coorte, Cannon et al. (2002) encontraram prejuízos 

cognitivos e motores em crianças que, posteriormente, desenvolveram 

esquizofrenia; esses déficits estavam ausentes naquelas que posteriormente 

desenvolveram TAB. Muitas vezes, as crianças que desenvolvem TAB mais 

tarde possuem QI maior que a média populacional. Esse fato pode ser 

constatado ao se comparar o desempenho escolar: as crianças com pior 

desempenho têm mais chances de desenvolver esquizofrenia, enquanto 
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aquelas com melhor desempenho escolar, mais chances de desenvolver 

TAB no futuro (MacCabe et al., 2008).  

 

1.1.4  Estudos de neuroimagem 

A hipótese de que o prejuízo, durante o neurodesenvolvimento, é 

mais importante na esquizofrenia também se evidencia pelas diferenças 

presentes nos estudos de neuroimagem. Na esquizofrenia, há redução 

global do volume cerebral, o que ocorre de forma menos intensa no TAB 

(Arnone et al., 2009). Há alargamento dos ventrículos laterais em ambos, 

mas em menor intensidade nos pacientes bipolares (Arnone et al., 2009). 

Enquanto alterações de volume de substância cinzenta são mais extensas 

na esquizofrenia, afetando diversas regiões como estruturas límbicas 

(amígdala, hipocampo, tálamo), paralímbicas (cíngulo anterior, insula) e 

estruturas neocorticais (córtex dorsolateral pré-frontal e temporal), as que 

ocorrem nos pacientes com TAB são mais restritas e afetam as regiões 

paralímbicas, que participam da regulação emocional (Ellisson-Wright et al., 

2010). 

Em estudo recente, Rimol et .al. (2010) encontraram padrão 

semelhante de anormalidades, na esquizofrenia e no TAB, nas regiões 

subcorticais e em regiões corticais, quando estudado apenas o TAB tipo 1. 

Alterações no córtex do lobo frontal e na junção têmporo-parietal foram 

comuns aos dois transtornos. Na esquizofrenia, outras regiões corticais 

também apresentavam alterações, caracterizando uma alteração cortical 

mais generalizada. Os autores concluem que esses achados são 
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consistentes com uma patofisiologia comum para as duas condições em 

relação às estruturas subcorticais e apenas parcialmente comum em relação 

às alterações corticais. 

Outra questão diz respeito a alterações da substância cinzenta já no 

primeiro surto na esquizofrenia, o que parece não ocorrer com pacientes 

com TAB. Por exemplo, a redução no hipocampo já aparece no primeiro 

surto da esquizofrenia, principalmente nos pacientes que tiveram 

complicações obstétricas (Vita et al., 2009; Demjaha et al., 2012). 

 

1.1.5  Estudos genéticos 

Estudos genéticos familiares e moleculares também contribuem para 

a discussão do quanto a esquizofrenia e o TAB compartilham de etiologia 

comum. 

Estudos com familiares de primeiro grau na esquizofrenia e no TAB 

mostram que há uma forte presença da herança genética nas duas 

condições. A chance de um familiar desenvolver o transtorno é bem maior 

que a da população geral; estudos com gêmeos monozigóticos e dizigóticos 

mostram que há maior concordância entre gêmeos monozigóticos (cerca de 

50%) do que dizigóticos (12-16%) (Ivleva et al., 2010).  

Em estudo com gêmeos monozigóticos, Cardno et al. (2002) 

observaram que irmãos de indivíduos com esquizofrenia tinham risco 

aumentado tanto para esquizofrenia (40,8%) como para mania (8,2%); já 

irmãos de pacientes com mania tinham risco de desenvolver mania (36,4%) 
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e esquizofrenia (13,6%); irmãos gêmeos de pacientes com transtorno 

esquizoafetivo tiveram riscos idênticos (26,1%) de apresentar mania e 

esquizofrenia. 

Pacientes com esquizofrenia apresentam risco aumentado de ter 

parentes de primeiro grau com esquizofrenia e, em menor grau, com TAB. 

Pacientes com TAB também correm maior risco de ter parentes de primeiro 

grau com esquizofrenia, além de TAB. Dessa maneira, acredita-se estarem 

os dois transtornos compartilhando causas genéticas comuns (Lichtenstein 

et al., 2009). 

Há estudos de ligação que identificaram alguns loci comuns na 

esquizofrenia e no TAB, incluindo 1q32, 10p11-15,13q22, 18p11 e 22q11-13 

(Badner; Gerson, 2002; Baron, 2001; Berretini, 2000; Bramon; Sham, 2001). 

Ivleva et al. (2010) lançaram a hipótese de que as psicoses podem 

ser entendidas como fenótipos clínicos com etiologia genética parcialmente 

compartilhada. Genes interagem com fatores ambientais e determinam a 

vulnerabilidade para psicose. Dependendo de influência genética adicional e 

de outros fatores ambientais, a psicose pode coexistir com outros fenótipos 

clínicos como, por exemplo, sintomas de humor ou disfunção cognitiva.  

Em revisão recente, Lee et al. (2012) constataram que as variações 

no número de cópias dos genes (number copy variations) ocorrem com 

maior frequência e extensão na esquizofrenia do que no TAB. 

Em síntese, os estudos revisados nos subitens acima sugerem que 

existem dados apontando para uma vulnerabilidade comum como, por 
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exemplo, presença de sintomas clínicos similares (Bramon; Sham, 2001; 

Weiser et al., 2001) e diferenças cognitivas, mais quantitativas que 

qualitativas (Stefanopoulou et al., 2009); do ponto de vista genético, as 

famílias afetadas por esquizofrenia são também afetadas por TAB e vice-

versa (Cardno et al., 2002; Lichtenstein et al., 2009). Mas há indicações de 

que os dois transtornos, apesar dessa vulnerabilidade comum, permanecem 

como entidades distintas, pois apresentam: maior propensão para alterações 

do neurodesenvolvimento na esquizofrenia e para desregulação afetiva, no 

TAB (Murray et al., 2004; van Os; Kaymaz, 2009; Demjaha et al., 2012); pior 

ajustamento social, na esquizofrenia (Pacheco et al., 2010); diferenças nas 

características prodrômicas (Correl et al., 2007; Lonqvist et al., 2009); 

diferentes achados de neuroimagem (Arnone et al., 2009; Elisson-Wright et 

al., 2010); fatores genéticos adicionais, na esquizofrenia (excesso de “copy 

number variations”, por exemplo), que parecem estar associados a prejuízos 

no neurodesenvolvimento (Demjaha et al., 2012). 

Os dados revisados indicam, também, o quanto essa discussão ainda 

permanece aberta e com pontos indefinidos. Assim sendo, é de importância 

fundamental a continuidade de estudos de avaliação das semelhanças e 

diferenças entre esquizofrenia e TAB sob outros ângulos de investigação, a 

fim de avançar nesse campo de pesquisa e esclarecer questões ainda em 

aberto, e assim contribuir para fortalecer ou refutar as diferentes teorias até 

hoje propostas, bem como permitir que novos modelos explicativos sejam 

formulados.  
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O gráfico a seguir, retirado do artigo de Demjaha et al., 2012, aponta, 

de maneira esquemática, os diferentes fatores associados ao aparecimento 

da esquizofrenia e do transtorno afetivo bipolar: os específicos de cada um e 

os compartilhados pelos dois transtornos. 
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1.2 Estudos com indivíduos em risco para transtornos mentais 

graves: conceituação  

 

Existem alguns tipos de estudos denominados “estudos com 

população em risco para psicose”. Neste item serão descritas metodologias 

comumente empregadas nesses estudos de alto risco, relevantes para o 

entendimento da presente tese. 

Os primeiros estudos realizados avaliaram indivíduos que possuíam 

risco genético para desenvolver determinado transtorno psicótico pelo fato 

de terem parente de primeiro grau com o transtorno mental em questão. 

Esses indivíduos, vulneráveis do ponto de vista genético, são chamados de 

“indivíduos em risco ou de alto risco”, como se pode constatar no estudo 

apresentado na presente tese, que trata de crianças em risco (por terem 

mãe afetada pelo transtorno) para o desenvolvimento de esquizofrenia ou 

transtorno bipolar. 

Outros estudos classificaram como população em risco aquela que 

apresenta características clínicas relacionadas ao próprio transtorno. São 

chamados de “estudos de alto risco clínico”. Por exemplo: indivíduos com 

quadro de sintomas positivos atenuados, característicos da esquizofrenia, ou 

com deterioração cognitiva recente, correm maior risco, do que a população 

geral, de desenvolver quadro psicótico, sendo classificados, portanto, como 

indivíduos em alto risco. 

Um aperfeiçoamento dessa classificação de risco clínico foi realizado 

ao se utilizar o critério clínico em conjunto a outros fatores associados ao 
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risco de psicose (como o risco genético). Se, por exemplo, o indivíduo com 

risco genético para transtorno psicótico começar a apresentar deterioração 

cognitiva, ele será classificado como em ultra-alto risco (ultra high risk) para 

psicose. Ultra-alto risco é o termo mais utilizado, mas, atualmente, também 

são utilizados, para esse mesmo grupo, os termos ”estado de alto risco 

clínico para psicose”, “estado mental de risco” (at risk mental state) e 

“pródromo”.  

Dessa forma, o termo “ultra-alto risco” foi criado para tentar identificar, 

com maior especificidade, grupo de pessoas que podem desenvolver um 

quadro psicótico. Foram combinados vários fatores de risco associados ao 

aparecimento de psicose: idade (adolescente e adulto jovem), fatores de 

risco clínicos (declínio funcional e sintomas prodrômicos) e risco genético 

(Yung; Nelson, 2013; Fusar-Poli et al., 2013). 

Os critérios utilizados para se classificar o indivíduo como de ultra- 

alto risco para psicose baseiam-se nos seguintes fatores: ter entre quatorze 

e trinta anos e possuir um ou mais dos seguintes quadros (Yung; Nelson, 

2013; Fusar-Poli et al., 2013): 

1) Sintomas psicóticos atenuados: presença de sintomas psicóticos 

atenuados no último ano (como ideias de autorreferência, 

alterações da percepção, ideação paranoide, discurso peculiar). 

2) Sintomas psicóticos breves/intermitentes: experimentar episódios 

de psicose franca, com duração menor que uma semana, e com 

remissão espontânea do quadro. 
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3)  Vulnerabilidade e deterioração funcional: indivíduo que possui 

familiar de primeiro grau com psicose, ou tem transtorno de 

personalidade esquizotípica, e que apresentou deterioração do 

funcionamento ou funcionamento cronicamente baixo no último 

ano. 

 

 

1.3  Estudos de indivíduos com vulnerabilidade genética para 

esquizofrenia 

 

Estudar crianças com risco genético para esquizofrenia tem se 

mostrado útil para identificação de sinais e sintomas que precocemente 

indicam vulnerabilidade para o desenvolvimento da doença (Niemi, 2003). 

Existem muitos estudos realizados com essa população, e suas 

metodologias e objetivos são muito diversos, o que revela o grande interesse 

despertado nos pesquisadores em relação ao estudo de sinais precoces em 

indivíduos em risco para a doença, proporcionando, assim, o 

aprofundamento na compreensão de sua etiologia e fisiopatologia. 

Nos próximos subitens, serão discutidos, separadamente, aspectos 

relativos a estudos com indivíduos em risco genético para esquizofrenia em 

relação a desenvolvimento motor e neurológico, funcionamento cognitivo, 

competência social, sintomas psiquiátricos e interação entre fatores 

genéticos e ambientais. Não serão abordados os aspectos relacionados ao 

denominado “grupo de ultra-alto risco”, pois o desenho do estudo aqui 
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apresentado aproxima-se apenas dos estudos com indivíduos em risco 

genético para psicose. 

 

1.3.1  Desenvolvimento motor e neurológico 

Alguns estudos associam a disfunção neuromotora precoce ao 

desenvolvimento da esquizofrenia (Bergman et al., 1997).  

Fish et al. (1992) investigaram a hipótese de um retardo do 

desenvolvimento motor e visuomotor, juntamente com atraso no crescimento 

ósseo, predizerem o desenvolvimento da esquizofrenia. Encontraram sinais 

de atraso no desenvolvimento motor e neurológico em todos os indivíduos 

de alto risco que desenvolveram esquizofrenia ou um transtorno do seu 

espectro. 

Em estudo sueco, realizado com população de alto risco, foram 

encontrados mais desvios neurológicos em crianças do grupo de alto risco, 

já no terceiro dia de vida, do que do grupo-controle (Blennow; McNeil, 1991).  

Marcus et al. (1993) observaram prejuízo no desenvolvimento 

neuropsicomotor em 44% dos filhos de pacientes com esquizofrenia, em 

24% dos filhos de pais com outros transtornos mentais e somente em 15% 

de filhos de pais sem transtornos mentais.  

Hans et al. (1999) constataram que o desempenho neuromotor pobre 

em crianças do grupo de alto risco ocorre, principalmente, com os filhos do 

sexo masculino: 73% por cento deles tiveram desempenho ruim e apenas 

15% das meninas apresentaram desempenho prejudicado.  
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Em estudo realizado em Nova Iorque, observou-se que problemas 

neuromotores na infância, em população em risco para esquizofrenia, foram 

preditores de afeto embotado durante a adolescência, e esses problemas 

identificaram 75% dos que desenvolveram psicoses do espectro da 

esquizofrenia na idade adulta (Erlenmeyer-Kimling, 2000; Erlenmeyer-

Kimling et al., 2000). 

 

1.3.2 Funcionamento cognitivo 

Yoshida et al. (1999) encontraram risco aumentado para o 

desenvolvimento cognitivo prejudicado em filhos de mulheres com 

esquizofrenia. As crianças que desenvolveram esquizofrenia posteriormente 

tendem a ter pior desempenho escolar do que seus pares, além de um 

quociente de inteligência (QI) menor (Jones et al., 1994).  

Outros estudos confirmaram QI menor entre crianças com alto risco 

para desenvolver esquizofrenia (Goodman, 1987; Byrne et al., 1999), porém 

alguns não confirmaram esse achado (Sameroff et al., 1987). 

O estudo conduzido por Sameroff et al. (1993) observou que o baixo 

nível socioeconômico e a gravidade do transtorno mental materno foram 

preditores mais fortes de presença de baixo QI em seus filhos do que o tipo 

de transtorno mental materno. 

Henriksson e McNeil (2004) avaliaram os primeiros quatro anos de 

vida de filhos de mulheres com esquizofrenia e observaram que essas 
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crianças tinham atraso no início do andar, disfunção visual, transtornos de 

aprendizado e enurese. 

Em estudo conduzido por Erlenmeyer-Kimling e Cornblatt (1992), as 

crianças com alto risco para esquizofrenia apresentaram pior pontuação em 

medidas para avaliar atenção. O déficit de atenção na infância foi 

encontrado em 58% das crianças do grupo de alto risco que desenvolveram 

esquizofrenia na idade adulta. Um estudo realizado em Israel também 

mostrou associação da presença de déficit de atenção na infância à 

presença de esquizofrenia na idade adulta (Mirsky et al., 1995).  

Outros estudos mostram alterações cognitivas em crianças em risco 

para esquizofrenia, como presença de transtornos do pensamento (Ott et al., 

2002), baixo desempenho em matemática, função executiva, memória e 

capacidade de aprendizagem prejudicada (Byrne et al., 1999).  

 

1.3.3  Competência social 

O prejuízo na competência social encontrado em crianças e 

adolescentes com risco genético para esquizofrenia é visto como um sinal 

de vulnerabilidade para esquizofrenia, como mostram os estudos descritos 

abaixo.  

Hans et al. (2000) compararam filhos adolescentes de pais com 

esquizofrenia àqueles de pais sem transtornos mentais e com outros 

transtornos mentais, com o intuito de avaliarem o ajustamento social desses 

jovens. Observaram que os filhos de pais com esquizofrenia apresentaram 
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mais problemas sociais como imaturidade, dificuldade de interagir com os 

pares e de estabelecer relacionamentos, sobretudo heterossexuais. Não 

encontraram relação entre o prejuízo na competência social e a presença de 

alterações comportamentais; consideraram que, mesmo em crianças sem 

alterações comportamentais, sua competência apresentou-se prejudicada. 

Em estudo com crianças de até quatro anos, filhos de pacientes com 

esquizofrenia, a presença da competência social pobre foi um dos principais 

achados. A falta de amigos e a pobre competência interpessoal afetaram 

21% das crianças; 33% apresentaram algum problema de comportamento. 

Os controles, por sua vez, apresentaram 3% e 6%, respectivamente, dessas 

mesmas dificuldades (Henriksson; McNeil, 2004). 

 

1.3.4  Sintomas psiquiátricos 

Weintraub (1987) descreveu, em estudo prospectivo, que as crianças 

de pais portadores de esquizofrenia apresentaram prejuízos sociais, 

cognitivos e da atenção. Após três anos de seguimento, 22,8% delas 

apresentaram algum tipo de transtorno mental, quando comparadas a 9,6% 

do grupo-controle. 

Para investigar se pacientes que desenvolvem esquizofrenia 

apresentam sintomas desde a infância, Rossi et al. (2000) realizaram estudo 

retrospectivo de avaliação de comportamentos da infância e adolescência de 

pacientes com diagnóstico de esquizofrenia na idade adulta. Encontraram 

maior prevalência de problemas comportamentais nesses pacientes em 
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relação aos do grupo-controle, formado por seus irmãos saudáveis. Os 

pacientes com esquizofrenia foram divididos em dois grupos: o que 

apresentava escore baixo de problemas do comportamento no início da 

infância, com aumento gradual desse escore, e aquele que já apresentava 

escores altos no início da infância, mantidos ao longo do tempo. O primeiro 

grupo apresentou problemas do pensamento e agressividade, enquanto o 

segundo apresentou mais sintomas de retraimento, ansiedade e depressão. 

Mc Neil et al. (2003) estudaram crianças de seis anos, filhos de 

pacientes com história de psicose, em relação a alterações neurológicas e 

transtornos mentais. Encontraram alterações neurológicas em 30% dos 

filhos de pacientes, número muito maior que do grupo-controle. Compararam 

as crianças do grupo de alto risco, com alterações neurológicas, àquelas que 

não as possuíam e perceberam que a prevalência de transtornos mentais, 

principalmente enurese e transtornos de linguagem, era maior nas crianças 

com alterações neurológicas. 

Ao analisar, por trinta anos, dados de um seguimento de filhos de 

pacientes com esquizofrenia, Cannon e Mednick (1993) constataram que a 

presença de risco genético para esquizofrenia, complicações durante o parto 

e resposta reduzida do sistema nervoso autônomo foram preditores da 

presença de esquizofrenia, com predominância de sintomas negativos, início 

precoce da doença e alargamento ventricular em exames de neuroimagem 

no adulto. Para os que desenvolveram esquizofrenia, com predomínio de 

sintomas positivos, e com início mais tardio, os autores encontraram, como 

preditores, a desorganização precoce do ambiente familiar e resposta 
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aumentada do sistema nervoso autônomo. Os adolescentes que 

desenvolveram esquizofrenia, com presença de sintomas negativos, 

apresentavam, durante a adolescência, passividade, falta de 

espontaneidade e de resposta social e isolamento. Por sua vez, os pacientes 

com predomínio de sintomas positivos apresentavam irritabilidade, falta de 

concentração e comportamento agressivo durante a adolescência. Os 

autores apontam para a possibilidade de que os dois tipos de esquizofrenia 

descritos sejam processos diferentes, e já com diferenças nos sintomas pré-

mórbidos durante a adolescência, com continuidade na idade adulta. 

Em estudo realizado na Dinamarca, Parnas et al. (1993) verificaram a 

porcentagem de diagnóstico psiquiátrico em filhos de mulheres com 

esquizofrenia, quando comparados a um grupo-controle: 16,2% dos filhos 

das mulheres com a doença apresentaram esquizofrenia; 4,6%, outras 

psicoses não afetivas e não orgânicas; 21,3% apresentaram transtorno de 

personalidade do cluster A, significativamente mais frequente do que no 

grupo-controle (1,9%, 0,9% e 5,0%, respectivamente). Então, 43% dos filhos 

de mães com esquizofrenia receberam, ao longo da vida, um diagnóstico do 

espectro da esquizofrenia.  

Ao investigarem a prole de mulheres com esquizofrenia, outros 

estudos mostram que de 10 a 15 % dessas crianças desenvolvem 

esquizofrenia e 50%, outros transtornos psiquiátricos (Miller, 1997).  



Introdução  
  
 

25

1.3.5  Interação da vulnerabilidade genética para esquizofrenia com o 

ambiente 

Em estudo realizado com filhos adotivos, comparou-se o grupo que 

possuía pais biológicos com esquizofrenia àqueles do grupo-controle, com 

pais biológicos sem transtornos mentais. Também foi comparado o grau de 

desvios de comunicação entre os pais adotivos. Foi observada maior 

prevalência de transtornos de pensamento nos filhos de pais biológicos com 

esquizofrenia e, ao mesmo tempo, naqueles que possuíam pais adotivos 

com mais desvios de comunicação. Constatou-se, desse modo, a 

importância da interação do risco genético com fatores ambientais 

(Wahlberg et al., 1997). Esse mesmo estudo apontou que, tanto no grupo de 

filhos de pais biológicos com esquizofrenia como no grupo-controle, quanto 

maior a taxa de psicopatologia grave houver nas famílias adotivas, maior a 

presença de psicopatologia nos filhos adotivos. Para filhos de pais biológicos 

com esquizofrenia, o fato de ter pais adotivos com psicopatologia grave se 

associa a maior proporção de problemas quando é feita a comparação com 

o grupo-controle. Assim, os autores também apontam para a hipótese de a 

vulnerabilidade genética interagir com o ambiente onde a criança é criada 

(Tienari et al., 1985; Tienari et al., 2000).  

Segundo Cannon e Mednick (1993), em estudo realizado na 

Dinamarca, o nível ou a qualidade de estresse, associado à falta dos pais e 

à criação em uma instituição, resulta em maior propensão para o 

desenvolvimento da esquizofrenia em crianças com risco genético para a 

doença. Esse estudo realça, outrossim, a importância da predisposição 
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genética e dos fatores ambientais que, ao interagirem entre si, tornam as 

crianças mais ou menos vulneráveis ao desenvolvimento da esquizofrenia. 

Estudos publicados recentemente também apontam para a ocorrência 

de interação entre predisposição genética e fatores ambientais como 

atuantes no risco para o desenvolvimento de esquizofrenia. Suvisaari et al. 

(2013) encontraram a mesma frequência de intercorrências na gestação e 

parto de mulheres com esquizofrenia e filhos de controles sem transtornos 

mentais. Mas o efeito das complicações obstétricas foi diferente nos dois 

grupos, sendo que apenas no grupo de filhos de mulheres com esquizofrenia 

a ocorrência dessas complicações fez aumentar o risco de as crianças 

desenvolverem transtornos do espectro da esquizofrenia no futuro.  

Seguindo a mesma linha, Forsyth et al. (2012) constataram que a 

presença de baixo peso no nascimento foi fator preditor de pior desempenho 

escolar tanto acadêmico como em atividades de educação física, em 

crianças com risco para esquizofrenia, pelo fato de serem filhas de pais 

portadores de esquizofrenia; entretanto, o mesmo não ocorreu com as 

crianças sem risco genético para esquizofrenia. A frequência de baixo peso, 

ao nascer, foi similar nos dois grupos, mas o impacto dessa ocorrência foi 

mais significativo para as crianças em risco para esquizofrenia do que para 

as que não possuíam esse risco. 

Em síntese, os estudos revisados neste item indicam que os 

indivíduos com vulnerabilidade genética para esquizofrenia apresentam, 

precocemente, problemas na disfunção neuromotora (Bergman et al.,1997; 

Erlenmeyer-Kimling et al., 2000) assim como prejuízo no funcionamento 
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cognitivo (Byrne et al., 1999; Henriksson; McNeil, 2004) e na atenção 

(Erlenmeyer-Kimling; Cornblatt, 1992). Apresentam, inclusive, prejuízo na 

competência social (Hans et al., 2000), problemas comportamentais 

constatados na infância (Rossi et al., 2000), maior probabilidade de 

apresentar esquizofrenia do que a população geral, além de outros 

transtornos mentais (Parnas et al., 1993).  

Esses estudos demonstram que indivíduos em risco para 

esquizofrenia já manifestam, precocemente, alterações que podem fazer 

parte do desenvolvimento da doença.  

 

 

1.4 Estudos de indivíduos com vulnerabilidade genética para o 

transtorno afetivo bipolar (TAB) 

 

Os estudos com indivíduos em risco para transtorno bipolar ainda 

aparecem em menor número, na literatura, se comparados a estudos sobre 

indivíduos em risco para esquizofrenia, apresentando metodologia e 

objetivos mais uniformes. A maioria dos estudos trata de alterações 

comportamentais e presença de diagnóstico na população em risco para 

TAB. Por isso, a revisão da literatura não foi estruturada da mesma forma 

que a de estudos de crianças em risco para esquizofrenia, que foi 

organizada em tópicos.  

Em 1989, Grigoroiu-Serbanescu et al. observaram que filhos de 

bipolares com alterações psicopatológicas apresentavam menos 
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estabilidade emocional, menor tolerância à frustração, mais ansiedade e 

superficialidade nos relacionamentos na escola do que aqueles que não 

apresentavam psicopatologia.  

Lapalme et al. (1997) realizou uma meta-análise em que foram 

incluídos todos os estudos publicados que contivessem avaliações de filhos 

de pacientes portadores de TAB, incluindo estudos com entrevistas clínicas 

semiestruturadas a que os pais haviam sido submetidos, e baseadas em 

critérios diagnósticos do DSM. Ao todo, novecentos e setenta e três sujeitos 

foram incluídos nas análises, sendo que 52% dos filhos de pais com TAB 

preencheram critérios para alguma doença mental, e 29% dos filhos de pais 

dos grupos-controle, algum diagnóstico. Dessa forma, os filhos de pais 

bipolares possuem duas vezes e meia vezes mais chance de desenvolver 

uma doença mental do que filhos de pais sem transtorno mental. 

Seiscentas e quatorze crianças foram avaliadas quanto à existência 

de algum transtorno afetivo: 26,5% das que possuíam um dos pais sofrendo 

de TAB preencheram critérios, enquanto apenas 8,3% das crianças, filhos 

de pais sem transtorno mental, ou sem doença mental grave, chegaram a 

preenchê-los. O Risco Relativo Estimado indica que crianças, filhos de pais 

com TAB são quatro vezes mais suscetíveis de desenvolver um transtorno 

afetivo do que crianças de pais sem nenhum transtorno mental ou sem 

doenças mentais maiores. Setecentas e noventa e cinco crianças foram 

examinadas em relação à presença de TAB: 5,4% dos filhos de bipolares 

fecharam critérios, sendo que nenhum filho de pais do grupo-controle 

recebeu esse diagnóstico. Entre trezentas e cinquenta crianças avaliadas 
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quanto ao diagnóstico de depressão maior, o risco foi similar entre filhos de 

pais com TAB e filhos de pais sem doença mental (Lapalme et al.,1997).  

Em outra revisão da literatura, DelBello e Geller (2001) verificaram 

que as taxas de transtorno de humor em filhos jovens de pais bipolares 

variaram de 5 a 67%, quando comparadas a taxas de 0 a 38% entre filhos 

de pais saudáveis. As taxas de transtorno mental, que não o de humor, 

variaram de 5 a 52% em filhos de bipolares e de 0 a 25% em filhos de pais 

saudáveis. As taxas de transtornos de humor e de outros transtornos 

mentais estavam aumentadas nos filhos de bipolares em todos os estudos 

que incluíam grupo-controle de filhos de pais saudáveis.  

Utilizando o Children Behavior Checklist (CBCL), o Teacher’s Report 

Form (TRF), o Youth Self Report do CBCL (YSR) e o Kiddie Schedule of 

Affective Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime Version (K-

SADS-PL), Wals et al. (2001) avaliaram cento e quarenta filhos de oitenta e 

seis pais bipolares com faixa etária variando de doze a vinte e um anos de 

idade. Demonstraram, através dessa avaliação, que a prevalência de 

transtornos mentais, presentes no momento da entrevista, em filhos de pais 

bipolares, segundo o DSM-IV, foi de 29%, ao passo que a de transtornos 

mentais, ao longo da vida, segundo o DSM-IV, foi de 44%. Ao comparar os 

sujeitos do estudo aos dados obtidos de uma amostra normativa da 

população holandesa, o risco para problemas afetivos estava discretamente 

elevado. De maneira geral, foram encontradas prevalências de diagnóstico 

atual, e ao longo da vida, muito semelhantes às encontradas na população 

geral, e menores do que as encontradas em prévios estudos. Discute-se o 
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fato de que essa diferença pode ser devida a um possível viés de seleção, 

pois os pacientes provenientes da Associação de Portadores e Parentes de 

Transtorno Bipolar constituem cerca de dois terços da amostra e podem ser 

pacientes mais preservados, com um melhor funcionamento do que a 

maioria dos pacientes provenientes de hospitais ou ambulatórios.  

Os jovens avaliados no estudo de Wals et al. foram reavaliados por 

Reichart et al. (2004) quatorze meses após a primeira avaliação. Com a 

utilização dos mesmos instrumentos, centro e trinta e dois adolescentes 

foram incluídos, e a faixa etária agora variou de treze a vinte e três anos. 

Sessenta e cinco adolescentes (49%) preencheram critérios para qualquer 

transtorno psiquiátrico, ao longo da vida, e quarenta e três (33%), para 

qualquer transtorno de humor nesse mesmo período, sendo que cinco (4%) 

tiveram o diagnóstico de TAB. Dos adolescentes com algum diagnóstico 

psiquiátrico, ao longo da vida, 66% apresentavam um transtorno de humor. 

A incidência de qualquer diagnóstico foi de 5% e a de algum transtorno de 

humor, de 6%, nos quatorze meses de intervalo entre a primeira e a 

segunda avaliação. Os autores citaram, nas conclusões, que a única escala 

do CBCL, estatisticamente diferente, entre o referido pelos pais das crianças 

bipolares e a população holandesa, foi a escala de ansiedade/depressão. 

Os jovens avaliados por Wals et al. foram reavaliados cinco anos 

após a primeira avaliação com o Structured Clinical Interview for DSM-IV 

Axis I disorders (SCID I). Dessa etapa, participaram sessenta mulheres e 

sessenta e nove homens, com média de idade de 20,8 anos, e desvio 

padrão (DP) de 2,7. Foi verificado um aumento da prevalência de TAB, ao 
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longo da vida, de 3% para 10%. A prevalência de transtornos de humor, em 

toda a vida, passou a 40%, e a de qualquer diagnóstico alcançou 59%. 

Todos os sujeitos com TAB, menos um, iniciaram com um quadro de 

depressão unipolar, em uma média de 4,9 anos antes do primeiro episódio 

(hipo) maníaco (Hillegers et al., 2005).  

Essa coorte holandesa foi reavaliada após doze anos, quando foi 

observado que 72% dos filhos de pais com TAB desenvolveram algum 

diagnóstico psiquiátrico pelo DSM-IV, ao longo da vida; 54% desenvolveram 

um transtorno de humor e 13%, um transtorno do espectro bipolar; 3% 

evoluíram com TAB tipo 1. Esse quadro demonstra que filhos de pais com 

TAB possuem alto risco de desenvolver transtornos de humor graves e 

recorrentes, mas não necessariamente TAB tipo 1 (Mesman et al., 2013).   

Chang et al. (2000) avaliaram sessenta pessoas, provenientes de 

trinta e oito diferentes famílias, com faixa etária entre seis e dezoito anos, 

filhos biológicos de, pelo menos, um dos pais com TAB tipo I ou II. 

Verificaram que 55% dos filhos de bipolares apresentavam algum transtorno 

psiquiátrico; 28% possuíam Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH); 15%, depressão ou distimia; 15% apresentavam TAB 

ou ciclotimia; 10%, Transtorno de Oposição e Desafio (TOD); 3%, Transtorno 

Obsessivo Compulsivo (TOC); 3%, Transtorno de Tiques; 5% possuíam 

outros transtornos de ansiedade. O GAF médio das crianças foi de 76,0 ± 

12,0. Das crianças com TAB, 88% apresentavam TDAH comórbido. Ambos 

os diagnósticos, de TDAH e TAB, eram mais frequentemente diagnosticados 

em meninos. A presença de diagnósticos de TOD e TAB nos filhos foi 
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associada a uma idade de início da doença mais precoce dos pais, quando 

comparada à ausência de diagnósticos de eixo I nos filhos. 

Segundo estudo realizado por Petresco et al. (2009), filhos de mães 

bipolares têm duas vezes mais chance de apresentar algum transtorno 

mental, assim como cerca de três vezes mais chance de desenvolver um 

transtorno de ansiedade ao longo da vida, quando comparados a filhos de 

mães sem transtornos mentais. 

Em estudo recente, Birmaher et al. (2009) estudaram trezentos e 

oitenta e oito filhos de pais com TAB e duzentos e cinquenta e um filhos de 

pais sem TAB. Encontraram maior risco (OR= 13,4 IC de 95% 2,9-61,9) para 

transtornos do espectro bipolar, presença de algum transtorno do humor 

(OR= 5,2; IC de 95% 2,3-11,4), assim como para transtornos de ansiedade 

(OR= 2,3; IC de 95% 1,3-4) em filhos de pais com TAB, quando comparados 

aos controles. Nas famílias em que ambos os pais apresentavam TAB, o 

risco para o transtorno bipolar foi maior (OR= 3,6; IC de 95% 1,1-12,2) do 

que nas famílias com um dos pais afetados. Chegou-se à conclusão que os 

filhos de pais com TAB correm alto risco de desenvolver transtornos mentais, 

especialmente TAB de início precoce.  

Em outro estudo com crianças em risco para TAB, Nurnberger et al. 

(2011) encontraram 23,4% de prevalência de transtornos afetivos, ao longo 

da vida, para filhos de pais com TAB e 4,4%, para filhos de pais sem 

transtornos mentais. As crianças em risco para TAB que desenvolveram um 

transtorno afetivo no futuro apresentaram mais diagnósticos de ansiedade e 

de transtornos externalizantes do que as que não desenvolveram transtornos 
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afetivos. Conclui-se que a presença de ansiedade e de transtornos 

externalizantes na população em risco genético para TAB aponta para risco 

posterior para desenvolvimento de um transtorno afetivo.  

Duffy et al. (2010), ao acompanharem, prospectivamente, crianças em 

risco para TAB observaram que aquelas que desenvolvem um transtorno de 

humor maior, apresentam queixas de ansiedade e problemas com o sono na 

infância, sintomas depressivos menores na época da puberdade, episódios 

depressivos recorrentes no meio da adolescência e episódio de mania, ou 

hipomania, no final da adolescência e início da idade adulta. 

Ao analisar mais profundamente a relação dos transtornos de 

ansiedade, com a presença de transtornos de humor, em jovens em risco 

para TAB, Duffy et al. (2013) encontraram maior prevalência de transtornos 

de ansiedade em crianças e adolescentes em risco para TAB relativamente a 

crianças sem risco para patologias psiquiátricas (23,4% x 10,4%), sendo que, 

entre os transtornos de ansiedade, os mais frequentes foram o transtorno de 

ansiedade generalizada e a fobia social. A idade inicial dos transtornos de 

ansiedade, para o grupo de risco, foi menor do que para o de controle (em 

média 9,79 anos x 14, 84 anos). O transtorno de ansiedade foi preditor da 

existência de um transtorno de humor no futuro. Além disso, a história 

familiar de transtorno de ansiedade não foi preditor de presença de 

ansiedade na população em risco para TAB. Com esses dados, os autores 

discutem que talvez a ansiedade na população em risco genético para TAB 

seja um indicador não específico de vulnerabilidade do sistema nervoso 
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central. Assim, as crianças em risco para TAB, com transtornos de 

ansiedade, são, provavelmente, candidatas a programas de prevenção. 

Alguns estudos com crianças em risco para TAB têm abordado seu 

temperamento, na tentativa de encontrar marcadores de vulnerabilidade para 

TAB. 

Um estudo de Chang et al. (2003) avaliou o temperamento de 

sessenta e cinco filhos, com idade entre seis e dezoito anos, com, no 

mínimo, um dos pais biológicos portador de TAB I ou II. Ficou registrado que 

a diminuição da capacidade de adaptar-se a novas situações, de realizar 

muitas atividades, apresentar humor triste e ter dificuldade de manter-se nas 

tarefas podem ser fatores de risco pré-mórbidos para uma variedade de 

psicopatologias, nessas crianças. 

Farchione et al. (2007), em estudo com trezentas crianças, filhos de 

pais com TAB, perceberam que aquelas em risco para TAB, comparadas a 

um grupo-controle, apresentaram significativamente maiores índices de 

hostilidade e de irritabilidade do que as pertencentes ao grupo-controle. Os 

autores sugerem que esses possam ser marcadores de vulnerabilidade para 

TAB, mas estudos de seguimento são necessários. 

Duffy et al. (2007) avaliaram o temperamento de crianças e 

adolescentes, filhos de pais com TAB, utilizando as quatro dimensões (sub-

escalas) da escala de temperamento Early Adolescent Temperament Scale. 

São elas: emocional (emotionality), atividade, sociabilidade e timidez. Os 

jovens do grupo em risco para TAB que apresentaram algum diagnóstico 
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psiquiátrico tiveram maior pontuação na dimensão emocional, o que significa 

ter predisposição de apresentar-se facilmente angustiado, aflito ou 

preocupado. A pontuação alta nessa sub-escala foi associada ao risco do 

surgimento de algum transtorno mental, além de qualquer transtorno de 

humor. Mas não foi possível determinar, através desse estudo, se essa 

característica seria um precursor, um marcador de vulnerabilidade para 

crianças em risco para TAB, ou se já caracteriza manifestação precoce do 

próprio transtorno.  

Em síntese, os estudos revisados neste item indicam que os 

indivíduos em risco para TAB apresentam risco maior do que a população 

geral de desenvolver algum transtorno mental ao longo da vida (Lapalme, 

1997; Mesman et al., 2013), assim como TAB de início precoce (Birmaher et 

al., 2009; Mesman, 2013). Esses estudos também indicam que a presença 

de transtornos de ansiedade, como preditores para quadro posterior de 

transtornos de humor em crianças em risco genético para TAB, pode ser 

compreendida como sinal de vulnerabilidade para transtornos afetivos nessa 

população (Nurnberger et al., 2011; Duffy et al., 2013). Além disso, em 

relação ao temperamento, as crianças em risco para TAB agem com mais 

hostilidade e irritabilidade do que crianças que não possuem risco genético 

para TAB (Farchione et al., 2007) e apresentam pontuação alta na sub-

escala de temperamento emocional (Duffy et al., 2007), o que pode ser 

compreendido como vulnerabilidade para o transtorno, ou como sua 

manifestação precoce.  
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1.5 Estudos comparativos entre indivíduos em risco genético 

para esquizofrenia ou TAB 

 

Como mencionado anteriormente nesta tese, estudos com crianças 

em risco genético para o desenvolvimento de um determinado transtorno 

mental podem ajudar na compreensão da etiopatogenia desses transtornos, 

já que alterações precoces podem associar-se ao desenvolvimento da 

doença. Comparar as diferenças entre pacientes em risco para esquizofrenia 

ou transtorno bipolar em relação aos sinais precoces de vulnerabilidade para 

a doença também pode ajudar no entendimento das semelhanças e 

diferenças na origem e etiologia das duas doenças. No entanto, estudos 

desse tipo foram bastante escassos até hoje na literatura, quando 

comparados ao número de estudos para cada transtorno, separadamente.  

Weintraub (1987) descreveu um estudo cujo objetivo era identificar 

fatores de risco e fatores protetores ambientais para desenvolvimento de 

psicopatologia em amostra de alto risco. Entre as medidas de 

psicopatologia, foi avaliada a competência social e problemas 

comportamentais, utilizando-se a escala Child Behavior Rating Scale. Foi 

constatado que 35% das crianças de pais com esquizofrenia tiveram algum 

problema comportamental clinicamente detectável, e apenas 9,8% dos 

controles. Não houve alteração comportamental específica para cada grupo, 

mas os filhos de pais com esquizofrenia foram os únicos a apresentar 

problemas tanto de externalização como de internalização. O grupo em risco 

para esquizofrenia também apresentou pior competência social do que o 
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grupo-controle. Apesar da amostra grande (oitenta crianças em risco para 

esquizofrenia, cento e trinta e quatro para TAB), cabe uma limitação a esse 

estudo, uma vez que essas crianças foram avaliadas um mês após a 

realização do diagnóstico parental, o que pode interferir nos resultados da 

psicopatologia das crianças que, provavelmente, estão sob o impacto da 

presença da sintomatologia dos pais pela primeira vez. A comparação direta 

entre os grupos de filhos de pacientes com esquizofrenia e com TAB não foi 

realizada, já que não era o objetivo desse estudo discutir a questão das 

semelhanças e diferenças dos dois transtornos, e sim estudar os filhos de 

pacientes com esquizofrenia.  

Dworkin et al. (1991) realizaram estudo prospectivo (New York High-

Risk Project) com crianças, filhos de pais com esquizofrenia, e as 

compararam a filhos de pais com transtornos afetivos e controles normais. 

Encontraram, na adolescência, pior desempenho em relação à competência 

social, além de alterações do pensamento e sintomas negativos em filhos de 

pais com esquizofrenia. 

Em 1999, analisando dados do New York High-Risk Project, 

Amminger et al. compararam a presença de esquizofrenia em filhos de 

pacientes com esquizofrenia, assim como em filhos de pacientes com 

transtornos afetivos e de controles sem transtornos mentais. Observaram 

que 18,5% dos filhos de pacientes com esquizofrenia desenvolveram a 

doença na idade adulta e que apenas 1,1% dos filhos do grupo-controle 

apresentaram esse desfecho. A prevalência de transtornos comportamentais 

em crianças que posteriormente desenvolveram esquizofrenia na idade 
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adulta também foi maior. A análise foi controlada para uso de substâncias de 

abuso, um importante fator relacionado a mais problemas comportamentais 

na infância e ao desenvolvimento de quadros psicóticos. Ao se comparar a 

presença de problemas comportamentais na infância, não foi registrada 

diferença estatística significativa entre os grupos divididos pelo diagnóstico 

parental. Ela surgiu entre os grupos divididos pela presença de transtorno 

mental e do tipo desse transtorno manifestado na idade adulta. Para fazer 

parte desse estudo, porém, as crianças não podiam apresentar qualquer 

evidência de transtorno mental, o que pode ter gerado um viés de seleção, 

uma vez que as crianças já sintomáticas aos sete anos podem corresponder 

aos casos mais graves, e essas foram excluídas. Levando-se em conta esse 

critério de exclusão, não seria esperado encontrar diferenças 

comportamentais significativas nas primeiras avaliações realizadas com 

essas crianças. Outra limitação do estudo para a comparação de 

esquizofrenia e TAB, é que os indivíduos que desenvolveram esquizofrenia 

na idade adulta foram comparados aos que desenvolveram transtornos 

afetivos e ansiosos (os dois últimos formando um único grupo). Assim 

sendo, esse estudo não comparou diretamente esquizofrenia e transtorno 

bipolar.  

Analisando dados desse mesmo estudo, Erlenmeyer-Kimling et al. 

(2000) observaram que filhos de pacientes com esquizofrenia apresentam 

mais déficits na atenção, memória e habilidades motoras do que filhos de 

pacientes com transtornos afetivos. Esses déficits foram preditores do 

aparecimento da esquizofrenia, o que não ocorreu para o grupo de 
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transtornos afetivos. Gooding et al. (2012) encontraram maior prevalência de 

transtornos do pensamento no final da adolescência e início da idade adulta 

em filhos de pais com esquizofrenia, principalmente para os adolescentes 

que desenvolveram esquizofrenia posteriormente. Os autores discutem que 

isso aponta para o fato de a esquizofrenia ser um transtorno distinto dos 

transtornos afetivos. Em 2013, Gooding et al. continuaram a explorar as 

alterações do pensamento e constataram que a presença de transtorno de 

pensamento positivo na infância associou-se tanto à presença de psicoses 

não afetivas quanto às afetivas. Mas a presença de transtorno de 

pensamento negativo (pobreza de discurso) associou-se apenas aos 

indivíduos que desenvolveram quadros do espectro da esquizofrenia no 

futuro. 

Estudo derivado do Swedish high -risk study, realizado com crianças 

pequenas (zero a quatro anos), mostrou que filhos de pacientes com 

esquizofrenia tiveram maiores de taxas de atraso para começar a andar, 

disfunção visual, transtornos de linguagem, enurese e prejuízo na 

competência social e alterações comportamentais, quando comparados a 

controles. Os filhos de pacientes com transtornos afetivos apresentaram, 

apenas, maiores taxas de atraso para começar a andar em relação ao 

grupo-controle (Henriksson; McNeil, 2004). Não foram utilizados, porém, 

instrumentos padronizados para o diagnóstico materno nem mesmo para a 

psicopatologia das crianças; a amostra era pequena (trinta e quatro filhos de 

pacientes com esquizofrenia e apenas dezoito com TAB) e muito 

heterogênea (esquizofrenia, psicose cicloide, psicose pós-parto e TAB 
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fazendo parte do grupo de psicoses); a amostra de TAB foi analisada 

conjuntamente com a de transtorno depressivo, formando o grupo de 

transtornos afetivos. 

Mais recentemente, Maziade et al. (2008) estudaram crianças, filhos 

de indivíduos com esquizofrenia e com TAB pertencentes a famílias 

densamente afetadas por esquizofrenia ou TAB e encontraram prevalência 

de 60% para presença de algum transtorno mental, sem diferença entre os 

grupos. Mas os próprios autores consideram que sua amostra era pequena, 

e, além disso, não a compararam aos controles normais. Apenas os 

transtornos de aprendizagem e aqueles de expressão de linguagem 

mostraram tendência em se associar mais a crianças em risco para 

esquizofrenia do que para TAB. 

Em estudo publicado recentemente, Donatelli et al. (2010) avaliaram 

crianças nas idades de quatro e sete anos e observaram que os filhos de 

pacientes com transtornos psicóticos apresentavam mais problemas de 

comportamento externalizante quando comparadas ao grupo-controle, tendo 

isso ocorrido mais fortemente com o grupo de filhos de pacientes com 

esquizofrenia. Os filhos de pais com psicoses afetivas e psicoses não 

afetivas (esquizofrenia não inclusa) apresentaram mais problemas 

internalizantes. Apesar de uma amostra relativamente grande de crianças 

(sessenta e oito, de pais com esquizofrenia; cento e dezesseis, de pais com 

psicoses afetivas, e, entre as últimas, apenas quarenta e oito, de pais com 

TAB), elas não foram avaliadas com o uso de um instrumento estruturado. 

