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RESUMO 
 
POTON, Wanêssa Lacerda. Aleitamento materno, problemas de comportamento 
e consumo de substâncias: Coorte de Nascimentos de 1993 de Pelotas-RS. 2017. 
211 f. Tese (Doutorado em Epidemiologia) - Programa de Pós-Graduação em 
Epidemiologia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, 
2017.  
 
Problemas de comportamento ocorridos na infância e/ou adolescência são 
multifatoriais e sofrem influências ambientais, biológicas e sociais. Diversos estudos 
vêm investigando fatores relacionados aos problemas de comportamento, no 
entanto pouco se sabe sobre o efeito de acontecimentos mais precoces, como o 
aleitamento materno. A amamentação atua na prevenção de diversas doenças e, 
recentemente, pesquisadores vêm investigando seus efeitos sobre o comportamento 
de crianças e adolescentes, porém sua relação ainda não está clara, sobretudo na 
adolescência. Essa tese teve como objetivo avaliar a associação entre tempo de 
amamentação e problemas de comportamento na infância e adolescência e se estes 
problemas no início da adolescência predizem o uso de bebidas alcoólicas, tabaco e 
drogas ilícitas aos 15 anos. A tese é composta por três artigos. O primeiro buscou as 
evidências disponíveis sobre a associação entre aleitamento materno e problemas 
de comportamento na infância e adolescência usando uma revisão sistemática. Para 
isso, foi feita busca sistemática de artigos publicados nas bases científicas PubMed, 
Lilacs e PsycINFO até dezembro de 2016. Os resultados indicam que crianças 
amamentadas por pelo menos três a quatro meses apresentam menos problemas 
de comportamento total e problemas de conduta na infância, no entanto, a 
associação não está clara na adolescência, sendo necessários mais estudos. O 
segundo artigo avaliou a associação entre tempo de amamentação e problemas de 
comportamento externalizantes em 630 crianças aos 4 anos, 1.227 adolescentes 
aos 11 anos e 1.199 aos 15 anos, da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993. 
Os resultados sugerem que a amamentação por pelo menos seis meses é fator de 
proteção para hiperatividade aos 11 anos, não sendo observada associação com 
problemas externalizantes na infância e aos 15 anos. O terceiro artigo investigou se 
os problemas de comportamento externalizantes, internalizantes e ambos os 
problemas concomitantemente no início da adolescência (11 anos) prediziam o uso 
de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas aos 15 anos. Este estudo incluiu 
dados de mais de 3.500 participantes da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 
1993. Os resultados demonstram que adolescentes com problemas de 
comportamento externalizantes apresentam maior risco para consumo abusivo de 
álcool, experimentação e uso recente de tabaco e aqueles com problemas 
internalizantes apresentam maior risco para experimentação e uso recente de 
tabaco. A presença de ambos os problemas, embora esteja associada a maior risco 
para experimentação e uso recente de tabaco, esteve inversamente associada a 
experimentação de álcool.  
 
Palavras-chave: aleitamento materno; leite humano; lactação; comportamento; 
transtornos mentais; saúde mental; transtornos do comportamento social; transtorno 
da conduta; comportamento infantil; transtornos do comportamento infantil; 
comportamento do adolescente; alcoolismo; hábito de fumar; drogas ilícitas; criança; 
adolescente. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
POTON, Wanêssa Lacerda. Breastfeeding, behavior problems and substance 
use: 1993 Pelotas (Brazil-RS) Birth Cohort Study. 2017. 211f. Thesis (Doctorate 
in Epidemiology) - Post-Graduate Program in Epidemiology. Federal University of 
Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil, 2017.  
 
