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INTRODUÇÃO
- Alterações do comportamento
são comuns na infância e cada vez
mais prevalentes em todo o mundo.
- Conhecer os fatores associados ao
surgimento destas alterações pode
ajudar as equipes de saúde a
promover o desenvolvimento
infantil e embasar políticas públicas
de prevenção.

OBJETIVO
Analisar a associação de fatores
individuais e familiares com
alterações comportamentais em
crianças pré-escolares de elevado
risco social.

RESULTADOS
•
•

Idade das crianças: 4-5 anos
73% nasceram prematuras

Modelo inicial da análise multivariada
- Grupo
(controle/intervenção)
- Sexo da criança

- Senso de autoeficácia materna
- Necessidade de ajuda
para lidar com a
criança

-Situação conjugal da
mãe
- Condição
socioeconomica

- Recebimento de
auxilio emergencial
devido a pandemia
COVID-19

Conflitos Conjugais
(p=0,04)
Sintomas depressivos
maternos
(p=0,001)

Modelo
final

MÉTODOS
Estudo de coorte retrospectiva
Amostra:
• 86 mães de crianças nascidas entre 2015-2016
que participaram de programa de promoção
do desenvolvimento infantil no primeiro ano
de vida de seus filhos
• Grupo intervenção = 30 mães

Depressão materna (PHQ-9)
Comportamento infantil (SWYC)
Dados Socioeconômicos/demográficos
Regressão linear múltipla: associação entre a
alterações de comportamento e as variáveis
explicativas (p<0,05)

Risco de
problemas de
comportamento na
criança

CONCLUSÕES
- A saúde mental da mãe e a qualidade
do ambiente familiar afetaram o
comportamento da criança,
independentemente de outras
variáveis, inclusive a participação no
programa de intervenção.
- Ressalta-se a importância de valorizar
estes aspectos no acompanhamento do
desenvolvimento infantil.
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