Além disso, não houve uma análise considerando o grupo de TAB 
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separadamente, foram utilizadas as psicoses afetivas como um único grupo, 

em que estavam desde pacientes com TAB até pacientes com depressão, 

com sintomas psicóticos.  

Morgan et al. (2012) avaliaram o risco de deficiência intelectual, 

presença de síndromes genéticas raras (como Prader-Willi, Rett) e presença 

de transtornos invasivos de desenvolvimento em crianças, filhos de mães 

com esquizofrenia, TAB ou depressão. O risco de deficiência intelectual foi 

semelhante nos três grupos e, aproximadamente, três vezes maior do que 

no grupo de filhos de mães sem transtornos mentais. Na análise múltipla, 

história parental de deficiência intelectual, mãe com transtorno mental grave, 

história de transtornos psiquiátricos presentes no pai e complicações 

obstétricas foram fatores de risco independentes para a ocorrência de 

deficiência intelectual nas crianças. 

Todos os grupos apresentaram índices altos de síndromes raras; 

entretanto, os filhos de mulheres com esquizofrenia apresentaram risco mais 

elevado. Os transtornos invasivos do desenvolvimento ocorreram mais 

frequentemente nos filhos de mulheres com TAB, mas não foi realizada 

análise múltipla para essa variável, a fim de controle de possíveis variáveis 

de confusão (Morgan et al., 2012).  

Enfim, os estudos aqui apresentados derivam de seis projetos que 

estudaram crianças em risco para esquizofrenia e TAB. Além de pouco 

numerosos, os estudos revisados neste item apresentaram características 

metodológicas que limitam o alcance da interpretação dos resultados em 
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relação às diferenças e semelhanças das crianças em risco para 

esquizofrenia ou TAB.  

No estudo de Weintraub, o grupo de TAB foi incluído apenas para 

esclarecer se as alterações encontradas no grupo de pacientes com 

esquizofrenia seriam específicas ou relacionadas a qualquer transtorno 

mental grave; não havia o foco na questão do continuum das psicoses. A 

comparação direta dos dois grupos, com o intuito de verificar possíveis 

diferenças, não foi realizada. Além disso, as crianças foram avaliadas logo 

após o inicio dos sintomas dos pais, e isso poderia explicar, em parte, as 

alterações psicopatológicas encontradas nas crianças. 

Já Henriksson e McNeil não utilizaram instrumentos padronizados 

para o diagnóstico materno e tampouco para a psicopatologia das crianças; 

a amostra era pequena (trinta e quatro filhos de pacientes com esquizofrenia 

e apenas dezoito filhos de pacientes com TAB) e muito heterogênea. 

Maziade et al. (2008) avaliaram uma amostra pequena e não 

utilizaram grupo controle para a comparação. 

Donatelli et al. (2010) não utilizaram instrumentos estruturados para 

avaliação da psicopatologia das crianças. Essa avaliação foi realizada por 

um psicólogo treinado durante a aplicação dos testes cognitivos: uma 

situação peculiar, portanto. Compararam o grupo em risco para 

esquizofrenia ao grupo em risco para psicoses afetivas, sendo este 

heterogêneo (incluindo TAB e depressão com sintomas psicóticos). 
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As publicações relacionadas ao New York High Risk Project (Dworkin 

et al., 1991; Amminger et al., 1999; Erlenmeyer-Kimling et al., 2000; Gooding 

et al., 2012, Gooding et al., 2013) compararam grupo com alto risco para 

desenvolver esquizofrenia a grupo com alto risco para transtornos afetivos 

(não especificamente transtorno afetivo-bipolar). Portanto, a colaboração 

para o entendimento da existência de um continuum entre essas duas 

patologias é limitada. Além disso, foram selecionadas crianças sem 

evidência de transtorno mental, o que pode ter levado a um viés de seleção, 

igualando os grupos em risco aos controles em relação à presença de 

transtorno mental. E ainda, após o seguimento, indivíduos que 

desenvolveram esquizofrenia foram comparados a um grupo que incluía 

transtornos afetivos e ansiosos, o que não contribuiu, mais uma vez, para a 

diferenciação entre esquizofrenia e TAB. Para avaliar os problemas 

comportamentais das crianças, foram utilizadas escalas desenvolvidas 

especialmente para o projeto, dificultando, portanto, a comparação com 

outros estudos. 

Por fim, Morgan et al. (2012) estudaram os desfechos de deficiência 

intelectual, a presença de síndromes genéticas raras e os transtornos 

invasivos do desenvolvimento. Apenas o desfecho de deficiência intelectual 

é comum ao estudo que será aqui apresentado. Os autores estudaram a 

presença da deficiência intelectual como um todo, não analisaram, 

separadamente, o coeficiente intelectual verbal e o executivo. Como Morgan 

et al. (2012) utilizaram os diagnósticos do banco de dados de saúde da 
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Austrália, não ficou claro se foi utilizada alguma medida de gravidade do 

quadro materno. 

O Quadro 1 apresenta um resumo com objetivo, resultados principais 

e limitações dos artigos descritos que compararam indivíduos em risco para 

esquizofrenia ou TAB. 

 

Quadro 1 - Resumo dos estudos que compararam indivíduos em risco 
genético para esquizofrenia e para TAB 

 
Autor Objetivo Resultados principais Limitações 

Weintraub 

(1987)  

Psicopatologia e fatores 
de risco e protetores 
para psicopatologia em 
amostra de crianças em 
risco (TAB e 
esquizofrenia e 
depressão). 

Foco no estudo da 
esquizofrenia. 

35% dos filhos de pacientes com 
esquizofrenia e 9,8% controles 
com algum problema 
comportamental. 

Apresentaram algum diagnóstico 
psiquiátrico 22,8% do grupo 
esquizofrenia, 20% do bipolar, 
15,2% depressão e 9,6 dos 
controles. Não encontraram 
alterações específicas em cada 
grupo. Apenas o grupo 
esquizofrenia apresentou tanto 
problemas de externalização como 
de internalização. Prejuízo na 
competência social em relação 
aos controles no grupo em risco 
para esquizofrenia. 

Diagnóstico parental de 
esquizofrenia, mas não discórdia 
marital influencia o 
comportamento das crianças, para 
transtornos afetivos ocorre o 
inverso. 

Avaliaram as crianças 
um mês após a 
realização do 
diagnóstico parental, 
pode interferir na 
psicopatologia 
apresentada. 

Não foi realizada 
comparação entre os 
grupos TAB e 
esquizofrenia de forma 
direta. Acrescentaram 
TAB apenas para medir 
se as alterações nas 
crianças de pais com 
esquizofrenia eram 
específicas. 

Dworkin et 
al. (1991). 

 

Comparação de filhos 
de pacientes com 
esquizofrenia e com 
transtorno afetivo 
(incluía filhos de pais 
com qualquer transtorno 
afetivo) em relação à 
competência social e 
sintomas negativos 
(afeto embotado) e 
positivos. 

Pior competência social na 
adolescência, mais alterações do 
pensamento, e mais sintomas 
negativos em filhos de pacientes 
com esquizofrenia na 
adolescência. 

Não houve comparação 
específica para 
esquizofrenia e 
transtorno afetivo 
bipolar, o grupo incluía 
qualquer transtorno 
afetivo, inclusive 
transtorno 
esquizoafetivo. 

Selecionaram crianças 
sem nenhum transtorno 
mental no inicio do 
estudo. 

continua 
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Quadro 1 - Resumo dos estudos que compararam indivíduos em risco 
genético para esquizofrenia e para TAB (continuação) 

 

Autor Objetivo Resultados principais Limitações 

Amminger et 
al. (1999) 

Avaliar associação entre 
alterações comportamentais 
na infância e presença de 
esquizofrenia na idade 
adulta, usando grupos de 
crianças em risco para 
esquizofrenia, transtornos 
afetivos ou controles . 

Não encontraram diferença 
da presença de problemas 
comportamentais na 
infância em função do 
diagnóstico parental. 

18,5% dos filhos de 
pacientes com 
esquizofrenia 
desenvolveram a doença 
na idade adulta. 

Os que desenvolveram 
esquizofrenia na idade 
adulta apresentaram mais 
problemas 
comportamentais que os 
que desenvolveram 
transtornos afetivos e 
ansiosos. 

Não houve comparação 
específica para esquizo-
frenia e transtorno 
afetivo bipolar. 

Selecionaram crianças 
sem nenhum transtorno 
mental no inicio do 
estudo. 

Apenas os pais foram a 
fonte de informação 
para alterações compor-
tamentais nas crianças. 

Avaliaram apenas os 
comportamentos 
externalizantes. 

Na idade adulta compa-
raram os que desen-
volveram esquizofrenia 
com o grupo que 
desenvolveu transtornos 
afetivos e ansiosos 
(grupo único). 

Erlenmeyer-
Kimling et al. 
(2000) 

Avaliar déficits cognitivos, 
motores e comportamentais 
como preditores de 
esquizofrenia no futuro, em 
grupos de crianças em risco 
para esquizofrenia, 
transtornos afetivos ou 
controles normais. 

Filhos de pacientes com 
esquizofrenia 
apresentaram mais déficits 
na atenção, memória e 
habilidades motoras que 
os filhos de pacientes com 
transtornos afetivos. 

Esses déficits foram 
preditores para 
esquizofrenia no futuro, o 
que não ocorreu para os 
transtornos afetivos. 

Não houve comparação 
específica para esqui-
zofrenia e transtorno 
afetivo bipolar. 

Selecionaram crianças 
sem nenhum transtorno 
mental no inicio do 
estudo. 

Na idade adulta compa-
raram os que desen-
volveram esquizofrenia 
com o grupo que 
desenvolveu transtornos 
afetivos e ansiosos 
(grupo único). 

Gooding et 
al. (2012) 

 

Verificar se formas leves de 
transtorno do pensamento 
podem ser indicador de 
vulnerabilidade genética 
para esquizofrenia. 

Maior prevalência de 
transtornos do 
pensamento no final da 
adolescência e inicio da 
idade adulta em filhos de 
pais com esquizofrenia. 

Selecionaram crianças 
sem nenhum transtorno 
mental no inicio do 
estudo. 

Avaliação em filhos com 
idade média de 19 anos, 
TP pode ser já um sinal 
prodrômico (inicio da 
doença).  

Gooding et 
al. (2013) 

Verificar se alterações do 
pensamento na infância são 
preditores de esquizofrenia 
na idade adulta 

Presença alterações de 
pensamento negativo 
(pobreza de discurso) em 
crianças associou-se 
apenas ao desenvolvimen-
to psicoses do espectro 
esquizofrenia e não às 
afetivas. 

Amostra pequena para o 
tipo de análise. 

continua 
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Quadro 1 - Resumo dos estudos que compararam indivíduos em risco 
genético para esquizofrenia e para TAB (conclusão) 

 

Autor Objetivo Resultados principais Limitações 

Henriksson 
e McNeil 
(2004) 

Comparar crianças de 0 
a 4 anos, filhos de 
pacientes com TAB, 
esquizofrenia e 
controles. 

Filhos de pacientes com 
esquizofrenia apresentaram 
maiores taxas de atraso para 
andar, transtornos de lingua-
gem, enurese, prejuízo na 
competência social e altera-
ções comportamentais em 
relação aos controles. Filhos 
de pacientes com psicoses 
afetivas apresentaram 
maiores taxas de atraso para 
andar em relação ao controle. 

Não foi utilizado instru-
mento padronizado para o 
diagnóstico materno e 
para medir a psico-
patologia das crianças. 

Amostra pequena (34 
filhos de pacientes com 
esquizofrenia e 27 filhos 
de pais com tr. afetivos). 
A amostra de TAB (18) foi 
analisada com a de trans-
torno depressivo (09). 

Maziade et 
al. (2008) 

Comparar a prevalência 
de transtorno mental em 
adolescentes vindos de 
famílias densamente 
afetadas por 
esquizofrenia ou TAB. 

60% dos adolescentes 
apresentaram algum 
transtorno mental, sem 
diferença entre os grupos. 
Espectro da esquizofrenia: 
3,6% da prole de pacientes 
com esquizofrenia x 0 na de 
TAB). 
Tanstornos afetivos: 10,7% x 
7,7%. 
TDAH: 10,7% x 19,2%. 
Tr de aprendizagem: 10,7 x 3,8.

Amostra pequena ( 28 
filhos de pacientes com 
esquizofrenia e 26 de pais 
com TAB). 

Não utilizaram controles 
normais. 

Difícil realizar comparação 
com o atual estudo (faixa 
etária mais velha). 

Donatelli et 
al. (2010) 

Comparar filhos (idade 4 
e 7 anos) de pacientes 
com esquizofrenia, com 
psicoses não afetivas e 
com psicoses afetivas 
em relação à presença 
de problemas 
comportamentais 
(internalizantes e 
externalizantes). 

Crianças do grupo de pais 
com sintomas psicóticos 
apresentaram mais sintomas 
externalizantes (OR=2,83), 
principalmente os filhos de 
pais com esquizofrenia 
(OR=4,44), que as do grupo 
controle. 
O sexo feminino apresentou 
mais comportamentos 
externalizantes que o 
masculino em todos os 
grupos, mas principalmente 
na esquizofrenia (OR=19,50). 

A avaliação dos sintomas 
se baseou apenas na 
observação de psicólogos 
durante a aplicação de 
testes neuropsicológicos 
(sem outras fontes). 

O grupo TAB não foi 
analisado separadamente 
do grupo de psicoses 
afetivas, que incluía 
outros quadros como 
depressão psicótica, 
transtorno esquizoafetivo. 

Morgan et 
al. (2012) 

Avaliar risco de 
síndromes raras, 
deficiência intelectual e 
transtornos invasivos do 
desenvolvimento em 
filhos de pacientes com 
esquizofrenia, TAB, 
depressão psicótica e 
controle. 

Risco de deficiência 
intelectual 03 vezes maior nos 
grupos de filhos de pais com 
transtornos mentais. 

História parental de 
deficiência intelectual, mãe 
com transtorno mental grave, 
presença de tr. psiquiátrico no 
pai e complicações obstétricas 
foram fatores de risco para 
deficiência intelectual. 

O risco de síndromes raras foi 
maior nos filhos de mulheres 
com esquizofrenia OR=8,5, e 
os transtornos invasivos 
ocorreram mais no grupo 
TAB, OR= 9,6. 

Não foram coletados 
dados sobre uso da 
medicação na gestação. 

Algumas crianças do 
grupo comparativo podem 
ter sido classificadas 
erroneamente. O registro 
de casos não cobre o 
contato com clínicos 
gerais, ou com psiquiatras 
da rede privada (favorece 
ao erro pp para 
depressão). 

Não foi utilizada medida 
de gravidade do quadro 
materno, a análise se 
baseou no tipo de 
diagnóstico materno. 
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Até o momento, não temos conhecimento de qualquer estudo que 

tenha comparado diretamente o perfil clínico, tanto categorial como 

dimensional, de crianças e adolescentes em risco para esquizofrenia e TAB, 

e que tenha utilizado escalas estruturadas e específicas para avaliação de 

crianças e adolescentes, e, que tenha analisado o perfil clínico 

conjuntamente com fatores de risco para presença de transtornos mentais 

(como complicações obstétricas), e tenha tido o foco na discussão sobre a 

possível sobreposição da etiologia dessas patologias.  

 

 

1.6  Diferenças entre os gêneros em esquizofrenia ou TAB 

 

Há vários anos as diferenças entre os gêneros na esquizofrenia e no 

transtorno bipolar têm sido estudadas.  

Na esquizofrenia, há maior prevalência de homens com início mais 

precoce da doença (Hafner et al., 1998) do que nas mulheres, além da 

predominância de sintomas negativos (Castle; Murray, 1991), pior 

funcionamento pré-mórbido (Larsen et al., 1996), mais casos de 

hospitalizações (Andia et al., 1995) e mais anormalidades cerebrais 

estruturais (Andreasen et al., 1990) do que nas mulheres. Essa evidência 

revela que a esquizofrenia ocorre, de forma mais grave com maior 

frequência, em pessoas do sexo masculino, e parece ter uma forma mais 

ligada a alterações do neurodesenvolvimento nesse grupo (Murray et al., 

1992). 
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Já no transtorno bipolar, os estudos apontam que as mulheres 

apresentam mais ciclagem rápida (Robb et al., 1998; Arnold, 2003), estados 

mistos (Arnold, 2003; Kessing, 2008), episódios depressivos (Tondo e 

Baldessarini, 1998) e início mais tardio (Leibenluft, 1996), enquanto os 

homens apresentam mais episódios de mania e permanecem mais tempo 

internados (Kessing, 2008).  

Um estudo recente mostrou que as mulheres com TAB apresentam 

maiores taxas de recorrência e menor tempo de eutimia entre uma crise e 

outra, além do início mais precoce de sintomas. A presença de um 

transtorno de humor, ou outro transtorno mental, é mais comum, inclusive, 

em familiares das pacientes de sexo feminino (Suominen et al., 2009).  

Esses estudos mostram o quanto as manifestações desses 

transtornos podem ser diferentes entre os gêneros, e apontam, até mesmo, 

diferenças na gravidade da doença entre eles. 

 

 

1.7  Diferenças entre os gêneros em crianças em risco para 

esquizofrenia ou TAB 

 

Existem poucos estudos comparativos entre as diferenças entre os 

gêneros em crianças, filhos de pacientes com esquizofrenia e com TAB. 

Em crianças, filhos de pais com esquizofrenia, as de sexo masculino 

tendem a ter mais déficits cognitivos antes do início da doença (Goldstein, 
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1995), maiores índices de anedonia (Freedman, 1998), traços esquizoides 

(Foerster et al., 1991) e retraimento (Hans et al., 1992) quando comparadas 

a crianças de um grupo controle. Já na comparação entre grupos de filhos 

de pais com esquizofrenia e grupo-controle, incluindo, apenas, o sexo 

feminino, essas diferenças não apareceram. Não foi realizada a comparação 

entre os gêneros em cada grupo (Hans et al., 1992).  

Em estudo realizado por  Gutt et al. (2008), foram comparados 

diretamente os gêneros de filhos de pacientes com esquizofrenia, tendo sido 

observado que as meninas tendem a ser mais agressivas do que os 

meninos, fato que ocorre de maneira oposta na população geral.  

Um estudo conduzido por Linnen et al. (2009) relata que, ao avaliar a 

interação social entre as crianças, filhos de pacientes com transtorno bipolar 

do humor, os meninos apresentaram mais comportamentos de brigar ou de 

iniciar brigas do que as crianças do sexo feminino. Por sua vez, a maioria 

das meninas se mostrou mais cordata ou não desafiadora na interação com 

outras pessoas. 

Donatelli et al. (2010) observaram, em estudo com crianças em risco 

para psicose, que meninas, filhas de pais com transtornos psicóticos, 

apresentaram mais comportamentos externalizantes do que os meninos, 

principalmente no grupo de filhos de portadores de esquizofrenia (OR= 

19,50). Os meninos apresentaram mais comportamentos internalizantes, 

sobretudo os filhos de pais com transtornos psicóticos afetivos (OR= 4,04). 
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Pode-se observar que os estudos nessa área, além de escassos, são 

controversos.  

Nenhum dos estudos apresentados comparou diretamente os grupos 

de filhos de pais com esquizofrenia e com TAB, segundo gênero. As 

comparações foram realizadas com o grupo-controle. Mesmo no estudo de 

Donatelli et al., o parâmetro de comparação foi o grupo-controle; ademais, o 

grupo de transtornos afetivos era composto por outros diagnósticos, como 

depressão psicótica, além de TAB.  

A investigação das diferenças na psicopatologia entre os gêneros em 

crianças em risco para esquizofrenia ou TAB pode corroborar para o estudo 

do desenvolvimento desses transtornos mentais em cada gênero e verificar 

se as diferenças entre os gêneros já existem antes do desenvolvimento da 

doença. Isso também poderia contribuir para a discussão sobre a evidência 

de que as duas condições aqui estudadas são entidades distintas, 

principalmente se verificarmos que essas diferenças entre os gêneros se 

apresentam de formas diversas em cada grupo de criança em risco.  

 

 

1.8  Estudos com população em risco genético no nosso meio 

 

Ao estudar a amostra de crianças e adolescentes, filhos de mulheres 

com esquizofrenia, Gutt (2005) constatou que, eles apresentaram mais 

problemas no desempenho escolar, mais problemas de internalização e 

problemas com pensamento, principalmente quando moravam com as mães. 
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Nesse estudo foi utilizada a amostra de filhos de pacientes com 

esquizofrenia e um grupo-controle; nenhuma comparação foi realizada com 

grupo de filhos de bipolares. 

Petresco (2007) estudou amostra de filhos de pacientes com 

transtorno bipolar e a comparou a filhos de mulheres sem transtornos 

mentais graves. Observou que os filhos de pacientes bipolares 

apresentaram maior prevalência de qualquer transtorno mental ao longo da 

vida, assim como de transtornos de ansiedade e disruptivos, pelos critérios 

diagnósticos do DSM-IV. Encontrou mais problemas de internalização para 

os filhos de pacientes com TAB, utilizando o CBCL. 

Os dados relativos a esses estudos estão publicados na Revista 

Brasileira de Psiquiatria (Gutt et al., 2008; Petresco et al., 2009). Ambos 

foram aprovados pelo comitê de ética do Hospital das Clínicas (CAPPesq), 

com protocolos de números 037/03 e 660/04. 

Ainda em nosso meio, Moreno et al. (2012) estudaram a capacidade 

de cuidados maternos das mulheres com transtorno bipolar; relataram que a 

proporção de filhos de mulheres com TAB que sofreram abuso físico, 

medido pelo KSADS-PL, foi maior que a de filhos de mulheres sem 

transtornos mentais graves.  

Zapitelli et al. (2011) estudaram trinta e cinco crianças, de seis a 

dezessete anos, filhos de pacientes com transtorno bipolar. Constataram 

que 71,4% tiveram algum diagnóstico psiquiátrico pelo KSADS PL, sendo 
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que 28,6% apresentavam transtornos do humor, 40%, transtornos 

disruptivos e 20%, transtornos de ansiedade.  

Recentemente, Ferreira et al. (2013) publicaram dados sobre o 

ambiente familiar de crianças e adolescentes com pais com TAB. As famílias 

onde pelo menos um dos pais tinha TAB apresentaram mais problemas em 

vários domínios de uma escala que mapeia o ambiente familiar, por exemplo 

mais problemas em relação a coesão familiar, conflitos, controle e 

organização. As crianças filhas de pais com TAB afetadas pelo mesmo 

transtorno pertenciam a famílias com mais problemas no domínio controle 

em relação àquelas não afetadas.  

 

 

1.9  Justificativa 

 

Estudos relativos a crianças em risco para o desenvolvimento de 

transtorno mental, com vulnerabilidade genética para a doença, podem ser 

utilizados para se compreender de que maneira ocorre o desenvolvimento 

da mesma e quais são os sinais precoces que indicam a presença daquela 

patologia no futuro. Esses estudos também podem contribuir para o 

entendimento da fisiopatologia e dos fatores implicados no desenvolvimento 

de um determinado transtorno mental. 

O estudo comparativo entre crianças, filhos de pacientes com 

esquizofrenia e com transtorno bipolar, pode ajudar na compreensão do 

quanto a vulnerabilidade para o desenvolvimento dessas patologias se 
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assemelha e em quais momentos se diferencia. As comparações entre 

crianças em risco para esquizofrenia e para TAB, caso apontem para a 

presença de diferenças significativas no que diz respeito à psicopatologia 

dimensional e categorial, quociente de inteligência (QI) e associação ou não 

dessas medidas, com intercorrências na gestação e parto, podem contribuir 

para que seja refutada a hipótese de que os dois transtornos são dimensões 

de uma mesma doença, ou seja, compreendidos como um continuum.  

O estudo dessas crianças vulneráveis também permite melhorar a 

detecção precoce desses transtornos e contribuir para um trabalho de 

prevenção, se não do aparecimento da doença, pelo menos para a redução 

de sua gravidade e impacto na vida do paciente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo comparativo 

entre crianças, filhos de mulheres com esquizofrenia e transtorno bipolar, a 

fim de gerar novos dados sobre o quanto a vulnerabilidade para o 

desenvolvimento desses dois transtornos é diferente, e contribuir, dessa 

maneira, para que seja refutada a hipótese de que os dois transtornos são 

dimensões de uma mesma doença, ou seja, compreendidos como um 

continuum. 

A tese aqui apresentada tem o objetivo de contribuir para essa 

complexa e relevante discussão; procura estudar as características clínicas, 

tanto categoriais quanto dimensionais dessas crianças, seu quociente 

intelectual (QI) e a relação dessas medidas com alguns fatores de risco ou 

de proteção conhecidos para transtornos mentais, tais como nível 

socioeconômico, complicações na gestação e parto.  
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2.2  Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos estão listados a seguir: 

1 Comparar perfil comportamental, competência social e QI entre os 

grupos estudados: filhos de mulheres com esquizofrenia (crianças e 

adolescentes em risco para esquizofrenia), filhos de mulheres com TAB 

(crianças e adolescentes em risco para TAB) e filhos de mulheres sem 

transtornos mentais (crianças e adolescentes sem risco para 

esquizofrenia ou TAB, ou controles). 

2 Comparar a presença de diagnóstico psiquiátrico entre os grupos 

estudados: filhos de mulheres com esquizofrenia, filhos de mulheres 

com TAB e filhos de mulheres sem transtornos mentais. 

3 Verificar a associação entre a presença de diagnóstico ou sintomas 

psiquiátricos nas crianças e a presença de diagnóstico psiquiátrico 

materno (esquizofrenia ou transtorno bipolar do humor), gravidade do 

diagnóstico materno, complicações obstétricas, nível socioeconômico 

dos pais, escolaridade da mãe.  

4 Comparar, em cada grupo, as diferenças da prevalência de problemas 

comportamentais e de diagnóstico psiquiátrico entre os gêneros.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HIPÓTESES 
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Em relação à competência social: 

A competência social estará mais prejudicada no grupo de filhos de 

pacientes com esquizofrenia do que no grupo de filhos de bipolares e do 

grupo-controle, principalmente na subescala que mede desempenho social. 

 

Em relação ao perfil comportamental, QI e diagnóstico psiquiátrico das 

crianças e adolescentes:  

Crianças, filhos de mulheres com esquizofrenia, vão apresentar mais 

problemas com o pensamento e mais sintomas de retraimento do que os 

filhos de bipolares.  

Crianças, filhos de mulheres bipolares, vão manifestar mais 

problemas de ansiedade e depressão, além de queixas somáticas, do que 

os filhos de pacientes com esquizofrenia.  

Crianças em risco para esquizofrenia apresentarão mais diagnósticos 

do espectro da esquizofrenia, fobia social, transtorno do déficit de atenção 

do subtipo desatento, mais sintomas obsessivo-compulsivos e mais enurese 

do que as crianças em risco para TAB e as do grupo-controle.  

Crianças em risco para TAB manifestarão mais diagnóstico de 

depressão, TAB, TDAH do subtipo hiperativo e sintomas de agressividade 

do que as crianças em risco para esquizofrenia e as do grupo-controle. 
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O grupo de filhos de mulheres com esquizofrenia apresentará média 

de QI inferior aos demais grupos. 

  

Em relação a problemas durante a gestação e parto e outros fatores 

associados à presença de problemas comportamentais e transtornos 

mentais nas crianças estudadas: 

A presença de intercorrência pré, peri e pós-natal associar-se-á à 

presença de problemas comportamentais nos três grupos, mais fortemente 

no grupo em risco para esquizofrenia. 

 

Em relação à diferença entre os gêneros: 

No grupo de filhos de pacientes com esquizofrenia, espera-se 

encontrar prevalência maior de comportamentos externalizantes nas 

meninas e internalizantes, nos meninos.  

No grupo de filhos de pacientes bipolares, espera-se encontrar mais 

comportamentos internalizantes nas meninas e mais sintomas agressivos 

nos meninos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODOS 
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4.1 Tipo de estudo 

 

Estudo transversal comparativo entre filhos de mulheres com 

esquizofrenia, filhos de mulheres com TAB e filhos de mulheres sem 

transtornos mentais graves ou moderados atendidas no ambulatório de 

ginecologia do mesmo hospital. 

 

 

4.2 Amostra 

 

Neste estudo, foi utilizado um banco de dados previamente coletados, 

que já resultaram no mestrado de Gutt (2005), no qual o grupo de filhos de 

mulheres com esquizofrenia foi comparado ao grupo-controle. Parte desses 

dados também foram apresentados no mestrado de Petresco (2007), no qual 

o grupo de filhos de TAB foi comparado ao mesmo grupo-controle. Dessas 

análises, foram publicados os artigos: Gutt et al. (2008), Petresco et al. 

(2009) e Moreno et al. (2012).  

Neste doutorado, está sendo realizada a comparação dos três grupos 

estudados, com enfoque nas diferenças entre os grupos de filhos de mães 

com esquizofrenia e com TAB. 
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Foram avaliadas e incluídas, neste estudo, sessenta e sete crianças 

em risco para esquizofrenia, sessenta e cinco em risco para TAB e cento e 

seis do grupo-controle, sendo que cinquenta e três são filhos de mulheres 

sem nenhum transtorno mental; os filhos restantes, por sua vez, têm mães 

com algum transtorno mental de leve a moderado, mas sem sintomas 

psicóticos ou diagnósticos de esquizofrenia ou transtorno afetivo-bipolar.  

Para compor o grupo controle do estudo apresentado nesta tese 

foram selecionados: os cinquenta e três filhos de mães sem nenhum 

transtorno mental e, os filhos de mães com diagnóstico de fobia simples e 

funcionamento medido pela Escala de funcionamento Global (GAF) de pelo 

menos 81 (n=10), totalizando sessenta e três crianças e adolescentes. 

Foram convidadas a participar do estudo todas as pacientes 

portadoras de esquizofrenia e TAB, atendidas no Instituto de Psiquiatria do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, no período de 1999 a 2006 que possuíam filhos na faixa etária de 

seis a dezoito anos. 

As pacientes atendidas no ambulatório geral de ginecologia do 

mesmo hospital, com filhos na faixa etária estudada, também foram 

convidadas a participar do estudo. 

Foram encontradas oitenta e cinco mulheres com esquizofrenia que 

possuíam filhos dentro da faixa etária estudada; doze (14,11%) não foram 

entrevistadas, pois três delas tinham os filhos morando longe de São Paulo; 

oito (9,4%) recusaram-se a participar; uma mudou-se e não foi possível 
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localizá-la. Foram entrevistadas, ao todo, setenta e três pacientes mulheres, 

tendo sido cinco excluídas por não apresentarem diagnóstico de 

esquizofrenia pelo DSM-IV (duas com diagnóstico de transtorno 

esquizoafetivo e três com depressões psicóticas). 

O grupo de pacientes com TAB era formado por oitenta e três mães, 

sendo que quatro delas (4,81%) não foram encontradas por não terem 

telefone ou endereço atualizado; quatro (4,81%) recusaram-se a participar 

do estudo. Das setenta e cinco pacientes entrevistadas, sete foram 

excluídas por não apresentarem diagnóstico de TAB pelo DSM-IV (três 

depressões psicóticas, três com transtorno esquizoafetivo, uma com 

transtorno depressivo recorrente); outras três foram excluídas por terem 

filhos adotivos.  

O grupo-controle foi selecionado, de forma consecutiva, a partir da 

lista de pacientes do ambulatório de ginecologia, até a amostra ser 

suficiente. As pacientes com mais de sessenta anos e aquelas com menos 

de vinte foram excluídas da lista por apresentarem baixa probabilidade de ter 

filhos na faixa etária estudada.  

Cento e vinte três pacientes do ambulatório geral de ginecologia, e 

seus filhos, foram convidados a participar do estudo, sendo que nove 

famílias (7,32%) recusaram o convite. Oito famílias foram excluídas (6,50%), 

pois uma das mães apresentava depressão, com alucinações auditivas e 

visuais; três apresentavam depressão grave; três tinham filhos adotivos e 

outra, o pai com esquizofrenia. Cada paciente teve um filho participando do 

estudo. No caso da existência de mais de um filho na faixa etária estudada, 
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apenas um deles era sorteado para participar. Ao todo, foram selecionados 

sessenta e sete filhos de pacientes com esquizofrenia, sessenta e cinco, de 

pacientes com TAB e cento e seis, de controles sem transtornos mentais 

graves. Para esta tese, utilizamos somente os filhos de mulheres sem 

nenhum transtorno mental para grupo-controle (N=53) e os de mães com 

fobia simples e GAF maior que oitenta e um (N=10), totalizando 63 crianças. 

Sempre que aparecer o termo “filhos de mulheres sem transtornos mentais” 

ou “grupo-controle” no texto ou nas tabelas, o leitor saberá que se trata do 

grupo controle aqui descrito. 

 

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Critérios de inclusão: 

Crianças e adolescentes, com mãe biológica portadora de 

esquizofrenia ou TAB, segundo o DSM-IV (American Psychiatry Association, 

1994), atendida no Instituto de Psiquiatria do HC da FMUSP, no período de 

1999 a 2006, ou crianças e adolescentes, com mãe biológica sem transtorno 

mental grave, atendida no ambulatório geral de ginecologia do mesmo 

hospital. 

Faixa etária entre seis e dezoito anos. 

Possibilidade de contato e localização, além de residência fixa na 

Grande São Paulo.  
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Critérios de exclusão: 

Diagnóstico materno ou paterno de transtorno mental grave no 

grupo- controle. 

Impossibilidade de responder aos questionários, tanto por parte da 

paciente quanto do responsável pela criança. 

 

 

4.4 Instrumentos 

 

4.4.1  Entrevista com dados sociodemográficos, história da doença da 

mãe, grau do contato da criança com a mãe, antecedentes 

familiares e dados de gestação e parto 

Foi criado um questionário específico para esta pesquisa (Anexo B), 

com o intuito de avaliar questões sociodemográficas, planejamento familiar, 

cuidados durante a gestação e parto, contato da mãe e filho e história de 

transtorno mental na família. 

Além dos dados sociodemográficos, foram avaliados, neste 

questionário: o número de gestações; o número de filhos e abortos de cada 

mãe; planejamento da gestação; utilização de método anticoncepcional; 

realização do pré-natal; intercorrências durante a gestação (uso de 

medicação, presença de sintomatologia psiquiátrica aguda, internação 

psiquiátrica, violência física, outras doenças); tipo de parto; intercorrências 

durante o parto (parto prematuro, suspeita de hipóxia neonatal, permanência 

do bebê internado após alta da mãe); amamentação materna; uso de 



Métodos  
  
 

66

medicações durante amamentação. Exceto para as perguntas sobre número 

de gestações, de filhos, de abortos e tipo de parto, essas questões foram 

elaboradas para respostas do tipo “sim” ou “não”.  

Em outra parte do questionário, foram feitas as seguintes avaliações: 

o local onde morava a criança, e com quem; mãe como única cuidadora, ou 

não; descrição do contato da criança com a mãe; o fato de a criança morar 

ou não com a mãe em períodos em que esta apresentou sintomas agudos 

da doença (crise); contato da criança com a mãe em crise; possibilidade de 

risco pela presença dos sintomas maternos. Essas questões também foram 

formuladas para resposta do tipo “sim” ou “não”, mas também permitiam ao 

entrevistado descrever a situação de forma aberta. Nesse manuscrito, as 

análises foram realizadas apenas considerando as respostas do tipo “sim” 

ou “não".   

 

4.4.2  Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP) 

Esse questionário foi desenvolvido pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP). Sua função é estimar o poder de compra 

das pessoas, a fim de diferenciá-las economicamente. Esse critério de 

classificação resulta do somatório de pontos obtidos nos itens relativos a 

grau de instrução do chefe da família, capacidade de aquisição de bens de 

consumo familiar (eletrodomésticos, veículos), número de banheiros no 

domicílio e número de empregados mensalistas. É realizada, então, uma 

correspondência entre faixas de pontuação do critério e estratos de 

classificação econômica definidos por A1 (trinta a trinta e quatro pontos), A2 
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(vinte e cinco a vinte e nove pontos), B1 (vinte e um a vinte e quatro pontos), 

B2 (dezessete a vinte pontos), C (onze a dezesseis pontos), D (seis a dez 

pontos) e E (zero a cinco pontos) (Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa, 2003). 

 

4.4.3  Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV. Transtornos do 

eixo I- Versão 2,0 (SCID I/P; Strutured Clinical Interview DSM-IV) 

Entrevista semiestruturada, desenvolvida com base nos critérios do 

DSM-IV, com o objetivo de ser utilizada, em pesquisa clínica, por 

profissionais com experiência em avaliação psicopatológica (First 

et.al.,1996). As diversas sessões do SCID envolvem informações 

demográficas, queixa principal, história psiquiátrica passada e presente, 

tratamentos anteriores, funcionamento atual. Os módulos diagnósticos 

incluem transtornos psicóticos, do humor, do uso de substâncias, ansiosos, 

somatoformes, da alimentação, de ajustamento (Jorge,1996). O SCID foi 

aplicado com o objetivo de confirmar o diagnóstico materno de esquizofrenia 

ou TAB, verificar data de início e curso da doença, possíveis comorbidades, 

assim como identificar a presença de algum transtorno mental em mulheres 

do grupo-controle. 

 

4.4.4  Escala de Avaliação Global do Funcionamento (GAF) 

Essa escala pode ser particularmente útil para rastrear progresso 

clínico em termos globais. Ela deve ser pontuada em relação ao 
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funcionamento psicológico, social e ocupacional. Pode ser útil para avaliar 

incapacitação social e ocupacional dos pacientes. Trata-se de uma versão 

modificada da Escala de Avaliação Global (Global Assessment Scale- GAS), 

desenvolvida por Endicott et al.*, em 1976 (apud APA, 1994).  

 

4.4.5  K-SADS- PL (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 

for School-Age-Children-Present and Lifetime Version) 

O K-SADS-PL (Kauffman et al., 1997) é uma entrevista diagnóstica 

semiestruturada, projetada para avaliar episódios de psicopatologia, atuais e 

passados, em crianças e adolescentes, segundo os critérios do DSM III-R e 

DSM-IV. Perguntas e critérios objetivos são fornecidos para pontuar cada 

um dos sintomas. Os diagnósticos principais, avaliados pelo K-SADS-PL, 

são os seguintes: Depressão Maior, Distimia, Mania, Hipomania, Ciclotimia, 

Transtornos Bipolares, Transtorno Esquizoafetivo, Esquizofrenia, Transtorno 

Esquizofreniforme, Psicose Reativa Breve, Transtorno de Pânico, 

Agorafobia, Transtorno de Ansiedade de Separação, Transtorno de 

Evitamento na Infância e Adolescência, Fobia Simples, Fobia Social, 

Transtorno de Ansiedade Generalizada/ de Ansiedade Excessiva, 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno de Déficit de Atenção/ 

Hiperatividade, Transtorno de Oposição Desafiante, Transtorno de Conduta, 

Enurese, Encoprese, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Transtorno 

Transitório de Tique, Transtorno de Tourette, Transtorno de Tique Vocal ou 

                                                            
* Endicott J, Spitzer RL, Fleiss JL, Cohen J. The Global Assessment Scale: A procedure for 
measuring overall severity of psychiatric disturbance. Archives of General Psychiatry. 1976; 
33:766-771. 



Métodos  
  
 

69

Motor Crônico, Abuso de Álcool, Abuso de Substância, Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático e Transtornos de Ajustamento. 

O K-SADS-PL é administrado, durante entrevista, a um dos pais (ou 

aos dois) e à criança; alcança-se, desse modo, uma pontuação conclusiva, 

abrangendo todas as fontes de informação (pais, crianças, escola, prontuário 

e outros). Quando houver discordância entre diferentes fontes de 

informações, o avaliador terá de usar seu melhor julgamento clínico. No final, 

o entrevistador é quem atribui as pontuações conclusivas, baseando-se, 

igualmente, em seu melhor julgamento clínico. 

Essa entrevista foi traduzida e validada, no Brasil, pela Dra. Heloísa 

Helena Alves Brasil e pela Profa. Dra. Isabel A. S. Bordin (Brasil, 2003; 

Brasil e Bordin, 2010).  

 

4.4.6  Escala de funcionamento global em crianças (Children´s Global 

assessment Scale (CGAS) 

A escala da GAS (Global Assesment Scale), de funcionamento global 

para adultos, foi adaptada por Shaffer et al. (1983) para crianças e 

adolescentes. Trata-se de uma medida de funcionamento social e de 

impacto de sintomas. Pode ser utilizada como um índice de prejuízo e 

também como um indicador de competência funcional. Escores acima de 

setenta são considerados dentro da faixa normal. 
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4.4.7  CBCL: Child Behavior Checklist (Inventário de Comportamentos 

da Infância e Adolescência) 

Trata-se de um questionário que avalia competência social e 

problemas de comportamento de indivíduos entre seis e dezessete anos, a 

partir de informações fornecidas pelos pais (Achenbach; Rescorla, 2001). 

Os vinte itens relativos à competência social referem-se ao 

envolvimento da criança ou jovem em diversas atividades (esportes, 

brincadeiras, jogos, tarefas), participação em organizações grupais (clubes, 

times), relacionamento com pessoas (familiares, amigos e outras crianças ou 

jovens), independência ao brincar ou trabalhar, além do desempenho 

escolar. Os cento e dezoito itens relativos a problemas do comportamento 

constituem descrições que podem estar presentes ou ausentes na vida da 

criança ou adolescente. O perfil comportamental é organizado em oito 

síndromes: ansiedade/ depressão, retraimento/ depressão, queixas 

somáticas, problemas com contato social, problemas com pensamento, 

problemas com a atenção, comportamento delinquente (violação de regras) 

e comportamento agressivo (Bordin et al., 1995). As síndromes de 

ansiedade/depressão, retraimento/depressão e queixas somáticas juntas 

originam a escala de problemas de internalização. As síndromes problemas 

com violação de regras e comportamentos agressivos, juntas resultam na 

escala de problemas de externalização (Achenbach; Rescorla, 2001). 

A pontuação varia de zero a dois em cada questão. Os valores são 

atribuídos da seguinte forma: zero, se o comportamento é ausente; um, se o 

comportamento é pouco frequente; dois, se o comportamento é frequente. 
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Foi seguida a normatização americana, visto que a brasileira se encontra em 

andamento (Achenbach; Rescorla, 2001). 

 

4.4.8  YSR – Youth Self- Report (Inventário de comportamentos 

autorreferidos para jovens de onze a dezoito anos) 

O Youth Self-Report (YSR) foi desenvolvido para avaliar problemas 

de comportamento e competências sociais em adolescente a partir de 

informações fornecidas pelos próprios jovens (Achenbach; Rescorla, 2001). 

O questionário contém cento e dezenove itens que envolvem problemas de 

comportamento, sendo vinte sobre competência social. Esses itens são 

genericamente paralelos aos do CBCL, com exceção para pequenas 

diferenças na linguagem e exclusão, ou substituição, de algumas questões 

não consideradas apropriadas para adolescentes. 

 

4.4.9  WASI- Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence - (Escala 

abreviada de inteligência de Wechsler) 

Teste que fornece o quociente de inteligência (QI) das crianças e 

adolescentes de forma mais abreviada do que outros testes, como o WISC. 

Contém quatro subtestes: vocabulário, cubos, semelhanças e raciocínio 

matricial. Os subtestes de vocabulário e semelhanças resultam no QI verbal; 

os de cubos e raciocínio matricial resultam no QI executivo. Os quatro 

subtestes resultam no QI total (Wechsler, 1999).  
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O QI total pode ser apresentado em faixas, sendo QI≤ 69 retardo 

mental; QI entre 70 e 79, limítrofe; QI entre 80 e 89, médio-inferior; QI entre 

90 e 109, médio; QI entre 110 e 119, médio-superior; QI entre 120 e 129, 

superior e QI≥ 130, muito superior.  

A normatização brasileira ainda não está concluída; por esse motivo, 

foi seguida a tabela de normatização americana. 

 

 

4.5  Procedimento  

 

Para a formação do grupo em estudo, foram analisados dados do 

Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP em busca de pacientes do sexo 

feminino com esquizofrenia e TAB.  

Essas pacientes passaram por uma triagem através da qual se 

investigou o número de filhos, sua faixa etária e tempo de doença da mãe. 

Paralelamente, mulheres atendidas no serviço de ginecologia foram 

convidadas a participar do estudo, respondendo, também, sobre o número 

de filhos.   

Ao preencherem os critérios de inclusão, as mulheres e respectivos 

filhos foram selecionados para prosseguir no estudo. 

Após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, as 

mães e cuidadores das crianças responderam ao questionário sobre dados 
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demográficos, história da doença da mãe, gestação e parto, critério de 

classificação socioeconômica, SCID, GAF, K-SADS-PL, CBCL.  

As mulheres com esquizofrenia ou TAB que se encontravam em crise, 

no momento da entrevista, não responderam aos questionários. As famílias 

eram recebidas pelo pesquisador responsável, para uma breve explicação 

sobre a coleta de dados. Após conversar com as mães, ele observava 

aquelas que apresentavam sintomas psicóticos ou quadro de exaltação do 

humor ou, ainda, humor gravemente deprimido, classificando-as como “em 

crise”. Essas mães, às vezes, permaneciam na sala, mas as informações 

consideradas para pontuação e preenchimento dos questionários eram as 

fornecidas pelo cuidador alternativo da criança. 

Responderam ao K-SADS-PL crianças e adolescentes, com idade 

entre seis e dezoito anos, filhos das mulheres selecionadas; somente 

aqueles com idade entre onze e dezoito anos responderam também ao YSR. 

Por sua vez, uma psicóloga treinada aplicou o WASI em todas elas. 

Todos os questionários foram aplicados, em um só dia, às mães e 

aos filhos, simultaneamente, sendo o WASI o primeiro instrumento a ser 

aplicado às crianças e adolescentes, seguido pelo YSR (para os filhos de 

onze anos ou mais). Por fim, foi aplicado o K-SADS-PL a todas as crianças e 

adolescentes. As mães respondiam inicialmente ao CBCL e, depois, ao 

SCID ou ao K-SADS-PL, conforme a conveniência. A duração da avaliação 

completa variava de duas horas e meia a cinco horas. Foi escolhido o 

sábado para a realização das avaliações devido à maior disponibilidade de 
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salas no Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP e à maior facilidade para o 

comparecimento das mães convocadas.   

Todos os questionários e entrevistas foram realizados por psicólogos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e por psiquiatras treinados e 

supervisionados por psiquiatra da infância e adolescência.  

Todos os entrevistadores não tinham conhecimento do diagnóstico 

das mães das crianças avaliadas. O SCID e dados de gestação e parto e 

história da doença da mãe, assim como o K-SADS-PL, foram aplicados por 

médicos residentes de psiquiatria geral ou de psiquiatria infantil, por 

psiquiatras formados, além de uma psicóloga com doutorado e grande 

conhecimento de psicopatologia. O KSADS e o SCID não eram aplicados 

pela mesma pessoa, assim os aplicadores do KSADS eram mantidos cegos 

quanto ao diagnóstico materno. Apenas psicólogas formadas, e com anos de 

experiência clínica e em neuropsicologia, empregaram a WASI. O CBCL, o 

YSR, Critério de Classificação econômica Brasil (ABEP) e a entrevista com 

dados sociodemográficos foi aplicada por psicólogos, terapeutas 

ocupacionais e assistentes sociais formados e previamente treinados para 

se utilizarem de tais instrumentos.  

Os aplicadores do SCID foram treinados por oito horas, no mínimo, 

pelo Doutor Francisco Lotufo Neto, no Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP; 

já os aplicadores do K-SADS-PL foram treinados por, no mínimo, dezesseis 

horas pela Doutora Heloísa Helena Alves Brasil, que traduziu e validou o 

instrumento no Brasil (Brasil, 2003; Brasil; Bordin, 2010). As aplicadoras do 

WASI foram inicialmente orientadas, quanto ao uso do instrumento, pela 
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Doutora Cândida Pires de Camargo (ex-chefe do Serviço de Neuropsicologia 

do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP e responsável pelo aprimoramento 

em neuropsicologia).  

 

 

4.6  Questões éticas 

 

O termo de consentimento livre e esclarecido foi assinado pela mãe 

entrevistada e pelo responsável pela criança ou adolescente após 

esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e seus procedimentos . 

O projeto atual foi analisado e aprovado na Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMUSP 

(protocolo 0559/11).  

 

 

4.7 Variáveis estudadas  

 

A seguir, a descrição das variáveis a serem estudadas nesta tese. 

 

4.7.1  Características sociodemográficas das crianças e adolescentes  

Sexo, faixa etária (dividida em duas: de seis a dez anos e de onze a 

dezoito anos); cor da pele (negra, branca ou parda); se a criança mora com 
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ambos os pais biológicos (sim ou não); se mora com a mãe (sim ou não); se 

existe um cuidador alternativo à mãe (sim ou não). O cuidador alternativo é a 

pessoa que, no lugar da mãe, ou em conjunto com ela (avó ou avô, pai, tia, 

por exemplo), cuida da criança a maior parte do tempo.  

 

4.7.2  Características sociodemográficas das mães  

Escolaridade (até fundamental ou nível médio e superior); estado civil 

(com ou sem companheiro); nível socioeconômico (subdividido em duas 

classes: A-B ou C-D e E, segundo questionário ABEP); faixa etária (dividida 

em duas: de vinte e dois a trinta e cinco anos ou de trinta e seis a cinquenta 

e seis anos) e ocupação (trabalha ou não fora de casa). 

 

4.7.3  Variáveis categóricas dicotômicas relacionadas à gestação e 

parto 

Gestação planejada ou não; utilização de método anticoncepcional; 

realização de pré-natal; apresentação de outra doença durante a gestação 

(hipertensão ou diabetes gestacional, por exemplo); se foi vítima de violência 

física durante a gestação; utilização de medicação psiquiátrica durante a 

gestação; qualquer intercorrência durante a gestação; parto prematuro; 

suspeita de hipóxia neonatal (neste caso, consideraram-se suspeitas de 

hipóxia quando a criança demorou a chorar; se a coloração da pele ficou 

arroxeada ou se a criança necessitou ajuda de aparelhos para respirar); 

permanência da criança no hospital após a alta da mãe; tipo de parto; 
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realização da amamentação; utilização de medicação durante a 

amamentação; ocorrência de aborto. 

Todas essas variáveis, exceto a relativa à ocorrência de aborto, eram 

relacionadas à gestação e parto da criança avaliada.  

 

4.7.4  Variáveis contínuas relacionadas à gestação e parto  

Número de filhos, número de gestações e número de abortos. 

 

4.7.5  História Familiar de transtornos mentais  

Esse dado foi obtido por meio de um questionário criado para o 

projeto e que resultou nos dados apresentados nesta tese; as perguntas 

versavam sobre a presença de algum transtorno mental ou de problema com 

álcool ou outras substâncias ocorrido com o pai da criança ou com outro 

membro da família que não a mãe. No banco de dados, essas questões 

entraram como variáveis dicotômicas, tipo “sim” e “não”. 

 

4.7.6  Variáveis categóricas relacionadas às características da doença 

materna  

Diagnóstico materno, segundo critérios do DSM-IV (esquizofrenia 

paranoide, esquizofrenia desorganizada, esquizofrenia catatônica, 

esquizofrenia indiferenciada, esquizofrenia residual, transtorno bipolar tipo I, 

transtorno bipolar tipo II, transtorno bipolar SOE, sem diagnóstico 
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psiquiátrico); GAF materno (até sessenta, ou de sessenta e um a cem 

pontos); número de internações (quatro ou mais, ou de uma a três, ou 

nenhuma); presença de sintomas maternos nos últimos doze meses (sim ou 

não); recuperação dos sintomas maternos (totalmente, parcialmente, ou não 

se recuperou); presença de sintomas psicóticos (sim ou não); crises durante 

a gestação (sim ou não); internação durante a gestação (sim ou não).  

 

4.7.7  Variáveis contínuas relacionadas às características da doença 

materna  

Número de internações, tempo de início dos sintomas maternos. 

 

4.7.8  Variáveis que relacionam sintomas da mãe com a criança  

Os sintomas da mãe iniciaram-se antes de a criança ter três anos 

(sim ou não); a criança teve contato com a mãe em crise; a criança foi 

colocada em risco pela presença de sintomas maternos (agressão física, por 

exemplo, falta de cuidados básicos quanto à alimentação e higiene, 

exposição a qualquer situação de risco); idade em que a criança teve o 

primeiro contato com os sintomas da mãe; idade em que presenciou pela 

primeira vez a internação da mãe (as duas últimas são variáveis contínuas).  

 

4.7.9  Variáveis relacionadas à psicopatologia das crianças 

Os resultados relacionados ao CBCL e YSR foram apresentados 

através das seguintes subescalas: problemas de internalização, problemas 
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de externalização, total de problemas, ansiedade-depressão, retraimento-

depressão, queixas somáticas, problemas com pensamento, problemas com 

atenção, agressividade e violação de regras, competência social total, 

competência social atividades, escolar e de sociabilidade. Essas subescalas 

foram transformadas em variáveis categóricas dicotômicas, divididas em 

comportamentos ausentes e presentes ou limítrofes, de forma que não só os 

comportamentos apresentados em nível clínico foram detectados, mas 

qualquer desvio da norma.  

O quadro a seguir mostra os pontos de corte para o escore T, 

utilizados para as escalas CBCL e YSR (Achenbach; Rescorla, 2001). 

 

Quadro 2 -  Pontos de corte para o escore T do CBCL e YSR 
 

Escore T Clínico Limítrofe Não clínico 

Competência Social Total  ˂ 37 37 a 40 ˃40 

Competência atividades, social 
e escolar 

˂ 31 31 a 35 ˃35 

Síndromes comportamentais 
(ansiedade e depressão por 
exemplo) 

˃69 64 a 69 ˂ 64 

Internalização, Externalização, 
Total de problemas 

˃63 60 a 63 ˂ 60 

 

 

Os comportamentos foram considerados presentes quando 

apresentaram escore T compatível com clínico e limítrofe; no caso de 

apresentarem o escore T não clínico, os comportamentos foram 

considerados ausentes. 
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As síndromes do CBCL e YSR foram analisadas como variáveis 

combinadas, ou seja, em conjunto. Se a variável fosse positiva para a mãe 

e/ou para o filho, a variável combinada seria positiva. Por exemplo, se a mãe 

(pelo CBCL) pontuasse como presentes os comportamentos de 

externalização, e o filho (pelo YSR) os pontuasse como ausentes, pela 

variável combinada, os comportamentos de externalização seriam 

presentes. Se os dois pontuassem esses comportamentos como presentes, 

a variável combinada também seria considerada presente. A escala de 

externalização combinada seria considerada ausente somente se mãe e 

filho relatassem que os comportamentos de externalização estavam 

ausentes. Dessa forma, os pontos de vista da mãe e do adolescente foram 

complementares para cada síndrome. Em crianças menores de onze anos, a 

variável combinada baseia-se, apenas, no escore do CBCL, pois, nessa 

faixa etária, o YSR não é realizado.  

A prevalência de cada diagnóstico resultante do KSADS foi 

comparada entre os grupos estudados. As variáveis analisadas como 

presentes ou ausentes foram as seguintes: presença de qualquer 

diagnóstico psiquiátrico; depressão; TAB tipo I; TAB SOE; transtornos do 

humor; fobia simples; fobia social; transtorno de pânico; transtorno do 

estresse pós-traumático; ansiedade de separação; ansiedade generalizada; 

agorafobia; transtorno obsessivo- compulsivo; qualquer transtorno de 

ansiedade; enurese; transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; 

transtorno de conduta; transtorno de oposição e desafio; presença de 

sintomas psicóticos; algum quadro psicótico não afetivo; encoprese; 
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anorexia nervosa; bulimia; transtornos de tique; abuso; dependência de 

substâncias. 

 

4.7.10  Variáveis de competência social e funcionamento das crianças 

Para avaliação da competência social e funcionamento das crianças, 

foi utilizado o CGAS, como variável contínua e categórica (dividido de zero a 

sessenta e sessenta e um a cem), além do CBCL e YSR, já citados. 

A variável de atraso escolar foi criada e calculada com a informação 

sobre a data de nascimento da criança, data de sua entrevista e ano em que 

ela estava matriculada na escola. 

 

4.7.11  Variáveis de avaliação cognitiva  

Foram utilizados escores contínuos da pontuação (escore T, ajustado 

pela idade) de cada subteste do WASI (vocabulário, semelhanças, cubos e 

raciocínio matricial). 

Como variáveis contínuas, foram analisados o QI executivo (formado 

pelos testes de cubos e raciocínio matricial), o QI verbal (formado pelos 

testes de vocabulário e semelhanças) e o QI total.  

O QI total também foi analisado como variável categórica, subdividida 

em três (QI acima de 110, superior a médio-superior; QI entre 109 e 80, 

médio a médio inferior; QI abaixo de 79, limítrofe e retardo). 

   



Métodos  
  
 

82

4.8  Análise de dados 

 

A descrição da amostra foi realizada, comparando-se, entre os 

grupos, os dados sociodemográficos e perfil da doença materna. Para 

variáveis categóricas, foi utilizado o teste de associação qui-quadrado, de 

Pearson. Nas análises das variáveis contínuas, as médias entre os grupos 

foram comparadas, utilizando-se a análise de variância a um fator (ANOVA 

ou teste de Kruskal Wallis). Quando houve diferença estatisticamente 

significante, foram feitas comparações múltiplas pelo teste de Tukey. 

As comparações dos grupos, em relação ao perfil comportamental, 

competência social e QI foram realizadas utilizando-se a análise de variância 

a um fator (ANOVA ou teste de Kruskal Wallis e teste de Tukey), para 

variáveis quantitativas, e teste de associação pelo qui-quadrado, para 

variáveis qualitativas. 

O teste de associação pelo qui-quadrado também foi utilizado na 

comparação da presença de diagnósticos psiquiátricos nas crianças e 

adolescentes e nas comparações entre os gêneros.  

Os diagnósticos detectados pelo KSADS (TDAH) e a presença de 

problemas do comportamento constatados pelo CBCL e YSR (problemas 

tipo internalização, externalização, ansiedade e depressão, retraimento e 

depressão, queixas somáticas, problemas com contato social, com 

pensamento, atenção e agressividade, violação de regras) foram 

considerados variáveis dependentes. Por sua vez, o grupo estudado 
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(esquizofrenia, TAB ou controle), assim como as complicações obstétricas, o 

nível socioeconômico da família, escolaridade, ocupação e estado civil da 

mãe, início dos sintomas da mãe, GAF, presença de sintomas psicóticos na 

mãe, criança ter presenciado crises da mãe, lugar onde mora a criança (se 

com a mãe, com ambos os pais biológicos, se há cuidador alternativo à 

mãe), risco para a criança, provocado pelos sintomas maternos, presença de 

atraso escolar, QI, idade, sexo, cor da pele da criança e presença de 

transtornos mentais na família foram considerados variáveis independentes. 

Nessa análise, foram utilizados o teste de associação pelo qui-quadrado e a 

regressão logística univariada e múltipla. 

Realizaram-se análises de qui-quadrado entre cada variável 

dependente e todas as independentes. As variáveis que apresentaram p ˂ 

0,20 foram selecionadas para o processo de modelagem, pela regressão 

logística bivariada. Além dessas variáveis, a escolaridade materna, o QI das 

crianças, o nível socioeconômico, a faixa etária das crianças e as 

complicações em gestação e parto foram selecionadas para o processo de 

modelagem, independentemente do valor de p na análise do qui-quadrado. 

O processo de modelagem múltipla utilizado foi o “stepwise forward”, 

ao qual, a partir do modelo mais simples (com uma só variável), foram 

acrescentadas as outras, uma a uma. A variável permaneceu no modelo 

múltiplo quando foi estatisticamente significativa ou de ajuste. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
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5.1  Comparações das características sociodemográficas, 

complicações obstétricas e história de doença psiquiátrica 

na família, entre os três grupos estudados 

 

5.1.1  Características sociodemográficas das crianças e adolescentes 

Ao comparar filhos de mulheres com esquizofrenia, TAB ou sem 

diagnóstico psiquiátrico, observa-se que há maior proporção de crianças de 

cor de pele branca, nos grupos de filhos de mulheres com esquizofrenia e 

TAB e maior proporção de cor de pele parda, no grupo-controle (p=0,02); 

mais crianças do grupo-controle moram com ambos os pais biológicos (p= 

0,01); uma maior proporção de crianças, filhos de portadoras de 

esquizofrenia não mora com as mães (p=0,006) ou possui um cuidador 

alternativo, mesmo morando com elas (p=0,009) (Tabela 1).   

As crianças, filhos de mães com esquizofrenia ou TAB, apresentaram 

maior prejuízo funcional, avaliado pela CGAS, do que as do grupo-controle 

(p=0,008) (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com Esquizofrenia (Esq), Transtorno Afetivo 
Bipolar (TAB), ou controles (CON), segundo as 
características sociodemográficas 

 
 Esq TAB CON 

Variável 
 N (%) N (%) N (%) 

x2 p 

Masculino 31 (46,3) 24 (36,9) 28 (44,4) Sexo 
crianças Feminino 36 (53,7) 41 (63,1) 35 (55,6) 

1,313 0,519 

6-10 19 (28,4) 28 (43,1) 19 (30,2) Faixa 
etária 11-18 48 (71,6) 37 (56,9) 44 (69,8) 

3,757 0,153 

Negra 09 (13,4) 10 (15,4) 9 (14,3) 

Branca 49 (73,1) 49 (75,4) 35 (55,6) Raça 

Pardo 09 (13,4) 06 (9,2) 19 (30,2) 

11,270 0,024 

Não 52 (77,6) 54 (83,1) 54 (85,7) Atraso 
escolar Sim 15 (22,4) 11 (16,9) 9 (14,3) 

1,517 0,468 

Sim 28 (41,8) 27 (41,5) 45 (71,4) 
Criança 
mora com 
ambos os 
pais 
biológicos 

Não 39 (58,2) 38 (58,5) 18 (28,6) 

15,12 0,001 

Sim 59 (88,1) 63 (96,9) 63 (100) Criança 
mora com 
a mãe Não 08 (11,9) 02 (3,1) 0 (0) 

10,358 0,006 

Sim 52 (77,6) 44 (67,7) 33 (52,4) Existe 
cuidador 
alternativo 
à mãe Não 15 (22,4) 21 (32,3) 30 (47,6) 

9,335 0,009 

61-100 57 (85,1) 57 (87,7) 63 (100) 
CGAS 

0-60 10 (14,9) 08 (12,3) 0 (0) 
9,734 0,008 

Total  67 (100) 65 (100) 63 (100) 195  

Teste de Qui-quadrado de Pearson.  
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5.1.2  Características sociodemográficas das mulheres com 

esquizofrenia, TAB, ou sem diagnóstico psiquiátrico 

As mulheres com TAB apresentaram escolaridade maior (p˂ 0,001) e 

nível socioeconômico melhor (p=0,04) que os demais grupos (Tabela 2). 

Mulheres sem  diagnóstico psiquiátrico apresentavam mais frequentemente 

relacionamento com um companheiro do que as demais (p˂ 0,001), além de 

trabalharem mais fora, principalmente quando comparadas às mulheres com 

esquizofrenia (p=0,004). Em relação ao prejuízo funcional e gravidade dos 

sintomas medidos pelo GAF, as mulheres com esquizofrenia apresentavam 

o pior funcionamento, sobretudo se comparadas ao grupo-controle (p˂ 

0,001) (Tabela 2). 
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Tabela 2 -  Número e porcentagem de mulheres com esquizofrenia, 
TAB, ou controles, segundo características 
sociodemográficas 

 

 Esq TAB CON 
Variável 

 N (%) N (%) N (%) 
x2 p 

Até 
fundamental 

44 (65,7) 27 (41,5) 40 (63,5) 

Escolaridade 
médio e 
superior 

23 (34,3) 38 (58,5) 23 (36,5) 

9,474 0,009 

Com 
companheiro 

30 (44,8) 32 (49,2) 53 (84,1) 

Estado civil 
Sem 

companheiro 
37 (55,2) 33 (50,8) 10 (15,9) 

24,607 ˂0,001

ABEP          

A-B A-B 17 (25,4) 28 (43,1) 16 (25,4) 

C-E C-E 50 (74,6) 37 (56,9) 47 (74,6) 
6,31 0,043 

Até 60 48 (71,6) 33 (50,8) 0 (0) 
GAF mãe 

61-100 19 (28,4) 32 (49,2) 63 (100) 
72,046 ˂0,001

22-35 13 (19,4) 22 (33,8) 12 (19,0) 
Fx etária 

36-56 54 (80,6) 43 (66,2) 51 (81,0) 
5,062 0,080 

Trabalha fora 16 (23,9) 24 (36,9) 33 (52,4) 
Ocupação 

Não trabalha 51 (76,1) 41 (63,1) 30 (47,6) 
11,271 0,004 

Total  67 (100) 65 (100) 63 (100) 195 (100) 

Teste de Qui-quadrado de Pearson; Esq= esquizofrenia; CON=controle. 
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5.1.3  Problemas na gestação e parto 

Em relação aos dados de gestação e parto, observa-se que uma 

menor proporção de mulheres com esquizofrenia planejou a gestação 

(p=0,031), ou usou métodos anticoncepcionais (p=0,001), quando 

comparadas aos outros dois grupos (Tabela 3). 

Intercorrências durante o parto ocorreram com maior frequência no 

grupo de mães com TAB (p= 0,026), principalmente por terem apresentado 

tendência a maior proporção de partos prematuros (p=0,093). Uma menor 

proporção de mulheres com esquizofrenia ou TAB amamentaram seus filhos 

(p= 0,030) (Tabela 3).  
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Tabela 3  Número e porcentagem de mulheres com esquizofrenia, 
TAB ou controles e seus filhos, segundo características e 
problemas relacionados a gestação e parto 

 
 Esq TAB CON   

Variável 
 N (%) N (%) N (%) x2 p 

Sim 13 (19,4) 23 (35,4) 25 (39,7)   Planejou as  
gestações Não 54 (80,6) 42 (64,6) 38 (60,3) 6,975 0,031

Sim 40 (59,7) 46 (70,8) 56 (88,9)   Usou  
anticoncepcionais Não 27 (40,3) 19 (29,2) 7 (11,1) 14,183 0,001

Sim 62 (92,5) 63 (96,9) 62 (98,4)   
Fez pré-natal 

Não 05 (7,5) 02 (3,1) 1 (1,6) 3,110 0,211
Sim 08 (11,9) 12 (18,5) 14 (22,2)   Outras doenças na 

gestação Não 59 (88,1) 53 (81,5) 49 (77,8) 2,456 0,293
Sim 04 (6) 06 (9,2) 1 (1,6)   Violência física na 

gestação Não 63 (94) 59 (90,8) 62 (98,4) 3,532 0,171
Sim 21 (31,3) 29 (44,6) 19 (30,2)   Qualquer  

intercorrência na 
gestação 

Não 46 (68,7) 36 (55,4) 44 (69,8) 3,653 0,161

Sim 13 (19,4) 26 (40) 16 (25,4)   Qualquer 
intercorrência 
durante o parto Não 54 (80,6) 39 (60) 47 (74,6) 7,274 0,026

Sim 30 (44,8) 41 (63,1) 24 (38,1)   Qualquer 
intercorrência na 
gestação ou parto Não 37 (55,2) 24 (36,9) 39 (61,9) 8,626 0,013

Sim 02 (3) 08 (12,3) 8 (12,7)   
Parto prematuro 

Não 65 (97) 57 (87,7) 55 (87,3) 4,758 0,093
Sim 04 (6) 06 (9,2) 4 (6,3)   Suspeita de hipóxia 

neonatal Não 63 (94) 59 (90,8) 59 (93,7) 0, 623 0,732
Sim 03 (4,5) 10 (15,4) 8 (12,7)   Criança 

permaneceu 
internada após alta 
da mãe 

Não 
64 (95,5) 55 (84,6) 55 (87,3) 4,445 0,108

Normal 23 (34,3) 25 (38,5) 23 (36,5)   
Cesaria 40 (59,7) 35 (53,8) 34 (54,0)   Tipo de parto 
Fórceps 04 (6) 05 (7,7) 6 (9,5) 0, 952 0,917
Sim 50 (74,6) 52 (80) 58 (92,1)   Amamentou a  

criança Não 17 (25,4) 13 (20) 5 (7,9) 6,982 0,030
1-2 36 (53,7) 34 (52,3) 29 (46,0)   Número de  

gestações 3 ou + 31 (46,3) 31 (47,7) 34 (54,0) 0,862 0,650
1-2 43 (64,2) 49 (75,4) 41 (65,1)   

Número de filhos 
3 ou + 24 (35,8) 16 (24,6) 22 (34,9) 2,33 0,312
Sim 16 (23,9) 27 (41,5) 24 (38,1)   

Teve aborto 
Não 51 (76,1) 38 (58,5) 39 (61,9) 5,137 0,077

Total  67 (100) 65 (100) 63 (100) 195 (100) 

Teste de Qui-quadrado de Pearson; Esq= esquizofrenia; CON=controle. 
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5.1.4  Presença de história de transtornos mentais nos familiares  

Como esperado, foi detectada grande diferença na presença de 

transtornos mentais em outros membros da família, além das mães e, com 

maior ocorrência, entre familiares de pacientes com esquizofrenia e TAB 

(p˂0,001) (Tabela 4). 

 

Tabela 4  Número e porcentagem de presença de história familiar de 
transtornos mentais e problemas com álcool e substâncias 
de abuso, segundo os grupos de filhos de mulheres com 
esquizofrenia, TAB ou controle 

 
 Esquizofrenia TAB Controle Variável 
 N (%) N (%) N (%) 

x2 p 

Sim 06 (9,5) 09 (14,8) 3 (5,1) Pai tem história 
de transtorno 
mental Não 57 (90,5) 52 (85,2) 56 (94,9) 

3,172 0,205 

Sim 09 (14,3) 10 (16,4) 6 (10,2) Pai tem 
problemas 
relacionados 
ao álcool 

Não 54 (85,7) 51 (83,6) 53 (89,8) 
1,017 0,601 

Sim 53 (84,1) 50 (82) 22 (37,3) Família tem 
história de 
transtorno 
mental 

Não 10 (15,9) 11 (18) 37 (62,7) 
38,763 ˂0,001

Sim 07 (11,1) 15 (24,6) 10 (16,9) 
Família tem 
problemas 
relacionados 
ao álcool ou 
outras 
substâncias 

Não 56 (88,9) 46 (75,4) 49 (83,1) 

3,920 0,141 

Total*  63 (100) 61 (100) 59 (100)   

Teste de Qui-quadrado de Pearson; *Dados perdidos (missing): quatro famílias do grupo 
esquizofrenia, quatro famílias do grupo TAB e quatro famílias do grupo controle não têm 
dados sobre presença de problemas de saúde mental do pai e da família, por 
desconhecimento em relação aos dados do pai e da família paterna. 
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5.1.5 Comparações de variáveis quantitativas sociodemográficas e 

problemas na gestação e parto entre os grupos estudados  

A comparação das médias das variáveis sociodemográficas e 

problemas na gestação e parto, entre os grupos, está presente na Tabela 5. 

Houve diferença estatisticamente significativa, entre os grupos, em relação 

às médias da ABEP (p=0,010). Nas comparações múltiplas, observou-se 

que a média da pontuação da ABEP, relativa ao grupo de filhos de mulheres 

com esquizofrenia, foi menor do que a dos filhos de mulheres com TAB 

(p=0,008). Não houve diferença entre os outros dois grupos. 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos para o 

GAF (p˂ 0,001). Essa diferença apareceu na comparação de todos os 

grupos: esquizofrenia e TAB (p˂ 0,001), esquizofrenia e controle (p˂ 0,001) 

e TAB e controle (p˂ 0,001). O pior funcionamento foi do grupo de mulheres 

com esquizofrenia, tendo sido melhor o do grupo-controle. 

O número de filhos também foi estatisticamente diferente entre os 

grupos (p= 0,040). Nas comparações múltiplas, foi encontrada diferença 

entre os grupos controle e TAB (p=0,020), tendo, as mulheres com TAB, 

menor número de filhos, em média. 
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Tabela 5 - Estatística descritiva das variáveis quantitativas, segundo 
grupo esquizofrenia, TAB e controle 

 
 Esquizofrenia TAB Controle 

Variável 
 Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

p 

Idade da criança  12,78 (3,72) 11,65 (3,52) 12,13 (3,31) 0,155* 

Idade da mãe  40,90 (6,39) 39,43 (7,09) 39,35 (5,85) 0,31** 

ABEP  13,19 (5,18) 15,69 (4,79) 13,92 (4,26) 0,010** 

GAF mãe  53,25 (18,57) 63,43 (14,19) 91,41 (7,61) <0,001* 

CGAS criança  77,57 (14,03) 78,20 (13,73) 82,94 (9,75) 0,082* 

Número gestações  2,76 (1,55) 2,49 (1,23) 3,14 (1,76) 0,140* 

Número filhos  2,31 (1,28) 1,88 (0,86) 2,49 (1,56) 0,038* 

Número abortos  0,34 (0,71) 0,63 (0,93) 0,59 (0,91) 0,077* 

*Teste de Kruskall_Wallis ou **Anova. 
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5.2  Comparação do perfil da doença materna entre os grupos 

esquizofrenia e TAB 

 

5.2.1  Diagnóstico materno 

Neste item, as variáveis relacionadas à doença materna foram 

descritas e comparadas entre os dois grupos de mães com transtorno 

mental (esquizofrenia e TAB), já que não são questões pertinentes ao grupo-

controle. 

Em relação ao diagnóstico materno, a maioria das mulheres do grupo 

com esquizofrenia apresentou esquizofrenia paranoide no passado (82,1%) 

e atualmente (58,2%) (Tabelas 6 e 7). As mulheres com TAB apresentaram, 

em sua maioria, o diagnóstico de TAB tipo I (80%) (Tabela 8). 
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Tabela 6  Número e porcentagem de mulheres com esquizofrenia, 
segundo diagnóstico no passado 

 

 N (%) 

Esquizofrenia paranoide 55 (82,1) 

Esquizofrenia desorganizada 10 (14,9) 

Esquizofrenia catatônica 02 (3,0) 

Total 67 (100) 

 

 

Tabela 7 -  Número e porcentagem de mulheres com esquizofrenia, 
segundo diagnóstico atual 

 

 N (%) 

Esquizofrenia paranoide 39 (58,2) 

Esquizofrenia desorganizada 08 (11,9) 

Esquizofrenia residual 20 (20,9) 

Total 67 (100) 

 

 

Tabela 8  Número e porcentagem de mulheres TAB, segundo 
diagnóstico 

 N (%) 

TAB tipo I 52 (80,0) 

TAB tipo II 12 (18,5) 

TAB tipo SOE 01 (1,5) 

Total 65 (100) 
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5.2.2  Características da doença materna 

Observa-se que a maior proporção de mulheres com esquizofrenia 

apresenta pior funcionamento (GAF˂60, p=0,014) e número maior de 

internações (quatro ou mais, p ˂ 0,001) (Tabela 9).  

Houve diferença entre os dois grupos em relação à presença de 

sintomas psicóticos (p ˂ 0,001), pois uma parte das mulheres com TAB não 

apresenta esse tipo de sintoma, que é frequente em todas as mulheres com 

esquizofrenia (Tabela 9). 
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Tabela 9 -  Número e porcentagem de mulheres com esquizofrenia ou 
TAB, segundo características da doença 

 
 Esquizofrenia TAB Variável 
 N (%) N (%) 

x2 p 

Até 60 48 (71,6) 33 (50,8) GAF mãe 
61-100 19 (28,4) 32 (49,2) 

6,063 0,014 

Sem 
internação 

10 (14,9) 30 (46,2) 

1-3 37 (55,2) 24 (36,9) 
Número de 
internações 

4 ou mais 20 (29,9) 11 (16,9) 

15,357 ˂ 0,001

Sim 46 (68,7) 47 (72,3) 
Início dos 
sintomas da 
mãe até 
criança ter 3 
anos 

Não 21 (31,3) 18 (27,7) 

0,211 0,646 

Sim 53 (79,1) 52 (80) 
Início dos 
sintomas da 
mãe até 
criança ter 5 
anos 

Não 14 (20,9) 13 (20) 

0,016 0,900 

Sim 50 (74,6) 55 (84,6) Presença de 
sintomas nos 
últimos 12 
meses 

Não 17 (25,4) 10 (15,4) 
2,023 0,155 

Sim 47 (70,1) 54 (83,1) Presença de 
sintomas nos 
últimos 6 
meses 

Não 20 (29,9) 11 (16,9) 
3,068 0,080 

Sim 67 (100) 42 (64,6) Presença de 
sintomas 
psicóticos 
mãe 

Não 0 0 23 (35,4) 
28,710 ˂ 0,001

Sim 66 (98,5) 63 (96,9) Criança 
morou com 
mãe em crise 

Não 01 (1,5) 02 (3,1) 
0,373 0,541 

Sim 25 (37,3) 23 (35,4) 
Criança foi 
colocada em 
risco pelos 
sintomas da 
mãe 

Não 42 (62,7) 42 (64,6) 

0,053 0,818 

Total 09 (13,4) 16 (24,6) 
Parcial 49 (73,1) 41 (63,1) 

Recuperação 
da mãe após 
início dos 
sintomas 

Não 
recuperou 

09 (13,4) 08 (12,3) 
2,700 0,259 

Sim 13 (19,4) 07 (10,8) Medicação na 
gestação Não 54 (80,6) 58 (89,2) 

1,913 0,167 

Sim 08 (11,9) 03 (4,6) Medicação na 
amamentação Não 59 (88,1) 62 (95,4) 

2,317 0,128 

Sim 10 (14,9) 09 (13,8) Crises na 
gestação Não 57 (85,1) 56 (86,2) 

0,031 0,860 

Sim 07 (10,4) 03 (4,6) Internação na 
gestação Não 60 (89,6) 62 (95,4) 

1,603 0,205 

Total  67 (100) 65 (100) 132 (100) 

Teste do Qui-quadrado de Pearson.  
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Ainda em relação à comparação das variáveis que caracterizam a 

doença dos grupos de mulheres com esquizofrenia ou TAB, aquelas com 

esquizofrenia apresentaram média de pontuação na GAF menor (p=0,001), 

e maior número de internações, em média (p=0,002) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Estatística descritiva das variáveis quantitativas, segundo 
grupo esquizofrenia ou TAB 

Esquizofrenia TAB 
Variável 

Média (DP) Média (DP) 
p 

GAF mãe 53,25 (18,57) 63,43 (14,19) 0,001 

Início sintomas mãe (há x 
anos) 

12,49 (8,06) 13,57 (9,39) 0,480 

Desde que idade criança 
tem contato com sintomas 
mãe 

2,78 (3,97) 2,66 (4,00) 0,869 

Número de internações 2,87 (2,90) 1,94 (3,29) 0,002 

**Idade da criança quando 
presenciou pela primeira 
vez a internação da mãe 

5,49 (4,39) 5,39 (4,49) 0,991 

Teste de Mann-Whitney; ** Excluídas as mulheres não internadas (dez do grupo de 
esquizofrenia e trinta, TAB) e quatro dados perdidos (duas mães com esquizofrenia e duas 
com TAB, não tendo, a paciente ou seus familiares, conseguido responder a essa questão), 
N= 86 (cinquenta e cinco com esquizofrenia e trinta e uma TAB). 
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5.3  Análise do perfil comportamental e da presença de 

diagnóstico psiquiátrico das crianças e adolescentes 

estudados 

 

5.3.1  Perfil comportamental pelo CBCL e YSR- variável combinada 

Na Tabela 11, observa-se que as crianças e adolescentes, filhos de 

mulheres com TAB, apresentaram proporção maior de ansiedade/depressão 

(p=0,020), retraimento e depressão (p=0,050), queixas somáticas (p= 0,020), 

problema com contato social (p=0,010), problema com a atenção (p=0,005), 

violação de regras (p=0,010), comportamentos tipo internalizantes (0,03) e 

total de problemas (p= 0,03). 
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Tabela 11 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, 
segundo as escalas da variável combinada CBCL*YSR 

 
 Esquizofrenia TAB Controle   

Variável 
 N (%) N (%) N (%) x2 p 

Clínico+ 
limítrofe 

32 (47,8) 43 (66,2) 27 (42,9)   
Ansiedade/ 
depressão Não clí-

nico ou 
ausente 

35 (52,2) 22 (33,8) 36 (57,1) 7,806 0,020 

Clínico+ 
limítrofe 

26 (38,8) 36 (55,4) 22 (34,9)   
Retraimento/ 
depressão Não clí-

nico ou 
ausente 

41 (61,2) 29 (44,6) 41 (65,1) 6,223 0,045 

Clínico+ 
limítrofe 

15 (22,4) 28 (43,1) 15 (23,8)   
Queixas 
somáticas Não 

clínico 
52 (77,6) 37 (56,9) 48 (76,2) 8,326 0,016 

Clínico+ 
limítrofe 

21 (31,3) 32 (49,2) 16 (25,4)   
Problema com 
contato social Não 

clínico 
46 (68,7) 33 (50,8) 47 (74,6) 8,678 0,013 

Clínico+ 
limítrofe 

12 (17,9) 17 (26,2) 7 (11,1)   
Problema com o 
pensamento Não 

clínico 
55 (82,1) 48 (73,8) 56 (88,9) 4,830 0,089 

Clínico+ 
limítrofe 

14 (20,9) 28 (43,1) 13 (20,6)   
Problema com 
atenção Não 

clínico 
53 (79,1) 37 (56,9) 50 (79,4) 10,650 0,005 

Clínico+ 
limítrofe 

05 (7,5) 15 (23,1) 05 (7,9)   
Violação de 
regras Não 

clínico 
62 (92,5) 50 (76,9) 58 (92,1) 9,183 0,010 

Clínico+ 
limítrofe 

21 (31,3) 29 (44,6) 17 (27,0)   
Comportamento 
agressivo Não 

clínico 
46 (68,7) 36 (55,4) 46 (73,0) 4,821 0,090 

Clínico+ 
limítrofe 

46 (68,7) 53 (81,5) 38 (60,3)   
Comportamentos 
internalizantes Não 

clínico 
21 (31,3) 12 (18,5) 25 (39,7) 7,019 0,030 

Clínico+l 
imítrofe 

31 (46,3) 39 (60) 28 (44,4)   
Comportamentos 
externalizantes Não 

clínico 
36 (53,7) 26 (40) 35 (55,6) 3,746 0,154 

Clínico+ 
limítrofe 

38 (56,7) 49 (75,4) 35 (55,6)   
Total de 
Problemas Não 

clínico 
29 (43,3) 16 (24,6) 28 (44,4) 6,861 0,032 

Total  67 (100) 65 (100) 63 (100) 195 (100) 

Teste de Qui-quadrado de Pearson. 
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5.3.2  Análise de presença de diagnóstico psiquiátrico nas crianças e 

adolescentes 

Na Tabela 12, observa-se que os filhos de mulheres com TAB 

apresentaram maior prevalência de transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (p=0,030) e de transtorno de conduta (p=0,05) que os demais 

grupos. 

Apesar de não ter sido detectada diferença estatisticamente 

significativa, percebe-se que a prevalência de fobia social foi quase duas 

vezes maior nos filhos de pacientes com esquizofrenia (11,9%) que a do 

grupo de filhos de bipolares (6,2%), e quase três vezes maior que o grupo-

controle (4,8%). Provavelmente, o tamanho da amostra limitou o 

aparecimento dessa associação.  

 

Tabela 12 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB ou controles, 
segundo presença de diagnóstico psiquiátrico pelo KSADS 
PL 

 

 Esquizofrenia TAB Controle   
Variável 

 N (%) N (%) N (%) x2 p 

Ausente 30 (44,8) 28 (43,1) 38 (60,3)   Qualquer 
diagnóstico Presente 37 (55,2) 37 (56,9) 25 (39,7) 4,615 0,100

Ausente 60 (89,6) 62 (95,4) 61 (96,8)   
Depressão 

Presente 07 (10,4) 03 (4,6) 2 (3,2) 3,374 0,185

Ausente 66 (98,5) 65 (100) 63 (100)   
TAB I 

Presente 01 (1,5) 0 (0) 0 (0) 1,920 0,383

Ausente 67 (100) 63 (96,9) 63 (100)   
TAB SOE 

Presente 0 (0) 02 (3,1) 0 (0) 4,041 0,133

Ausente 55 (82,1) 56 (86,2) 59 (93,7)   Transtornos 
de humor Presente 12 (17,9) 09 (13,8) 4 (6,3) 3,975 0,137

continua 
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Tabela 12 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB ou controles, 
segundo presença de diagnóstico psiquiátrico pelo KSADS 
PL (continuação) 

 

 Esquizofrenia TAB Controle   
Variável 

 N (%) N (%) N (%) x2 p 

Ausente 60 (89,6) 54 (83,1) 54 (85,7)   Fobia 
Simples Presente 07 (10,4) 11 (16,9) 9 (14,3) 1,175 0,556

Ausente 59 (88,1) 61 (93,8) 60 (95,2)   
Fobia Social 

Presente 08 (11,9) 04 (6,2) 03 (4,8) 2,681 0,262

Ausente 66 (98,5) 63 (96,9) 63 (100)   Transtorno 
de Pânico Presente 01 (1,5) 02 (3,1) 0 (0) 2,00 0,368

Ausente 67 (100) 63 (96,9) 63 (100)   
TEPT 

Presente 0 (0) 02 (3,1) 0 (0) 4,041 0,133

Ausente 61 (91) 60 (92,3) 60 (95,2)   Ansiedade 
separação Presente 06 (9) 05 (7,7) 3 (4,8) 0,895 0,639

Ausente 67 (100) 64 (98,5) 62 (98,4)   
TAG 

Presente 0 (0) 01 (1,5) 1 (1,6) 1,058 0,589

Ausente 65 (97) 65 (100) 62 (98,4)   
Agorafobia 

Presente 02 (3) 0 (0) 1 (1,6) 1,942 0,379

Ausente 65 (97) 63 (96,9) 62 (98,4)   
TOC 

Presente 02 (3) 02 (3,1) 1 (1,6) 0, 357 0,837

Ausente 46 (68,7) 43 (66,2) 49 (77,8)   Transtorno 
de 
ansiedade Presente 21 (31,3) 22 (33,8) 14 (22,2) 2,310 0,315

Ausente 57 (85,1) 53 (81,5) 53 (84,1)   
Enurese 

Presente 10 (14,9) 12 (18,5) 10 (15,9) 0, 320 0,852

Ausente 64 (95,5) 54 (83,1) 59 (93,7)   
TDAH 

Presente 03 (4,5) 11 (16,9) 04 (6,3) 7,021 0,030

Ausente 67 (100) 62 (95,4) 63 (100)   Transtorno 
Conduta Presente 0 (0) 03 (4,6) 0 (0) 6,094 0,048

Ausente 66 (98,5) 64 (98,5) 61 (96,8)   
TOD 

Presente 01 (1,5) 01 (1,5) 02 (3,2) 0,585 0,746

Ausente 65 (97) 64 (98,5) 63 (100)   Sintomas 
psicóticos Presente 02 (3) 01 (1,5) 0 (0) 1,910 0,385

Ausente 66 (98,5) 65 (100) 63 (100)   Algum 
quadro 
psicótico 
não afetivo Presente 01 (1,5) 0 (0) 0 (0) 1,920 0,383

continua 
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Tabela 12 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB ou controles, 
segundo presença de diagnóstico psiquiátrico pelo KSADS 
PL (conclusão) 

 

 Esquizofrenia TAB Controle   
Variável 

 N (%) N (%) N (%) x2 p 

Ausente 66 (98,5) 62 (95,4) 63 (100)   
Encoprese 

Presente 01 (1,5) 03 (4,5) 0 (0) 3,550 0,169

Ausente 66 (98,5) 65 (100) 63 (100)   
Anorexia 

Presente 01 (1,5) 0 (0) 0 (0) 1,920 0,383

Ausente 67 (100) 64 (98,5) 63 (100)   
Tourette 

Presente 0 (0) 01 (1,5) 0 (0) 2,010 0,366

Ausente 65 (97) 65 (100) 61 (96,8)   Tique 
crônico Presente 02 (3) 0 (0) 02 (3,2) 2,048 0,359

Ausente 67 (100) 64 (98,5) 63 (100)   Tique 
passageiro Presente 0 (0) 01 (1,5) 0 (0) 2,010 0,366

Ausente 65 (97) 65 (100) 63 (100)   Abuso de 
álcool Presente 02 (3) 0 (0) 0 (0) 3,860 0,145

Ausente 66 (98,5) 65 (100) 62 (98,4)   Dependência 
álcool Presente 01 (1,5) 0 (0) 01 (1,6) 1,013 0,603

Ausente 66 (98,5) 65 (100) 62 (98,4)   Abuso 
substância Presente 01 (1,5) 0 (0) 01 (1,6) 1,013 0,603

Ausente 66 (98,5) 64 (98,5) 63 (100)   Dependência 
substância Presente 01 (1,5) 01 (1,5) 0 (0) 0,965 0,617

Ausente 65 (97) 63 (96,9) 61 (96,8)   Qualquer 
tique Presente 02 (3) 02 (3,1) 02 (3,2) 0,004 0,998

Ausente 63 (94) 64 (98,5) 62 (98,4)   
Qualquer 
abuso ou 
dependência 
de álcool ou 
substâncias 

Presente 04 (6) 01 (1,5) 01 (1,6) 2,865 0,239

Total  67 (100) 65 (100) 63 (100) 195 (100)

Teste do Qui-quadrado de Pearson. TEPT = Transtorno de estresse pós-traumático; TAG= 
Transtorno de ansiedade generalizada; TOC=Transtorno Obsessivo-compulsivo; 
TDAH=Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; TOD=Transtorno de oposição e 
desafio. 
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5.4  Análise de perfil cognitivo pelo WASI 

 

As variáveis que apresentaram diferenças para eficiência intelectual 

entre os três grupos (Tabela 13) foram QI executivo (p=0,027) e QI total 

(p=0,034). Nas comparações múltiplas, a diferença no QI executivo 

apareceu entre os grupos de filhos de portadores de TAB e de esquizofrenia 

(p=0,046), sendo que o grupo de esquizofrenia apresentou piores escores. O 

mesmo ocorreu para o QI total: a diferença apareceu entre os grupos TAB e 

esquizofrenia, com pior escore para os filhos de mulheres com esquizofrenia 

(p=0,048).  

Três famílias não realizaram o WASI, pois, no início da coleta, tentou-

se aplicá-lo em dia diferente do restante dos instrumentos, mas algumas 

famílias não voltaram para a aplicação, perfazendo o total de duas famílias 

do grupo de esquizofrenia e uma do grupo TAB. 

 
Tabela 13 - Média e Desvio padrão (DP) do QI total, QI executivo, QI 

verbal e de seus subtestes vocabulário, semelhanças, 
cubos e raciocínio matricial, segundo grupo estudado 

 
Variável Esquizofrenia TAB Controle  

Subtestes e QI 
WASI 

Média (DP) Média (DP) Média (DP) p 

Vocabulário 43,12 (9,37) 47,22 (10,51) 45,29 (10,37) 0,073 

Semelhanças 42,72 (10,93) 45,40 (10,65) 42,33 (12,50) 0,254 

QI verbal 89,60 (13,69) 94,63 (14,29) 90,80 (15,83) 0,129 

Cubos 41,32 (9,57) 44,72 (10,07) 41,93 (9,14) 0,105 

Matriz 41,40 (10,28) 44,59 (11,27) 40,38 (10,54) 0,071 

QI executivo 86,36 (13,60) 92,20 (14,80) 86,53 (13,02) 0,027 

QI Total 86,95 (12,90) 92,75 (14,36) 87,50 (14,20) 0,034 

ANOVA 
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5.5  Competência social 

 

Em relação às escalas de competência social do CBCL e YSR, a 

única a apresentar diferença estatisticamente significativa entre os grupos foi 

a escala relativa à competência escolar, tendo o grupo de filhos de mulheres 

com TAB maior proporção de crianças com melhor desempenho (p=0,037) 

(Tabela 16). 

Comentário: Crianças que estão na pré-escola não têm esse item avaliado 

pelo CBCL.  
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5.5.1 Competência social atividades 

 

Tabela 14 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB, ou controles, 
segundo competência social atividades pela variável 
combinada CBCL*YSR 

 

CON Esq TAB   
Atividades 

N (%) N (%) N (%) x2 p 

Não Clínico 34 (54,0) 31 (46,3) 41 (63,1)   

Clínico 29 (46,0) 36 (53,7) 24 (36,9) 3,763 0,152 

Total 63 (100) 67 (100) 65 (100) 195 (100) 

Teste Qui‐Quadrado de Pearson. CON=controle; Esq= esquizofrenia. 

 

 

5.5.2 Competência social sociabilidade 

  

Tabela 15 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB, ou controles, 
segundo competência social sociabilidade pela variável 
combinada CBCL*YSR 

 

Controle Esquizofrenia TAB   
Sociabilidade 

N (%) N (%) N (%) x2 p 

Não Clínico 37 (58,7) 33 (49,3) 32 (49,2)   

Clínico 26 (41,3) 34 (50,7) 33 (50,8) 1,539 0,463

Total 63 (100) 67 (100) 65 (100) 195 (100) 

Teste Qui-Quadrado de Pearson. 
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5.5.3  Competência social escolar  

Observou-se diferença na competência escolar entre os três grupos 

(p=0,037), tendo melhor competência escolar (Tabela 16) os filhos de mães 

com TAB.  

Ao todo, dezoito crianças não tiveram essa medida coletada de forma 

completa. O escore de competência escolar não é preenchido por completo 

para as crianças que estão na pré-escola, pois, na maioria das vezes, não 

existem medidas de desempenho que correspondam a um dos itens a ser 

preenchido. Esse grupo fica sem medida de competência escolar, pois, se 

há uma questão em branco, o programa do CBCL computa aquela variável 

como dado perdido. 

Dessas dezoito crianças (seis do grupo-controle, sete do grupo de 

esquizofrenia e cinco do grupo TAB), onze estavam na pré-escola, três mães 

não souberam responder a todas as questões desse item, duas crianças 

estavam fora da escola nos últimos seis meses e duas estavam em escolas 

especiais, onde não havia medida de desempenho. 

 
Tabela 16 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 

de mulheres com esquizofrenia, TAB, ou controles, 
segundo competência social escolar variável combinada 
CBCL*YSR 

 

Controle Esquizofrenia TAB   Competência 
Escolar 

N (%) N (%) N (%) x2 p 

Não clínico 10 (17,5) 15 (25,0) 23 (38,3)   

Clínico 47 (82,5) 45 (75,0) 37 (61,7) 6,598 0,037

Total 57 (100) 60 (100) 60 (100) 177 (100) 

Teste Qui-Quadrado de Pearson. 
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5.5.4 Competência social total  

Dezoito crianças, em mesmo número das que não tiveram o escore 

para competência escolar, também ficaram sem a medida de competência 

social total, já que esse escore é formado pelas três subescalas de 

competência do CBCL. 

 

Tabela 17 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB, ou controles, 
segundo competência social total variável combinada 
CBCL*YSR 

 

Controle Esq TAB   Competência 
Total N (%) N (%) N (%) x2 p 

Não clínico 15 (26,3) 09 (15,0) 10 (16,7)   

Clínico 42 (73,7) 51 (85,0) 50 (83,3) 2,790 0,248 

Total 57 (100) 60 (100) 60 (100) 177 (100) 

Teste Qui-Quadrado de Pearson. Esq= esquizofrenia. 
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5.5.5 Funcionamento pelo CGAS 

Em relação ao funcionamento das crianças pelo CGAS, houve 

tendência a diferença entre os grupos (p=0,082). Ao fazer comparações 

múltiplas com o teste de Tukey, detectou-se diferença apenas entre o grupo 

de filhos de mulheres com esquizofrenia e o grupo-controle (p= 0,042) 

(Tabela 18). 

 

Tabela 18 -  Média e desvio padrão (DP) da pontuação da escala CGAS, 
segundo os grupos estudados 

 

 Média (DP) p 

Esquizofrenia 77,57 (14,04)  

TAB 78,20 (13,73)  

Controle 82,94 (9,75) 0,082 

Teste de Kruskal Wallis. 

 



Resultados  
  
 

110

5.6  Análise de fatores associados à presença de problemas 

comportamentais e diagnósticos psiquiátricos 

 

5.6.1  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna, 

com a variável combinada CBCL* YSR problemas de 

internalização  

As variáveis que mostraram associação, pelo teste do Qui-quadrado, 

com presença de problemas de internalização nas crianças e adolescentes, 

foram as seguintes: ser filho de mãe com TAB (0,030); morar com a mãe 

(p=0,032); ter morado com a mãe em crise (0,027); início dos sintomas da 

mãe antes de a criança completar três anos (p=0,016); presença de 

sintomas maternos nos últimos doze meses da data da entrevista (p=0,010); 

pai da criança apresentar história de problemas com uso de álcool ou outras 

substâncias de abuso (p=0,044); presença de transtorno mental em outros 

membros da família (p=0,030); mãe ter sofrido violência física durante a 

gestação (p=0,026); mãe não ter sido internada durante a gestação 

(p=0,032); presença de qualquer intercorrência na gestação ou parto 

(0,023); GAF materno menor que sessenta pontos (p=0,010); nível 

socioeconômico mais baixo (p=0,048); mãe ter história de algum aborto 

(p=0,051) (Tabela 39 do Anexo-A). 

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionadas para entrar no modelo múltiplo, por ter p< 

0,20, a faixa etária da criança (p=0,148) e a idade da mãe (p=0,145) (Tabela 

39, Anexo A).  
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Análise Múltipla para a variável dependente problemas tipo 

internalização  

No modelo múltiplo final (Tabela 19), os fatores independentes, 

associados à presença de problemas de internalização, foram os seguintes: 

ser filho de mulher com esquizofrenia e com GAF menor que 60 (OR=3,80; 

p=0,012); ser filho de mulher com TAB com GAF maior que 61 (OR=3,42; 

p=0,027); ser filho de mulher com TAB e com GAF de até 60 (OR= 5,85; 

p=0,005); morar junto com a mãe (OR=6,02; p=0,030); estar na faixa etária 

de onze anos ou mais (OR=2,58, p=0,033); possuir pior nível 

socioeconômico pela ABEP (OR= 2,70; p=0,019). 

Ter sido internada durante a gestação permaneceu, no modelo final 

associado à presença de problemas de internalização, como fator “protetor” 

para a presença desses problemas (OR=0,04; p=0,006).  
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Tabela 19 - Modelos de regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para problemas de internalização, 
pela variável combinada CBCL* YSR 

 

Internalização 
Análise 

Univariada 
 Análise Múltipla  

Variável 

Categorias 
OR 

bruto
(IC 95%) p 

OR 
ajus-
tado 

(IC 95%) p 

Controle com 
GAF> 60 

1,00   1,0   

Esq e  
GAF >60 

0,59 (0,21-1,66) 0,320 0,76 (0,24-2,39) 0,634 

Esq e  
GAF < 60 

2,21 (0,95-5,13) 0,064 3,80 (1,35-10,72) 0,012 

TAB e  
GAF > 60 

2,35 (0,88-6,25) 0,087 3,42 (1,15-10,17) 0,027 

Grupo* GAF 

TAB e  
GAF <60 

3,68 (1,26-10,82) 0,018 5,85 (1,73-19,78) 0,005 

Sim 3,84 (1,04-14,15) 0,04 6,02 (1,20-30,32) 0,030 Mora com a 
mãe Não 1,00   1,00   

6-10 1,00   1,00   
Faixa etária 

11-18 1,60 (0,85-3,02) 0,150 2,58 (1,08-6,17) 0,033 

Médio e 
superior 

1,00   1,00   
Escolaridade 
mãe Até 

fundamental 
1,00 (0,54-1,86) 0,996 0,60 (0,26-1,37) 0,225 

Superior- 
médio superior 

1,00   1,00   

Médio e 
médio- inferior 

1,81 (0,23-5,22) 0,274 1,80 (0,48-6,77) 0,388 QI 

Limítrofe e 
retardo 

2,17 (0,68-6,92) 0,192 2,45 (0,56-10,70) 0,235 

A-B 1,00   1,00   
ABEP 

C-E 1,91 (1,002-3,634) 0.05 2,70 (1,18-6,21) 0,019 

Sim 0,26 (0,07-0,96) 0,04 0,10 (0,02-0,51) 0,006 Internação 
na gestação Não 1,00   1,00   

22-35 1,00   1,00   Idade da 
mãe 36-56 0,56 (0,26-1,23) 0,148 2,30 (0,84-6,29) 0,104 

Esq= esquizofrenia;Grupo*GAF= interação entre a variável grupo e GAF. 
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Para entender o motivo de a internação, durante a gestação, ter sido 

um fator “protetor” para problemas tipo internalização, foram realizadas 

análises em cada grupo estudado, separadamente, para verificar a 

associação de crises durante a gestação e internação durante a gestação. 

Observa-se, nas tabelas 20 e 21, que a proporção de mulheres que tiveram 

crise durante a gestação, e foram internadas, é maior no grupo esquizofrenia 

do que no grupo TAB; 70% das mulheres com esquizofrenia e com crise, 

durante a gestação, foram internadas, contra apenas 33,3% das mulheres 

com TAB. A internação da mulher, durante uma crise na gestação, pode 

funcionar como proteção, se comparada à situação da mulher que não teve 

essa oportunidade, visto que esta fica exposta aos riscos relacionados a 

uma crise e, talvez, sem os cuidados necessários. 
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Grupo Esquizofrenia 

Tabela 20 -  Número e porcentagem de crises, durante a gestação das 
mães com esquizofrenia, segundo internação na gestação 

 

 Sim Não 

 

Crises na 
gestação N (%) N (%) 

p 

Sim 07 (70) 0 (0)  Internação 
gestação Não 03 (30) 57 (100) <0,001 

Total   10 (100) 57 (100)  

Teste do Qui-quadrado de Pearson. 
 

 

Grupo TAB 

Tabela 21 -  Número e porcentagem de crises, durante a gestação das 
mães com TAB, segundo internação na gestação 

 

 Sim Não 

 

Crises na 
gestação N (%) N (%) 

p 

Sim 03 (33,3) 0 (0) Internação 
na 
gestação Não 06 (66,7) 56 (100) 

P<0,001 

Total   09 (100) 56 (100)  

Teste do Qui-quadrado de Pearson. 
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Comparando o GAF das mulheres que foram internadas, durante a 

gestação, àquelas que não foram, observa-se que não há diferença 

estatisticamente significativa (p=0,208), ou seja, grande parte das mulheres 

não internadas na gestação apresentava um GAF com menor pontuação, 

assim como as que foram internadas (Tabela 22). Esse fato aponta, 

possivelmente, para uma menor proteção a pacientes que não foram 

internadas e apresentaram um nível de funcionamento semelhante às que 

foram internadas. 

 

Tabela 22 - Número e porcentagem de pacientes com esquizofrenia e 
TAB que foram internadas durante a gestação pelo GAF 
materno 

 

 Internação na 
gestação 

Sem internação 
gestação 

  

GAF N (%) N (%) p  

Até 60 08 (80) 73 (59,8)   

61-100 02 (20) 49 (40,2) 0,208  

Total 10 (100) 122 (100) 132 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson. 
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5.6.2  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e a 

variável externalização combinada (CBCL*YSR)  

As variáveis que apresentaram associação, com presença de 

problemas de externalização, nas crianças e adolescentes, foram as 

seguintes: mãe apresentar sintomas nos últimos doze meses (p= 0,018) e 

pai ter problemas com uso de álcool e outras substâncias de abuso 

(p=0,019) (Tabela 40, Anexo A).  

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionadas, para entrar no modelo múltiplo, por ter p< 

0,20: grupo estudado (p=0,154); criança morou com a mãe em crise 

(p=0,156); foi colocada em risco pelos sintomas da mãe (p=0,105); sintomas 

da mãe iniciaram antes de a criança ter três anos (p=0,073); presença de 

transtorno mental no pai (p=0,130); uso de medicações na gestação 

(p=0,164); outras doenças na gestação (p=0,123); violência física durante a 

gestação (p=0,125); mãe amamentou a criança (p=0,087); uso de 

medicação na amamentação (p= 0,125), GAF (p=0,124); ocorrência de 

aborto (p=0,192) (Tabela 40, Anexo A). 

As variáveis “nível socioeconômico (ABEP)”, “escolaridade da mãe”, 

“faixa etária” e “QI da criança” foram incluídas como variáveis de ajuste. 
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Análise múltipla para variável dependente externalização  

No modelo múltiplo final, foram fatores independentes, associados à 

presença de problemas de externalização: ser filho de mulher com TAB e 

com GAF menor que 60 (OR=3,13, p=0,022) e ter pai com problemas com 

uso de álcool e outras substâncias de abuso (OR=2,58, p=0,056), tendo, o 

último, uma tendência à associação (Tabela 23). 
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Tabela 23 - Modelos de Regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para problemas de externalização, 
pela variável combinada (CBCL* YSR) 

 
Externali-

zação 
Análise Univariada  Análise Múltipla  

Variável 

Categorias 
OR 

bruto 
(IC 95%) p 

OR 
ajustado

(IC 95%) p 

Controle e 
GAF >60 

1,00   1,00   

Esq e  
GAF >60 

0,909 (0,32-2,57) 0,857 1,02 (0,31-3,15) 0,971 

Esq e  
GAF <60 

1,150 (0,54-2,44) 0,719 1,02 (0,45-2,29) 0,971 

TAB e  
GAF >60 

1,250 (0,53-2,93) 0,608 1,42 (0,56-3,57) 0,460 

Grupo*GAF 

TAB e  
GAF <60 

2,875 (1,18-7,03) 0,021 3,13 (1,18-8,29) 0,022 

A-B 1,00   1,00   
ABEP 

C-E 0,968 (0,53-1,77) 0,915 0,92 (0,45-1,90) 0,921 

médio-
superior 

1,00   1,00   
Escolaridade 
mãe até 

fundamental 
1,55 (0,88-2,74) 0,132 1,49 (0,74-2,98) 0,263 

Sim 2,92 (1,16-7,38) 0,024 2,58 (0,978-6,729) 0,056 Pai tem 
problemas com 
uso de 
álcool/drogas 

Não 
1,00   1,00   

superior e 
médio-
superior 

1,00   1,00   

médio e 
médio-inferior 

1,19 (0,42-3,38) 0,751 1,155 (0,37-3,62) 0,805 
QI  

Limítrofe e 
retardo 

1,55 (0,50-4,79) 0,443 1,658 (0,48-5,89) 0,435 

6-10 1,00   1,0   Faixa etária 
criança 11-18 1,11 (0,62-2,02) 0,723 1,026 (0,52-2,03) 0,941 

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF. 
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5.6.3  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e a 

variável ansiedade e depressão combinada (CBCL*YSR) 

Na Tabela 41 do Anexo A, observa-se que as variáveis que 

apresentaram associação com presença de problemas de 

ansiedade/depressão, pela variável combinada CBCL*YSR, nas crianças e 

adolescentes, foram as seguintes: ser filho de mulher com TAB (p=0,020); 

criança ter sido colocada em risco pelos sintomas da mãe (p=0,050); 

sintomas maternos presentes nos últimos 12 meses (p=0,001); pai com 

problemas com álcool e outras substâncias de abuso (p=0,001); mãe não ter 

sido internada durante a gestação (p=0,036); mãe ter sofrido violência física 

na gestação (p=0,008); GAF menor que 60 (p=0,012); faixa etária de 11 a 18 

anos (p= 0,048). 

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionadas, para entrar no modelo múltiplo, por ter p< 

0,20: criança mora com a mãe (p=0,147); criança morou com a mãe em 

crise (p=0,068); presença de transtorno mental na família (p=0,084); crises 

durante gestação (p=0,155); outras doenças na gestação (p=0,153) (Tabela 

41, anexo A). 

As variáveis “nível socioeconômico (ABEP)”, “escolaridade da mãe”, 

“faixa etária” e “QI da criança” foram incluídas como variáveis de ajuste. 
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Análise múltipla para a variável dependente ansiedade e depressão  

No modelo final para ansiedade e depressão (Tabela 24), ser filho 

de mulher com TAB e com GAF menor que 60 (OR= 4,50; p=0,009), ter sido 

colocado em risco pelos sintomas da mãe (OR= 2,49, p= 0,039) e ter pai 

com problemas com álcool ou outras substâncias de abuso (OR= 5,37, 

p=0,006) mostraram-se associados, de forma independente, à presença de 

ansiedade e depressão nas crianças e adolescentes. 
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Tabela 24 -  Modelos de Regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para problemas de ansiedade e 
depressão, pela variável combinada CBCL* YSR 

 

Ansiedade/depressão Análise 
Univariada 

 Análise  
Múltipla 

 

Variável 

Categorias 
OR 

bruto 
(IC 95%) p 

OR 
ajustado 

(IC 95%) p 

Controle e GAF >60 1,00   1,00   

Esq e GAF >60 0,62 (021-1,83) 0,382 0,42 (0,11-1,59) 0,201 

Esq e GAF <60 1,58 (0,74-3,36) 0,238 1,08 (0,44-2,68) 0,867 

TAB e GAF >60 1,71 (0,73-4,05) 0,218 1,31 (0,48-3,58) 0,601 

Grupo*GAF 

TAB e GAF <60 4,17 (1,63-10,66) 0,003 4,50 (1,47-13,81) 0,009 

Não 1,00   1,00   
Criança foi 
colocada em 
risco pelos 
sintomas 
mãe 

Sim 1,95 (0,995-3,83) 0,052 2,49 (1,05-5,90) 0,039 

Não 1,00   1,00   Pai tem 
problemas 
com álcool 
ou drogas Sim 5,81 (1,90-17,70) 0,002 5,37 (1,62-17,74) 0,006 

11-18 1,83 (1,00-3,32) 0,049 1,99 (0,95-4,14) 0,067 Faixa etária 
criança 6-10 1,00   1,00   

Médio-superior 1,00   1,00   Escolaridade 
mãe até fundamental 139 (0,79-2,46) 0,255 1,22 (0,59-2,54) 0,594 

C-E 1,32 (0,72-2,42) 0,024 1,91 (0,86-4,25) 0,111 
ABEP  

A-B 1,00   1,00   

superior e  
médio-superior 

1,00   1,00   

médio e médio-inferior 0,92 (0,33-2,61) 0,878 0,59 (0,16-2,16) 0,422 
QI  

Limítrofe e retardo 1,65 (0,54-5,09) 0,384 0,95 (0,23-3,96) 0,948 

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF. 
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5.6.4  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e a 

variável retraimento e depressão combinada CBCL*YSR  

As variáveis independentes que se mostraram associadas à presença 

de retraimento e depressão foram as seguintes (Tabela 42, Anexo A): ser 

filho de mãe com TAB (p=0,045), qualquer intercorrência na gestação e 

parto (p=0,041) e a não internação da mãe durante a gestação (p=0,030).  

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionadas, para entrar no modelo múltiplo, por ter p< 

0,20: presença de cuidador alternativo (p=0,176); morar com a mãe em crise 

(p=0,176); não morar com ambos os pais biológicos (0,079); presença de 

sintomas da mãe antes dos três anos de idade da criança (p=0,153); 

sintomas da mãe presentes nos últimos doze meses (p=0,094); não ter 

realizado pré-natal (0,063); crises durante a gestação (p=0,120); mãe ter 

sofrido violência durante gestação (p=0,156); parto prematuro (0,105); não 

ter amamentado (0,064); GAF da mãe menor que 60 (p=0,073); pertencer às 

classes C a E pelo ABEP (0,100) (Tabela 42, Anexo A). 

Faixa etária da criança e QI foram incluídas como variáveis de ajuste. 
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Análise múltipla para variável dependente retraimento e depressão  

No modelo múltiplo, ser filho de mãe com TAB e com GAF menor 

que 60 (OR= 3,307; p= 0,014) e pertencer às classes sociais C, D ou E 

(OR= 2,34; p= 0,018) associaram-se à presença de retraimento e depressão 

nas crianças e adolescentes, de forma independente (Tabela 25). 

 

Tabela 25 - Modelos de Regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para problemas de retraimento/ 
depressão pela variável combinada CBCL* YSR 

 
Retraimento Análise Univariada  Análise Múltipla  

Variável 
Categorias 

OR 
bruto 

(IC 95%) p 
OR 

ajustado 
(IC 95%) p 

Controle e 
GAF >60 

1,00   1,00   

Esq e  
GAF >60 

0,86 (029-2,58) 0,788 0,89 (0,29-2,76) 0,836 

Esq e  
GAF <60 

1,33 (0,61-2,88) 0,468 1,38 (0,62-3,08) 0,435 

TAB e  
GAF >60 

1,64 (0,69-3,91) 0,260 1,82 (0,74-4,49) 0,195 

Grupo*GAF 

TAB e  
GAF <60 

3,26 (1,36-7,85) 0,008 3,31 (1,27-8,61) 0,014 

Não 1,00   1,00   Intercorrência 
na gestação 
ou parto Sim 1,82 (1,02-3,22) 0,041 1,65 (0,89-3,07) 0,113 

11-18 1,14 (0,63-2,09) 0,662 1,28 (0,66-2,50) 0,465 Faixa etária 
criança 6-10 1,00   1,00   

C-E 1,69 (0,90-3,17) 0,101 2,34 (1,16-4,72) 0,018 
ABEP  

A-B 1,00   1,00   

superior e 
médio-superior 

1,00   1,00   

médio e 
médio-inferior 

0,97 (0,34-2,78) 0,960 0,92 (0,29-2,92) 0,783 QI  

Limítrofe e 
retardo 

0,99 (0,32-3,04) 0,980 0,84 (0,24-2,95) 0,803 

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF 
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5.6.5  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e a 

variável Queixas Somáticas combinada CBCL*YSR 

Na análise univariada (Tabela 43, Anexo A), ser filho de mãe com 

TAB (p= 0,016), morar com a mãe (p=0,035), presença de sintomas 

maternos nos últimos doze meses (0,033) e presença de doenças durante a 

gestação (p= 0,035) mostraram-se associadas à presença de queixas 

somáticas nas crianças e adolescentes. 

Além dessas variáveis, foram selecionadas, para entrar no modelo, 

por ter p< 0,20 (Tabela 43, Anexo A): GAF da mãe (p=0,060); criança morar 

com ambos os pais biológicas (0,099); presença dos sintomas maternos 

desde antes de a criança ter três anos (0,174); pai com história de uso de 

álcool ou outras substâncias (p=0,135); uso de medicação durante a 

gestação (p=0,115), QI (p=0,196). 

Nível socioeconômico, faixa etária e QI da criança foram incluídos 

como variáveis de ajuste. 
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Análise múltipla para variável dependente Queixas Somáticas 

No modelo múltiplo final (Tabela 26), permaneceu associado à 

presença de queixas somáticas o fato de ser filho de mãe com transtorno 

bipolar e GAF menor que 60 (p=0,001), independente do QI da criança, seu 

nível socioeconômico e faixa etária. 

 

Tabela 26 - Modelos de Regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para queixas somáticas, pela 
variável combinada CBCL* YSR 

 
Queixas 
somáticas 

Análise univariada 
 

Análise Múltipla 
 

Variável 

Categorias 
OR 

bruto 
(IC 95%) p 

OR 
ajustado 

(IC 95%) p 

Controle e 
GAF >60 

1,00   1,00   

Esq e  
GAF >60 

0,37 (008-1,82) 0,224 0,43 (0,09-2,10) 0,295 

Esq e  
GAF <60 

1,19 (0,50-2,81) 0,694 1,24 (051-3,03) 0,630 

TAB e  
GAF >60 

1,68 (0,66-4,26) 0,277 1,95 (0,74-5,16) 0,176 

Grupo*GAF 

TAB e  
GAF <60 

3,40 (1,39-8,33) 0,007 4,95 (1,88-13,02) 0,001 

6-10 0,75 (0,38-1,45) 0,385 0,73 (0,35-1,54) 0,417 Faixa etária 
criança 11-18 1,00   1,00   

C-E 1,45 (0,73-2,88) 0,290 1,74 (0,81-3,72) 0,156 
ABEP  

A-B 1,00   1,00   

superior e 
médio-
superior 

1,00   1,00   

médio e 
médio-
inferior 

0,77 (0,25-2,40) 0,657 0,78 (0,22-2,75) 0,703 
QI  

Limítrofe e 
retardo 

1,44 (0,44-4,75) 0,546 1,56 (0,41-5,99) 0,514 

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF. 
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5.6.6  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e a 

variável problemas com contato social combinada CBCL*YSR 

As variáveis que se mostraram associadas à presença de problemas 

com contato social foram as seguintes (Tabela 44, Anexo A): ter atraso 

escolar (p=0,001); não morar com ambos os pais biológicos (p= 0,056); 

presença de sintomas maternos nos últimos doze meses (0,040); pai ter 

problemas com álcool ou outras substâncias de abuso (p< 0,001); mãe não 

ter realizado o pré-natal (p= 0,003); uso de medicações durante a gestação 

(p= 0,053); crises durante a gestação (p= 0,031); violência física na gestação 

(p=0,018); qualquer intercorrência em gestação e parto (p=0,012); presença 

de sintomas psicóticos maternos (p=0,011); escolaridade da mãe (p=0,020); 

GAF menor que 60 (p=0,026); ser filho de mulheres com TAB (p=0,013); 

quociente intelectual (QI) (p=0,007). 

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionados, para entrar no modelo múltiplo, por ter p< 

0,20, os seguintes fatores: criança morou com a mãe em crise (p=0,090); 

criança colocada em risco pelos sintomas da mãe (p=0,081); pai com 

transtorno mental (p=0,095); suspeita de hipóxia neonatal (p=0,077) (Tabela 

44, Anexo A).  
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Análise múltipla para variável dependente problemas com contato 

social  

No modelo múltiplo final, criança ter sido colocada em risco pelos 

sintomas maternos (OR= 2,86, p=0,025), possuir mãe com sintomas 

psicóticos (OR= 4,10, p= 0,044), menor escolaridade materna (OR= 2,45, 

p=0,030) e pai com problemas com ou álcool ou outras substâncias de 

abuso (OR= 5,68, p=0,002) associaram-se, de forma independente, à 

presença de problemas com contato social (Tabela 27).  
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Tabela 27 - Modelos de Regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para problemas com contato social, 
pela variável combinada CBCL* YSR 

 
Problemas 
com contato 
social 

Análise Univariada  Análise Múltipla 
 

Variável 

Categorias 
OR 

bruto 
(IC 95%) p 

OR 
ajustado 

(IC 95%) p 

Controle com 
GAF> 60 

1,00   1,0   

Esq e  
GAF >60 

1,05 (0,33-3,37) 0,936 0,21 (0,03-1,71) 0,145 

Esq e  
GAF < 60 

1,47 (0,64-3,35) 0,362 0,26 (0,05-1,53) 0,138 

TAB e  
GAF > 60 

1,76 (0,71-4,39) 0,224 0,68 (0,15-3,11) 0,614 

Grupo* GAF 

TAB e  
GAF <60 

4,52 (1,84-11,11) 0,001 2,22 (0,47-10,42) 0,311 

Sim 1,80 (0,93-3,50) 0,083 2,86 (1,14-7,20) 0,025 
Foi colocado 
em risco 
pelos 
sintomas 
mãe 

Não 1,00   1,00   

Sim 2,21 (1,19-4,08) 0,012 4,10 (1,04-16,17) 0,044 Presença 
sintomas 
psicóticos 
mãe Não 1,00   1,00   

médio e 
superior 

1,00   1,00   
Escolaridade 
mãe até 

fundamental 
2,07 (1,12-3,83) 0,020 2,45 (1,09-5,51) 0,030 

superior  
médio-superior 

1,00   1,00   

médio e 
médio- inferior 

1,24 (0,38-4,11) 0,723 1,02 (0,23-4,52) 0,978 QI 

Limítrofe e 
retardo 

3,36 (0,96-11,77) 0,058 3,71 (0,77-17,89) 0,102 

Não 1,00   1,00   Álcool e 
drogas pai Sim 5,17 (2,09-12,82) <0,001 5,68 (1,94-16,62) 0,002 

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF. 
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5.6.7  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e a 

variável problemas com o pensamento 

As variáveis que tiveram associação estatisticamente significativa 

com problemas com pensamento foram as seguintes: atraso escolar 

(p=0,002); mãe apresentando sintomas nos últimos doze meses (p=0,014); 

pai com problemas com álcool ou outras substâncias (p=0,021); mãe não ter 

realizado pré-natal (p= 0,019); menor escolaridade da mãe (p=0,040); GAF 

até 60 (p=0,024). O grupo estudado (controle, TAB ou esquizofrenia) não 

teve associação significativa, estatisticamente (p= 0,089), na análise 

univariada (Tabela 45, Anexo A). 

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionadas, para entrar no modelo múltiplo, por ter p< 

0,20: grupo estudado (P=0,089): morar com a mãe em crise (p= 0,103), QI 

(p=0,146); uso de medicação na gestação (p=0,160); crises durante 

gestação (p=0,121); violência durante a gestação (p=0,115); qualquer 

intercorrência na gestação ou parto (p=0,099); parto prematuro (p=0,139); 

suspeita de hipóxia neonatal (p=0,084) (Tabela 45, Anexo A). 
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Modelo múltiplo variável problemas com pensamento 

No modelo múltiplo final, ser filho de mulher com TAB e com GAF 

menor que 60 (OR=5,69, p=0,004) e ter mãe com menos anos de estudo 

(OR=2,43, p=0,053) apresentaram associação à presença de problemas 

com o pensamento na criança, independentemente das demais variáveis 

incluídas no modelo (Tabela 28). 

 

Tabela 28 - Modelos de Regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para problemas com o pensamento, 
pela variável combinada CBCL* YSR 

 
Problemas 
com 
pensamento 

Análise Univariada  Análise Múltipla 
 

Variável 

Categorias 
OR 

bruto 
(IC 95%) p 

OR 
ajustado 

(IC 95%) p 

Controle com 
GAF> 60 

1,00   1,0   

Esq e  
GAF >60 

1,50 (0,35-6,67) 0,587 1,92 (0,42-8,78) 0,402 

Esq e  
GAF < 60 

1,85 (0,63-5,38) 0,261 1,59 (0,52-4,89) 0,421 

TAB e  
GAF > 60 

1,48 (0,43-5,10) 0,533 1,91 (0,52-7,01) 0,329 

Grupo* GAF 

TAB e  
GAF <60 

4,57 (1,59-13,18) 0,005 5,69 (1,74-18,59) 0,004 

superior, médio-
superior 

1,00   1,00   

médio e 
médio- inferior 

1,20 (0,25-5,73) 0,819 1,01 (0,19-5,34) 0,993 QI 

Limítrofe-
retardo 

2,51 (0,51-12,48) 0,260 2,40 (0,42-13,64) 0,324 

médio e 
superior 

1,00   1,00   
Escolaridade 
mãe Até 

fundamental 
2,26 (1,02-5,00) 0,044 2,43 (0,99-5,98) 0,053 

Sim 1,85 (0,88-3,88) 0,102 1,32 (0,58-2,99) 0,507 Qualquer 
intercorrência 
gestação ou 
parto 

Não 
1,00   1,00   

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF. 
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5.6.8  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e a 

variável problemas com atenção combinada CBCL*YSR 

As variáveis que se associaram à presença de problemas com 

atenção na infância e adolescência foram as seguintes: atraso escolar 

(p=0,011); criança ter sido colocada em risco pelos sintomas da mãe 

(p=0,017); presença de sintomas maternos nos últimos doze meses (0,018); 

pai com história de problemas com uso de álcool ou outras substâncias de 

abuso (p=0,006); mãe não ter feito pré-natal (p<0,001); mãe ter sofrido 

violência na gestação (p=0,046); qualquer intercorrência na gestação e parto 

(p=0,022); suspeita de hipóxia neonatal (p=0,013); ser filho de mulher com 

TAB (p=0,005); níveis mais baixos de QI (0,039) (Tabela 46, Anexo A). 

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionadas, para entrar no modelo múltiplo, por ter p< 

0,20: presença de cuidador alternativo à mãe (p=0,070), internação na 

gestação (p=0,189), presença de aborto (p=0,169), faixa etária da mãe 

(p=0,164) e GAF mãe (p=0,096) (Tabela 46, Anexo A). 

Faixa etária da criança e escolaridade da mãe entraram no modelo, 

como variáveis de ajuste. 
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Análise múltipla problemas com atenção 

No modelo múltiplo final (Tabela 29), as variáveis associadas à 

presença de problemas com atenção foram as seguintes: ser filho de mulher 

com TAB e GAF menor que 60 (OR=2,99, p=0,041); presença de atraso 

escolar (OR=2,67, p=0,044); suspeita de hipóxia neonatal (OR=3,40, p= 

0,048); criança ter sido colocada em risco pelos sintomas da mãe (OR=2,38, 

p=0,050); ter pai com problemas com álcool ou outras substâncias de abuso 

(OR=3,51, p=0,012). 
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Tabela 29 - Modelos de Regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para problemas com a atenção, pela 
variável combinada CBCL* YSR 

 
Problemas 
com atenção 

Análise Univariada  Análise Múltipla 
 

Variável 
Categorias OR 

bruto 
(IC 95%) p 

OR 
ajustado 

(IC 95%) p 

Controle com 
GAF> 60 

1,00   1,0   

Esq e  
GAF >60 

0,45 (0,09-2,21) 0,330 0,275 (0,05-1,62) 0,153 

Esq e  
GAF < 60 

1,28 (0,52-3,13) 0,586 0,90 (0,31-2,64) 0,850 

TAB e  
GAF > 60 

2,31 (0,90-5,91) 0,081 1,73 (0,57-5,30) 0,334 

Grupo* GAF 

TAB e  
GAF <60 

3,62 (1,45-9,04) 0,006 2,99 (1,04-8,59) 0,041 

Sim 2,61 (1,23-5,57) 0,013 2,67 (1,03-6,93) 0,044 Atraso 
escolar Não 1,00   1,00   

6-10 1,00   1,00   
Faixa etária 

11-18 1,07 (0,55-2,08) 0,836 0,79 (0,35-1,79) 0,569 

médio e 
superior 

1,00   1,00   
Escolaridade 
mãe até 

fundamental 
1,33 (0,70-2,51) 0,388 1,26 (0,58-2,71) 0,560 

Sim 3,80 (1,25-11,53) 0,018 3,40 (1,01-11,42) 0,048 Suspeita de 
hipóxia 
neonatal Não 1,00   1,00   

Sim 2,29 (1,15-4,55) 0,019 2,38 (1,00-5,65) 0,050 Criança foi 
colocada em 
risco pelos 
sintomas mãe Não  1,00   1,00   

Sim 3,19 (1,35-7,57) 0,008 3,51 (1,32-9,31) 0,012 Pai tem 
problemas 
com álcool 
ou drogas Não    1,00   

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF. 
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5.6.9  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e 

a variável violação de regras combinada CBCL*YSR 

Os fatores associados à presença de problemas com violação de 

regras foram os seguintes (Tabela 47, Anexo A): ser filho de mãe com TAB 

(p=0,010); possuir pai com problemas com uso de álcool e outras 

substâncias (p=0,002); mãe ter sofrido violência durante a gestação (p= 

0,016); qualquer intercorrência na gestação e parto (p= 0,039). 

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionadas, para entrar no modelo múltiplo, por ter p< 

0,20 (Tabela 47, Anexo A): contato com a mãe em crise (p=0,117); presença 

de sintomas maternos nos últimos 12 meses (p=0,128); criança demorou 

para nascer (p=0,140); pertencer às classes C, D ou E pelo ABEP (p=0,142). 
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Modelo múltiplo violação de regras 

No modelo múltiplo final para a variável dependente violação de 

regras, as variáveis associadas à presença de problemas com violação de 

regras foram as seguintes: ser filho de mulher com TAB (OR= 3,60; p=0,039) 

e possuir pai com problemas com uso de álcool e outras substâncias (OR= 

4,44; p= 0,005), independentemente do nível socioeconômico da família 

(Tabela 30). 

 

Tabela 30 - Modelos de Regressão logística univariado (OR bruto) e 
múltiplo (OR ajustado) para violação de regras, pela 
variável combinada CBCL* YSR 

 
Violação de 
regras 

Análise univariada  Análise Múltipla 
 

Variável 

Categorias 
OR 
bruto 

(IC 95%) p 
OR 
ajustado 

(IC 95%) p 

Controle  1,00   1,0   

Esquizo  0,94 (0,26-3,40) 0,919 1,08 (0,27-4,36) 0,911 Grupo 

TAB  3,48 (1,18-10,25) 0,024 3,60 (1,07-12,15) 0,039 

Não 1,00   1,00   
Pai com 
problemas 
com álcool/ 
outras 
substâncias. 

Sim 4,49 (1,66-12,13) 0,003 4,44 (1,56-12,61) 0,005 

A-B 1,00   1,00   
ABEP 

C-E 0,53 (0,23-1,25) 0,146 0,67 (0,26-1,75) 0,410 

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF. 
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5.6.10  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e 

a variável comportamentos agressivos combinada CBCL*YSR 

Em relação à presença de comportamentos agressivos, a criança ter 

sido colocada em risco pelos sintomas da mãe (p= 0,054), a presença de 

sintomas maternos nos últimos doze meses (p=0,017), pai ter problemas 

com álcool ou outras substâncias de abuso (p=0,015) e mãe ter 

amamentado a criança (p= 0,048) foram fatores associados à presença de 

comportamentos agressivos nas crianças e adolescentes (Tabela 48,  

Anexo A).  

Além das variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa, foram selecionadas, para entrar no modelo múltiplo, por ter  

p< 0,20: grupo estudado (p=0,090); ter morado com mãe em crise (p=0,070); 

uso de medicação na gestação (p=0,120); outras doenças na gestação 

(p=0,143); violência física na gestação (p=0,147); qualquer intercorrência na 

gestação ou parto (p=0,189); presença de aborto (p=0,114); GAF (p=0,059) 

(Tabela 48, Anexo A). 

O QI e faixa etária da criança e a escolaridade materna foram 

incluídos, no modelo, como variáveis de ajuste. 
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Modelo múltiplo agressividade  

No modelo múltiplo final, ser filho de mulher com TAB e GAF menor 

que 60 (OR= 3,09, p=0,024) e ter pai com problemas com álcool ou outras 

substâncias (OR= 3,12, p=0,017) foram fatores associados à presença de 

comportamento agressivo, independente do QI, escolaridade materna e faixa 

etária da criança (Tabela 31). 

 

Tabela 31 - Modelos de regressão logística univariados (OR bruto) e 
múltiplos (OR ajustado) para presença de comportamento 
agressivo, pela variável combinada CBCL* YSR 

 
Agressividade Análise Univariada  Análise Múltipla  

Variável 
Categorias 

OR 
bruto 

(IC 95%) p 
OR 

ajustado 
(IC 95%) p 

Controle com 
GAF> 60 

1,00   1,0   

Esq e  
GAF >60 

0,72 (0,21-2,48) 0,605 0,66 (0,17-2,52) 0,543 

Esq e  
GAF < 60 

1,48 (0,66-3,34) 0,341 1,67 (0,68-4,10) 0,263 

TAB e  
GAF > 60 

1,62 (0,66-4,02) 0,295 1,98 (0,74-5,35) 0,176 

Grupo* GAF 

TAB e  
GAF <60 

2,88 (1,19-6,94) 0,019 3,09 (1,16-8,21) 0,024 

superior 
médio-superior 

1,00   1,00   

médio e  
médio-inferior 

1,39 (0,42-4,60) 0,586 1,57 (0,43-5,73) 0,496 QI 

Limítrofe-
retardo 

1,97 (0,56-6,93) 0,291 2,94 (0,72-11,96) 0,133 

6-10 1,35 (0,75-2,59) 0,290 1,89 (0,91-3,92) 0,086 
Faixa etária 

11-18 1,00   1,00   

médio e 
superior 

1,00   1,00   
Escolaridade 
mãe até 

fundamental 
1,31 (0,72-2,39) 0,384 1,09 (0,54-2,22) 0,811 

Sim 2,83 (1,20-6,68) 0,018 3,12 (1,23-7,91) 0,017 
Pai com 
problemas 
com álcool/ 
outras 
substâncias. 

Não 1,00   1,00   

Esq= esquizofrenia; Grupo*GAF= interação entre as variáveis grupo e GAF. 
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5.6.11  Associação entre características sociodemográficas, 

intercorrências na gestação e parto, perfil da doença materna e 

a variável diagnóstico de TDAH, pelo KSADS-PL 

Na análise univariada (Tabela 32), observa-se que a mãe ter sofrido 

violência durante a gestação (p=0,033), qualquer intercorrência ter surgido 

na gestação ou parto (p=0,002) e ser filho de mulher com TAB (p=0,030) 

foram fatores associados à presença de diagnóstico de TDAH, realizado 

pelo KSADS-PL. 

 

Tabela 32 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de diagnóstico de transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade, pelo KSADS-PL e fatores 
associados 

 
 TDAH KSADS   

 Ausente Presente   Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 94 (53,1) 06 (33,3)   Criança mora 
com pais 
biológicos Não 83 (46,9) 12 (66,7) 2,557 0,110 

Sim 120 (67,8) 09 (50,0)   Cuidador 
alternativo Não 57 (32,2) 09 (50,0) 2,311 0,128 

Sim 92 (52,0) 13 (72,2)   Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 85 (48,0) 05 (27,8) 2,694 0,101 

Sim 21 (12,4) 04 (28,6)   *Pai tem 
problemas 
com álcool 
ou drogas Não 148 (87,6) 10 (71,4) 2,857 0,091 

Sim 171 (96,6) 16 (89,9)   Mãe fez pré- 
natal Não 06 (3,4) 02 (11,1) 2,476 0,116 

Sim 08 (4,5) 03 (16,7)   Violência 
física na 
gestação 

Não 169 (95,5) 15 (83,3) 4,529 0,033 

continua 
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Tabela 32 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de diagnóstico de transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade, pelo KSADS-PL e fatores 
associados (conclusão) 

 
 TDAH KSADS   

 Ausente Presente   Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 80 (45,2) 15 (83,3)   Intercorrência 
na gestação 
ou parto Não 97 (54,8) 03 (16,7) 9,511 0,002 

Sim 15 (8,5) 03 (16,7)   Parto 
prematuro Não 162 (91,5) 15 (83,3) 1,309 0,253 

Sim 17 (9,6) 04 (22,2)   
Criança 
permaneceu 
internada 
após a alta da 
mãe 

Não 160 (90,4) 14 (77,8) 2,707 0,100 

Até 
fundamental 

99 (55,9) 12 (66,7)   
Escolaridade 
mãe médio e 

superior 
79 (44,1) 06 (33,3) 0,768 0,381 

0-60 71 (40,1) 10 (55,6)   
GAF mãe 

61-100 106 (59,9) 08 (44,4) 1,604 0,205 

22-35 40 (22,6) 07 (38,9)   
Idade da mãe 

36-56 137 (77,4) 11 (61,1) 2,370 0,124 

A-B 55 (31,1) 06 (33,3)   
ABEP 

C-E 122 (68,9) 12 (66,7) 0,039 0,844 

Controle  59 (33,3) 04 (22,2)   

Esquizofrenia 64 (36,2) 03 (16,7)   Grupo 

TAB 54 (30,5) 11 (61,1) 7,021 0,030 

superior a 
médio- 
superior 

15 (8,6) 01 (5,9)   

médio e 
médio- 
inferior 

113 (64,6) 10 (58,8)   
**QI 
Classificação 

Limítrofe-
retardo 

47 (26,9) 06 (35,3) 0,614 0, 736 

6-10 59 (33,3) 07 (38,9) 0,225 0,635 Faixa etária 
criança 11-18 118 (66,7) 11 (61,1)   

Total  177 (100) 18 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson;*Missing história familiar paterna;**Missing QI 
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Durante a realização do modelo múltiplo, observou-se que as 

variáveis “qualquer intercorrência gestação e parto” e “grupo estudado” 

poderiam ser estudadas como interação. 

A Tabela 33 mostra que, quando essas duas variáveis estão 

presentes, o diagnóstico de TDAH fica quase quatro vezes mais prevalente 

(controle com 6,3% versus 24,4%, nos filhos de TAB, com intercorrência na 

gestação e parto).  

 

Tabela 33 - Análise da associação entre a interação grupo estudado e 
intercorrência durante a gestação ou parto, com a 
presença de TDAH 

 
  TDAH KSADS   

  Ausente Presente   

  N (%) N (%) x2 p 

Controle 59 (93,7) 04 (6,3)   

Esq sem IGP. 36 (97,3) 01 (2,7)   

Esq com IGP. 28 (93,3) 02 (6,7)   

TAB sem IGP. 23 (95,8) 01 (4,2)   

Grupo* 
IGP 

TAB com IGP. 31 (75,6) 10 (24,4) 14,722 0,005 

Total  177 (100) 18 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson. IGP= Intercorrência na gestação e parto. Esq= 
esquizofrenia. 
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Não foi possível realizar a regressão logística com outras variáveis 

que não a interação, entre grupo e qualquer intercorrência na gestação e 

parto, devido ao número pequeno de casos positivos para TDAH (n=18). 

Na Tabela 34, observa-se que, no modelo de regressão univariado, a 

interação entre “ser filho de mãe com TAB” e “apresentar intercorrências na 

gestação e parto” associa-se à presença de diagnóstico de TDAH 

(OR=4,76, p=0,014). 

 

Tabela 34 - Modelo de regressão logística univariado para presença de 
TDAH  

 
TDAH Análise univariada  

Variável 
Categorias OR bruto (IC 95%) p 

Controle  1,00   

Esquizo sem 
intercorrência G/P 

0,41 (0,04-3,81) 0,433 

Esquizo com 
intercorrência G/P 

1,05 (0,18-6,10) 0,954 

TAB sem intercorrência 
G/P 

0,64 (0,07-6,05) 0,698 

Grupo 

TAB com 
intercorrência G/P 

4,76 (1,38-16,42) 0,014 
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Como foram realizados vários modelos de regressão logística, a 

Tabela 35 mostra um resumo dos resultados de todos os modelos 

apresentados. Os quadrados pintados assinalam as variáveis 

independentes, associadas a cada variável dependente (colunas): os 

pintados de preto representam variáveis que aumentam a chance para 

ocorrência do desfecho; os pintados de cinza diminuem a chance para 

ocorrência do desfecho (como fatores associados protetores). Apenas as 

variáveis independentes que apresentaram  alguma associação com as 

dependentes foram incluídas nessa tabela. 
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Tabela 35 - Resumo modelos múltiplos de regressão logística 
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Atraso escolar            
            
Grupo TAB *GAF>60            

Grupo TAB*GAF<60            

Grupo Esq*GAF>60            

Grupo Esq*GAF<60            
            
Criança mora com a mãe            
            
Criança foi colocada em 
risco sintomas mãe 

           

            
Pai tem problemas com 
álcool ou drogas 

           

            
Internação na gestação            
            
Hipóxia neonatal            
            
Sintomas psicóticos mãe            
            
Escolaridade mãe            
            
ABEP            
            
Faixa etária criança            

Esq=esquizofrenia 
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5.7  Análise de diferença entre os gêneros 

 

5.7.1  Grupo de filhos de mulheres com esquizofrenia 

As meninas apresentaram mais problemas de comportamento, na 

escala de total de problemas pelo CBCL e YSR, do que os meninos (69,4% 

x 41,9%, respectivamente; p= 0,023). As diferenças apareceram, 

especificamente, na escala de problemas com atenção, em que 30,6% das 

meninas, e apenas 9,7% dos meninos, apresentavam desvio da norma (p= 

0,036); e na escala de agressividade, em que 44,4% das meninas e 16,1% 

dos meninos apresentaram nível clínico ou limítrofe de problemas (p=0,013) 

(Tabela 36).  

Em relação à presença de diagnósticos psiquiátricos ao longo da vida, 

detectados pelo KSADS-PL, as meninas apresentaram prevalência maior de 

ansiedade de separação (16,7%) do que os meninos (3,2%; p=0,017), e de 

qualquer transtorno de ansiedade (41,7% x 19,4% respectivamente; p= 

0,050). Apesar de não ser uma diferença estatisticamente significativa, pode-

se notar que apenas os meninos relataram sintomas psicóticos (6,5%). 
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Tabela 36 - Número e porcentagem de filhos de mulheres com 
esquizofrenia, com problemas comportamentais e 
emocionais, pelo CBCL*YSR, segundo gênero da criança 

 
 Sexo  

 Masculino Feminino p 
Variável 
categórica 

 N (%) N (%)  

Ausente 13 (41,9) 08 (22,8)  
Internalização 

Presente 18 (58,1) 28 (77,2) 0,083 

Ausente 19 (61,3) 17 (47,2)  
Externalização 

Presente 12 (38,7) 19 (52,8) 0,250 

Ausente 18 (58,1) 11 (30,6)  Total de 
problemas Presente 13 (41,9) 25 (69,4) 0,023 

Ausente 19 (61,3) 16 (44,4)  Ansiedade e 
depressão Presente 12 (38,7) 20 (55,6) 0,169 

Ausente 20 (64,5) 21 (58,3)  Retraimento/ 
depressão Presente 11 (35,5) 15 (41,7) 0,605 

Ausente 25 (80,6) 27 (75,0)  Queixas 
somáticas Presente 06 (19,4) 09 (25,0) 0,580 

Ausente 22 (71,0) 24 (66,7)  
Contato social 

Presente 09 (29,0) 12 (33,3) 0,705 

Ausente 28 (90,3) 27 (75,0)  Problemas com 
pensamento Presente 03 (9,7) 09 (25,0) 0,103 

Ausente 28 (90,3) 25 (69,4)  Problemas com 
atenção Presente 03 (9,7) 11 (30,6) 0,036 

Ausente 30 (96,8) 32 (88,9)  Violação de 
regras Presente 01 (3,2) 04 (11,1) 0,221 

Ausente 26 (83,9) 20 (55,6)  
Agressividade 

Presente 05 (16,1) 16 (44,4) 0,013 

Total  31 (100) 36 (100) 67 

Teste do Qui-quadrado de Pearson. 
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5.7.2  Grupo de filhos de mulheres com TAB 

Os jovens em risco para TAB apresentaram igual distribuição de 

problemas detectados pelo CBCL e YSR, entre os gêneros (Tabela 37). Em 

relação à presença de diagnóstico ao longo da vida, detectado pelo KSADS-

PL, os meninos apresentaram maiores índices de depressão maior do que 

as meninas (12,5% x 0%, respectivamente; p= 0,020) e de TAB sem outra 

especificação (8,3% x 0%; p=0,060). Já as meninas apresentaram maior 

prevalência de qualquer transtorno de ansiedade do que os meninos (43,9% 

x 16,7%; p=0,025). 
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Tabela 37 - Número e porcentagem de filhos de mulheres com TAB, 
com problemas comportamentais e emocionais, pelo 
CBCL*YSR, segundo gênero da criança 

 
 Sexo  

 Masculino Feminino p 
Variável 
categórica 

 N (%) N (%)  

Ausente 04 (16,7) 08 (19,5)  
Internalização 

Presente 20 (83,3) 33 (80,5) 0,775 

Ausente 07 (29,2) 19 (46,3)  
Externalização 

Presente 17 (70,8) 22 (53,7) 0,173 

Ausente 06 (25,0) 10 (24,4)  Total de 
problemas Presente 18 (75,0) 31 (75,6) 0,956 

Ausente 07 (29,2) 15 (36,6)  Ansiedade e 
depressão. Presente 17 (70,8) 26 (63,4) 0,542 

Ausente 10 (41,7) 19 (46,3)  Retraimento/ 
depressão Presente 14 (58,3) 22 (53,7) 0,714 

Ausente 13 (54,2) 24 (58,5)  Queixas 
somáticas Presente 11 (45,8) 17 (41,5) 0,731 

Ausente 11 (45,8) 22 (53,7)  
Contato social 

Presente 13 (54,2) 19 (46,3) 0,543 

Ausente 17 (70,8) 31 (75,6)  Problemas com 
pensamento Presente 07 (29,2) 10 (24,4) 0,672 

Ausente 14 (58,3) 23 (56,1)  Problemas com 
atenção Presente 10 (41,7) 18 (43,9) 0,861 

Ausente 17 (70,8) 33 (80,5)  Violação de 
regras Presente 07 (29,2) 08 (19,5) 0,373 

Ausente 12 (50,0) 24 (58,5)  
Agressividade 

Presente 12 (50,0) 17 (41,5) 0,504 

Total  24 (100) 41 (100) 65 

Teste do Qui-quadrado de Pearson. 
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5.7.3  Grupo controle 

No grupo-controle, não ocorreram diferenças estatisticamente 

significativas de alterações emocionais e comportamentais pelo CBCL/YSR 

e pelo KADS-PL, entre os gêneros.  

O Gráfico 1 demonstra que a discrepância entre comportamentos 

agressivos entre os sexos, no grupo em risco para esquizofrenia, é muito 

maior do que para os dois outros grupos. No grupo de jovens em risco para 

esquizofrenia, 44,4% das meninas apresentaram problemas com 

comportamento agressivo, enquanto apenas 16,1% dos meninos tiveram 

essa condição. No grupo em risco para TAB e no grupo-controle, a 

proporção de problemas agressivos não foi tão discrepante: 41,5% das 

meninas e 50% dos meninos, no TAB, e 22,9% das meninas e 32,1% dos 

meninos, no grupo-controle, apresentaram esses problemas. 

A Tabela 38 apresenta a média do escore T de agressividade de cada 

grupo e gênero. Observa-se que a média do escore T não é maior que o 

ponto de corte utilizado para os comportamentos serem classificados como 

clínicos (escore T >69) em nenhum dos grupos. 
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Gráfico 1-  Presença de agressividade pela CBCL*YSR, segundo 
gênero, nos três grupos estudados 

 

 

 

 

Tabela 38 -  Escore T para problemas com agressividade detectados 
pelo CBCL e YSR segundo grupo estudado e gêneros  

 
   Escore T agressividade  

CBCL 

escore T agressividade 

YSR 

Média 56,58 54,54 
Masc 

(DP) (5,77) (6,89) 

Média 62,27 55,58 
Esq 

Fem 
(DP) (9,40) (7,03) 

Média 65,95 55,76 
Masc 

(DP) (10,49) (8,71) 

Média 63,09 57,20 
TAB 

Fem 
(DP) (10,76) (6,99) 

Média 60,67 54,21 
Masc 

(DP) (8,61) (5,47) 

Média 58,05 54,72 
Con 

Fem 
(DP) (7,68) (5,29) 

Esq=esquizofrenia; Con=controle; Masc.= masculino; Fem= feminino. 
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No estudo apresentado nesta tese, o perfil comportamental, a 

presença de diagnóstico psiquiátrico, medidas de competência e 

funcionamento social e de eficiência intelectual foram comparados entre os 

grupos de crianças em risco para esquizofrenia e TAB, com o objetivo de 

avaliar diferenças existentes entre os dois transtornos, muito antes de seu 

desenvolvimento, em jovens vulneráveis a seu aparecimento. Apesar de 

outros autores estudarem crianças em risco para esquizofrenia e TAB, 

poucos compararam os dois transtornos utilizando instrumentos 

padronizados e apropriados para a faixa etária e controlando para fatores 

associados a problemas de saúde mental na infância e adolescência, como 

complicações obstétricas e nível socioeconômico. Além disso, até onde 

conhecemos, este foi o primeiro estudo realizado em um país cuja economia 

não está entre as mais desenvolvidas do mundo.  

 

 

6.1 Perfil comportamental de jovens em risco para 

esquizofrenia ou TAB 

 

Nesta tese, o perfil comportamental de filhos de mulheres com TAB 

mostrou-se mais alterado tanto em relação ao grupo de jovens em risco para 

esquizofrenia quanto ao grupo-controle, tendo ocorrido maior prevalência de 

ansiedade e depressão, retraimento e depressão, queixas somáticas, 
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problemas com contato social, atenção, violação de regras, comportamentos 

internalizantes e externalizantes.  

Após controle por outras variáveis na análise múltipla, observou-se 

que os problemas comportamentais entre crianças em risco para TAB 

apareciam, em sua maioria, nos filhos de mulheres com TAB e com maior 

gravidade/prejuízo funcional, medido pela GAF.  

Possuir mãe com TAB e maior gravidade/maior prejuízo funcional 

associou-se à presença de problemas com ansiedade e depressão, 

retraimento e depressão, queixas somáticas, pensamento, atenção, 

agressividade e problemas externalizantes. Entretanto, possuir mãe com 

TAB, independente da gravidade, associou-se apenas à presença de 

problemas de violação de regras e de problemas internalizantes. 

Em relação aos filhos de mulheres com esquizofrenia, ocorreu 

associação entre estar em risco para esquizofrenia e problemas 

internalizantes, e essa associação ocorreu apenas nos filhos de mulheres 

com pior funcionamento. 

A presença de problemas com contato social entre os jovens esteve 

associada à presença de sintomas psicóticos nas mães, independente do 

tipo e da gravidade do diagnóstico materno. 

A literatura contempla questões relativas a alterações 

comportamentais em crianças em risco para esquizofrenia e TAB há várias 

décadas (por ex. Weintraub, 1987). Mostram alguns estudos que crianças 

em risco para esquizofrenia apresentam maior prevalência de alterações 



Discussão  
  
 

153

comportamentais do que crianças sem risco genético para o transtorno 

(Rossi et al., 2000), porém os dados encontrados foram muito heterogêneos 

e diferentes e dependiam do tipo de esquizofrenia que a criança 

desenvolveu no futuro. Por exemplo, passividade e isolamento para os que 

desenvolveram esquizofrenia com predomínio de sintomas negativos; 

irritabilidade, falta de concentração e agressividade para os que 

desenvolveram esquizofrenia com predomínio de sintomas positivos 

(Cannon; Medinick, 1993). O fato de a esquizofrenia ser um transtorno 

heterogêneo, e isso não ter sido controlado neste estudo, pode ser uma das 

razões para alterações comportamentais não terem aparecido de forma 

consistente em crianças em risco para esquizofrenia. 

Outros estudos corroboram para a noção de que há problemas 

comportamentais em filhos de pacientes com esquizofrenia, mas são 

inespecíficos. Apresentam tanto problemas de internalização quanto de 

externalização (Weintraub, 1987; Donatelli et al., 2010). Há indícios de que 

as alterações comportamentais em crianças em risco para esquizofrenia 

estão presentes, sobretudo naquelas que desenvolvem a doença na idade 

adulta, e não nas que não a desenvolverão (Amminger et al., 1999), o que 

não pode ser confirmado pelo presente estudo, por se tratar de estudo 

transversal. 

Os estudos sobre alterações comportamentais em crianças e 

adolescentes em risco para TAB são um pouco mais recentes do que 

aqueles referentes a crianças e adolescentes com esquizofrenia; 
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apresentam metodologia mais homogênea, utilizando instrumentos 

padronizados e validados para avaliação de psicopatologia em crianças. 

Esses estudos mostram que jovens em risco para TAB têm mais 

problemas de ansiedade e depressão (Reichart et al., 2004; Duffy et al., 

2010), mais problemas internalizantes (Donatelli et al., 2010) e 

externalizantes, principalmente os jovens que apresentam algum transtorno 

de humor maior no futuro (Nurnberger et al., 2011). 

Alguns autores estudaram a associação de perfil comportamental, 

detectado pelo CBCL, e a presença de TAB em crianças e adolescentes; 

esse perfil foi chamado de “CBCL- Pediatric Bipolar Disorder Profile” e é 

formado por altos índices de problemas (escore T maior que 70) nas 

subescalas de problemas com atenção, agressividade e ansiedade e 

depressão do CBCL (Biederman et al., 1995; Geller et al., 1998; Mick et al., 

2003). Inclusive, Biederman et al. (2009) demonstraram que crianças com 

TDAH, com perfil positivo, pelo CBCL, apresentaram mais TAB, depressão e 

transtorno de conduta no futuro. Argumentam também a favor da 

possibilidade desse perfil do CBCL identificar crianças em risco para o 

desenvolvimento de TAB. Entretanto, Meyer et al. (2009), em estudo de 

seguimento de crianças que apresentavam o perfil de transtorno bipolar, 

pelo CBCL, demonstraram que elas apresentaram maior prejuízo 

psicossocial, maior prevalência de pensamentos suicidas e alto risco para 

desenvolver transtornos de ansiedade, TAB, transtornos de personalidade 

do cluster B e TDAH ao se tornarem adultos jovens. Diferentemente de 

Biederman et al. (2009), eles concluíram que as crianças que apresentam 
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esse perfil comportamental estão em risco para presença de sintomatologia 

psiquiátrica severa, e que o valor desse perfil está mais associado à 

capacidade de predizer presença de prejuízo e comorbidades psiquiátricas 

do que um diagnóstico específico, pelo DSM-IV. 

Segundo o estudo apresentado nesta tese, a prevalência de 

problemas pelas três subescalas que caracterizam o perfil de transtorno 

bipolar na infância e adolescência foi maior para as crianças em risco para 

TAB do que para os outros dois grupos. Embora o ponto de corte utilizado 

(jovens com escore T maior ou igual a 64, incluindo comportamentos 

limítrofes) tenha sido diferente dos estudos que utilizaram o perfil de CBCL 

para TAB (escore T maior que 70, incluindo apenas comportamentos 

clínicos), e não tenham sido essas três subescalas as únicas mais 

prevalentes em jovens em risco para TAB, este estudo aponta para a 

possibilidade de que essas subescalas possam ser empregadas para 

detecção de alterações comportamentais já existentes precocemente em 

jovens em risco genético para TAB, diferenciando-os daqueles em risco para 

esquizofrenia, independente da sua evolução futura. 

 

6.1.1  A interferência da gravidade do transtorno mental materno no 

perfil comportamental dos filhos 

Em nenhum dos estudos revisados foi considerada a gravidade da 

doença materna, o que difere do estudo apresentado nesta tese, no qual as 

crianças, filhos de mães com TAB com maior prejuízo funcional, foram as 

que mais manifestaram problemas comportamentais. Essa constatação pode 
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se traduzir em duas hipóteses: ou as mães com quadro de maior gravidade 

apresentam maior carga genética para o transtorno, tendo filhos mais 

propensos a desenvolver problemas comportamentais relacionados a esse 

transtorno mental pela chance de lhes transmitir essa carga genética, ou a 

gravidade do quadro materno se traduz em um fator de risco ambiental, já 

que pode se tratar de uma mãe com pior competência para o cuidado com 

seus filhos, ao que se soma o risco genético para determinar o aparecimento 

de problemas comportamentais nessas crianças. Provavelmente, o risco 

genético, aumentado pela gravidade do transtorno mental materno, assim 

como o prejuízo na capacidade de cuidado com os filhos, afetam o 

aparecimento de psicopatologia nas crianças e adolescentes em risco para 

TAB.  

Estudos já demonstraram que a natureza da interação entre mãe e 

filho influencia a expressão gênica e o desenvolvimento de respostas 

comportamentais nos filhos (Weaver et al., 2004; Weaver et al., 2007; Zhang 

et al., 2010; van Hasselt et al., 2012). Além disso, Moreno et al. (2012) 

constataram que jovens em risco para TAB sofreram mais abusos físicos do 

que aqueles sem risco para TAB e discutem que os cuidados oferecidos 

pelas mães com TAB são disfuncionais, sem considerar o grau de 

funcionamento materno. Argumentam a importância de orientações às mães 

com TAB para cuidados com seus filhos. 
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6.1.2  Possíveis explicações para as diferenças encontradas entre os 

grupos 

O resultado de que filhos de mulheres com esquizofrenia 

apresentaram menos problemas comportamentais que filhos de mães com 

TAB não era esperado. Existem algumas possibilidades para o aparecimento 

desse resultado.  

A primeira hipótese é de que, apesar de a amostra de mulheres com 

esquizofrenia apresentar um perfil de gravidade maior (GAF menor; maior 

número de internações; mais desemprego; pior escolaridade), seus filhos 

parecem ter maior suporte familiar, se medido pela presença de um cuidador 

alternativo à mãe. Outras diferenças sugerem que as mulheres com 

esquizofrenia e seus filhos receberam mais suporte e cuidados do que 

aquelas com TAB. O fato de apresentarem menos intercorrências na 

gestação e parto, inclusive menos violência física durante a gestação, pode 

estar associado à maior atenção recebida pelas mulheres com 

esquizofrenia, ao passo que o maior número de abortos e partos prematuros 

pode estar associado a um menor cuidado com as gestantes com TAB. 

Outra hipótese relaciona-se à gravidade do quadro materno, que, 

pelos índices medidos neste estudo, foi pior para as pacientes com 

esquizofrenia, se comparadas às pacientes com TAB. Entretanto, se cada 

grupo de paciente fosse comparado a seu próprio grupo (ou seja, à média 

das mulheres com esse mesmo diagnóstico), talvez as pacientes com TAB 

desta amostra tivessem um perfil de gravidade maior em relação a seus 

pares do que as pacientes com esquizofrenia. A maioria das mulheres com 
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esquizofrenia apresentou, neste estudo, o subtipo paranoide, conhecido 

como de menor gravidade entre os subtipos de esquizofrenia; já as 

pacientes bipolares possuem, em sua maioria, o subtipo I, conhecido como 

de maior gravidade. As mulheres com esquizofrenia desta amostra têm, em 

média, mais filhos do que aquelas com TAB, o que também aponta para um 

perfil de menor gravidade entre seus pares, já que estudos recentes 

demonstraram que as mulheres com esquizofrenia têm, em média, menos 

filhos e uma taxa de fertilidade menor do que as mulheres com TAB e que a 

população geral (Bundy et al., 2011; Power et al., 2013). Além disso, o fato 

de apenas mulheres terem sido incluídas neste estudo pode ter contribuído 

para as diferenças de gravidade, visto que, entre os portadores de 

esquizofrenia, as mulheres apresentam, em geral, perfil de menor gravidade 

(Murray et.al., 1992); já entre pacientes com TAB, há controvérsia sobre a 

prevalência de quadros de maior gravidade ocorrer mais entre as mulheres 

(Suominen et al., 2009) ou em homens (Cotton et al., 2013). Então, talvez a 

amostra de mães com TAB represente um subgrupo de maior gravidade 

entre os pacientes com TAB, ao contrário do que ocorre com a amostra de 

mulheres com esquizofrenia, fato que pode ter interferido nos resultados 

encontrados. 

Além disso, as mulheres com TAB apresentaram-se mais 

sintomáticas nos seis meses anteriores à data da entrevista, data esta 

inclusa, e as escalas que avaliam o perfil comportamental das crianças 

levam em conta exatamente esse período. Sabe-se que a presença de 

sintomas maternos interfere na psicopatologia das crianças. Há, por 
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exemplo, estudos que demonstraram que, com o tratamento e remissão de 

sintomas depressivos nos pais, as crianças apresentam melhora 

comportamental e de funcionamento (Gunlicks; Weissman, 2008; Coiro et 

al., 2012).  

Outro fator que pode ter interferido nos resultados é a circunstância 

de que menos filhos de mulheres com esquizofrenia moram com suas mães 

e as mulheres com TAB tiveram mais intercorrências na gestação e parto, 

fatores que podem interferir por si só na psicopatologia das crianças.  

Há, ainda, outra hipótese para essas diferenças encontradas: a de 

que, talvez, na esquizofrenia, as alterações comportamentais associem-se 

mais à presença da patologia no futuro do que ao risco de ser filho de pais 

com a doença; já no TAB, o risco de ser filho de pais com essa doença 

talvez já implique, por si só, em aumento da psicopatologia na infância, 

independente do desfecho na vida adulta. 

Mesmo com algumas limitações, as crianças foram cuidadosamente 

avaliadas por instrumentos padronizados e, com isso, o resultado 

encontrado pode refletir a realidade das diferenças no perfil comportamental 

encontradas nos dois grupos, tendo os filhos de mulheres com TAB mais 

problemas do que os de mulheres com esquizofrenia. A presença de 

alterações comportamentais em jovens em risco para TAB, e não nos em 

risco para esquizofrenia, já pode refletir diferenças no perfil de 

vulnerabilidade para as duas patologias.  
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6.1.3  Associação de problemas com contato social nos filhos e 

psicose nas mães 

Problemas com contato social não se associaram a nenhum 

diagnóstico materno específico, nem a sua gravidade. Apresentaram esse 

tipo de problema as crianças que tinham mães com sintomas psicóticos. 

Portanto, a presença de problemas com contato social associou-se à de 

sintomas psicóticos em suas mães. No CBCL, a escala denominada 

“problemas com contato social” contém queixas relacionadas ao isolamento 

e dificuldades de relacionamento com outras crianças e algumas queixas 

relacionadas a interpretações equivocadas da realidade, como ter a 

sensação de que os outros as perseguem e serem ciumentas.  

Esse fato leva a pensar que talvez exista uma vulnerabilidade 

especifica relacionada à presença de sintomas psicóticos, que pode ser 

transmitida geneticamente, além da interferência que a presença desses 

sintomas maternos possa ter no ambiente. Pais psicóticos que se sentem 

perseguidos ou que tenham mais dificuldades em se relacionar socialmente 

irão propiciar menos oportunidades de socialização a seus filhos, além de 

não fornecerem modelo para tal socialização. Estudos demonstram que pais 

psicóticos experimentam mais adversidades, são mais isolados socialmente, 

com rede social e habilidades sociais limitadas (Miller, 1997; Campbel et al., 

2012). Essas dificuldades podem trazer prejuízos à capacidade de 

estabelecer contatos e à socialização de seus filhos. 

Esse achado indica que os dois transtornos podem apresentar pontos 

de vulnerabilidade comum, apesar de serem entidades distintas. Os 
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sintomas psicóticos, embora mais prevalentes em pacientes com 

esquizofrenia, são manifestações comuns aos dois transtornos. 

Estudos de neuroimagem, realizados com indivíduos que apresentam 

depressão psicótica, indicam que as alterações encontradas são 

semelhantes às detectadas em indivíduos com depressão sem sintomas 

psicóticos (Busatto-Filho, 2013). Apesar disso, existem algumas alterações 

que só ocorrem em indivíduos com depressão psicótica, e não naqueles sem 

sintomas psicóticos, semelhantes a alterações relacionadas à esquizofrenia, 

mas em grau muito menor. 

Os autores que discorrem sobre os pontos convergentes e que 

distinguem esquizofrenia e TAB apontam para a presença de sintomas 

psicóticos como um ponto comum, mas insuficiente, para classificá-los como 

entidade única (Murray et al., 2004; Kaymaz e van Os et al., 2009). Murray et 

al. (2004) realizaram a hipótese de que alguns genes comuns aos dois 

transtornos predispõem à psicose; Kayamaz e van OS (2009) discorreram 

sobre a existência de áreas de risco que se sobrepõem, mas um transtorno 

se relaciona mais ao neurodesenvolvimento e o outro, à desregulação 

afetiva, ficando a psicose em área comum. 

A fim de aprofundar a questão específica da presença de psicose nos 

pais e problemas comportamentais nos filhos, estudos de seguimento de 

filhos de pais com sintomas psicóticos devem ser realizados. Seria 

interessante fazer comparações entre filhos de pais com transtornos 

afetivos, com e sem sintomas psicóticos, bem como entre filhos de pais com 

esquizofrenia e filhos de pais com transtornos afetivos com sintomas 
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psicóticos. O estudo das mesmas crianças, em momentos diferentes da 

doença dos pais, ou seja, durante o quadro agudo e durante longos períodos 

sem a presença de sintomas psicóticos, também poderia contribuir para o 

entendimento da relação da presença de sintomas psicóticos nos pais e o 

comportamento de seus filhos.  

 

 

6.2  Diagnóstico psiquiátrico em filhos de pacientes com 

esquizofrenia e TAB 

 

6.2.1  Tipos de diagnósticos encontrados 

No estudo aqui apresentado, apareceram diferenças em relação à 

presença de diagnóstico psiquiátrico na infância e adolescência para o 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e para transtorno 

de conduta, sendo ambos mais prevalentes em jovens em risco para TAB 

em relação aos em risco para esquizofrenia e aos sem risco genético para 

desenvolvimento de TAB ou esquizofrenia. 

O diagnóstico de fobia social apresentou-se quase duas vezes mais 

frequente para o grupo em risco para esquizofrenia, embora o tamanho da 

amostra provavelmente tenha sido insuficiente para detectar diferenças 

estatisticamente significantes. 

Estudos demonstram que jovens e adultos em risco genético para 

esquizofrenia apresentam mais chances de manifestar um transtorno mental 
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do que aqueles sem risco genético para qualquer transtorno mental 

(Weintraub, 1987; Parnas et al., 1993; Miller, 1997). Ao longo da vida, eles 

apresentaram maiores chances de desenvolver esquizofrenia, transtornos de 

personalidade do cluster A (Parnas et al., 1993). 

Os filhos de mães com transtorno bipolar também apresentam maior 

risco para desenvolver transtornos mentais, principalmente transtornos 

afetivos (Lapalme et al., 1997; DelBello; Geller, 2001; Birmaher et al., 2009). 

Além deles, essas crianças apresentaram mais TDAH (Chang et al, 2000; 

Garcia-Amador et al., 2013), transtorno de oposição e desafio e transtorno 

de conduta (Goldstein et al., 2010), transtornos de ansiedade (Petresco et 

al., 2009; Duffy et al., 2010; Goldstein et al., 2010; Nurnberger et al., 2011), 

sendo o último associado à presença de transtorno de humor no futuro 

(Duffy et al., 2010; Duffy et al., 2013). 

O único estudo encontrado, comparando a presença de diagnóstico 

psiquiátrico em crianças e adolescentes em risco para esquizofrenia e TAB, 

demonstrou alta prevalência de transtornos mentais nos dois grupos (em 

torno de 60%), sem detectar diferenças entre eles (Maziade et al., 2008). Foi 

observada apenas tendência a maior presença de transtornos de 

aprendizagem e de expressão de linguagem em jovens em risco para 

esquizofrenia, alterações essas relacionadas mais à dimensão cognitiva do 

que comportamental propriamente dita. Esse estudo avaliou amostra 

pequena e não utilizou grupo-controle nas comparações, o que limitou seus 

achados. 
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Há mais um estudo de avaliação específica da prevalência de 

transtornos invasivos do desenvolvimento, no qual foram observados 

maiores índices desses transtornos no grupo em risco para TAB em relação 

ao grupo em risco para esquizofrenia e ao grupo-controle (Morgan et al., 

2012). Porém os autores não realizaram análise múltipla para controle de 

possíveis variáveis de confusão. Os transtornos invasivos não foram 

avaliados no estudo apresentado nesta tese, pois não foi utilizado qualquer 

instrumento para detecção dessa patologia.  

O fato de o grupo de filhos de mulheres com esquizofrenia não ter 

apresentado maior prevalência de algum tipo de transtorno psiquiátrico foi 

surpreendente. As razões para esse fato podem ser as mesmas discutidas 

no subitem anterior, no qual foram abordadas as questões relativas ao perfil 

comportamental das crianças e adolescentes, ou seja, melhor estrutura de 

cuidadores para os filhos de pacientes com esquizofrenia, perfil de gravidade 

mais favorável para as pacientes com esquizofrenia quando comparadas à 

média das pessoas afetadas pela mesma doença, menor presença das 

mães com esquizofrenia no domicílio de seus filhos, ou ao fato de o 

diagnóstico em crianças em risco para esquizofrenia estar mais associado à 

presença do transtorno no futuro do que ao fato de se possuir pais com o 

transtorno. Como será abordado adiante, filhos de pais com esquizofrenia 

parecem ter mais problemas cognitivos e sociais do que comportamentais. 

O diagnóstico psiquiátrico das crianças foi realizado por meio de uma 

entrevista semiestruturada, que utiliza, além das informações fornecidas 

pelos pais e cuidadores da criança, aquelas da própria criança, além da 
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observação direta do seu comportamento, feita pelo entrevistador. Diante 

disso, a maior prevalência de TDAH e transtorno de conduta em jovens em 

risco para TAB deve refletir a presença de vulnerabilidade, nessas crianças 

e adolescentes, diversa da vulnerabilidade presente em jovens em risco para 

esquizofrenia. 

 

6.2.2  O diagnóstico de TDAH em jovens com risco genético para TAB 

Os sintomas encontrados no TDAH podem ser confundidos com os 

apresentados no TAB; por exemplo, ambos podem apresentar prejuízo na 

atenção, hiperatividade e discurso acelerado (falar muito, no TDAH). A 

irritabilidade também é um sintoma comum no TDAH, no TAB, no transtorno 

de oposição e desafio (TOD), no transtorno de conduta (TC) e na depressão. 

Galanter e Leibenluft (2008) recomendam que o diagnóstico de TAB seja 

realizado com base no DSM-IV-R, e apenas se episódios de alteração de 

humor estiverem presentes; na ausência de humor elado ou expansivo, 

realizar o diagnóstico no caso de a criança apresentar irritabilidade episódica 

e em conjunto com outros sintomas do critério B para TAB, como ter 

necessidade diminuída de sono. 

Autores desse mesmo grupo demonstraram que, ao apresentar 

irritabilidade episódica aos treze anos, as crianças têm maior chance de 

desenvolver mania aos dezesseis anos, enquanto as que apresentam 

irritabilidade crônica têm mais chances de apresentar TDAH no futuro 

(Leibenluft et al., 2006). 
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Geller et al. (2002) demonstraram que a presença de elação do 

humor, grandiosidade, pensamentos acelerados e fuga de ideias, redução 

da necessidade de sono e aumento da sexualidade foram os sintomas que 

melhor diferenciaram o diagnóstico de TAB do TDAH. Mas a irritabilidade, a 

hiperatividade e o discurso acelerado foram frequentes nos dois grupos. 

Portanto, diferenciar clinicamente TAB e TDAH em crianças e 

adolescentes pode não ser tarefa fácil, o que deve ser feito com cuidado. No 

estudo apresentado nesta tese, foram seguidos os critérios do DSM-IV e 

consideradas essas recomendações de Galanter e Leibenluft (2008) e Geller 

et al. (2002) no diagnóstico diferencial dos dois transtornos. 

A relação e as fronteiras entre TAB e TDAH têm sido bastante 

exploradas. Galanter e Leibenluft (2008) concluíram, a partir da revisão de 

estudos transversais, que crianças e adolescentes com TDAH apresentam 

maiores chances de um diagnóstico de TAB do que jovens sem TDAH; por 

sua vez, jovens com TAB têm maior probabilidade de apresentar TDAH. 

Evidências de que TDAH pode ser preditor de aparecimento de TAB, em 

estudos longitudinais, foram controversas: alguns estudos não encontraram 

maior propensão de desenvolvimento de TAB em indivíduos com TDAH, 

enquanto outros observaram que jovens com TDAH apresentam maior 

propensão a desenvolver TAB no futuro (Biederman et al., 1996; Tillman e 

Geller, 2006), assim como o TDAH precede o aparecimento de TAB em 

aproximadamente dois anos (Wozniak et al., 1995; Tillman et al., 2003). 

Além disso, estudos constataram que a presença de TDAH foi mais comum 
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nos grupos com idade de início mais precoce do TAB, e essa comorbidade 

está associada a maior morbidade (Galanter; Liebenluft, 2008). 

Estudos com crianças em risco genético para TAB também 

apresentam resultados conflitantes. Alguns não encontraram aumento de 

risco para TDAH ou sintomas de TDAH em filhos de pais afetados por TAB 

(Hillergers et al., 2005; Shaw et al., 2005). Outros, como Carlson e 

Weintraub (1993), demonstraram que os filhos de pais com TAB 

apresentaram índices maiores de problemas atencionais e comportamentais 

do que crianças do grupo-controle, e que os problemas com a atenção 

associaram-se à presença de TAB na idade adulta apenas para os que 

possuíam pais com TAB. Uma alta prevalência de TDAH (28%) foi relatada 

por Chang et al. (2000), ao estudar filhos de pais portadores de TAB; 

Hirshfeld-Becker et al. (2006) encontraram prevalência maior de TDAH em 

crianças em risco para TAB, em relação às filhas de pais com transtorno de 

pânico ou depressão. 

Artigos publicados recentemente continuam demonstrando o quanto a 

associação entre TDAH e TAB é controversa e complexa. Duffy (2012) 

aponta para a provável não relação entre a presença de TDAH na infância e 

o posterior desenvolvimento de TAB, enquanto Faraone et al. (2012) 

discutem a existência de uma forte associação entre os dois transtornos.  

Duffy (2012) revisou estudos longitudinais sobre a presença de 

psicopatologia em filhos de pais com transtorno bipolar para verificar se 

TDAH na infância pode ser considerado preditor de TAB no futuro. Concluiu 

que TDAH não ocorre com maior frequência em filhos de pais com TAB, 
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quando comparados aos filhos de pais saudáveis e ao risco de TDAH na 

população geral; parece não haver associação entre TDAH, na infância, e o 

risco para desenvolvimento de TAB no futuro, mas o TDAH está associado à 

presença de um subtipo específico de TAB no futuro, aquele com sintomas 

psicóticos, que não estabiliza com uso de lítio e apresenta curso não 

episódico (com sintomas residuais). Duffy (2012) discute que o risco de 

TDAH encontrado nas populações estudadas também pode estar 

relacionado ao alto nível socioeconômico dessas famílias e às famílias 

intactas que compunham a maioria das amostras estudadas, já que o TDAH 

parece estar mais associado ao nível socioeconômico baixo do que ao TAB 

propriamente dito. 

Já Faraone et al. (2012), ao examinar a comorbidade entre TDAH e 

TAB tipo I, utilizando estudos familiares genéticos de TDAH e TAB tipo I, 

encontraram alta prevalência de TDAH em parentes de indivíduos afetados 

por TAB e alta prevalência de TAB tipo I entre familiares de indivíduos 

afetados por TDAH, demonstrando alta correlação entre os dois transtornos. 

Apesar de não ser possível avaliar se TDAH é preditor de TAB, no 

estudo apresentado nesta tese, por se tratar de um estudo transversal, 

ocorreu uma associação entre TDAH e estar em risco genético para 

transtorno bipolar. Esse resultado pode apontar para o TDAH ser um 

marcador de vulnerabilidade para o risco genético de apresentar TAB, como 

discutido por Biederman et al. (1996), Tillman e Geller (2006) e Tillman et al. 

(2003), ou um marcador para a forte associação que parece existir entre os 
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dois transtornos, independentemente de um ser preditor do aparecimento do 

outro.  

Apesar de Duffy (2012) afirmar que não há associação de TDAH, na 

infância, com TAB, no futuro, em geral essa associação está presente para 

desenvolvimento de um tipo de TAB de maior gravidade (com sintomas 

psicóticos e não respondedores ao tratamento com lítio). É importante 

lembrar que a amostra estudada nesta tese parece ter perfil de maior 

gravidade, como já apontado. 

Outro aspecto a ser pensado: nenhum desses estudos levou em 

consideração problemas relacionados a gestação e parto e à associação 

entre TDAH e TAB. Acontece que o diagnóstico de TDAH foi mais prevalente 

justamente em crianças, filhos de mães bipolares que sofreram 

intercorrências na gestação e parto. Por isso, a comparação com os 

achados descritos por Duffy deve ser cuidadosa.  

A partir da revisão feita por Duffy, outro aspecto foi demonstrado: o de 

que o nível socioeconômico baixo tenha influenciado mais no aparecimento 

de TDAH do que o diagnóstico parental de TAB. Esse fator não parece 

contribuir para a diferença encontrada na prevalência de TDAH nesta tese, 

já que justamente os filhos de bipolares pertencem a famílias com nível 

socioeconômico mais alto. E, em um estudo recente, Anselmi et al. (2012) 

não encontraram associação entre pobreza e TDAH. 
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6.2.3  Transtorno de conduta e TAB 

Há discussão sobre o quanto os sintomas de transtorno de conduta 

(TC) e TAB são compartilhados, e o quanto realizar um diagnóstico das duas 

patologias, conjuntamente, pode ocorrer mais pela confusão diagnóstica do 

que por uma comorbidade propriamente dita.  

Segundo Biederman et al. (2003), 40% dos jovens com diagnóstico de 

TC também têm TAB e 41% daqueles com TAB também apresentam TC, o 

que demonstra a existência de sobreposição entre os dois transtornos. 

Biederman et al. (1999) compararam os sintomas de TAB e TC, em 

crianças diagnosticadas com as duas patologias, àquelas que possuíam 

apenas uma delas. Demonstraram que os sintomas de TAB são 

semelhantes entre crianças que apresentavam a comorbidade TAB e TC e 

aquelas que tinham apenas TAB. Da mesma forma, os sintomas de TC são 

semelhantes entre os que apresentavam a comorbidade TC e TAB e os que 

tinham apenas TC. Dessa forma, indica-se que as patologias comportam-se 

de maneira similar, com ou sem comorbidade. 

Em relação à agregação familiar, esses mesmos autores 

demonstraram altas taxas de TAB tanto em parentes de primeiro grau de 

crianças com TAB e TC quanto nos parentes de crianças apenas com TAB. 

A taxa de TC e transtorno de personalidade antissocial foi alta nos parentes 

de indivíduos com TC, independente da comorbidade com TAB. Além disso, 

a frequência de comorbidade de TAB com TC foi elevada nos familiares de 

jovens que também a possuíam. Constatou-se que a presença dos dois 
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diagnósticos está associada a mais hospitalizações e pior funcionamento 

entre os jovens, o que pode indicar, segundo Biederman et al. (1999), que 

subtipos de TAB e TC poderiam ser identificados a partir das comorbidades 

entre si. 

Biederman et al. (1999) concluem que a comorbidade entre TAB e TC 

é real, e não apenas uma dificuldade na diferenciação diagnóstica. 

Em estudo para identificar fatores associados à mudança de um 

transtorno de humor unipolar para o bipolar, Biederman et al. (2009b) 

compararam crianças com TDAH a controles sem TDAH, todos com 

depressão unipolar, e observaram que a presença de TDAH aumentou o 

risco para o aparecimento de TAB. Além disso, entre as crianças com TDAH, 

o risco para um quadro unipolar transformar-se em bipolar foi mediada pela 

presença de TC, de problemas escolares e pela história de pais com 

transtorno de humor. Esses pesquisadores realizaram a análise dessas 

medidas utilizando, como variável de controle, o uso de medicação 

antidepressiva, mas não de medicações estimulantes, como metilfenidato, 

empregado no tratamento de TDAH, e que poderia interferir no aparecimento 

de um quadro de mania. 

Outros autores contribuíram para o achado de que sintomas de TC e 

história familiar de TAB são preditores para a mudança do quadro de 

depressão para TAB, ao acompanhar crianças até a idade adulta (Geller et 

al., 1994; Geller et al., 2001). 
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Estudos de seguimento de crianças com TC, até a idade adulta, 

demonstram que esse diagnóstico na infância associa-se a problemas com 

uso de substâncias de abuso, TAB e transtorno histriônico de personalidade 

na idade adulta (Morcillo et al., 2012). Estudos de seguimento com crianças 

que apresentam sintomas de TC, no adulto jovem, foram associados a TAB 

tipo I (Carlson, 1999* apud Endrass et al., 2007) e a TAB tipo II (Endrass et 

al., 2007). Esses autores discutem que os sintomas de TC poderiam ser 

compreendidos como um pródromo de um TAB já em desenvolvimento, 

como já havia pensado Akiskal, em 1998.  

Além disso, estudos com crianças em risco genético para TAB 

encontraram maior prevalência de TC naquelas que receberam diagnóstico 

de TAB (Goldstein et al., 2010). 

Por fim, a revisão da literatura aponta para associação entre TC, na 

infância, e TAB, na própria infância e na idade adulta. No estudo 

apresentado nesta tese, ocorreu maior prevalência de TC entre filhos de 

mães com TAB. Essas crianças devem ser monitoradas cautelosamente, já 

que apresentam dois fatores de risco para o desenvolvimento de TAB no 

futuro: ter mãe com TAB e ter TC. 

 

                                                            
* Carlson GA. Developmental aspects of comorbidity in mania. In: Tohen M (ed). Comorbidity 
in affective disorders. New York: Marcel Dekker; 1999. p 263. 
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6.3  Fatores associados à presença de problemas 

comportamentais em crianças em risco para esquizofrenia 

ou TAB  

 

Mostraram-se associados à presença de problemas comportamentais 

e diagnósticos psiquiátricos entre os jovens estudados, além da 

psicopatologia materna, os seguintes fatores: gravidade da doença materna, 

medida pelo funcionamento (GAF); morar com a mãe; ser colocado em risco 

pelos sintomas maternos; escolaridade da mãe; nível socioeconômico da 

família; intercorrências na gestação ou parto; suspeita de hipóxia neonatal; 

pai com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas; criança 

ter atraso escolar; mãe não ter sido internada durante a gestação. 

Alguns desses fatores já são bastante conhecidos como de risco para 

transtornos mentais na infância e adolescência: presença de baixo nível 

socioeconômico (Carter et al., 2010; van Oort et al., 2011; Reiss, 2013); 

mães com poucos anos de estudo (Goodman et al., 2007; Carter et al., 

2010; Reiss, 2013; Paananen et al., 2013); pais com problemas com álcool e 

outras substâncias de abuso, principalmente para presença de abuso de 

substâncias nos filhos (Solis et al., 2012). 

Piores índices de nível socioeconômico foram encontrados entre 

filhos de pais com TAB que também desenvolveram a patologia, em 

comparação aos que não desenvolveram TAB (Goldstein et al., 2010). 

A associação entre atraso escolar e problemas com atenção é 

também conhecida. Tanto crianças com problemas com atenção 
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desenvolvem secundariamente dificuldades de aprendizagem (Garner et al., 

2013), perdendo o ano, quanto o diagnóstico de transtorno de aprendizagem 

primário, como dislexia, ocorre muitas vezes concomitantemente a sintomas 

de desatenção e hiperatividade (Sexton et al., 2012). 

Problemas com álcool ou outras substâncias de abuso nos pais são 

reconhecidamente associados a problemas comportamentais nos filhos, 

incluindo agressividade e violação de regras; problemas de conduta; 

problemas emocionais; tendências suicidas; uso de substâncias; pior 

desempenho escolar; presença de diagnóstico psiquiátrico como transtorno 

de ansiedade, depressão, oposição e desafio; prejuízo na competência 

social e no desempenho acadêmico (Serec et al., 2012; Solis et al., 2012). 

Autores (Solis et al., 2012) demonstraram que outros fatores, associados à 

presença de pais que abusam de substâncias, podem interferir e causar 

problemas comportamentais nas crianças como, por exemplo, o 

aparecimento de estresse e conflitos familiares, psicopatologia parental, 

assim como ocorrência de maus-tratos, incluindo abuso físico, sexual e 

negligência. No estudo apresentado nesta tese, a presença de problemas 

com uso de substâncias entre os pais associou-se à presença de ansiedade 

e depressão, problemas com contato social, atenção, violação de regras e 

comportamentos agressivos, de forma independente da psicopatologia 

materna.  

Intercorrências na gestação e parto, incluindo hipóxia neonatal, baixo 

peso ao nascer, prematuridade, uso de álcool ou outras substâncias, durante 

a gestação, e estresse materno (Monk et al., 2012) são conhecidos fatores 
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de risco para o aparecimento de determinados diagnósticos nas crianças e 

adultos, entre eles TDAH (Thapar et al., 2013), transtornos disruptivos, 

ansiedade, depressão (Allen et al., 1998; Monk et al., 2012) e esquizofrenia 

(McNeil et al., 2000; Cannon et al., 2002b), TAB (Kinney et al., 1993). 

É importante considerar que os estudos sobre a associação de 

complicações obstétricas e TAB são controversos; enquanto alguns 

demonstraram a existência da associação entre complicações obstétricas e 

o risco para TAB (Kinney et al.,1993; Pavuluri et al., 2006), outros não o 

fizeram (Singh et al., 2007; Goldstein et al., 2010; Martelon et al., 2012). 

Allen et al. (1998) observaram que a presença de transtornos 

disruptivos na adolescência associou-se tanto a problemas físicos, durante 

gestação e parto (especialmente hipóxia), quanto a problemas emocionais 

maternos durante a gestação (talvez mediados pelo estresse materno). 

No estudo apresentado nesta tese, intercorrências na gestação e 

parto mostraram-se associadas a problemas com atenção e TDAH nas 

crianças em risco para TAB, o que faz pensar em uma possível interação 

entre vulnerabilidade genética e fator ambiental para que elas desenvolvam 

esse diagnóstico.  

Rice et al. (2010) estudaram o efeito do estresse materno, no final da 

gestação, em mães que haviam feito fertilização in vitro com seus próprios 

gametas e com gametas de doadoras, separando, dessa forma, fator 

ambiental e genético. Observaram que o estresse materno, no final da 

gestação, foi preditor de baixo peso do bebê, ao nascer, redução da duração 
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da gestação e aumento de comportamentos antissociais da criança na 

infância, independente de o feto ser ou não biologicamente ligado a sua 

mãe. Ocorreu também aumento de ansiedade e depressão na infância, mas 

isso foi parcialmente mediado pela presença de ansiedade e depressão 

materna no período pós-natal. Por outro lado, ocorreu aumento de risco para 

TDAH em crianças de mães com altos índices de estresse materno ao final 

da gestação, mas apenas naquelas biologicamente ligadas a suas mães. As 

ocorrências citadas demonstram, portanto, a contribuição genética e 

ambiental para o desenvolvimento do TDAH. 

Em relação aos resultados desta tese, pode-se pensar que as mães 

com TAB tiveram menos internações durante as crises ocorridas na 

gestação e, por causa disso, podem ter apresentado maiores índices de 

estresse nesse período, fato que talvez tenha contribuído para o 

aparecimento de mais problemas comportamentais em seus filhos. Além 

disso, houve maior presença de TDAH justamente em mulheres com TAB e 

com intercorrências na gestação e parto, o que aponta para a mesma 

direção do estudo de Rice et al. (2010), em que o desfecho TDAH mostrou-

se associado a componentes biológicos e ambientais. As mães com TAB 

sofreram mais violência durante a gestação, o que pode indicar também 

maior nível de estresse. 

Apesar de não existirem evidências robustas relacionando 

complicações obstétricas e risco para TAB, as mulheres com esse 

diagnóstico podem estar vulneráveis a intercorrências na gestação e parto, e 

a esse acontecimento podem relacionar-se outros desfechos negativos, 
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como presença de TDAH em seus filhos, e não necessariamente TAB 

propriamente dito. De qualquer forma, o estudo descrito nesta tese não teria 

como contribuir para a discussão da relação causal entre complicações 

obstétricas e TAB, por se tratar de um estudo transversal, e também pela 

baixa prevalência de diagnóstico de TAB em crianças e adolescentes 

avaliados. Mas pode contribuir para a discussão sobre a importância de um 

pré-natal cuidadoso, principalmente se a mãe estiver em crise durante a 

gestação, e para destacar a importância da observação cautelosa de 

crianças, filhos de mães com TAB que apresentarem alguma complicação 

durante gestação ou parto. 

As mulheres com esquizofrenia também apresentaram complicações 

obstétricas, mas tiveram menos partos prematuros do que os outros dois 

grupos. Como o grupo-controle originou-se de amostra de mulheres 

atendidas na ginecologia de um hospital terciário, parcela dessa população 

pode apresentar problemas ginecológicos que justifiquem a ocorrência de 

partos prematuros. De qualquer forma, as mulheres com esquizofrenia 

tiveram desfecho mais favorável em relação a essa medida, se comparadas 

às mulheres com TAB, talvez por terem recebido algum cuidado adicional 

durante a gestação e parto. Essa diferença pode ter tido influência no melhor 

desfecho em relação a problemas comportamentais nos jovens em risco 

para esquizofrenia, nesta amostra, já que as complicações obstétricas em 

indivíduos em risco para esquizofrenia trazem riscos a sua saúde mental 

(Cannon et al., 2002b).   
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O fato de a criança morar com a mãe e ter sido colocada em risco 

pelos sintomas maternos pode estar relacionado ao estresse ambiental a 

que, em determinados momentos, as crianças, filhos de pais com 

transtornos mentais, estão submetidas. Esses fatores estiveram associados 

à presença de sintomas internalizantes, incluindo ansiedade e depressão, e 

também a problemas com atenção e contato social.  

Nesta direção, estudos apontam que presença de transtorno psicótico 

nos pais é associada à presença de dificuldades na interação entre mãe e 

filho, com tendência a uma interação não responsiva às necessidades da 

criança e atitude mais reservada da mãe, sem foco na criança (Wan et al., 

2007; Wan et al., 2008). Já a presença de depressão associa-se à sensação 

de que as mães estão menos ligadas a seus filhos, redução da 

responsividade e da reciprocidade parental (Robins Broth et al., 2004; 

Cornish et al., 2006). Enfim, no contexto de presença de psicopatologia 

grave e persistente nas mães, as crianças ficam mais vulneráveis ao 

desenvolvimento de ligações inseguras e desorganizadas com elas (Wan; 

Green, 2009). 

Estresse ambiental, proveniente de dificuldades no relacionamento ou 

interação da mãe com o filho, além da ligação (attachment) insegura entre 

eles, são fatores associados ao aumento de problemas de internalização, 

transtornos de ansiedade e depressão nos filhos, da mesma maneira que 

uma ligação segura pode funcionar como fator protetor para o aparecimento 

de psicopatologia nas crianças (Brumariu; Kerns, 2010). Apesar da interação 

entre mãe e filho não ter sido medida no estudo apresentado nesta tese, é 



Discussão  
  
 

179

possível que as crianças, filhos de mães com TAB e esquizofrenia, tenham 

sido expostas a pior interação com sua mãe, e que isso possa ter 

contribuído para a presença de sintomas internalizantes nestas crianças, 

principalmente naquelas que moravam e eram criadas pelas próprias mães e 

que possuíam mães com quadros mais graves. 

Ter sofrido risco pela presença de sintomas maternos incluiu, neste 

estudo, desde violência, abuso físico e maus-tratos até abandono ou 

negligência. O abandono e negligência podem contribuir para um pior 

desenvolvimento cognitivo e social nas crianças (Mowbray; Mowbray, 2006), 

e talvez, por isso, essas crianças tenham apresentado mais problemas com 

atenção e com contato social. 

Em recente meta-análise, Norman et al. (2012) demonstraram que o 

abuso físico, emocional ou negligência associaram-se à presença de 

transtornos depressivos, uso de substâncias ilícitas, tentativas de suicídio. 

Talvez isso explique, em parte, porque as crianças que moravam com suas 

mães e que sofreram riscos provocados pelos sintomas maternos, 

apresentaram mais problemas de internalização na amostra estudada nesta 

tese. 

Interessante foi demonstrar que filhos de mulheres não internadas na 

gestação apresentaram mais sintomas internalizantes. O esperado seria que 

mulheres internadas durante a gestação tivessem um quadro mais grave 

nesse período e sofressem maior estresse, o que estaria associado a um 

pior desfecho comportamental para seus filhos, já que o alto estresse na 

gestação está associado a problemas comportamentais nos filhos (Rice et 
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al., 2010). Mas, no caso da amostra estudada nesta tese, muitas mulheres 

com crises, durante a gestação, não foram internadas (30% com 

esquizofrenia e 66,7% com TAB), e, ainda, a gravidade do quadro, medida 

pela GAF, não foi diferente entre as mulheres que foram ou não internadas. 

As mulheres com TAB tiveram tantas crises durante a gestão quanto as com 

esquizofrenia, mas foram menos internadas, tendo seus filhos apresentado 

mais problemas comportamentais do que os filhos de portadoras de 

esquizofrenia. Dessa forma, talvez, a internação na gestação, para mulheres 

em crise, funcione como protetor para desfechos negativos em relação a 

problemas comportamentais nas crianças.  

A internação, durante a gestação, poderia ter um impacto rápido em 

redução de sintomas e de comportamentos de risco relacionados a crises 

como autoagressão, violência, nutrição inadequada, uso de álcool e drogas, 

fatores que podem impactar negativamente na gestação, parto e no posterior 

desenvolvimento da criança. Na revisão da literatura sobre problemas 

comportamentais e diagnósticos psiquiátricos presentes em crianças em 

risco para esquizofrenia ou TAB, não foi encontrado estudo relativo ao 

impacto da internação, durante a gestação, na ocorrência de problemas 

comportamentais nas crianças e adolescentes. Sugere-se que mais estudos, 

de preferência com número maior de sujeitos, sejam realizados, 

prospectivamente, para investigação da importância da internação 

psiquiátrica durante a gestação de uma paciente em crise aguda, visando à 

saúde mental de seu filho. 
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6.4  Perfil cognitivo (WASI) e competência social 

 

Em relação ao desempenho cognitivo, diferenças apareceram entre o 

grupo de filhos de mulheres com TAB e o grupo de filhos de mulheres com 

esquizofrenia, tendo, o último grupo, os piores escores.  

Esse dado corrobora com estudos prévios que demonstram ter 

desempenho cognitivo melhor as crianças em risco para TAB do que 

crianças em risco para esquizofrenia (Cannon et al., 2002; Daban et al., 

2006). Essa medida aponta para a diferença entre os grupos em risco para 

TAB e esquizofrenia, podendo refletir diversos perfis de vulnerabilidade e de 

trajetórias de desenvolvimento das patologias. 

Mas existem estudos demonstrando que o baixo nível 

socioeconômico e a gravidade do transtorno mental materno são preditores 

mais fortes do QI em seus filhos do que o tipo de transtorno mental materno. 

Como não foi realizada análise múltipla para QI, como variável dependente, 

não foi possível descartar que o QI baixo nas crianças tenha sido 

influenciado por essas medidas. 

A competência social, medida pelo CBCL e YSR, foi diferente apenas 

na subescala de competência escolar, tendo o grupo em risco para TAB 

melhor desempenho do que os outros grupos. Essa medida pode estar 

associada à eficiência intelectual, também melhor nas crianças em risco 

para TAB. Estudos anteriores demonstram que crianças com melhor 

desempenho escolar tiveram maior risco de desenvolver TAB, enquanto as 
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com pior desempenho apresentaram maiores chances de desenvolver 

esquizofrenia no futuro (MacCabe et al., 2008). 

A medida de funcionamento, realizada pela CGAS, demonstrou que 

os filhos de mulheres com esquizofrenia diferenciaram-se apenas do grupo-

controle, não do grupo em risco para TAB. Medidos pelos GAS, tanto o 

grupo em risco para esquizofrenia quanto o grupo em risco para TAB tiveram 

pior funcionamento que o grupo-controle. É interessante notar que o nível de 

funcionamento pareceu não estar associado à presença de problemas 

comportamentais, sobretudo no grupo em risco para esquizofrenia, já que, 

mesmo com menos problemas comportamentais, o funcionamento dos 

jovens em risco para esquizofrenia foi pior do que os controles e o mesmo 

que os em risco para TAB, que apresentaram mais problemas 

comportamentais. Talvez isso possa indicar que o funcionamento de jovens 

em risco para esquizofrenia é baixo e se associa mais a uma característica 

de desenvolvimento do que ao seu estado emocional. 

Nessa direção, Rietschel et al. (2009) demonstraram que pacientes 

com TAB têm ajustamento pré-mórbido melhor do que controles sem 

transtornos mentais. E quando há um ajustamento pobre, essa medida não 

se associa às características da doença no futuro. Ao contrário, porém, 

pacientes que desenvolveram esquizofrenia apresentam pior ajustamento 

pré-mórbido quando comparados aos controles, e o ajustamento pobre 

associa-se ao início precoce da doença e à presença de mais sintomas 

negativos. Então, talvez o fato de o pior funcionamento, nesta amostra, estar 

aparentemente dissociado da presença de problemas emocionais e 
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comportamentais no grupo em risco para esquizofrenia aponte para a 

possibilidade de o funcionamento ser uma medida de vulnerabilidade para o 

desenvolvimento da doença entre crianças em risco para esquizofrenia. A 

confirmação desse fato só pode ser realizada através de estudos 

prospectivos que avaliem a presença de problemas comportamentais em 

crianças em risco para TAB e esquizofrenia e o consequente impacto dessas 

medidas no funcionamento das crianças, para que, mais tarde, seja feita a 

associação desse impacto com o desenvolvimento de esquizofrenia ou TAB. 

 

 

6.5  Diferenças entre gêneros 

 

Em relação às diferenças encontradas entre os gêneros, em cada 

grupo estudado, as meninas do grupo em risco para esquizofrenia 

apresentaram mais problemas com atenção e agressividade e maior 

prevalência de transtornos de ansiedade do que os meninos. Apenas os 

meninos relataram a presença de sintomas psicóticos. 

Ao analisar o nível de comportamentos agressivos, detectados pelo 

CBCL e YSR, observou-se que os meninos em risco para esquizofrenia 

apresentaram menor prevalência desse tipo de problema do que as meninas 

em risco para esquizofrenia e do que os meninos e meninas dos demais 

grupos. Ao verificar a média de escore T para comportamentos agressivos, 

em cada gênero, dentro de cada grupo estudado, em todos eles as médias 



Discussão  
  
 

184

estavam abaixo do ponto de corte para os comportamentos serem 

considerados como de nível clínico, o que aponta para o fato de que os 

meninos, filhos de mães com esquizofrenia, possam ter apresentado baixa 

expressão de comportamentos agressivos em relação aos demais grupos, e 

não que os outros grupos tenham apresentado mais problemas de 

agressividade que esses meninos. 

Essa medida chama a atenção, pois, em geral, espera-se que 

meninos apresentem mais sintomas agressivos do que as meninas (Crijnen 

et al., 1999; Leadbeater et. al, 1999; Hudziak et al., 2003). Além disso, o 

ponto de corte utilizado neste estudo permitiu detectar qualquer desvio da 

norma, já que foram considerados presentes tanto os comportamentos 

considerados clínicos quanto os limítrofes. Demonstra-se, dessa forma, que 

nem mesmo comportamentos agressivos limítrofes aparecem nessa 

população com a mesma frequência dos outros subgrupos.  

A baixa frequência de problemas agressivos, encontrada nesses 

meninos, poderia estar relacionada mais a um traço de retraimento, 

passividade ou a dificuldades na interação social, questões não detectadas 

pelos instrumentos utilizados neste estudo, do que ao fato de o subgrupo de 

filhos do sexo masculino, de mães com esquizofrenia, ser mais saudável 

nesse aspecto. 

Sabe-se que, na esquizofrenia, há maior prevalência de homens com 

início mais precoce da doença (Hafner et al., 1998), além da predominância 

de sintomas negativos (Castle; Murray, 1991), pior funcionamento pré-

mórbido (Larsen et al., 1996), mais casos de hospitalizações (Andia et al., 
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1995) e mais anormalidades cerebrais estruturais (Andreasen et al., 1990) 

do que de mulheres. Esses fatores indicam que a esquizofrenia, entre 

pessoas do sexo masculino, estaria mais relacionada a alterações no 

neurodesenvolvimento (Murray et al., 1992). 

Estudos relacionam mais problemas cognitivos e de ajustamento 

social, com a presença de esquizofrenia no futuro, sendo os meninos em 

risco para esquizofrenia os mais propensos a apresentar prejuízos 

cognitivos, neuromotores e sociais no período pré-mórbido. Nesse sentido, 

estudos com filhos de pacientes com esquizofrenia encontraram mais 

déficits cognitivos (Goldstein et al., 1995), anedonia (Freedman, 1998), 

traços esquizoides (Foerster et al., 1991) e retraimento (Hans et al., 1992) 

em meninos do que em meninas, características consideradas importantes 

elementos no desenvolvimento da esquizofrenia, principalmente nos casos 

de início precoce e pior prognóstico, e mais prevalentes em homens (Murray 

et al., 1992). 

Estudos prévios reportam diferenças no comportamento pré-mórbido 

de crianças que posteriormente desenvolvem esquizofrenia na idade adulta, 

com predomínio de sintomas negativos ou positivos. O grupo que tende a 

desenvolver esquizofrenia, com predomínio de sintomas positivos, apresenta 

mais irritabilidade, falta de concentração e agressividade, na infância, 

enquanto aquele que desenvolveu esquizofrenia, com predominância de 

sintomas negativos, apresentava mais retraimento, passividade e isolamento 

(Cannon et al., 1990; Cannon; Mednick, 1993). Esses achados apontam 

para a visão de que dois tipos de sintomas relacionados à esquizofrenia 
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podem emergir como consequência de dois processos distintos, já com 

início na infância e adolescência (Cannon; Mednick, 1993).  

Segundo o estudo apresentado nesta tese, as meninas em risco para 

esquizofrenia manifestaram, na amostra, mais agressividade e problemas 

com a atenção; os meninos, por sua vez, alcançaram índices que apontam 

para falta de agressividade (talvez relacionada a maior passividade e 

retraimento). Esse resultado sugere que talvez as meninas estejam mais 

propensas ao desenvolvimento de esquizofrenia, com predomínio de 

sintomas positivos, e os meninos, para a esquizofrenia, com predomínio de 

sintomas negativos, início precoce e maior gravidade, o que coincide com 

estudos anteriores na área de diferenças entre os gêneros na esquizofrenia.  

O fato de terem sido apenas os meninos do grupo em risco para 

esquizofrenia a relatar, neste estudo, sintomas psicóticos favorece também o 

ponto de vista de que a esquizofrenia, em pessoas do sexo masculino, tenha 

início mais precoce e maior gravidade. 

Fatores genéticos parecem contribuir, de forma mais importante, na 

manifestação de sintomas agressivos (e talvez para a falta deles) em 

meninos, do que em meninas (Miles; Carey, 1997; van Beijsterveldt et al., 

2003), uma vez que elas são mais suscetíveis a expressar agressividade, 

sob influência de fatores ambientais como nível socioeconômico, cuidados 

parentais inadequados e agressividade parental (van Beijsterveldt et al., 

2003). Esses dados podem auxiliar no entendimento das diferenças 

encontradas em comportamentos agressivos entre meninos e meninas em 

risco para esquizofrenia.  
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Apesar de os achados analisados nesta tese apontarem para a 

hipótese de que a aparente diferença na manifestação de comportamentos 

agressivos entre os sexos, em crianças em risco para esquizofrenia 

(apresentando, os meninos em risco para esquizofrenia, menor expressão 

desses tipos de comportamentos) já poderia ser entendida como uma 

diferença na forma de desenvolvimento da esquizofrenia entre meninos e 

meninas, desde a infância, são necessários, ainda, mais estudos 

prospectivos que utilizem instrumentos específicos para avaliação de 

interação social, ajustamento social e temperamento e traços de 

personalidade em relação à faixa etária estudada.  

No grupo em risco para TAB, os meninos apresentaram maior 

prevalência de transtorno depressivo maior e de TAB SOE, tendo as 

meninas apresentado mais transtornos de ansiedade. 

Essas diferenças corroboram, em parte, para as encontradas na 

literatura, que apresenta a ocorrência mais frequente de mania e seu 

aparecimento, mais precoce, em pessoas do sexo masculino, enquanto os 

transtornos de ansiedade estão mais associados ao TAB entre pessoas do 

sexo feminino (Vega et al., 2011). Por outro lado, as pacientes do sexo 

feminino apresentam mais episódios depressivos, ciclagem rápida e 

episódios mistos; os do sexo masculino, mais abuso de substâncias 

psicoativas (Vega et al., 2011). Cotton et al., 2013, ao comparar as 

diferenças entre os sexos, encontraram, no primeiro episódio de mania, 

presença de maior gravidade, pior funcionamento e maior prevalência de 
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uso de substâncias entre pessoas do sexo masculino; entre as do sexo 

feminino, foi constatada maior prevalência de trauma por abuso sexual. 

A questão da gravidade e os gêneros, no TAB, é ainda controversa 

em alguns estudos, como nos de Cotton et al. (2013), Morgan et al. (2005) e 

Kessing (2008), que relacionam a gravidade a pessoas do sexo masculino. 

Já no estudo de Suominen et al. (2009), as mulheres apresentam menor 

tempo de eutimia entre as crises e maior recorrência de episódios do que os 

homens, o que pode apontar para maior gravidade. Outros não detectaram 

diferenças na gravidade entre homens e mulheres para TAB (Baldassano et 

al., 2005; Rasgon et al., 2005). 

Parece haver um subgrupo que apresenta início precoce dos 

sintomas de TAB e comportamentos antissociais na infância e adolescência, 

sendo mais prevalente em pessoas do sexo masculino (Sherazi et al., 2006). 

Em estudos com crianças em risco para TAB, Linnen et al. (2009) 

avaliaram a interação social dessas crianças e perceberam que os meninos 

apresentaram mais comportamentos de iniciar brigas; já as meninas 

mostraram-se mais cordatas, não desafiadoras.  

Diante disso, pode-se inferir que os resultados relativos aos gêneros, 

encontrados nas crianças em risco para TAB, talvez já reflitam essas 

diferenças no perfil de pacientes com TAB entre os gêneros. Por exemplo, a 

presença de diagnóstico de TAB, nos meninos, e não nas meninas, vai de 

encontro aos estudos que demonstram maior prevalência de TAB, de início 

precoce, entre pessoas do sexo masculino. 
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Ao comparar as diferenças comportamentais entre gêneros de filhos 

de pais psicóticos e não psicóticos, Donatelli et al. (2010) demonstraram que 

as meninas, filhas de pais com transtornos psicóticos manifestaram mais 

problemas externalizantes do que os meninos, principalmente aquelas de 

pais com esquizofrenia, enquanto os meninos apresentaram mais sintomas 

internalizantes, principalmente aqueles com pais com psicoses afetivas.  

No estudo aqui apresentado, as meninas, filhas de mulheres com 

esquizofrenia, também manifestaram mais sintomas externalizantes 

(representados, aqui, pelos sintomas agressivos) do que os meninos, mas 

aquelas com TAB revelaram os mesmos índices desses problemas em 

relação aos meninos. 

Os estudos de pacientes com esquizofrenia são mais numerosos e 

apontam, todos, em direção semelhante em relação às diferenças entre os 

gêneros. Já os estudos de pacientes com TAB apresentam mais resultados 

controversos.  

Quando se estuda a diferença entre os gêneros, em populações em 

risco genético para os dois transtornos, os estudos são mais escassos e 

ainda mais contraditórios. 

Apesar de mais controversas, diferenças apareceram no campo das 

particularidades de cada gênero em relação à vulnerabilidade para 

esquizofrenia e TAB: os meninos, filhos de mulheres com esquizofrenia, 

manifestaram menos comportamentos agressivos do que os demais grupos; 
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já aqueles em risco para TAB apresentaram mais transtornos de humor 

(tanto TAB quanto depressão) do que as meninas. 

Deve-se salientar, entretanto, que análises das diferenças entre os 

gêneros, em cada grupo, em relação às variáveis sociodemográficas, de 

intercorrência na gestação e parto e de características da doença materna, 

incluindo a gravidade, não foram realizadas. Portanto, esses resultados não 

foram controlados por outros fatores que poderiam contribuir para essas 

diferenças entre os gêneros. Um fator limitador para a realização dessa 

análise foi o tamanho da amostra.  

Essas diferenças parecem apontar em direção a maior 

vulnerabilidade para quadros graves em pessoas do sexo masculino, nos 

dois transtornos, se a ausência de comportamentos agressivos, nesse 

subgrupo de jovens em risco para esquizofrenia, for interpretada como sinal 

de retraimento ou dificuldades sociais. Essa questão poderia ser então 

entendida como ponto comum aos dois transtornos: vulnerabilidade e 

desenvolvimento da psicopatologia relacionados à esquizofrenia ou ao TAB 

aparecem mais precocemente entre pessoas do sexo masculino, talvez 

associados a questões do neurodesenvolvimento. 

Apesar de o sexo masculino parecer estar associado a maior 

gravidade nos dois transtornos, os sinais entendidos como de 

vulnerabilidade são diferentes entre eles: nos meninos em risco para 

esquizofrenia, menos sintomas agressivos, talvez por serem mais retraídos e 

passivos; entre aqueles em risco para TAB, a distinção apareceu 
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relacionada à presença de diagnósticos já relacionados ao espectro bipolar 

(TAB SOE e depressão).  

O modo como os gêneros se diferenciam, em cada grupo estudado, é 

particular, o que demonstra o seguinte: apesar de as diferenças, nas 

vulnerabilidades entre os gêneros, já existirem na infância e na adolescência 

tanto para crianças em risco para TAB quanto para as crianças em risco 

para esquizofrenia, o processo de diferença no desenvolvimento das 

patologias parece seguir caminhos distintos em cada grupo. Isso pode 

apontar para uma diferença na vulnerabilidade entre esquizofrenia e TAB e 

sugere que os dois transtornos talvez constituam patologias distintas.  

 

 

6.6  Interação gene-ambiente  

 

Hoje em dia, estuda-se a ocorrência dos transtornos mentais como 

resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais. 

O estudo realizado nesta tese não tem alcance para avaliar essas 

interações, mas o fato de o TDAH ter ocorrido em filhos de mulheres com 

TAB que tiveram alguma complicação obstétrica indica que uma interação 

ou uma correlação entre fatores genéticos e ambientais pode estar 

acontecendo. 

Além disso, ao estudar psicopatologia de filhos de mães com 

transtornos mentais, não se pode deixar de considerar que, além da 
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vulnerabilidade genética que essas crianças podem herdar de suas mães, 

fatores ambientais associados ou não à própria patologia materna podem 

interferir na ocorrência da psicopatologia nos filhos. 

Ao se falar em interação gene-ambiente, os pesquisadores apontam 

para a existência de fatores genéticos que se manifestam apenas em 

indivíduos que foram expostos a um determinado fator ambiental; ao mesmo 

tempo, determinados fatores ambientais apenas provocam efeito em 

indivíduos com determinada suscetibilidade genética (Wermter et al., 2010). 

Acredita-se que a interação gene-ambiente poderia explicar a 

vulnerabilidade e a resiliência individual à presença de fatores ambientais no 

desenvolvimento e expressão dos transtornos mentais (Wermter et al., 

2010). 

No caso dos transtornos mentais, provavelmente vários genes e 

vários tipos de exposições ambientais contribuem para a suscetibilidade a 

uma doença (Hunter, 2005). 

Um dos primeiros estudos demonstrando a ocorrência desse tipo de 

interação foi conduzido por Caspi et al. (2002), ao relatar que o efeito de 

maus-tratos na infância foi moderado por um polimorfismo no gene 

decodificador da enzima Monoaminooxidase A (MAO-A). Aqueles que 

possuíam baixa atividade da MAO-A e sofriam maus-tratos na infância 

desenvolveram transtorno de conduta e transtorno de personalidade 

antissocial com maior frequência do que os que tinham alta atividade da 

MAO-A. 
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O tabagismo materno, durante a gestação, parece modificar o 

impacto do gene transportador da dopamina (DATI), na presença de 

sintomas de hiperatividade e impulsividade nas crianças. Foi demonstrado 

que apenas as crianças expostas ao cigarro, durante a gestação, e que 

eram homozigotas para presença de determinado polimorfismo no DATI, 

apresentaram mais sintomas de hiperatividade e impulsividade (Kahn et al., 

2003; Becker et al., 2008). 

Na esquizofrenia, estudos como o de Wahlberg et al. (1997) relatam 

maior prevalência de problemas com pensamento em filhos de pais 

biológicos com esquizofrenia criados por pais adotivos com mais problemas 

de comunicação. Em outro estudo, Suvisaari et al. (2013) apontam que 

complicações obstétricas associaram-se à presença de esquizofrenia no 

futuro apenas em filhos de pais com esquizofrenia. Pode-se observar, dessa 

forma, que a interação entre gene e ambiente tem papel relevante na 

etiologia da doença. 

Nicodemus et al. (2008) encontraram evidência de que variações em 

genes, conhecidos por serem regulados por hipóxia, mostraram interação 

significativa com a presença de complicação obstétrica, influenciando no 

desenvolvimento da esquizofrenia e aumentando a chance de sua 

ocorrência. 

Ainda em relação à esquizofrenia, Caspi et al. (2005) constataram 

que a presença de uma característica no gene da COMT (Catecol O-

Metiltransferase), enzima relacionada ao metabolismo da dopamina, 
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moderou o risco de desenvolvimento de esquizofrenia em usuários de 

cannabis. 

Para a compreensão das relações entre gene e ambiente, é 

importante realizar a seguinte distinção: interação entre gene e ambiente e 

correlação entre gene e ambiente. 

A correlação acontece se houver associação entre genótipo que a 

criança herda de seus pais e o ambiente onde ela é criada. Há uma 

confusão entre o papel do ambiente no desfecho de uma determinada 

patologia e o papel dos genes, nesse desfecho, já que às vezes o ambiente 

foi influenciado pela característica herdada geneticamente (Jaffe; Price, 

2012).  

No caso das famílias estudadas nesta tese, poder-se-ia pensar que a 

interação entre mãe e filho e as possibilidades mais precárias de cuidados 

maternos que uma mulher com transtorno mental grave pode fornecer aos 

seus filhos se tornassem um fator de risco para desfechos negativos em 

relação à saúde mental de seus filhos. Mas o fator “cuidados maternos”, 

nesse caso, é confundido com a vulnerabilidade genética para transtorno 

mental grave, transmitida pela própria mãe. Dessa forma, parece haver uma 

correlação genética e ambiental entre o fato de ter o risco de herdar genes 

relacionados aos transtornos mentais e o modo como as mães criam seus 

filhos. 

Nesse sentido, Wamboldt e Reiss (2006) discutem a necessidade do 

entendimento dos fatores ambientais sociais, em particular o relacionamento 
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entre pais e filhos que se estabelece precocemente, em conjunto com os 

fatores genéticos, a fim de estabelecer a etiologia dos transtornos mentais.   

Pais com transtornos mentais, que criam seus filhos, podem colocá-

los em risco tanto por transmitir genes quanto pelo seu papel na formação 

de um ambiente pobre ou estressante para sua criação. Esses 

pesquisadores advertem que os clínicos que atendem pais com transtornos 

mentais não podem se esquecer de atentar ao desenvolvimento dos filhos 

desses pacientes. 

Por isso, é importante ajudar os pais com transtornos mentais a 

melhorar o manejo e a relação com seus filhos. 

Para tentar lidar com essas questões, Beardslee et al. (2003) 

sugerem que o esclarecimento para as crianças, sobre a doença dos pais, e 

a sugestão de maneiras de lidar com as consequências da psicopatologia 

parental têm impacto positivo no seu desenvolvimento. Os pesquisadores 

fizeram uma intervenção, com a utilização de técnicas psicoeducativas sobre 

transtornos de humor, riscos e resiliência na infância. Também ajudaram as 

crianças na redução de sentimentos de culpa sobre a doença dos pais; 

auxiliaram-nas a melhorar seus relacionamentos dentro e fora do núcleo 

familiar, a ter mais independência e buscar mais atividades fora de casa. 

A coocorrência de complicações em gestação e parto e 

vulnerabilidade genética para TAB pareceu comportar-se como possível 

interação entre gene e ambiente para a manifestação de TDAH, e não como 

correlação.  
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Pode-se afirmar esse fato ao considerar que  a literatura não 

demonstrou, de forma consistente, até o momento, relação entre a presença 

de TAB e problemas de gestação e parto, e relação entre mais complicações 

obstétricas e ser mãe com TAB (Ogendahl et al., 2006; Singh et al., 2007; 

Goldstein et al., 2010; Martelon et al., 2012). Ou seja, as complicações 

obstétricas não parecem estar relacionadas à patologia materna da forma 

como estão os cuidados parentais. 

 Não foi possível detectar, através deste estudo, o que, 

especificamente, durante a gestação, esteve associado à presença de TDAH 

em filhos de mães com TAB. Deve-se salientar que o tabagismo da mãe, 

durante a gestação, foi um fator de risco, estudado como interação entre 

gene-ambiente para TDAH, fator esse não controlado neste estudo. A 

medida que mais se diferenciou na gestação e parto de filhos de mães com 

TAB foi a maior ocorrência de partos prematuros, conhecido fator associado 

ao TDAH (Schmitt; Romanos, 2012; Thapar et al., 2013), juntamente com a 

presença de outras complicações obstétricas em geral (Mick et al., 2002; 

Linnet et al., 2006; Ketzer et al., 2012). Entretanto, a ocorrência de parto 

prematuro não foi identificada como mediador de possíveis fatores genéticos 

envolvidos no aparecimento desse transtorno até o momento, como 

aconteceu com o tabagismo. 

O fato de filhos de mulheres com esquizofrenia terem sofrido menos 

intercorrências na gestação e parto pode ter funcionado como fator de 

proteção para a presença de problemas de saúde mental, na amostra de 

jovens em risco para esquizofrenia estudada nesta tese. 
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O campo de estudo das interações e correlações entre gene e 

ambiente é vasto e muito complexo. Mais estudos são necessários para 

possibilitar o entendimento dessas interações e sua associação com a 

etiologia dos transtornos mentais ou aumento da resiliência para a 

prevenção de seu desenvolvimento. Em relação ao TAB, os estudos nessa 

área foram ainda mais escassos, indicando maior necessidade de novos 

estudos.  

 

 

6.7  Continuum entre esquizofrenia e TAB 

 

A discussão sobre o quanto esquizofrenia e TAB possuem fatores 

comuns e diversos foi apresentada na introdução desta tese. Colocou-se 

que esses transtornos parecem manter-se como entidades diagnósticas 

distintas, apesar de apresentarem características semelhantes como 

presença de sintomas clínicos comuns (Bramon; Sham, 2001; Weiser et al., 

2001) e tendência a agregação familiar, tendo os familiares de pacientes 

portadores de esquizofrenia maior chance de desenvolver TAB e vice-versa 

(Lichtenstein et al., 2009).  

Ao analisar resultados desta tese, alguns pontos reforçam a hipótese 

de que esquizofrenia e TAB constituem diagnósticos distintos. 

Os filhos de mães com TAB apresentaram mais problemas 

comportamentais na infância e adolescência, enquanto os filhos de mães 

portadoras de esquizofrenia apresentaram mais problemas cognitivos. 
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Talvez essas diferenças que surgem em crianças em risco genético para 

cada um dos transtornos possam ser traduzidas como vulnerabilidades 

distintas para transtornos mentais que percorrem trajetórias diversas, até a 

ocorrência da manifestação psicopatológica de cada um. 

Outra questão pode corroborar para essa discussão: tanto os filhos de 

mães com esquizofrenia quanto os filhos de mães bipolares apresentaram 

prejuízo funcional em grau semelhante, medido pela CGAS, sendo que os 

últimos estavam mais sintomáticos. Dessa forma, ao que parece, o prejuízo 

funcional entre os jovens em risco para TAB está associado, provavelmente, 

à presença de sintomatologia comportamental e emocional, enquanto o 

prejuízo funcional, entre os jovens em risco para esquizofrenia, parece não 

estar relacionado tanto à presença de sintomatologia, já que se apresenta no 

mesmo nível que o do grupo em risco para TAB, mesmo com menor 

prevalência de problemas comportamentais. Assim, o prejuízo funcional 

comporta-se de maneira diferente no grupo em risco para esquizofrenia, 

apontando para uma possível vulnerabilidade específica deste grupo.  

Estudos já demonstraram que a presença de sintomas psiquiátricos 

causa impacto no funcionamento e competência social dos jovens 

(Stringaris; Goodman, 2013), como deve ter ocorrido com o grupo em risco 

para TAB, mas não para o grupo de filhos de mães com esquizofrenia, no 

qual essas medidas pareceram estar dissociadas. 

Esse mesmo raciocínio pode ser realizado para prejuízo na 

competência social, semelhante nos dois grupos, exceto quanto à 

competência escolar, menos prejudicada no grupo com TAB, mesmo tendo 
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este grupo apresentado maior comprometimento emocional e 

comportamental. O fato de o grupo em risco para TAB apresentar menor 

prejuízo na competência social escolar pode apontar para mais uma 

diferença na vulnerabilidade para os dois transtornos. 

Em relação à presença de diagnóstico psiquiátrico, a constatação de 

que o TDAH e o TOD ocorrem, com maior frequência, em filhos de mães 

com TAB, especificamente, e não em filhos de mães com transtornos 

mentais graves, revela mais um ponto de divergência entre as 

vulnerabilidades para os dois transtornos. O fato de o TDAH relacionar-se a 

filhos de mães com TAB, em um contexto em que eles foram comparados 

com filhos de mães apresentando outro transtorno mental grave - a 

esquizofrenia - torna esse achado específico. 

A diferenciação da vulnerabilidade entre esquizofrenia e TAB aparece 

também no impacto que intercorrências na gestação e parto tiveram para 

jovens em risco para os dois transtornos. Surpreendentemente, as 

complicações obstétricas apareceram com maior frequência nas gestações 

das mulheres com TAB e associaram-se à presença de TDAH em seus 

filhos.  

O fato de filhos de mulheres com esquizofrenia apresentarem menos 

complicações obstétricas parece ter sido um resultado determinado por 

diferenças na amostra de mulheres com esquizofrenia deste estudo (talvez 

com quadro de menor gravidade e com melhor estrutura familiar). Se, por 

acaso, elas tivessem sofrido mais problemas na gestação e parto, seus 

filhos provavelmente teriam apresentado mais problemas cognitivos, e até 
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mesmo comportamentais, mas, talvez, de ordem diferente dos apresentados 

pelos filhos de mães com TAB. 

Por outro lado, a associação entre intercorrências na gestação e parto 

e presença de vulnerabilidade genética para TAB no desenvolvimento de 

TDAH, entre esses jovens, parece ser mais um fator que distingue o TAB da 

esquizofrenia, já que mesmo os jovens em risco para esquizofrenia, que 

tiveram complicações obstétricas, não demonstraram maior prevalência de 

TDAH em relação ao grupo-controle e aos jovens em risco para TDAH que 

não apresentaram tais complicações. 

Por fim, as diferenças entre gêneros também se apresentaram de 

forma distinta nos dois grupos, demonstrando a provável existência de 

diversos perfis de vulnerabilidade e de desenvolvimento de cada patologia. 

Apenas no subgupo dos meninos em risco para esquizofrenia a presença de 

comportamentos agressivos foi marcadamente inferior aos demais 

subgrupos, ao passo que os sintomas relacionados ao espectro bipolar 

mostraram-se mais prevalentes entre os meninos em risco para TAB do que 

entre as meninas do mesmo grupo.  

 

 

6.8  Aspectos metodológicos  

 

Nesta tese, é descrito um estudo transversal comparativo entre os 

grupos de crianças e adolescentes em risco para esquizofrenia, TAB, ou 

sem risco para essas patologias. 



Discussão  
  
 

201

Existem questões metodológicas que fortalecem, e outras que limitam 

os achados deste estudo. 

Dentre os pontos que fortalecem os achados deste estudo, estão os 

seguintes:  

1)  Uso de instrumentos padronizados que confirmaram o diagnóstico 

materno; 

2)  Uso de instrumentos padronizados, apropriados para avaliação de 

crianças e adolescentes;  

3)  Análise múltipla, para controle de fatores associados a problemas de 

saúde mental na infância e adolescência. 

Em relação às limitações deste estudo, constatamos que: 

1) A amostra foi insuficiente para a realização do controle de variáveis de 

confusão para alguns desfechos, como presença de TDAH na infância, 

e para detectar algumas diferenças diagnósticas categoriais em 

crianças e adolescentes, não sendo possível descartar a ocorrência de 

erro tipo-2. 

2) Trata-se de um estudo transversal, por isso não é possível realizar 

relação causal entre os desfechos e seus fatores associados.  

3) A gravidade do diagnóstico materno foi medida pela GAF, número de 

internações e idade de início dos sintomas. Nenhuma outra escala mais 

específica de gravidade e tipo de sintomas, como a PANSS, foi 

aplicada. 
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4) As pacientes com esquizofrenia ou TAB foram selecionadas de um 

hospital terciário, o que dificulta a generalização dos resultados para a 

população de filhos de pacientes com esquizofrenia ou TAB em geral. 

5) O grupo-controle estudado foi originado de uma amostra hospitalar 

terciária. Pacientes atendidas em qualquer serviço do Hospital das 

Clínicas apresentam, em geral, perfil de maior gravidade ou 

complexidade de seus quadros. Talvez a presença de doença crônica 

nas mães tenha efeito na saúde mental de seus filhos, o que pode ter 

contribuído para a prevalência de transtornos mentais encontrados 

nessas crianças e adolescentes. Se, por um lado, o fato de filhos de 

mulheres com doença orgânica pode ter dificultado o aparecimento de 

diferenças entre os grupos, por outro, as diferenças surgidas podem ser 

discutidas como relacionadas especificamente ao grupo que as 

apresentou; no caso, filhos de mães com transtorno bipolar.  

6) Os pais dos jovens avaliados não responderam a escalas estruturadas 

para avaliação de presença de transtornos mentais e de seu 

funcionamento. Responderam apenas à pergunta sobre a existência de 

algum problema de saúde mental ou sobre a realização de algum 

tratamento; com isso, a presença ou não de um transtorno mental ou 

problemas com uso de álcool ou outras substâncias psicoativas foi 

rastreada. 

7) Os dados referentes à intercorrência na gestação e parto estão sujeitos 

a viés de memória das mães e seus familiares, visto que foram 
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coletados com informações retrospectivas, fornecidas pelas mães e 

seus familiares. 

8) Existe a possibilidade de viés em relação à informação fornecida por 

mulheres com transtornos mentais graves. Sabe-se que mães com 

depressão e com outros transtornos mentais podem exagerar a 

percepção de problemas em seus filhos (Chilcoat; Breslau, 1997; 

Mowbray et al., 2005; Ehrlich et al., 2011). Neste estudo, com o intuito 

de minimizar esse efeito, a informação não foi coletada apenas das 

mães, mas também de informações fornecidas pelos próprios jovens, 

com uso do YSR e KSADS-PL, e pela observação direta do 

entrevistador, com uso do KSADS-PL. Além disso, as mães que 

apresentavam sintomas psicóticos agudos ou outros sintomas graves 

(depressão grave ou alteração de humor) não respondiam sobre seus 

filhos. Nesse caso, quem o fazia era o cuidador alternativo da criança. 

Estudos sobre as respostas de mães com transtornos mentais a 

respeito de problemas de saúde mental em seus filhos demonstram 

que a presença de sintomas psiquiátricos ativos é mais importante que 

o diagnóstico psiquiátrico, para interferência na capacidade de 

observação adequada das mães sobre seus filhos (Mowbray et al., 

2005).  

9) A estrutura familiar dessas famílias não foi estudada e, dessa forma, 

não foi possível confirmar a impressão de que as famílias de pacientes 

com esquizofrenia eram realmente mais organizadas e estruturadas do 

que as das pacientes com TAB. 
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10)  O WASI não é validado para a população brasileira, portanto foi 

utilizada a curva de normatização americana. Talvez parte dos QIs 

considerados limítrofes, pela tabela americana, sejam QIs médios ou 

médio-inferiores, pela brasileira. 
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A partir dos resultados encontrados com este trabalho, pode-se 

chegar a algumas conclusões, como as descritas abaixo. 

Os filhos de mães com TAB apresentaram mais problemas 

comportamentais e diagnósticos psiquiátricos, enquanto os filhos de 

mulheres com esquizofrenia apresentaram mais prejuízos cognitivos e de 

competência social e funcional, o que contribui para a discussão de que as 

duas patologias possam ser entendidas como entidades diagnósticas 

distintas, na medida em que diferenças aparecem nos jovens vulneráveis a 

elas.  

A gravidade da doença materna, medida pelo seu funcionamento 

através da GAF, mostrou-se um fator importante para a presença de 

problemas comportamentais, principalmente entre os jovens em risco para 

TAB. 

A presença de problemas com contato social, entre os jovens, 

associou-se à presença de sintomas psicóticos em suas mães, 

independente do tipo de diagnóstico materno, apontando para a existência 

de uma possível vulnerabilidade relacionada à psicose em geral. 

Os filhos de mulheres com TAB apresentaram maior prevalência de 

diagnóstico de TDAH e TC. Mas a relação entre estar em risco para TAB e a 

presença de TDAH ocorreu, principalmente, nas crianças e adolescentes 

que apresentaram intercorrências durante a gestação e parto, indicando uma 
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provável interação entre fatores genéticos e ambientais para o 

desenvolvimento de TDAH. 

Além do diagnóstico e da gravidade da psicopatologia materna, outros 

fatores mostraram-se associados à presença de problemas emocionais e 

comportamentais nessas crianças e adolescentes: nível socioeconômico; pai 

com problemas com uso de álcool ou outras substâncias; intercorrência em 

gestação e parto; moradia com a mãe; psicopatologia da mãe associar-se a 

risco para os filhos; jovem ter atraso escolar; mãe não ter sido internada 

durante uma crise na gestação.  

Especificamente, a internação durante a gestação foi o único fator 

que se mostrou associado a menor prevalência de problemas 

comportamentais dos jovens estudados. As mulheres com esquizofrenia e 

TAB apresentaram a mesma proporção de crises durante a gestação, mas 

aquelas com TAB foram menos internadas, apesar de não terem sido 

encontradas evidências de menor gravidade nestas que não foram 

internadas durante a crise na gestação. Portanto, a internação pode ter 

funcionado como um fator de proteção aos riscos que uma paciente com 

transtorno mental grave pode sofrer durante uma crise e que podem afetar o 

curso da gestação e desenvolvimento do feto. 

O desempenho cognitivo, medido pelo QI, foi pior nos jovens em risco 

para esquizofrenia e melhor naqueles em risco para TAB. A competência 

social escolar foi melhor para as crianças e adolescentes em risco para TAB. 
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O funcionamento de jovens em risco para esquizofrenia foi pior do 

que o dos jovens do grupo-controle, mas não se diferenciou do grupo em 

risco para TAB. Pareceu ocorrer uma dissociação entre funcionamento 

prejudicado e presença de problemas comportamentais nos jovens em risco 

para esquizofrenia, apontando para uma provável vulnerabilidade 

relacionada ao funcionamento social, e não à presença de problemas 

comportamentais, para indivíduos em risco para esquizofrenia. 

Em relação à diferença entre os gêneros, os meninos do grupo em 

risco para esquizofrenia apresentaram prevalência menor de 

comportamentos agressivos do que as meninas desse grupo e do que 

meninas e meninos dos demais grupos. Esse quadro pode ser reflexo da 

falta de expressão de comportamentos agressivos em meninos em risco 

para esquizofrenia, traduzindo, talvez, maior retraimento e passividade 

nessa população, características compatíveis com indivíduos em risco para 

um subtipo de esquizofrenia mais comum no sexo masculino: aquele com 

predomínio de sintomas negativos, início precoce e maior gravidade.  

Para o grupo em risco para TAB, as diferenças entre os gêneros 

manifestaram-se com a presença de mais diagnósticos de transtornos 

afetivos nos meninos (TAB e depressão) e de transtorno de ansiedade, nas 

meninas. 

Por fim, a observação das diferenças encontradas entre os grupos em 

risco para esquizofrenia e TAB aponta para a conclusão de que, apesar de 

apresentarem alguns pontos comuns na fase em que se manifestam 

alterações provavelmente relacionadas à vulnerabilidade para os dois 
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transtornos, foram detectadas questões singulares em cada um. Essas 

diferenças podem contribuir para a discussão de que a hipótese de os dois 

transtornos pertencerem a uma entidade nosológica única seja refutada. 

Parecem ser dois transtornos com fatores etiológicos e desenvolvimento 

distintos, com algumas sobreposições relacionadas, sobretudo, à presença 

de sintomas psicóticos. Porém, mais estudos são necessários para o 

aprofundamento desta questão complexa, exigindo número maior de 

sujeitos, acompanhamento prospectivo e avaliação de medidas como 

temperamento, traços de personalidade e interação social, e fazendo uso de 

instrumentos padronizados e apropriados a cada faixa etária.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 REFERÊNCIAS 

 



Referências  
  
 

211

 

 

Achenbach TM, Rescorla LA. Manual for the ASEBA School-Age Forms & 

Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center of Children, 

Youth, & families; 2001. 

Akiskal HS. The childhood roots of bipolar disorder. J Affect Disord. 1998; 

51:75-6. 

Allen NB, Lewinsohn PM, Seeley JR. Prenatal and perinatal influences on 

risk for psychopathology in childhood and adolescence. Dev Psychopathol. 

1998; 10(3): 513-29. 

American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de 

Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes Médicas; 1994. 

Amminger GP, Pape S., Rock D, Roberts SA, Ott SL, Squires-Wheeler E, 

Kestenbaum C, Erlenmeyer-Kimling L. Relationship between chikdhood 

behavioral disturbance and later schizophrenia in the New York High-Risk 

Project. Am J Psychiatry. 1999; 156: 525-30. 

Andia AM, Zisook S, Heaton RK, Hesselink J, Jernigan T, Kuck J, 

Morganville J, Braff DL. Gender differences in schizophrenia. J Nerv Ment 

Dis. 1995; 183(8):522-8. 

Andreasen NC, Swayse LI VW, Flaum M, Yates WR. Ventricular 

enlargement in schizophrenia evaluated with computed tomography 

scanning. Arch Gen Psychiatry. 1990; 47: 1008-15. 



Referências  
  
 

212

Anselmi L, Menezes AMB,. Hallal PC, Wehrmeister F, Gonçalves H, Barros 

FC, Murray J, Rohde LA. Socioeconomic changes and adolescent 

psychopathology in a Brazilian birth cohort study. J Adolesc Health. 2012; 

51(6 Suppl): S5-S10. 

Arnold LM. Gender differences in bipolar disorder. Psychiatr Clin North Am. 

2003; 26:595-620. 

Arnone D, Cavanagh J, Gerber D, Lawrie SM, Ebmeier KP, McIntosh AM. 

Magnetic resonance imaging studies in bipolar disorder and schizophrenia: a 

meta-analysis. Br J Psychiatry. 2009;195(3):194-201. 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Critérios de 

classificação econômica Brasil, 2003. Disponível em: www.abep.org. 

Badner JA, Gershon ES. Meta-analysis of whole-genome linkage scans of 

bipolar disorder and schizophrenia. Mol Psychiatry. 2002; 7:405-11. 

Baldassano CF, Marangell LB, Gyulai L, Ghaemi SN, Joffe H, Kim DR, 

Sagduyu K, Truman CJ, Wisniewski SR, Sachs GSW, Cohen LS. Gender 

differences in bipolar disorder: Retrospective data from the first 500 STEP-

BD participants. Bipolar Disord. 2005; 7(5): 465-70. 

Baron M. Genetics of schizophrenia and the new millennium: progress and 

pitfalls. Am J Hum Genet. 2001;68:299-312. 

Beardslee WR, Gladstone TRG, Wright EJ, Cooper AB. A family-based 

approach to the prevention of depressive symptoms in children at risk: 

evidence of parental and child change. Pediatrics. 2003;112 (2):112e-119e. 

Becker K, El-Faddagh M, Schmidt MH, Esser G, Laucht M. Interaction of 

dopamine transporter genotype with prenatal smoke exposure on ADHD 

symptoms. J Pediatr. 2008; 152: 263-9. 



Referências  
  
 

213

Bergman AJ, Wolfson MA, Walker EF. Neuromotor functioning and behavior 

problems in children at risk for psychopathology. J Abnorm Child Psychol. 

1997; 25(3): 229-37. 

Berretini WH. Are schizophrenic and bipolar disorders related? A review of 

family and molecular studies. Biol Psychiatry. 2000; 48:531-8. 

Biederman J, Wozniak J, Kiely K, Ablon S, Faraone S, Mick E, Mundy E, 

Kraus I. CBCL clinical scales discriminate prepubertal children with 

structured interview-derived diagnosis of mania from those with ADHD. J Am 

Acad Child Adolesc Psychiatry. 1995; 34:464-71. 

Biederman J, Faraone S, Mick E, Wozniak J, Chen L, Ouellette C, Marrs A, 

Moore P, Garcia J, Mennin D, Lelon E. Attention-deficit hyperactivity disorder 

and juvenile mania: an overlooked comorbidity? J Am Acad Child Adolesc 

Psychiatry. 1996;35(8):997-1008. 

Biederman J, Faraone SV, Chu MP, Wozniak J. Further evidence of a 

bidirectional overlap between juvenile mania and conduct disorder in 

children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1999; 38:468-76. 

Biederman J, Mick E, Wozniak J, Monuteaux MC, Galdo M, Faraone SV. 

Can a subtype of conduct disorder linked to bipolar disorder be identified? 

Integration of findings from the Massachusetts General Hospital Pediatric 

Psychopharmacology Research Program. Biol Psychiatry. 2003;53:952-60. 

Biederman J, Petty C, Monuteaux MC, Evans M, Parcell T, Faraone SV, 

Wozniak J. The CBCL-pediatric bipolar disorder profile predicts a subsequent 

diagnosis of bipolar disorder and associated impairments in ADHD youth 

growing up: a longitudinal analysis. J Clin Psychiatry. 2009;70(5):732-40. 



Referências  
  
 

214

Biederman J, Petty CR, Byrne D, Wong P, Wozniak J, Faraone SV. Risk for 

switch from unipolar to bipolar disorder in youth with adhd: a long term 

prospective controlled study. J Affect Disord. 2009b;119(1-3):16-21. 

Birmaher B, Axelson D, Monk K, Kalas C, Goldstein B, Hickey MB, Obreja M, 

Ehmann M, Iyengar S, Shamseddeen W, Kupfer D, Brent D. Lifetime 

psychiatric disorders in school-aged offspring of parents with bipolar disorder. 

The Pittsburg Bipolar Offspring Study. Arch Gen Psychiatry. 2009;66(3):287-

96. 

Blennow G, Mcneil T. Neurological deviations in new-borns at psychiatric 

high risk. Acta Psychiatr Scand. 1991;84:179-184. 

Bora E, Yucel M, Pantelis C. Theory of mind impairment: a distinct trait-

marker for schizophrenia spectrum disorders and bipolar disorder? Acta 

Psychiatr Scand. 2009;120:253-64. 

Bordin IAS, Mari JJ, Caeiro, MF. Validação da versão brasileira do “Child 

Behavior Checklist” (CBCL) (Inventário de comportamentos da infância e 

adolescência); dados preliminares. Revista ABP- APAL. 1995; 17(2): 55-66. 

Bramon E, Sham PC. The common genetic liability between schizophrenia 

and bipolar disorder: a review. Curr Psychiatry Rep. 2001; 3(4):332-37. 

Brasil HHA. Desenvolvimento da versão brasileira da K-SADS-PL (Schedule 

for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children Present 

and Lifetime Version) e estudo de suas propriedades psicométricas [tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade Federal de São Paulo; 

2003. 

Brasil HHA, Bordin IAS. Convergent validity of K-SADS-PL by comparison 

with CBCL in a Portuguese speaking outpatient population. BMC Psychiatry. 

2010; 10:83. 



Referências  
  
 

215

Brumariu LE, Kerns KA. Parent–child attachment and internalizing symptoms 

in childhood and adolescence: A review of empirical findings and future 

directions. Dev Psychopathol. 2010; 22(1):177-203. 

Bundy H, Stahl D, MacCabe JH. A systematic review and meta-analysis of 

the fertility of patients with schizophrenia and their unaffected relatives. Acta 

Psychiatr Scand. 2011; 123(2):98-106. 

Busatto-Filho G. Structural and functional neuroimaging studies in major 

depressive disorder with psychotic features: a critical review. Schizophr Bull. 

2013 Jul; 39(4):776-86. 

Byrne M, Hodges A, Grant E, Owens D, Johnstone E. Neuropsychological 

assessment of young people at high genetic risk for developing 

schizophrenia compared with controls: preliminary findings of the Edinburgh 

High Risk Study. Psychol Med. 1999; 29:1161-73. 

Campbell L, Hanlon MC, Poon AWC, Paolini S, Stone M, Galletly C, Stain 

HJ, Cohen M. The experiences of Australian parents with psychosis: The 

second Australian national survey of psychosis. Aust N Z J Psychiatry. 2012; 

46(9): 890-900. 

Cannon TD, Mednick SA, Parnas J. Antecedents of predominantly negative 

and predominantly positive-symptom schizophrenia in a high-risk population. 

Arch Gen Psychiatry. 1990;47(7):622-32. 

Cannon TD, Mednick SA. The schizophrenia high-risk project in 

Copenhagen: three decades of progress. Acta Psychiatr Scand Suppl. 1993; 

370: 33-47. 



Referências  
  
 

216

Cannon M, Caspi A, Moffitt TE, Harrington H, Taylor A, Murray RM, Poulton 

R. Evidence for early-childhood, pan-developmental impairment specific to 

schizopreniform disorder: results from a longitudinal birth cohort. Arch Gen 

Psychiatry. 2002; 59:449-56. 

Cannon M, Jones PB, Murray RM. Obstetric complications and 

schizophrenia: historic and meta-analytic review. Am J Psychiatry. 2002b; 

159: 1080-92. 

Cardno AG, Rijsdijk FV, Sham PC, Murray RM, McGuffin P. A twin study of 

genetic relationships between psychotic symptoms. Am J Psychiatry. 2002; 

159:539-45. 

Carlson GA, Weintraub S. Childhood behavior problems and bipolar disorder: 

relationship or coincidence? J Affect Disord. 1993;28(3):143-53. 

Carter AS, Wagmiller RJ, Gray SAO, McCarthy KJ, Horwitz SM, Briggs-

Gowan MJ. Prevalence of DSM-IV disorder in a representative, healthy birth 

cohort at school entry: sociodemographic risks and social adaptation. J Am 

Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010;49(7):686-98. 

Caspi A, McClay J, Moffitt TE, Mill J, Martin J, Craig IW, Taylor A, Poulton R. 

Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science. 

2002; 297:851-4. 

Caspi A, Moffitt TE, Cannon M, McClay J, Murray R, Harrington H, Taylor A, 

Arseneault L, Williams B, Braithwaite A, Poulton R, Craig IW. Moderation of 

the effect of adolescent onset cannabis use on adult psychosis by a 

functional polymorphism in the catechol-o-methyltransferase gene: 

longitudinal evidence of a gene 9 environment interaction. Biol Psychiatry. 

2005; 57:1117-27. 



Referências  
  
 

217

Castle DJ, Murray RM. The neurodevelopmental basis of sex differences in 

schizophrenia. Psychol Med. 1991; 21:565-75. 

Chang KD, Steiner H, Ketter TA. Psychiatric phenomenology of child and 

adolescent bipolar offspring. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 

2000;39:453-60. 

Chang KD, Blasey CM, Ketter TA, Steiner H.Temperament characteristics of 

child and adolescent bipolar offspring. J Affect Disord. 2003;77:11-9. 

Chilcoat HD, Breslau N. Does psychiatric history bias mothers' reports? An 

application of a new analytic approach. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 

1997;36(7):971-9.  

Coiro MJ, Riley A, Broitman M, Miranda J. Effects on children of treating their 

mothers' depression: results of a 12-month follow-up. Psychiatr Serv. 2012; 

63(4):357-63. 

Cornish AM, McMahon CA, Ungerer JA, Barnett B, Kowalenko N, Tennant C. 

Maternal depression and the experience of parenting in the second postnatal 

year. J Reprod Infant Psyc. 2006; 24:121-32. 

Correll CU, Penzner JB, Frederickson AM, Richter JJ, Auther AM, Smith CW, 

Kane JM, Cornblatt B. Differentiation in the preonset phases of schizophrenia 

and mood disorders: evidence in support of a bipolar mania prodrome. 

Schizophrenia Bull. 2007; 33(3):703-14. 

Cotton SM, Lambert M, Berk M, Schimmelmann BG, Butselaar FJ, McGorry 

PD, Conus P. Gender differences in first episode psychotic mania. BMC 

Psychiatry 2013; 13:82. Disponível em: http://www.biomedcentral.com/1471-

244X/13/82. 



Referências  
  
 

218

Crijnen AAM, Achenbach TM, Verhulst FC. Problems reported by parents of 

children in multiple cultures: the Child Behavior Checklist Syndrome 

Constructs. Am J Psychiatry. 1999;156(4):569-74. 

Daban C, Martinez-Aran A, Torrent C, Tabares-Seisdedos R, Balanza-

Martinez V, Salazar-Fraile J, Selva-Vera G, Vieta E. Specificity of cognitive 

deficits in bipolar disorders versus schizophrenia- A systematic review. 

Psychother Psychosom. 2006; 75:72-84. 

David AS, Zammit S, Lewis G, Dalman C, Hemmingson T, Lundberg I, 

Allebeck P. Premorbid IQ and the risk of schizophrenia and affective 

disorders. Schizophr Res. 2004; 67S:42. 

DelBello MP, Geller B. Review of studies of child and adolescent offspring of 

bipolar parents. Bipolar Disord. 2001; 3: 325-34. 

Del-Porto JA, Del-Porto KO. História da caracterização nosológica do 

transtorno bipolar. Psiq Clin. 2005; 32 supl 1:7-14. 

Demjaha A, MacCabe JH, Murray RM. How genes and environmental factors 

determine the different neurodevelopmental trajectories of schizophrenia and 

bipolar disorder. Schizophr Bull. 2012; 38(2):209-214. 

Donatelli A, Seidman LJ, Goldstein JM, Tsuang MT, Buka SL. Children of 

parents with affective and nonaffective psychoses: a longitudinal study of 

behavior problems. Am J Psychiatry. 2010;167(11):1331-8. 

Duffy A, Alda M, Trinneer A, Demidenko N, Grof P, Goodyer IM. 

Temperament, life events, and psychopathology among the offspring of 

bipolar parents. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2007;16(4):222-8. 

Duffy A, Alda M, Hajek T, Sherry SB, Grof P. Early stages in the 

development of bipolar disorder. J Affect Disord. 2010;121(1-2):127-35. 



Referências  
  
 

219

Duffy A. The nature of the association between childhood ADHD and the 

development of bipolar disorder: A review of prospective high-risk studies. 

Am J Psychiatry. 2012; 169:1247-55. 

Duffy A, Horrocks J, Doucette S, Keown-Stoneman C, McCloskey S, Grof P. 

Childhood anxiety: an early predictor of mood disorders in offspring of bipolar 

parents. J Affect Disord. 2013; 150:363-9. 

Dworkin RH, Bernstein G, Kaplansky LM, Lipsitz JD, Rinaldi A, Slater SL, 

Cornblatt BA, Erlenmeyer-Kimling L. Social competence and positive and 

negative symptoms: a longitudinal study of children and adolescents at risk 

for schizophrenia and affective disorder. Am J Psychiatry. 1991;148:1182-8. 

Ehrlich KB, Cassidy J, Dykas MJ. Reporter discrepancies among parents, 

adolescents, and peers: adolescent attachment and informant depressive 

symptoms as explanatory factors. Child Dev. 2011;82(3):999-1012. 

Ellison-Wright I, Bullmore E. Anatomy of bipolar disorder and schizophrenia: 

A meta-analysis. Schizophrenia Res. 2010;117:1-12. 

Endrass J, Vetter S, Gamma A, Gallo WT, Rossegger A, Urbaniok F, Angst 

J. Are behavioral problems in childhood and adolescence associated with 

bipolar disorder in early adulthood? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2007; 

257:217-21. 

Erlenmeyer-Kimling L, Cornblatt BA. A summary of attentional findings in the 

NewYork high risk project. J Psychiatry Res. 1992;26:405-26.  

Erlenmeyer-Kimling L. Neurobehavioral deficits in offspring of schizophrenic 

parents: Liability indicators and predictors of illness. Am J Med Genet. 2000; 

97:65-71. 



Referências  
  
 

220

Erlenmeyer-Kimling L, Rock D, Roberts SA, Janal M, Kestenbaum C, 

Cornblatt BA, Adamo UH, Gottesman II. Attention, memory, and motor skills 

as childhood predictors of schizophrenia-related psychoses: The New York 

High–Risk Project. Am J Psychiatry. 2000;157:1416-22. 

Faraone SV, Biederman J, Wozniak J. Examining the comorbidity between 

attention deficit hyperactivity disorder and bipolar I disorder: A meta-analysis 

of family genetic studies. Am J Psychiatry. 2012;169:1256-66. 

Farchione TR, Birmaher B, Axelson D, Kalas C, Monk K, Ehmann M, Iyengar 

S, Kupfer D, Brent D. Aggression, hostility, and irritability in children at risk for 

bipolar disorder. Bipolar Disord. 2007; 9:496-503. 

Ferreira GS, Moreira CR, Kleinman A, Nader EC, Gomes BC, Teixeira AM, 

Rocca CC, Nicoletti M, Soares JC, Busatto GF, Lafer B, Caetano SC. 

Dysfunctional family environment in affected versus unaffected offspring of 

parents with bipolar disorder. Aust N Z J Psychiatry. 2013;Oct 9. [Epub 

ahead of print]. 

First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Structured Clinical Interview 

for DSM IV Axis I Disorders Patient Edition (SCID-I/P, version 2.0). New 

York: Biometrics Research Department, New York State Psychiatric Institute; 

1996. 

Fish B, Marcus J, Hans S, Auerbach J, Perdue S. Infants at risk for 

schizophrenia: sequelae of a genetic neurointegrative defect. Arch Gen 

Psychiatry. 1992;49:221-35. 

Foerster A, Lewis S, Owen M, Murray R. Pre-morbid adjustment and 

personality in psychosis: effects of sex and diagnosis. Br J Psychiatry. 

1991;158:171-76. 



Referências  
  
 

221

Forsyth JK, Ellman LM, Tanskanen A, Mustonen U, Huttunen MO, Suvisaari 

J, Cannon TD. Genetic risk for schizophrenia, obstetric complications, and 

adolescent school outcome: evidence for gene-environment interaction. 

Schizophr Bull. 2013;39(5):1067-76.  

Frangou S, Hadjulis M, Chitnis X, Baxter D, Donaldson S, Raymont V. The 

Maudsley bipolar disorder Project: brain structural changes in bipolar I 

disorder. Bipolar Disord. 2002; 4:123-4. 

Freedman LR, Rock D, Cornblatt BA, Erlenmeyer-Kimling L. The New York 

High-Risk Project: attention, anhedonia and social outcome. Schizophr Res. 

1998; 30:1-9. 

Fusar-Poli P, Borgwardt S, Bechdolf A, Addington J, Riecher-Rössler A, 

Schultze-Lutter F, Keshavan M, Wood S, Ruhrmann S, Seidman LJ, 

Valmaggia L, Cannon T, Velthorst E, De Haan L, Cornblatt B, Bonoldi I, 

Birchwood M, McGlashan T, Carpenter W, McGorry P, Klosterkötter J, 

McGuire P, Yung A. The psychosis high-risk state: a comprehensive state-of-

the-art review. JAMA Psychiatry. 2013;70(1):107-20. 

Galanter CA, Leibenluft E. Frontiers between attention deficit hyperactivity 

disorder and bipolar disorder. Child Adolesc Psychiatric Clin N Am. 2008;17: 

325-46. 

Garcia-Amador M, de la Serna E, Vila M, Romero S, Valenti M, Sánchez-

Gistau V, Benabarre A, Vieta E, Castro-Fornieles J .Parents with bipolar 

disorder: are disease characteristics good predictors of psychopathology in 

offspring? Eur Psychiatry. 2013;28(4):240-6. 

Garner AA, Oʼconnor BC, Narad ME, Tamm L, Simon J, Epstein JN.The 

relationship between ADHD symptom dimensions, clinical correlates, and 

functional impairments. J Dev Behav Pediatr. 2013;34(7):469-77. 



Referências  
  
 

222

Geller B, Fox L, Clark K. Rate and predictors of prepubertal bipolarity during 

follow-up of 6-to 12-yearold depressed children. J Am Acad Child Adolesc 

Psychiatry. 1994;33:461-8. 

Geller B, Warner K, Williams M, Zimerman B. Prepubertal and young 

adolescent bipolarity versus ADHD: assessment and validity using the 

WASH-U-KSADS, CBCL and TRF. J Affect Disord. 1998; 51:93-100. 

Geller B, Zimerman B, Williams M, Delbello MP, Bolhofner K, Craney JL, 

Frazier J, Beringer L, Nickelsburg MJ. DSM-IV mania symptoms in a 

prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype compared to 

attention-deficit hyperactive and normal controls. J Child Adolesc 

Psychopharmacol. 2002;12(1):11-25. 

Geller B, Zimerman B, Williams M, Bolhofner K, Craney JL. Bipolar disorder 

at prospective follow- up of adults who had prepubertal major depressive 

disorder. Am J Psychiatry. 2001;158:125-7. 

Goldstein JM. The impact of gender on understanding the epidemiology of 

schizophrenia. In: Seeman MV (Ed). Gender and Psychopatology. 

Washington DC: American Psychiatric Press; 1995. p.159-99. 

Goldstein BI, Shamseddeen W, Axelson DA, Kalas C, Monk K, Brent DA, 

Kupfer DJ, Birmaher B. Clinical, demographic, and familial correlates of 

bipolar spectrum disorders among school-aged offspring of parents with 

bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010;49(4):388-96. 

Goodman SH. Emory University Project on children of disturbed parents. 

Schizo Bull. 1987;13(3):411-23. 

Goodman A, Fleitlich-Bilyk B, Patel V, Goodman R. Child, family, school and 

community risk factors for poor mental health in Brazilian schoolchildren. J 

Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46(4):448-56. 



Referências  
  
 

223

Gooding DC, Coleman MJ, Roberts SA, Shenton ME, Levy DL, Erlenmeyer-

Kimling L. Thought disorder in offspring of schizophrenic parents: findings 

from the New York High-Risk Project. Schizophr Bull. 2012;38(2):263-71. 

Gooding DC, Ott SL, Roberts SA, Erlenmeyer-Kimling L. Thought disorder in 

mid-childhood as a predictor of adulthood diagnostic outcome: findings from 

the New York High-Risk Project. Psychol Med. 2013;43(5):1003-12. 

Grigoroiu-Serbanescu M, Christodorescu D, Jipescu I, Totoescu A, 

Marinescu E, Ardelean V. Psychopathology in children aged 10-17 of bipolar 

parents: psychopathology rate and correlates of the severity of the 

psychopathology. J Affect Disord. 1989;16:167-79.  

Gunlicks ML, Weissman MM. Change in child psychopathology with 

improvement in parental depression: a systematic review. J Am Acad Child 

Adolesc Psychiatry. 2008; 47(4):379-89. 

Gutt EK. Perfil comportamental e competência social de crianças e 

adolescentes filhos de mulheres com esquizofrenia [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005.  

Gutt EK, Petresco S, Krelling R, Busatto GF, Bordin IAS, Lotufo-Neto F. 

Gender differences in agressiveness in children and adolescent at risk for 

schizophrenia. Rev Bras Psiquiatr. 2008;30(2):110-7. 

Häfner H, Heiden W, Behrens S, Gattaz WF, Hambrecht M, Loefler W, 

Maurer K, Munk-Jørgensen P, Nowotny B, Riecher-Rössler A, Stein A. 

Causes and consequences of the gender difference in age of onset of 

schizophrenia. Schizophr Bull. 1998;24 (2):99-113. 

Hans SL, Marcus J, Henson L, Auerbach JG, Mirsky AF. Interpersonal 

behavior of children at risk for schizophrenia. Psychiatry. 1992;55(4):314-35. 



Referências  
  
 

224

Hans SL, Marcus J, Nuechterlein K, Asarnow JR, Styr B, Auerbach JG. 

Neurobehavioral deficits at adolescence in children at risk for schizophrenia: 

the Jerusalem Infant Development Study. Arch Gen Psychiatry. 1999;56: 

741-8. 

Hans SL, Auerbach JG, Asarnow JR, Styr B, Marcus J. Social adjustment of 

adolescents at risk for schizophrenia: The Jerusalem Infant Development 

Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000;39(11):1406-14. 

Henriksson KM, Mcneil TF. Health and development in the first 4 years of life 

in offspring of women with schizophrenia and affective psychoses: Well-Baby 

Clinic information. Schizophrenia Res. 2004;70:39-48. 

Hillegers MHJ, Reichart CG, Wals M, Verhulst FC, Ormel J, Nolen WA. Five-

year prospective outcome of psychopathology in the adolescent offspring of 

bipolar parents. Bipolar Disord. 2005;7(4):344-56. 

Hirshfeld-Becker DR, Biederman J, Henin A, Faraone SV, Dowd ST, De 

Petrillo LA, Markowitz SM, Rosenbaum JF. Psychopathology in the young 

offspring of parents with bipolar disorder: a controlled pilot study. Psychiatry 

Res. 2006;145(2-3):155-67. 

Hudziak JJ, van Beijsterveldt CE, Bartels M, Rietveld MJH, Rettew DC, 

Derks EM, Boomsma DI. Individual differences in aggression: genetic 

analysis by age, gender, and informant in 3-, 7-, and 10-year-old Dutch twins. 

Behav Genet. 2003;33(5):575-89. 

Hunter DJ. Gene–environment interactions in human diseases. Nat Rev 

Genet. 2005;6:287-298. 

Ivleva EI, Morris DW, Moates AF, Suppes T, Thaker GK, Tamminga CA. 

Genetics and intermediate phenotypes of the schizophrenia-bipolar disorder 

boundary. Neurosci Biobehav Rev. 2010;34(6):897-921. 



Referências  
  
 

225

Jabben N, Arts B, van Os J, Krabbendam L. Neurocognitive functioning as 

intermediary phenotype and predictor of psychosocial functioning across the 

psychosis continuum: studies in schizophrenia and bipolar disorder. J Clin 

Psychiatry. 2010;71(6):764-74. 

Jablensky A. The diagnostic concept of schizophrenia: its history, evolution, 

and future prospects. Dialogues Clin Neurosci. 2010;12(3):271-87. 

Jaffee SR, Price TS. The implications of genotype–environment correlation 

for establishing causal processes in psychopathology. Dev Psychopathol. 

2012;24(4):1253-64. 

Jones PB, Rodgers B, Murray RM, Marmot MG. Child developmental risk 

factors for adult schizophrenia in the British 1946 birth cohort. Lancet. 1994; 

344:1398-402. 

Jorge MR. Diagnóstico e classificação em psiquiatria. In: Almeida OP, Dratco 

L, Laranjeira R (eds). Manual de Psiquiatria. Rio de Janeiro - RJ: Guanabara 

Koogan; 1996. p.22-31. 

Kahn RS, Khoury J, Nichols WC, Lanphear BP. Role of dopamine transporter 

genotype and maternal prenatal smoking in childhood hyperactive-impulsive, 

inattentive, and oppositional behaviors. J Pediatr. 2003;143:104-110. 

Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, Williamson D, 

Ryan N. Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for Scool-Age-

Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL): initial reliability and 

validity data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997;36:980-8. 

Kaymaz N, van Os J. Murray et al. (2004) revisited: is bipolar disorder 

identical to schizophrenia without developmental impairment? Acta Psychiatr 

Scand. 2009;120(4):249-52. 



Referências  
  
 

226

Kennedy N, Everitte B, Boydell J, van Os J, Jones PB, Murray RM. Incidence 

and distribution of first-episode mania by age: results from 35-year study. 

Psychol Med. 2005;35(6):855-63. 

Kessing LV. The prevalence of mixed episodes during the course of illness in 

bipolar disorder. Acta Psychiatr Scand. 2008;117:216-24. 

Ketzer CR, Gallois C, Martinez AL, Rohde LA, Schmitz M. Is there an 

association between perinatal complications and attention-deficit/ 

hyperactivity disorder-inattentive type in children and adolescents? Rev Bras 

Psiquiatr. 2012;34:321-8. 

Kinney DK, Yurgelun–Todd DA, Levy DL, Medoff D, Lajonchere CM, 

Radford-Paregol M. Obstetrical complications in patients with bipolar disorder 

and their siblings. Psychiatry Res. 1993; 48(1):47-56. 

Krabbendam L, Arts B, Van OJ, Aleman A. Cognitive functioning in patients 

with schizophrenia and bipolar disorder:a quantitative review. Schizophr Res. 

2005;80:137-49. 

Lapalme M, Hodgins S, La Roche C. Children of parents with bipolar 

disorder: A meta-analysis of risk for mental disorders. Can J Psychiatry. 

1997;42:623-31.  

Larsen TK, McGlashan TH, Johannessen JO, Vibe-Hansen L. First-episode 

schizophrenia. II. Premorbid patterns by gender. Schizophr Bull. 1996; 

22(2):257-69. 

Laursen TM, Munk-Olsen T, Nordentoft M, Mortensen PB. A comparison of 

selected risk factors for unipolar depressive disorder, bipolar affective 

disorder, schizoaffective disorder and schizophrenia from a Danish 

population_based cohort. J Clin Psychiatry. 2007;68:1673-81.  



Referências  
  
 

227

Laursen TM, Agerbo E, Pedersen CB. Bipolar disorder, schizoaffective 

disorder, and schizophrenia overlap: a new comorbidity index. J Clin 

Psychiatry. 2009;70(10):1432-8. 

Leadbeater BJ, Kuperminc GP, Blatt SJ, Hertzog C. A multivariate model of 

gender differences in adolescents’ internalizing and externalizing problems. 

Dev Psychol. 1999;35(5):1268-82. 

Lee KW, Woon PS, Teo YY, Sim K. Genome wide association studies 

(GWAS) and copy number variation (CNV) studies of the major psychoses: 

what have we learnt? Neurosci Biobehav Rev. 2012;36(1):556-71. 

Leibenluft E. Women with bipolar illness: clinical and research issues. Am J 

Psychiatry. 1996;153:163-73. 

Leibenluft E, Cohen P, Gorrindo T, Brook JS, Pine DS. Chronic versus 

episodic irritability in youth: a community-based, longitudinal study of clinical 

and diagnostic associations. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2006;16(4): 

456-66. 

Lichtenstein P, Yip BH, Björk C, Pawiitan Y, Cannon TD, Sullivan PF, 

Hultman CM. Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar 

disorder in Swedish families: a population-based study. Lancet. 2009;373: 

234-39. 

Linnen AM, Rot MH, Ellenbogen MA, Young SN. Interpersonal functioning in 

adolescent offspring of parent with bipolar disorder. J Affect Disord. 2009; 

114(1-3):122-30. 

Linnet KM, Wisborg K, Agerbo E, Secher NJ, Thomsen PH, Henriksen TB. 

Gestational age, birthweight and the risk of hyperkinetic disorder. Arch Dis 

Child. 2006;91(8):655-60. 



Referências  
  
 

228

Lönnqvist JE, Haukka J, Tiihonen J, Leskinen J, Verkasalo M, Nyman K, 

Laaksonen I, Lönnqvist J, Henriksson M. Premorbid personality factors in 

schizophrenia and bipolar disorders: results from a large cohort study of male 

conscripts. J Abnorm Psychol. 2009;118(2):418-23. 

MacCabe JH, Lambe MP, Cnattingius S, Torrång A, Björk C, Sham PC, 

David AS, Murray RM, Hultman CM. Scholastic achievement at age 16 and 

risk of schizophrenia and other psychoses: a national cohort study. Psychol 

Med. 2008; 38:1133-40. 

Marcus J, Hans SL, Auerbach JG, Auerbach AG. Childern at risk for 

schizophrenia: The Jerusalem Infant Development Study. II- Neurobehavioral 

deficits at school age. Arch Gen Psychiatry. 1993;50:797-809. 

Martelon M, Wilens TE, Anderson JP, Morrison NR, Wozniak J. Are 

obstetrical, perinatal, and infantile difficulties associated with pediatric bipolar 

disorder? Bipolar Disord. 2012;14(5):507-14. 

Maziade M, Gingras N, Rouleau N, Poulin S, Jomphe V, Paradis ME, Mérette 

C, Roy MA. Clinical diagnoses in young offspring from eastern Québec 

multigenerational families densely affected by schizophrenia or bipolar 

disorder. Acta Psychiatr Scand. 2008;117(2):118-26. 

McNeil TF, Cantor-Graae E, Weinberg DR. Relationship of obstetric 

complications and differences in size of brain structures in monozygotic twin 

pairs discordant for schizophrenia. Am J Psychiatry. 2000;157(2):203-12. 

Mcneil TF, Cantor-Graae E, Blennow G. Mental correlates of neuromotoric 

deviation in 6-years-olds at heightened risk for schizophrenia. Schizophr Res. 

2003;60(2-3):219-28. 



Referências  
  
 

229

Mesman E, Nolen WA, Reichart CG, Wals M, Hillegers MH. The Dutch 

bipolar offspring study: 12-year follow-up. Am J Psychiatry. 2013;170(5):542-

9. 

Meyer SE, Carlson GA, Youngstrom E, Ronsaville DS, Martinez PE, Gold 

PW, Hakak R, Radke-Yarrow M. Long-term outcomes of youth who 

manifested the CBCL-Pediatric Bipolar Disorder phenotype during childhood 

and/or adolescence. J Affect Disord. 2009;113(3):227-35. 

Mick E, Biederman J, Faraone SV, Sayer J, Kleinman S. Case-control study 

of attention-deficit hyperactivity disorder and maternal smoking, alcohol use, 

and drug use during pregnancy. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 

2002;41(4):378-85. 

Mick E, Biederman J, Pandina G, Faraone SV. A preliminary meta-analysis 

of the child behavior checklist in pediatric bipolar disorder. Biol Psychiatry. 

2003;53(11):1021-7.  

Miller LJ. Sexuality, reproduction, and family planning in women with 

schizophrenia. Schizo Bull. 1997;23(4):623-35. 

Miles DR, Carey G. Genetic and environmental architecture of human 

aggression. J Pers Social Psychol. 1997;72(1):207-17. 

Mirsky A. Kugelmass S, Ingraham L, Frenkel E, Nathan M. Overview and 

summary: twenty-five-year follow up of High-Risk children. Schizophr Bull. 

1995;21:227-39. 

Monk C, Spicer J, Champagne FA. Linking prenatal maternal adversity to 

developmental outcomes in infants: the role of epigenetic pathways. Dev 

Psychopathol. 2012;24(4):1361-76. 



Referências  
  
 

230

Morcillo C, Duarte CS, Sala R, Wang S, Lejuez CW, Kerridge BT, Blanco C. 

Conduct disorder and adult psychiatric diagnoses: Associations and gender 

differences in the U.S. adult population. J Psychiatr Res. 2012;46(3):323-30. 

Moreno DH, Bio DS, Petresco S, Petresco D, Gutt EK, Soeiro-de-Souza MG, 

Moreno RA. Burden of maternal bipolar disorder on at risk offspring: A 

controlled study on family planning and maternal care. J Affect Disord. 

2012;143(1-3):172-8. 

Morgan VA, Mitchell PB, Jablensky AV. The epidemiology of bipolar disorder: 

sociodemographic, disability and service utilization data from the Australian 

National Study of Low Prevalence (Psychotic) Disorders. Bipolar Disord. 

2005;7(4):326-37. 

Morgan VA, Croft ML, Valuri GM, Zubrick SR, Bower C, McNeil TF, 

Jablensky AV. Intellectual disability and other neuropsychiatric outcomes in 

high-risk children of mothers with schizophrenia, bipolar disorder and 

unipolar major depression. Br J Psychiatry. 2012;200(4):282-9. 

Mowbray CT, Lewandowski L, Bybee D, Oyserman D. Relationship between 

maternal clinical factors and mother-reported child problems. Community 

Ment Health J. 2005;41(6):687-704. 

Mowbray CT, Mowbray OP. Psychosocial outcomes of adult children of 

mothers with depression and bipolar disorder. J Emot Behav Disord. 2006; 

14:130-42. 

Murray R, O’Callaghan E, Castle DJ, Lewis SW. A neurodevelopmental 

approach to the classification of schizophrenia. Schizophr Bull. 1992;18:319-

32. 



Referências  
  
 

231

Murray RM, Sham P, van Os J, Zanelli J, Cannon M, McDonald C. A 

developmental model for similarities and dissimilarities between 

schizophrenia and bipolar disorder. Schizophrenia Res. 2004;71:405-16. 

Nicodemus KK, Marenco S, Batten AJ, Vakkalanka R, Egan MF, Straub RE, 

Weinberger DR. Serious obstetric complications interact with hypoxia-

regulated/vascular-expression genes to influence schizophrenia risk. Mol 

Psychiatry. 2008;13:873-7. 

Niemi LT, Suvisaari JM, Tulio-Henrikson A, Lönnqvist JK. Childhood 

developmental abnormalities in schizophrenia: evidence from high-risk 

studies. Schizophr Res. 2003;60:239-58. 

Norman RE, Byambaa M, De R, Butchart A, Scott J, Vos T. The long-term 

health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: 

a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2012;9(11):e1001349.  

Nurnberger JI Jr, McInnis M, Reich W, Kastelic E, Wilcox HC, Glowinski A, 

Mitchell P, Fisher C, Erpe M, Gershon ES, Berrettini W, Laite G, Schweitzer 

R, Rhoadarmer K, Coleman VV, Cai X, Azzouz F, Liu H, Kamali M, Brucksch 

C, Monahan PO. A high-risk study of bipolar disorder. Childhood clinical 

phenotypes as precursors of major mood disorders. Arch Gen Psychiatry. 

2011;68(10):1012-20. 

Ogendahl BK, Agerbo E, Byrne M, Licht RW, Eaton WW, Mortensen PB. 

Indicators of fetal growth and bipolar disorder: a Danish national register-

based study. Psychol Med. 2006; 36:1219–24. 

Olvet MO, Stearns WH, McLaughlin D, Auther AM, Correll CU, Cornblatt BA. 

Comparing clinical and neurocognitive features of the schizophrenia 

prodrome to the bipolar prodrome. Schizophr. Res. 2010; 123:59-63. 



Referências  
  
 

232

Ott SL, Roberts S, Rock D, Allen J, Erlenmeyer-Kimling L. Positive and 

negative thought disorder and psychopathology in childhood among subjects 

with adulthood schizophrenia. Schizophr Res. 2002;58:231-9.  

Paananen R, Ristikari T, Merikukka M, Gissler M. Social determinants of 

mental health: a Finnish nationwide follow-up study on mental disorders. J 

Epidemiol Community Health. 2013; Aug 1. doi: 10.1136/jech-2013-202768. 

[Epub ahead of print]. 

Pacheco A, Barguil M, Contreras J, Montero P, Dassori A, Escamilla MA, 

Raventós H. Social and clinical comparison between schizophrenia and 

bipolar disorder type I with psychosis in Costa Rica. Soc Psychiatry 

Epidemiol. 2010;45:675-80. 

Parnas J, Cannon TD, Jacobsen B, Schulsinger H, Schulsinger F, Mednick 

A. Lifetime DSM- III- R diagnostic outcomes in the offspring of schizophrenic 

mothers. Arch Gen Psychiatry. 1993;50:707-14. 

Pavuluri MN, Henry DB, Nadimpalli SS, O’Connor MM, Sweeney JA. 

Biological risk factors in pediatric bipolar disorder. Biol Psychiatry. 2006; 

60:936-41. 

Petresco S, Gutt EK, Krelling R, Lotufo Neto F, Rohde LAP, Moreno RA. The 

prevalence of psychopathology in offspring of bipolar women from a Brazilian 

tertiary center. Rev Bras Psiquiatr. 2009; 31(3):240-6. 

Petresco S. Estudo controlado da ocorrência de psicopatologias em filhos de 

pais bipolares [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2007.  



Referências  
  
 

233

Power RA, Kyaga S, Uher R, MacCabe JH, Langstrom N, Landen M, 

McGuffin P, Lewis CM, Lichtenstein P, Svensson AC. Fecundity of patients 

with schizophrenia, autism, bipolar disorder, depression, anorexia nervosa, 

or substance abuse vs their unaffected siblings. JAMA Psychiatry. 

2013;70(1):22-30. 

Rasgon N, Bauer M, Grof P, Gyulai L, Elman S, Glenn T, Whybrow PC. Sex-

specific self-reported mood changes by patients with bipolar disorder. J 

Psychiatr Res. 2005; 39(1):77-83. 

Reichart CG, Wals M, Hillegers MHJ, Ormel J, Nolen WA, Verhulst FC. 

Psychopathology in the adolescent offspring of bipolar parents. J Affect 

Disord. 2004;78:67-71.  

Reichenberg A, Weiser M, Rabinowitz J, Caspi A, Schmeidler J, Mark M, 

Kaplan Z, Davidson M. A population-based cohort study of premorbid 

intellectual, language, and behavioral functioning in patients with 

schizophrenia, schizoaffective disorder and nonpsychotic bipolar disorder. 

Am J Psychiatry. 2002;159:2027-35. 

Reiss F . Socioeconomic inequalities and mental health problems in children 

and adolescents: a systematic review. Soc Sci Med. 2013;90:24-31. 

Rice F, Harold GT, Boivin J, Van den Bree M, Hay DF, Thapar A. The links 

between prenatal stress and offspring development and psychopathology: 

disentangling environmental and inherited influences. Psychol Med. 2010; 

40(2):335-45. 

Rietschel M, Georgi A, Schmael C, Schirmbeck F, Strohmaier J, Boesshenz 

KV, Schwarz M, Nothen MM, Schulze TG. Premorbid adjustment: A 

phenotype highlighting a distinction rather than an overlap between 

schizophrenia and bipolar disorder. Schizophr Res. 2009;110:33-9. 



Referências  
  
 

234

Rimol LM, Hartberg CB, Nervag R, Fennema-Notestine C, Hagler DJ, Pung 

CJ, Jennings RG, Haukvik UK, Lange E, Nakstad PH, Melle I, Andreassen 

OA, Dale AM, Agartz I. Cortical thickness and subcortical volumes in 

schizophrenia and bipolar disorder. Biol Psychiatry. 2010;68:41-50. 

Robb JC, Young LT, Cooke RG, Joffe RT. Gender differences in patients 

with bipolar disorder influence outcome in the medical outcomes survey (SF-

20) subscale scores. J Affect Disord. 1998;49:189-93. 

Robbins Broth M, Goodman SH, Hall C, Raynor LC. Depressed and well 

mothers’ emotion interpretation accuracy and the quality of mother–infant 

interaction. Infancy. 2004;6:37-55. 

Rossi A, Pollice R, Danelluzzo E, Marinangeli MG, Stratta P. Behavioral 

neurodevelopment abnormalities and schizophrenic disorder: a retrospective 

evaluation with the Childhood Behavior Checklist (CBCL). Schizophr Res. 

2000;44:121-8. 

Sameroff A, Seifer R, Zax M, Barocas R. Early Indicators of developmental 

risk: Rochester Longitudinal Study. Schizophrenia Bull. 1987;13(3):383-94. 

Sameroff A, Seifer R, Baldwin A, Baldwin C. Stability of intelligence from 

preschool to adolescence: the influence of social and family risk factors. 

Child Dev. 1993;64(1):80-97. 

Schmael C, Georgi A, Krumm B, Buerger C, Deschner M, Nothen MM, 

Schulze TG, Rietschel M. Premorbid adjustment in schizophrenia - an 

important aspect of phenotype definition. Schizophr Res. 2007;92(1-3):50-62. 

Schmitt J, Romanos M. Prenatal and perinatal risk factors for attention-

deficit/hyperactivity disorder. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012;166(11):1074-

75. 



Referências  
  
 

235

Serec M, Švab I, Kolšek M, Švab V, Moesgen D, Klein M. Health-related 

lifestyle, physical and mental health in children of alcoholic parents. Drug 

Alcohol Rev. 2012;31(7):861-70. 

Sexton CC, Gelhorn HL, Bell JA, Classi PM. The co-occurrence of reading 

disorder and ADHD: epidemiology, treatment, psychosocial impact, and 

economic burden. J Learn Disabil. 2012;45(6):538-64. 

Shaffer D, Gould MS, Brasic J, Ambrosini P, Fisher P, Bird H, Aluwahlia S. A 

Children´s Global Assesment Scale. Arch Gen Psychiatry. 1983;40:1228-31. 

Shaw JA, Egeland JA, Endicott J, Allen CR, Hostetter AM. A 10-year 

prospective study of prodromal patterns for bipolar disorder among Amish 

youth. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2005;44(11):1104-11. 

Sherazi R, McKeon P, McDonough M, Daly I, Kennedy N. What’s new? The 

clinical epidemiology of bipolar I disorder. Harv Rev Psychiatry. 2006; 14(6): 

273-84. 

Singh MK, DelBello MP, Soutullo C, Stanford KE, McDonough-Ryan P, 

Strakowski SM. Obstetrical complications in children at high risk for bipolar 

disorder. J Psychiatr Res. 2007;41:680-5. 

Solis JM, Shadur JM, Burns AR, Hussong AM. Understanding the diverse 

needs of children whose parents abuse substances. Curr Drug Abuse Rev. 

2012;5(2):135-47. 

Stefanopoulou E, Andiappan M, Landau S, Geddes JR, Goodwin G, Frangou 

S. Cognitive functioning in patients with affective disorders and 

schizophrenia: a meta-analysis. Int Rev Psychiatry. 2009; 21(4):336-356. 



Referências  
  
 

236

Stringaris A, Goodman R. The value of measuring impact alongside 

symptoms in children and adolescents: a longitudinal assessment in a 

community sample. J Abnorm Child Psychol. 2013;41:1109-20. 

Suominen K, Mantere O, Valtonen H, Arvilommi P, Leppamaki S, Isometsa 

E. Gender differences in bipolar disorder type I and II. Acta Psychiatr Scand. 

2009;120:464-73. 

Suvisaari JM, Taxell-Lassas V, Pankakoski M, Haukka JK, Lönnqvist JK, 

Häkkinen LT. Obstetric complications as risk factors for schizophrenia 

spectrum psychoses in offspring of mothers with psychotic disorder. 

Schizophr Bull. 2013;39(5):1056-66. 

Thapar A, Cooper M, Eyre O, Langley K. What have we learnt about the 

causes of ADHD? J Child Psychol Psychiatry. 2013;54(1):3-16. 

Tienari P, Wynne LC, Moring J, Läksy K, Nieminen P, Sorri A, Lahti I, 

Wahlberg KE, Naarala M, Kurki-Suonio K, Saarento A, Koistinen P, 

Tarvainen T, Hakko H, Miettunen J. Finnish adoptive family study: sample 

selection and adoptee DSM- III- R diagnoses. Acta Psychiatr Scand. 2000; 

101:433-43. 

Tienari P, Sorri A, Lahti I, Naarala M, Wahlberg KE, Pohjola J, Moring J. 

Interaction of genetic and psychosocial factors in schizophrenia. Acta 

Psychiatr Scand. 1985;319(71 suppl):19-30. 

Tiihonen J, Haukka J. Evidence for a different pattern of premorbid 

intellectual functioning in schizophrenia and bipolar disorder: results from a 

cohort study of male conscripts. Schizophr Res. 2004;67S:236-7. 



Referências  
  
 

237

Tillman R, Geller B, Bolhofner K, Craney JL, Williams M, Zimerman B. Ages 

of onset and rates of syndromal and subsyndromal comorbid DSM-IV 

diagnoses in a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype. 

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42(12):1486-93. 

Tillman R, Geller B. Controlled study of switching from attention-

deficit/hyperactivity disorder to a prepubertal and early adolescent bipolar I 

disorder phenotype during 6-year prospective follow-up: rate, risk, and 

predictors. Dev Psychopathol. 2006;18(4):1037-53. 

Tondo L, Baldessarini RJ. Rapid cycling in women and men with bipolar 

manic-depressive disorders. Am J Psychiatry. 1998;155:1434-6. 

van Beijsterveldt CE, Bartels M, Hudziak JJ, Boomsma DI. Causes of stability 

of aggression from early childhood to adolescence: a longitudinal genetic 

analysis in Dutch twins. Behav Genet. 2003;33(5):591-605. 

van Hasselt FN, Cornelisse S, Zhang,TY, Meaney M J, Velzing EH, Krugers 

HJ, Joels M. Adult hippocampal glucocorticoid receptor expression and 

dentate synaptic plasticity correlate with maternal care received by 

individuals early in life. Hippocampus. 2012;22:255-66. 

van Oort FVA, van der Ende J, Wadsworth ME ,Verhulst FC, Achenbach TM. 

Cross-national comparison of the link between socioeconomic status and 

emotional and behavioral problems in youths. Soc Psychiatry Psychiatr 

Epidemiol. 2011;46:167-72. 

Vega P, Barbeito S, Ruiz de Azúa S, Martínez‑Cengotitabengoa M, 

González‑Ortega I, Saenz M, González-Pinto A. Bipolar disorder differences 

between genders: special considerations for women. Women's Health (Lond 

Engl). 2011;7(6):663-76. 



Referências  
  
 

238

Vita A, De Peri L, Sacchetti E. Gray matter, white matter, brain, and 

intracranial volumes in first-episode bipolar disorder: a meta-analysis of 

magnetic resonance imaging studies. Bipolar Disord. 2009;11:807-14. 

Wahlberg KE, Wynne LC, Oja H, Keskitalo P, Pykäläinen L, Lahti I, Moring J, 

Naarala M, Sorri A, Seitamaa M, Läksy K, Kolassa J, Tienari P. Gene-

environment interaction in vulnerability to schizophrenia: findings from the 

Finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia. Am J Psychiatry. 1997; 

154(3):355-62. 

Wals M, Hillegers MHJ, Reichart CG, Ormel J, Nolen WA, Verhulst FC. 

Prevalence of psychopathology in children of a bipolar parent. J Am Acad 

Child Adolesc Psychiatry. 2001;40:1094-102. 

Wamboldt MZ, Reiss D. Explorations of parenting environments in the 

evolution of psychiatric problems in children. Am J Psychiatry. 2006; 163(6): 

951-3.  

Wan MW, Salmon MP, Riordan DM, Appleby L, Webb R, Abel KM. What 

predicts poor mother–infant interaction in schizophrenia? Psychol Med. 2007; 

37:537-46. 

Wan MW, Penketh V, Salmon M, Abel K. The content and style of speech 

from mothers with schizophrenia towards their infants. Psychiat Res. 2008; 

159:109-114. 

Wan MW, Green J. The impact of maternal psychopathology on child–mother 

attachment. Arch Womens Ment Health. 2009;12:123-34. 

Weaver ICG, Cervoni N, Champagne FA, D’Alessio AC, Sharma S, Seckl JR, 

Dymov S, Szyf M, Meaney MJ. Epigenetic programming by maternal 

behavior. Nat Neurosci. 2004;7(8):847-54. 



Referências  
  
 

239

Weaver IC. Epigenetic programming by maternal behavior and 

pharmacological intervention. Nature versus nurture: let’s call the whole thing 

off. Epigenetics. 2007; 2(1):22-8. 

Wechsler D. Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence. New York: 

Psychological Corporation; 1999. 

Weintraub S. Risk factors in schizophrenia: the stony brook high-risk project. 

Schizophr Bull. 1987;13(3):439-50. 

Weiser M, Reichenberg A, Rabinowitz J, Kaplan Z, Mark M, Bodner E, 

Nahon D, Davidson M. Association between nonpsycotic psychiatry 

diagnoses in adolescent males and subsequent onset of schizophrenia. Arch 

Gen Psychiatry. 2001;58:959-64. 

Wermter AK, Laucht M, Schimmelmann BG, Banaschweski T, Sonuga-Barke 

EJS, Rietschel M, Becker K. From nature versus nurture, via nature and 

nurture, to gene 3 environment interaction in mental disorders. Eur Child 

Adolesc Psychiatry. 2010;19:199-210. 

Wozniak J, Biederman J, Kiely K, Ablon JS, Faraone SV, Mundy E, Mennin 

D. Mania-like symptoms suggestive of childhood-onset bipolar disorder in 

clinically referred children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1995; 

34(7):867-76. 

Yoshida K, Marks MN, Craggs M, Smith B, Kumar R. Sensorimotor and 

cognitive development of infants of mothers with schizophrenia. Br J 

Psychiatry. 1999;175:380-7. 

Yung A, Nelson B. The ultra-high risk concept - a review. Can J Psychiatry. 

2013;58(1):5-12. 



Referências  
  
 

240

Zanelli J, Reichenberg A, Morgan K, Fearon P, Kravariti E, Dazzan P, 

Morgan C, Zanelli C, Demjaha A, Jones PB, Doody GA, Kapur S, Murray 

RM. Specific and generalized neuropsychological deficits: a comparison of 

patients with various first-episode psychosis presentations. Am J Psychiatry. 

2010;167:78-85. 

Zappitelli MC, Bordin IA, Hatch JP, Caetano SC, Zunta-Soares G, Olvera RL, 

Soares JC. Lifetime psychopathology among the offspring of Bipolar I 

parents. Clinics. 2011;66(5):725-30. 

Zhang TY, Hellstrom IC, Bagot RC, Wen X, Diorio J, Meaney MJ. Maternal 

care and DNA methylation of a glutamic acid decarboxylase 1 promoter in rat 

hippocampus. J Neurosci. 2010;30(39):13130-7. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



Anexos  
  
 

242

Anexo A 

Tabelas das análises de associações univariadas  
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Tabela 39 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas do tipo internalização combinado e 
fatores associados 

 
 Internalização Combinada  

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente 
Variável 

 N (%) N (%) 
x2 p 

Masculino 28 (48,3) 55 (40,1) Gênero 
Feminino 30 (51,7) 82 (59,9) 

1,102 0,294 

Com a mãe 52 (89,7) 133 (97,1) Com quem mora 
a criança Sem mãe 06 (10,3) 04 (2,9) 

4,618 0,032 

Sim 32 (55,2) 98 (71,5) Criança morou 
com a mãe em 
crise Não 26 (44,8) 39 (28,5) 

4,908 0,027 

Sim 20 (34,5) 73 (53,3) 
Sintomas mãe 
começaram 
antes da criança 
ter 3 anos não 38 (65,5) 64 (46,7) 

5,774 0,016 

Sim 23 (39,7) 82 (59,9) Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 meses não 35 (60,3) 55 (40,1) 

6,690 0,010 

Sim 03 (5,7) 22 (16,9) Pai com uso de 
álcool ou 
drogas* Não 50 (94,3) 108 (83,1) 

4,049 0,044 

Sim 30 (56,6) 95 (73,1) Transtorno 
mental na 
família* Não 23 (43,4) 35 (26,9) 

4,719 0,030 

Sim 06 (10,3) 04 (2,9) Internação na 
gestação Não 52 (89,7) 133 (97,1) 

4,618 0,032 

Sim 0 (0) 11 (8) Violência física 
na gestação Não 58 (100) 126 (92) 

4,935 0,026 

Sim 21 (36,2) 74 (54) Intercorrência na 
gestação ou 
parto Não 37 (63,8) 63 (46) 

5,172 0,023 

0-60 16 (27,6) 65 (47,4) 
GAF mãe 

61-100 42 (72,4) 72 (52,6) 
6,618 0,010 

6-10 24 (41,4) 42 (30,7) Faixa etária 
criança 11-18 34 (58,6) 95 (69,3) 

2,092 0,148 

22-35 10 (17,2) 37 (27) 
Idade mãe 

36-56 48 (82,8) 100 (73) 
2,124 0,145 

A-B 24 (41,4) 37 (27) 
ABEP 

C-E 34 (58,6) 100 (73) 
3,915 0,048 

Sim 14 (24,1) 53 (38,7) 
Aborto 

Não 44 (75,9) 84 (61,3) 
3,824 0,051 

Controle 25 (43,1) 38 (27,7) 
Esq 21 (36,2) 46 (33,6) Grupo 
TAB 12 (20,7) 53 (38,7) 

7,019 0,030 

Até fundamental 33 (56,9) 78 (56,9) Escolaridade 
mãe médio e superior 25 (43,1) 59 (43,1) 

0,000 0,996 

superior 
médio- superior 

07 (12,1) 09 (6,7) 

médio-médio 
inferior 

37 (63,8) 86 (64,2) 
QI** 

Limítrofe-retardo 14 (24,1) 39 (29,1) 

1,754 0,416 

Total  58 (100) 137 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI; Esq=esquizofrenia 
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Tabela 40 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas do tipo externalização combinado 
e fatores associados 

 

 
Externalização Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Masculino 40 (41,2) 43 (43,9)   
Gênero 

Feminino 57 (58,8) 55 (56,1) 0,139 0,709 

Sim 60 (61,9) 70 (71,4)   Criança 
morou com a 
mãe em crise Não 37 (38,1) 28 (28,6) 2,010 0,156 

Sim 19 (19,6) 29 (29,6)   Criança foi 
colocada em 
risco pelos 
sintomas mãe Não 78 (80,4) 69 (70,4) 2,629 0,105 

Sim 40 (41,2) 53 (54,1)   
Sintomas 
mãe 
começaram 
antes da 
criança ter 3 
anos 

Não 57 (58,8) 45 (45,9) 3,224 0,073 

Sim 44 (45,4) 61 (62,2)   Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 53 (54,6) 37 (37,8) 5,592 0,018 

Sim 12 (13,2) 6 (6,5)   *Pai tem 
transtorno 
mental Não 79 (86,8) 86 (93,5) 2,292 0,130 

Sim 7 (7,7) 18 (19,6)   *Pai com uso 
de álcool ou 
drogas Não 84 (92,3) 74 (80,4) 5,468 0,019 

Sim 7 (7,2) 13 (13,3)   Uso de 
medicações 
na gestação Não 90 (92,8) 85 (86,7) 1,938 0,164 

Sim 21 (21,6) 13 (13,3)   Outras 
doenças na 
gestação Não 76 (78,4) 85 (86,7) 2,380 0,123 

Sim 3 (3,1) 8 (8,2)   Violência 
Física na 
gestação Não 94 (96,9) 90 (91,8) 2,355 0,125 

Sim 43 (44,3) 52 (53,1)   Intercorrência 
na gestação 
ou parto Não 54 (55,7) 46 (46,9) 1,488 0,223 

Sim 75 77,3 85 (86,7)   Mãe 
amamentou a 
criança Não 22 (22,7) 13 (13,3) 2,934 0,087 

Sim 3 (3,1) 8 (8,2)   Mãe usou 
medicação 
durante 
amamentação Não 94 (96,9) 90 (91,8) 2,355 0,125 

continua 
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Tabela 40 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas do tipo externalização combinado 
e fatores associados (conclusão) 

 

 
Externalização Combinada  

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 50 (51,5) 59 (60,2)   Presença 
sintomas 
psicóticos 
mãe Não 47 (48,5) 39 (39,8) 1,482 0,223 

Até 
fundamental  

50 (51,5) 61 (62,2)   
Escolaridade 
mãe médio e 

superior 
47 (48,5) 37 (37,8) 2,275 0,566 

0-60 35 (36,1) 46 (46,9)   
GAF mãe 

61-100 62 (63,9) 52 (53,1) 2,366 0,124 

A-B 30 (30,9) 31 (31,6)   
ABEP 

C-E 67 (69,1) 67 (68,4) 0,011 0,915 

Sim 29 (29,9) 38 (38,8)   
Aborto 

Não 68 (70,1) 60 (61,2) 1,704 0,192 

Controle 35 (36,1) 28 (28,6)   

Esq 36 (37,1) 31 (31,6)   Grupo 

TAB 26 (26,8) 39 (39,8) 3,746 0,154 

superior-
médio 
superior 

09 (9,3) 07 (7,4)   

médio-médio 
inferior 

64 (66,0) 59 (62,1)   
**QI 

Limítrofe-
retardo 

24 (24,7) 29 (30,5) 0,904 0,636 

6-10 34 (35,1) 32 (32,7)   Faixa etária 
criança 11-18 63 (64,9) 66 (67,3) 0,125 0,723 

Total  97 (100) 98 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI Esq=esquizofrenia; 
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Tabela 41 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas de ansiedade e depressão 
combinados CBCL*YSR e fatores associados 

 

 
Ansiedade/depressão Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Com a mãe 86 (92,5) 99 (97,1)   Com quem 
mora a 
criança Sem a Mãe 7 (7,5) 3 (2,9) 2,103 0,147 

Sim 56 (60,2) 74 (72,5)   Criança 
morou com 
a mãe em 
crise Não 37 (39,8) 28 (27,5) 3,330 0,068 

Sim 17 (18,3) 31 (30,4)   
Criança foi 
colocada em 
risco pelos 
sintomas da 
mãe 

Não 76 (81,7) 71 (69,6) 3,846 0,050 

Sim 39 (41,9) 66 (64,7)   Sintomas 
maternos 
nos últimos 
12 meses Não 54 (58,1) 36 (35,3) 10,149 0,001 

Sim 4 (4,6) 21 (21,9)   *Pai com 
uso de 
álcool ou 
drogas Não 83 (95,4) 75 (78,1) 11,550 0,001 

Sim 54 (62,1) 71 (74,0)   *Transtorno 
mental na 
família Não 33 (37,9) 25 (26,0) 2,980 0,084 

Sim 12 (12,9) 7 (6,9)   Crises na 
gestação Não 81 (87,1) 95 (93,1) 2,018 0,155 

Sim 8 (8,6) 2 (2,0)   Internação 
na gestação Não 85 (91,4) 100 (98,0) 4,410 0,036 

Sim 20 (21,5) 14 (13,7)   Outras 
doenças na 
gestação Não 73 (78,5) 88 (86,3) 2,045 0,153 

Sim 1 (1,1) 10 (9,8)   Violência 
física na 
gestação Não 92 (98,9) 92 (90,2) 6,963 0,008 

0-60 30 (32,3) 51 (50,0)   
GAF mãe 

61-100 63 (67,7) 51 (50,0) 6,306 0,012 

A-B 32 (34,4) 29 (28,4)   
ABEP 

C-E 61 (65,6) 73 (71,6) 0,809 0,369 

Até 
fundamental 

49 (52,7) 62 (60,8)   
Escolaridade 
mãe Médio/ 

superior 
44 (47,3) 40 (39,2) 1,300 0,254 

continua 
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Tabela 41 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas de ansiedade e depressão 
combinados CBCL*YSR e fatores associados (conclusão) 

 

 
Ansiedade/depressão Combinada  

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

6-10 38 (40,9) 28 (27,5)   Faixa etária 
criança 11-18 55 (59,1) 74 (72,5) 3,907 0,048 

61-100 87 (93,5) 90 (88,2)   
CGAS 

0-60 6 (6,5) 12 (11,8) 1,639 0,200 

Controle  36 (38,7) 27 (26,5)   

Esq 35 (37,6) 32 (31,4)   Grupo 

TAB 22 (23,7) 43 (42,2) 7,806 0,020 

superior-
médio 
superior 

08 (8,7) 08 (8,0)   

médio-médio 
inferior 

64 (69,6) 59 (59,0)   
**QI 

Limítrofe-
retardo 

20 (21,7) 33 (33,0) 3,064 0,216 

Total  93 (100) 102 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI; Esq=esquizofrenia 
 



Anexos  
  
 

248

Tabela 42 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas de retraimento e depressão, 
variável combinada e fatores associados  

 

 
Retraimento/depressão Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 63 (56,8) 37 (44,0)   Criança mora 
com pais 
biológicos Não 48 (43,2) 47 (56,0) 3,091 0,079 

Sim 69 (62,2) 60 (71,4)   Existe outro 
cuidador da 
criança Não 42 (37,8) 24 (28,6) 1,834 0,176 

Sim 69 (62,2) 60 (71,4)   Criança 
morou com 
mãe em crise Não  42 (37,8) 24 (28,6) 1,834 0,176 

Sim 48 (43,2) 45 (53,6)   
Sintomas 
mãe 
começaram 
antes da 
criança ter 3 
anos 

Não 63 (56,8) 39 (46,4) 2,045 0,153 

Sim 54 (48,6) 51 (60,7)   Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 57 (51,4) 33 (39,3) 2,801 0,094 

Sim 109 (98,2) 78 (92,9)   Mãe fez pré-
natal Não 2 (1,8) 6 (7,1) 3,467 0,063 

Sim 14 (12,6) 5 (6,0)   Crises na 
gestação Não 97 (87,4) 79 (94,0) 2,412 0,120 

Sim 9 (8,1) 1 (1,2)   Internação na 
gestação Não 102 (91,9) 83 (98,8) 4,703 0,030 

Sim 4 (3,6) 7 (8,3)   Violência 
física na 
gestação Não 107 (96,4) 77 (91,7) 2,010 0,156 

Sim 47 (42,3) 48 (57,1)   Intercorrência 
na gestação 
ou parto Não 64 (57,7) 36 (42,9) 4,192 0,041 

Sim 7 (6,3) 11 (13,1)   Parto 
prematuro Não 104 (93,7) 73 (86,9) 2,630 0,105 

Sim 96 (86,5) 64 (76,2)   Mãe 
amamentou a 
criança Não 15 (13,5) 20 (23,8) 3,442 0,064 

0-60 40 (36,0) 41 (48,8)   
GAF mãe 

61-100 71 (64,0) 43 (51,2) 3,213 0,073 

22-35 23 (20,7) 24 (28,6)   
Idade mãe 

36-56 88 (79,3) 60 (71,4) 1,611 0,201 

continua 
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Tabela 42 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas de retraimento e depressão, 
variável combinada e fatores associados (conclusão) 

 

 
Retraimento/depressão Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

fundamental 61 (55,0) 50 (59,5)   
Escolaridade 
mãe Médio e 

superior 
50 (45,0) 34 (40,5) 0,407 0,523 

A-B 40 (36,0) 21 (25,0)   
ABEP 

C-E 71 (64,0) 63 (75,0) 2,709 0,100 

Sim 33 (29,7) 34 (40,5)   
Aborto 

Não 78 (70,3) 50 (59,5) 2,448 0,118 

Controle  41 (36,9) 22 (26,2)   

Esq 41 (36,9) 26 (31,0)   Grupo 

TAB 29 (26,1) 36 (42,9) 6,223 0,045 

Masculino 49 (44,1) 34 (40,5)   
Sexo 

Feminino 62 (55,9) 50 (59,5) 0,608 0,263 

6-10 39 (35,1) 27 (32,1)   
Faixa etária 

11-18 72 (64,9) 57 (67,9) 0,191 0,662 

superior-
médio 
superior 

09 (8,3) 07 (8,4)   

médio-
médio 
inferior 

70 (64,2) 53 (63,9)   
QI** 

Limítrofe-
retardo 

30 (27,5) 23 (27,7) 0,003 0,998 

Total  111 (100) 84 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI; Esq=esquizofrenia 
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Tabela 43 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de Queixas Somáticas, variável combinada e 
fatores associados  

 

 
Queixas Somáticas Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 65 (47,4) 35 (60,3)   Criança mora 
com pais 
biológicos Não 72 (52,6) 23 (39,7) 2,714 0,099 

Sim 127 (92,7) 58 (100,0)   Criança mora 
com a mãe Não 10 (7,3) 0 (0) 4,462 0,035 

Sim 61 (44,5) 32 (55,2)   
Sintomas mãe 
começaram 
antes de a 
criança ter 3 
anos 

Não 76 (55,5) 26 (44,8) 1,852 0,174 

Sim 67 (48,9) 38 (65,5)   
Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 70 (51,1) 20 (34,5) 4,525 0,033 

Sim 14 (11,1) 11 (19,3)   
Pai tem 
problemas com 
álcool ou 
drogas* Não 112 (88,9) 46 (80,7) 2,230 0,135 

Sim 19 (15,1) 13 (22,8)   Álcool ou 
drogas na 
família Não 107 (84,9) 44 (77,2) 1,624 0,202 

Sim 11 (8,0) 9 (15,5)   Uso de 
medicações na 
gestação Não 126 (92,0) 49 (84,5) 2,482 0,115 

Sim 29 (21,2) 5 (8,6)   Outras 
doenças na 
gestação Não 108 (78,8) 53 (91,4) 4,456 0,035 

Sim 64 (46,7) 31 (53,4)   Intercorrência 
na gestação ou 
parto Não 73 (53,3) 27 (46,6) 0,739 0,390 

Até 
fundamental 

77 (56,2) 34 (58,6)   
Escolaridade 
mãe Médio e 

superior 
60 (43,8) 24 (41,4) 0,097 0,755 

0-60 51 (37,2) 30 (51,7)   
GAF mãe 

61-100 86 (62,8) 28 (48,3) 3,527 0,060 
A-B 46 (33,6) 15 (25,9)   

ABEP 
C-E 91 (66,4) 43 (74,1) 1,128 0,288 
Controle 48 (35,0) 15 (25,9)   
Esq 52 (38,0) 15 (25,9)   Grupo 
TAB 37 (27,0) 28 (48,3) 8,326 0,016 
Superior a 
médio superior 

11 (8,2) 5 (8,6)   

Médio e  
médio inferior 

91 (67,9) 32 (55,2)   QI 

Limítrofe-
retardo 

32 (23,9) 21 (36,2) 3,262 0,196 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI; Esq=esquizofrenia 
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Tabela 44 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas com o contato social, variável 
combinada CBCL*YSR e fatores associados 

 

 
Problemas com contato social Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 14 (11,1) 21 (30,4)   Atraso 
escolar Não 112 (88,9) 48 (69,6) 11,304 0,001 

Sim 71 (56,3) 29 (42,0)   Criança mora 
com pais 
biológicos Não 55 (43,7) 40 (58,0) 3,660 0,056 

Sim 78 (61,9) 51 (73,9)   Criança 
morou com a 
mãe em crise Não 48 (38,1) 18 (26,1) 2,871 0,090 

Sim 26 (20,6) 22 (31,9)   Criança foi 
colocada em 
risco 
sintomas mãe Não 100 (79,4) 47 (68,1) 3,040 0,081 

Sim 61 (48,4) 44 (63,8)   Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 65 (51,6) 25 (36,2) 4,230 0,040 

Sim 15 (12,5) 03 (4,8)   *Pai tem 
transtorno 
mental Não 105 (87,5) 60 (95,2) 2,789 0,095 

Sim 08 (6,7) 17 (27,0)   *Pai tem 
problemas 
com álcool 
ou drogas Não 112 (93,3) 46 (73,0) 14,458 ˂0,001 

Sim 125 (99,2) 62 (89,9)   Mãe fez pré- 
natal Não 01 (0,8) 07 (10,1) 9,910 0,003 

Sim 09 (7,1) 11 (15,9)   Uso de 
medicações 
na gestação Não 117 (92,9) 58 (84,1) 3,750 0,053 

Sim 08 (6,3) 11 (15,9)   Crises na 
gestação Não 118 (93,7) 58 (84,1) 4,66 0,031 

Sim 03 (2,4) 08 (11,6)   Violência 
física na 
gestação Não 123 (97,6) 61 (88,4) 7,110 0,018 

Sim 53 (42,1) 42 (60,9)   Intercorrência 
na gestação 
ou parto Não 73 (57,9) 27 (39,1) 6,311 0,012 

Sim 06 (4,8) 08 (11,6)   Suspeita de 
hipóxia 
neonatal Não 120 (95,2) 61 (88,4) 3,123 0,077 

Sim 62 (49,2) 47 (68,1)   Presença 
sintomas 
psicóticos 
mãe Não 64 (50,8) 22 (31,9) 6,467 0,011 

continua 
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Tabela 44 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas com o contato social, variável 
combinada CBCL*YSR e fatores associados (conclusão) 

 

 
Problemas com contato social Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Até 
fundamental 

64 (50,8) 47 (68,1)   
Escolaridade 
mãe Médio e 

superior 
62 (49,2) 22 (31,9) 5,456 0,020 

0-60 45 (35,7) 36 (52,2)   
GAF mãe 

61-100 81 (64,3) 33 (47,8) 4,974 0,026 

A-B 41 (32,5) 20 (29,0)   
ABEP 

C-E 85 (67,5) 49 (71,0) 0,262 0,609 

Controle 47 (37,3) 16 (23,2)   

Esq 46 (36,5) 21 (30,4)   Grupo 

TAB 33 (26,2) 32 (46,4) 8,678 0,013 

superior a 
médio- superior 

12 (9,7) 04 (5,9)   

médio e 
médio- inferior 

87 (70,2) 36 (52,9)   
**QI 
Classificação 

Limítrofe-
retardo 

25 (20,2) 28 (41,2) 9,818 0, 007 

6-10 46 (36,5) 20 (29,0) 1,127 0,288 Faixa etária 
criança 11-18 80 (63,5) 49 (71,0)   

Total  126 (100) 69 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI; Esq=esquizofrenia 
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Tabela 45 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas com o pensamento, variável 
combinada CBCL*YSR e fatores associados 

 

 
Problemas com pensamento Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 22 (13,8) 13 (36,1)   Atraso 
escolar Não 137 (86,2) 23 (63,9) 9,889 0,002 

Sim 101 (63,5) 28 (77,8)   Criança 
morou com a 
mãe em crise Não 58 (36,5) 08 (22,2) 2,664 0,103 

Sim 79 (49,7) 26 (72,2)   Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 80 (50,3) 10 (27,8) 5,999 0,014 

Sim 16 (10,8) 09 (25,7)   *Pai tem 
problemas 
com álcool 
ou drogas Não 132 (89,2) 26 (74,3) 5,330 0,021 

Sim 155 (97,5) 32 (88,9)   Mãe fez pré- 
natal Não 04 (2,5) 04 (11,1) 5,512 0,019 

Sim 14 (8,8) 6 (16,7)   Uso de 
medicações 
na gestação Não 145 (91,2) 30 (83,3) 1,971 0,160 

Sim 13 (8,2) 06 (16,7)   Crises na 
gestação Não 146 (91,8) 30 (83,3) 2,406 0,121 

Sim 07 (4,4) 04 (11,1)   Violência 
física na 
gestação Não 152 (95,6) 32 (88,9) 2,482 0,115 

Sim 73 (45,9) 22 (61,1)   Intercorrência 
na gestação 
ou parto Não 86 (54,1) 14 (38,9) 2,714 0,099 

Sim 17 (10,7) 01 (2,8)   Parto 
prematuro Não 142 (89,3) 35 (97,2) 2,194 0,139 

Sim 09 (5,7) 05 (13,9)   Suspeita de 
hipóxia 
neonatal Não 150 (94,3) 31 (86,1) 2,982 0,084 

Sim 86 (54,1) 23 (63,9)   Presença 
sintomas 
psicóticos 
mãe Não 73 (45,9) 13 (36,1) 1,144 0,285 

Até 
fundamental 

85 (53,5) 26 (72,2)   
Escolaridade 
mãe médio e 

superior 
74 (46,5) 10 (27,8) 4,214 0,040 

0-60 60 (37,7) 21 (58,3)   
GAF mãe 

61-100 99 (62,3) 15 (41,7) 5,128 0,024 

continua 
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Tabela 45 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas com o pensamento, variável 
combinada CBCL*YSR e fatores associados (conclusão) 

 

 
Problemas com pensamento Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

A-B 52 (32,7) 09 (25,0)   
ABEP 

C-E 107 (67,3) 27 (75,0) 0,811 0,368 

Controle 56 (35,2) 07 (19,4)   

Esq 55 (34,6) 12 (33,3)   Grupo 

TAB 48 (30,2) 17 (47,2) 4,830 0,089 

superior a 
médio superior 

14 (8,9) 02 (5,9)   

médio e 
médio- inferior 

105 (66,5) 18 (52,9)   
**QI 
Classificação 

Limítrofe-
retardo 

39 (24,7) 14 (41,2) 3,853 0, 146 

6-10 54 (34,0) 12 (33,3) 0,005 0,943 Faixa etária 
criança 11-18 105 (66,0) 24 (66,7)   

Masculino 69 (43,4) 14 (38,9)   
Sexo 

Feminino 90 (56,6) 22 (61,1) 0,244 0,621 

Total  159 (100) 36 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI; Esq=esquizofrenia 
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Tabela 46 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas com a atenção, variável combinada 
e fatores associados  

 

 
Problemas com atenção Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 19 (13,6) 16 (29,1)   Atraso 
escolar Não 121 (86,4) 39 (70,9) 6,458 0,011 

Sim 98 (70,0) 31 (56,4)   Presença de 
cuidador 
alternativo Não 42 (30,0) 24 (43,6) 3,279 0,070 

Sim 89 (63,6) 40 (72,7)   Criança teve 
contato ou 
morou com a 
mãe em crise Não 51 (36,4) 15 (27,3) 1,478 0,224 

Sim 28 (20,0) 20 (36,4)   Criança foi 
colocada em 
risco 
sintomas mãe Não 122 (80,0) 35 (63,6) 5,69 0,017 

Sim 68 (48,6) 37 (67,3)   Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 72 (51,4) 18 (32,7) 5,557 0,018 

Sim 12 (9,2) 13 (24,5)   *Pai tem 
problemas 
com álcool 
ou drogas Não 118 (90,8) 40 (75,5) 7,470 0,006 

Sim 139 (99,3) 48 (87,3)   Mãe fez pré- 
natal Não 01 (0,7) 07 (12,7) 14,484 ˂0,001 

Sim 12 (8,6) 08 (14,5)   Uso de 
medicações 
na gestação Não 128 (91,4) 47 (85,5) 1,531 0,216 

Sim 09 (6,4) 01 (1,8)   Internação na 
gestação Não 131 (93,6) 54 (98,2) 1,725 0,189 

Sim 05 (3,6) 06 (10,9)   Violência 
física na 
gestação Não 135 (96,4) 49 (89,1) 3,994 0,046 

Sim 61 (43,6) 34 (61,8)   Intercorrência 
na gestação 
ou parto Não 79 (56,4) 21 (38,2) 5,262 0,022 

Sim 11 (7,9) 07 (12,7)   Parto 
prematuro Não 129 (92,1) 48 (87,3) 1,118 0,290 

Sim 06 (4,3) 08 (14,5)   Suspeita de 
hipóxia 
neonatal Não 134 (95,7) 47 (85,5) 6,237 0,013 

Sim 12 (8,6) 08 (14,5)   Uso de 
medicação 
gestação Não 128 (91,4) 47 (85,5) 1,531 0,216 

continua 
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Tabela 46 -  Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de problemas com a atenção, variável combinada 
e fatores associados (conclusão)  

 

 
Problemas com atenção Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 44 (31,4) 23 (41,8)   
Aborto 

Não 96 (68,6) 32 (58,2) 1,890 0,169 

Sim 75 (53,6) 34 (61,8)   Presença 
sintomas 
psicóticos 
mãe Não 65 (46,4) 21 (38,2) 1,089 0,297 

Até 
fundamental 

77 (55,0) 34 (61,8)   
Escolaridade 
mãe médio e 

superior 
63 (45,0) 21 (38,2) 0,749 0,387 

22-35 30 (21,4) 17 (30,9)   Faixa etária 
mãe 36-56 110 (78,6) 38 (69,1) 1,940 0,164 

0-60 53 (37,9) 28 (50,9)   
GAF mãe 

61-100 87 (62,1) 27 (49,1) 2,770 0,096 

A-B 46 (32,9) 15 (27,3)   
ABEP 

C-E 94 (67,1) 40 (72,7) 0,573 0,449 

Controle  50 (35,7) 13 (23,6)   

Esq 53 (37,9) 14 (25,5)   Grupo 

TAB 37 (26,4) 28 (50,9) 10,650 0,005 

superior a 
médio superior 

10 (7,2) 06 (11,1)   

médio e 
médio- inferior 

96 (69,6) 27 (50,0)   
**QI 
Classificação 

Limítrofe-
retardo 

32 (23,2) 21 (38,9) 6,481 0, 039 

6-10 48 (34,3) 18 (32,7) 0,043 0,836 Faixa etária 
criança 11-18 92 (65,7) 37 (67,3)   

Masculino 62 (44,3) 21 (38,2)   
Sexo 

Feminino 78 (55,7) 34 (61,8) 0,602 0,438 

Total  140 (100) 55 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI; Esq=esquizofrenia 



Anexos  
  
 

257

Tabela 47 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de violação de regras variável combinada e 
fatores associados 

 

 
Violação de regras Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 109 (64,1) 20 (80,0)   Criança teve 
contato ou 
morou com a 
mãe em crise Não 61 (35,9) 05 (20,0) 2,455 0,117 

Sim 88 (51,8) 17 (68,0)   Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 82 (48,2) 08 (32,0) 2,312 0,128 

Sim 17 (10,6) 08 (34,8)   *Pai tem 
problemas 
com álcool 
ou drogas Não 143 (89,4) 15 (65,2) 9,950 0,002 

Sim 07 (4,1) 04 (16,0)   Violência 
física na 
gestação Não 163 (95,9) 21 (84,0) 5,781 0,016 

Sim 78 (45,9) 17 (68,0)   Intercorrência 
na gestação 
ou parto Não 92 (54,1) 08 (32,0) 4,268 0,039 

Sim 08 (4,7) 03 (12,0)   Criança 
demorou para 
nascer Não 162 (95,3) 22 (88,0) 2,179 0,140 

Até 
fundamental 

95 (55,9) 16 (64,0)   
Escolaridade 
mãe Médio e 

superior 
75 (44,1) 09 (36,0) 0, 586 0,444 

0-60 71 (41,8) 10 (40,0)   
GAF mãe 

61-100 99 (58,2) 15 (60,0) 0,028 0,867 
A-B 50 (29,4) 11 (44,0)   

ABEP 
C-E 120 (70,6) 14 (56,0) 2,158 0,142 
Controle 58 (34,1) 05 (20,0)   
Esq 62 (36,5) 05 (20,0)   Grupo 
TAB 50 (29,4) 15 (60,0) 9,183 0,010 
superior a 
médio- superior 

12 (7,1) 04 (16,7)   

médio e 
médio- inferior 

110 (65,5) 13 (54,2)   
**QI 
Classificação 

Limítrofe-
retardo 

46 (27,4) 07 (29,2) 2,729 
0, 

255 
6-10 57 (33,5) 09 (36,0) 0, 059 0,807 Faixa etária 

criança 11-18 113 (66,5) 16 (64,0)   
Masculino 72 (42,4) 11 (44,0)   

Sexo 
Feminino 98 (57,6) 14 (56,0) 0,024 0,876 

Total  170 (100) 25 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental no pai; **Missing 
QI; Esq=esquizofrenia 
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Tabela 48 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de comportamento agressivo variável combinada 
e fatores associados 

 

 
Agressividade Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

Sim 79 (61,7) 50 (74,6)   Criança morou 
com a mãe em 
crise Não 49 (38,3) 17 (25,4) 3,273 0,070 

Sim 26 (20,3) 22 (32,8)   Criança foi 
colocada em 
risco sintomas 
mãe Não 102 (79,7) 45 (67,2) 3,717 0,054 

Sim 61 (47,7) 44 (65,7)   Sintomas 
maternos nos 
últimos 12 
meses Não 67 (52,3) 23 (34,3) 5,743 0,017 

Sim 11 (9,2) 14 (22,2)   *Pai tem 
problemas com 
álcool ou 
drogas Não 109 (90,8) 49 (77,8) 5,970 0,015 

Sim 10 (7,8) 10 (14,9)   Uso de 
medicações na 
gestação Não 118 (92,2) 57 (85,1) 2,417 0,120 

Sim 26 (20,3) 08 (11,9)   Outras doenças 
na gestação Não 102 (79,7) 59 (88,1) 2,141 0,143 

Sim 05 (3,9) 06 (9,0)   Violência física 
na gestação Não 123 (96,1) 61 (91,0) 2,106 0,147 

Sim 58 (45,3) 37 (55,2)   Intercorrência 
na gestação ou 
parto Não 70 (54,7) 30 (44,8) 1,729 0,189 

Sim 100 (78,1) 60 (89,6)   Mãe 
amamentou Não 28 (21,9) 07 (10,4) 3,900 0,048 

Sim 39 (30,5) 28 (41,8)   
Aborto 

Não 89 (69,5) 39 (58,2) 2,500 0,114 

Trabalha 
fora 

52 (40,6) 21 (31,3)   
Ocupação mãe 

Não trabalha 
fora 

76 (59,4) 46 (68,7) 1,618 0,203 

Até 
fundamental 

70 (54,7) 41 (61,2)   
Escolaridade 
mãe médio e 

superior 
58 (45,3) 26 (38,8) 0,759 0,384 

0-60 47 (36,7) 21 (58,3)   
GAF mãe 

61-100 81 (63,3) 33 (49,3) 3,564 0,059 

continua 
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Tabela 48 - Número e porcentagem de crianças e adolescentes, filhos 
de mulheres com esquizofrenia, TAB e controles, segundo 
presença de comportamento agressivo variável combinada 
e fatores associados (conclusão) 

 

 
Agressividade Combinada 

CBCL*YSR 
  

 Ausente Presente   
Variável 

 N (%) N (%) x2 p 

A-B 40 (31,3) 21 (31,3)   
ABEP 

C-E 88 (68,8) 46 (68,7) 0,000 0,989 

Controle 46 (35,9) 17 (25,4)   

Esq 46 (35,9) 21 (31,3)   Grupo 

TAB 36 (28,1) 29 (43,3) 4,821 0,090 

superior a 
médio 
superior 

12 (9,4) 04 (6,3)   

médio e 
médio 
inferior 

84 (65,6) 39 (60,9)   
**QI 
Classificação 

Limítrofe-
retardo 

32 (25,0) 21 (32,8) 1,590 
0, 

452 

6-10 40 (31,3) 26 (38,8) 1,121 0,290 Faixa etária 
criança 11-18 88 (68,8) 41 (61,2)   

Masculino 57 (44,5) 26 (38,8)   
Sexo 

Feminino 71 (55,5) 41 (61,2) 0,590 0,443 

Total  128 (100) 67 (100) 195 (100) 

Teste Qui-quadrado de Pearson; *Missing presença de transtorno mental na família; 
**Missing QI; Esq=esquizofrenia 
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Anexo B 

Escalas de avaliação de dados sociodemográficos, história familiar, 
história de gestação e parto 
 

 

Data: 

Familia: ___   ____    ____        Mãe:                                               Criança: 

Nome entrevistado:  

(parentesco com criança)                                                        

Nome entrevistador: 

 

Entrevista dados sócio-demográficos e história da mãe. 

 

 

1-Nome da criança/adolescente: 

 

2-Idade da criança/adolescente: 

 

3-Série Escolar: 

 

4-Ocupação: 

 

 

Dados da Mãe: 

5-Nome da Mãe: 

 

6-Idade da Mãe: 

 

7-Escolaridade da mãe:  Analfabeto (  ) 

fundamental I completo (  )    fundamental Iincompleto (  ) 

fundamental II completo (  )   fundamental II incompleto (  )   

Médio completo (  )          médio incompleto (  ) 

Superior completo (  )         superior incompleto (  ) 

 

8-Ocupação  atual (se for aposentada ou estiver de licença médica- caixa colocar aqui): 
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9-Profissão: 

 

10- Estado civil:    

1- mora com o pai da criança e é casada no papel(  ) Há quanto tempo? 

2- mora com o pai da criança e não é casada no papel(  )  Há quanto tempo? 

3- mora com outro companheiro e é casada no papel (  )  Há quanto tempo? 

4- mora com outro companheiro (não pai da criança), não é casada no papel(  ) 
Há quanto tempo? 

5- solteira (  ) 

6- viúva (  ) 

7- separada (  ) Há quanto tempo?///     

 

11- Religião: 

 

12- número de gestações: 

 

13-número de filhos: 

 

14-número de abortos: 

 

15- Planejou as gestações? 

Sim (  )    não (  ) 

 

16- Fez uso de algum método anticoncepcional? Em que época? 

Sim ( )   não ( )  Falar para as pacientes que métodos existem (lista abaixo) 

 

Se sim: especificar qual método em que época e quem orientou: 

 

Anticoncepcional oral (  ) época:                               Quem orientou? 

DIU ( )  época:     Quem orientou? 

Anticoncepcional injetável (  ) época:    Quem orientou? 

Preservativo masculino ( ) época:    Quem orientou? 

Preservativo Feminino (  ) época:   Quem orientou? 

Diafragma (  )  época:        Quem orientou?      

Tabelinha ( )   época:                              Quem orientou?  

Método cirúrgico- laqueadura (  )  época:    Quem orientou?  

Vasectomia                                (  )   época:    Quem orientou? 
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17- Atualmente faz uso de algum método anticoncepcional? 

Sim (  )   não (   ) 

 

Se sim especificar o método( usar lista acima): 

 

Se sim, quem a está orientando? 

 

18- Ordem do nascimento dos filhos (colocar nome e data do nascimento): 

 

 

 

 

 

 

Dados do pai: 

 

19-Nome do pai: 

 

20-Idade: 

 

20-Escolaridade:  Analfabeto (  ) 

 fundamental I completo (  )        fundamental I incompleto (  ) 

 fundamental II completo (  )       fundamental II incompleto (  ) 

 médio completo (  )                médio incompleto (  ) 

 superior completo (  )              superior incompleto (  ) 

 

15-Ocupação: 

 

16-Profissão: 

 

17-Estado civil:  

1- mora com a mãe da criança e é casado no papel (  ) Há quanto tempo? 

2- mora com a mãe da criança e não é casado no papel (  )  Há quanto tempo? 

3- mora com outra companheira e é casado no papel (  )  Há quanto tempo? 

4- mora com outra companheira (não mãe da criança), não é casada no papel (  )  
Há quanto tempo? 

5- solteiro (  ) 

6- viúvo (  ) 

7- separado (  ) Há quanto tempo? 
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Dados do entrevistado 

 

18- Nome do entrevistado ( se não for o pai) 

 

19- Idade do entrevistado: 

 

20- Grau de parentesco com a criança: 

 

21- Escolaridade:  Analfabeto (  ) 

 fundamental I completo (  )  fundamental I incompleto (  ) 

 fundamental II completo (  )  fundamental II incompleto (  ) 

 médio completo (  )   médio incompleto (  ) 

 superior completo (  )   superior incompleto (  ) 

 

22- Ocupação: 

 

23- Profissão: 

 

24- Com quem mora a criança? Listar todas as pessoas que moram na casa com a criança 
e grau de parentesco com a criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- Há quanto tempo? 

 

26- Se não mora com a mãe:  

 

A- Já morou Algum período com a mãe? 

 

B- Quanto durou esse período e em que época (data)? 

 

C- Morava outro adulto responsável na casa?      Quem era? 

 

D- Descrever grau de contato com a mãe: 
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(      ) Todos os dias? 

(      ) 1 vez por semana? 

(      ) Mais de 1 vez por semana? 

(      ) Todos os finais de semana? 

(      ) Outros: 

 

Descrição mais detalhada do contato, se possível (Descrever em cada encontro quanto 
tempo ficam juntos e se permanecem com outras pessoas, se a mãe conseguia cuidar da 
criança nos primeiros anos de vida, se brincava com ela e há quanto tempo tem esse grau 
de contato): 

 

 

 

 

 

 

E- Idade da criança quando ocorreu a separação da mãe e criança: 

 

 

27 - Se mora com a mãe: Existe algum outro adulto que auxilia no cuidado da criança? 

 

A- Grau de parentesco do adulto com a Criança/ adolescente: 

 

 

B- Descrever o contato da criança com a mãe (mesmo morando na mesma casa)- 
veja questão anterior: 

 

 

 

28- Durante o período que a criança morou com a mãe, a mãe teve crises? Quantas vezes? 
Colocar a idade que a criança tinha em cada crise. 

 

 

 

29- A criança teve contato com a mãe em momentos de crise, mesmo não morando na 
mesma casa? Colocar a idade da criança em cada crise. 
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30- Em algum momento durante o contato da mãe com a criança, a criança foi colocada em 
situação de risco pela presença de sintomas da mãe? Descrever a situação. 

 

 

 

31- Condições de moradia da criança:  

   

A- número de cômodos na casa (sem contar banheiros): 

  

B -Quem divide o quarto com a criança? 

 

C- Há água encanada?    Sim (  )    Não(   ) 

 

D- Há esgoto?                  Sim (  )    Não (    ) 

 

E- número de banheiros : 

 

F- tipo de banheiros: somente fora da casa (  ) 

 

dentro de casa compartilhado com outros domicílios (  ) 

 

somente dentro de casa e privativo (  ) 

 

G- A casa onde a criança mora é: 

própria (  ) 

alugada (  ) 

ocupação ou não paga nada (  ) 

terreno da família (não paga nada) (  ) 

outros (  )________________________________ 
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32- Renda Familiar: 

 

A- Na casa onde a criança mora, quem está trabalhando atualmente? Colocar o 
nome, grau de parentesco com a criança e quantos salários mínimos ganha, tempo 
no emprego, se é registrado..                                     

          

Nome parentesco 
N salários 
mínimos 

Tempo no 
emprego 

registrado 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Renda familiar total por mês: 

1 a 2 sal min (  )        3 a 5 sal min (  )       6 a 10 sal min (  )     mais de 10 sal min (  ) 

 

 

Telefones e endereços de contato, caso seja necessário novo contato (anotar pelo menos 
duas referencias): 
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Data: 

Nome entrevistado:                                                       Nome entrevistador: 

Família:____    ____   ____      Mãe:                                         Criança: 

 

 

 

História da doença da mãe: 

 

1- Quando iniciaram os sintomas da mãe? 

 

2- A criança tinha quantos anos? 

 

3- Quais os sintomas que chamavam a atenção? (descrever) 

 

 

 

4- Após os primeiros sintomas se recuperou? 

Totalmente (      )   parcialmente (      )   não recuperou (       ) 

 

5- Apresentou algum dos sintomas nos últimos 12 meses? (descrever) 

Sim (  )   não (   ) 

 

 

 

6- Apresentou algum dos sintomas nos últimos 6 meses? (descrever) 

Sim (   )       não(   ) 

 

 

 

7- Descrever quais medicações já tomou, por quanto tempo e se apresentou melhora. 
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8-Número de internações da mãe, data e duração dessas internações. 

Data Motivo Duração 
(dias) 

Idade  
criança 

  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

      

 

 

9- Pai tem história de possuir transtorno mental (inclusive problemas com álcool ou drogas)? 
Qual? Descrever. 

 

 

 

10-Antecedentes familiares da mãe e da criança (alguém na família com transtorno 
psiquiátrico?( Descrever o quadro). Incluir , avós paternos e maternos, irmãos, tios, primos). 

 

 

 

11- Medicação que a mãe está usando. 

 

 

 

História da gestação e parto da criança: 

 

A- Mãe fez pré-natal? 

 

 

B- Descrever intercorrências durante a gestação( inclusive uso de medicamentos, 
crises e internações psiquiátricas, acidentes, violência física, outras doenças 
durante gestação como diabetes e hipertensão). 
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C- Criança teve alguma intercorrência durante o parto ( demorou para nascer-
nascimento pós-data, parto prematuro, hipóxia neonatal, icterícia, teve que 
permanecer internada após alta da mãe). 

 

 

 

D- Tipo de parto: 

Normal (   ) 

Cesárea (  ) 

Fórceps (   ) 

E- A mãe amamentou a criança? 

Sim (   )      não(  ) 

Se sim, por quanto tempo? 

Se sim, tomava medicação nesse período?   Qual medicação e dose? 

 

 

 

F- A criança tem história de infecção viral após o nascimento, na primeira infância (até 
4 anos)? 

Sim (  )       não (  ) 

 

Se sim: Assinalar as abaixo: 

Sarampo (  )   idade: 

Caxumba(  )   idade: 

Varicela  (  )   idade: 

Rubéola  (   )   idade: 

Meningite (   )  idade: 

Outras      (   )   idade: 

 

ANOTAR SE TEVE MENINGITE POR AGENTE NÃO VIRAL AQUI: 

Sim (   )      não (    ) 

 

ANOTAR SE TEVE MENINGITE, MAS NÃO CONHECE A INFORMAÇÃO SOBRE 
O AGENTE ETIOLÓGICO AQUI: 

Sim (   )         não (   ) 

 

 