Behavior disorders occurring in childhood and/or adolescence are multifactorial and 
have environmental, biological and social influences. Several studies have been 
investigated the factors associated to behavioral disorders, however little is known 
about the effect of early factors, such as breastfeeding. It is widely known that 
breastfeeding prevents various diseases, and researchers have investigated its 
effects on behavior in children and adolescents, but this relationship is not yet clear, 
especially in adolescence. This thesis aimed to assess the association between 
breastfeeding duration and externalizing behavior disorders in childhood and 
adolescence, and whether this behavior disorders in early adolescence predict the 
use of alcoholic beverages, tobacco and illicit drugs at 15 years. This thesis is 
comprises of three articles. The first article summarized the available evidence on the 
association between breastfeeding and behavior disorders in childhood and 
adolescence using a systematic review. For that, a systematic search of articles 
published in the PubMed, Lilacs and PsycINFO until December 2016 was carried out. 
The results showed that children who were breastfed for at least three to four months 
had less total and conduct behavior disorders in childhood, however the evidence is 
not clear in adolescence, and further studies are necessary. The second article 
assessed the association between breastfeeding duration and externalizing behavior 
disorders in 630 children aged 4, 1,227 adolescents at 11 years old, and 1,199 at 15 
years old from the 1993 Pelotas Birth Cohort. The results suggested that 
breastfeeding for at least six months is a protective factor for hyperactivity at 11 
years old, but no association was observed for any externalizing disorder in 
childhood and at 15 years old. The third article investigated whether externalizing, 
internalizing and both behavior concomitantly in early adolescence (11 years old) 
predicted the use of alcoholic beverages, tobacco, and illicit drugs at 15 years old. 
This study included data from more than 3,500 participants of the 1993 Pelotas Birth 
Cohort. The results demonstrated that adolescents with externalizing behavior 
disorders were more risk of abusive consumption of alcoholic beverages, 
experiencing and to use tobacco in the last 30 days, and those with internalizing 
disorders were at greater risk for experimentation and recent use of tobacco. The 
presence of both disorders, although associated with a higher risk for 
experimentation and recent use of tobacco, were inversely associated with alcohol 
experimentation. 
 

Keywords: breast feeding; milk, human; lactation; behavior; mental disorders; 

mental health; social behavior disorders; conduct disorder; child behavior; child 

behavior disorders; adolescent behavior; alcoholism; smoking; street drugs; child; 

adolescent. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A presente tese é requisito para conclusão do curso de Doutorado 

Interinstitucional em Epidemiologia, parceria da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel) e a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), de Wanêssa Lacerda 

Poton sob orientação da Profa. Dra. Helen Gonçalves, do Programa de Pós-

Graduação em Epidemiologia da UFPel, e coorientação da Profa. Dra. Elizabete 

Araújo Regina Oliveira, do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da 

UFES e Dra. Ana Luiza Gonçalves Soares, pesquisadora associada da Universidade 

de Bristol, Reino Unido.  

Este volume é composto por cinco seções: (i) projeto de pesquisa, que foi 

defendido em 08/12/2014; (ii) modificações realizadas no projeto após o exame de 

qualificação; (iii) relatório do trabalho de campo, realizado entre março a junho de 

2014 e de 2015; (iv) três artigos produzidos durante o doutorado; (v) matéria para a 

imprensa com a síntese dos principais achados do estudo.  

Os artigos que serão apresentados para a banca estão descritos a seguir:  

 Artigo 1 – “Breastfeeding and behavior disorders among children and 

adolescents: a systematic review.” Este estudo teve como objetivo avaliar, mediante 

revisão sistemática da literatura, as evidências disponíveis acerca da associação 

entre o aleitamento materno e os problemas de comportamento na infância e 

adolescência. Este artigo está aceito para publicação na Revista de Saúde Pública.  

 Artigo 2 – “Amamentação e problemas de comportamento externalizantes na 

infância e adolescência em uma Coorte de Nascimentos.” Esse estudo teve por 

objetivo avaliar a associação entre tempo de amamentação e problemas de 

comportamento externalizantes na infância e adolescência. Este artigo está aceito 

para publicação na Revista Panamericana de Salud Pública.  

 Artigo 3 – “Problemas de comportamento internalizantes e externalizantes e 

uso de substâncias na adolescência.” Esse estudo teve por objetivo investigar se os 

problemas de comportamento externalizantes e internalizantes aos 11 anos 

predizem o uso de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas aos 15 anos. Este 

artigo está formatado nas normas científicas para ser submetido aos Cadernos de 

Saúde Pública. 
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Resumo 

 

 

 Diversos estudos têm investigado fatores individuais, ambientais, biológicos e 

sociais que estão relacionados a problemas de comportamento ocorridos na infância 

e/ou adolescência, avaliados em um único momento ou em distintas idades. Apesar 

da relevância dessas investigações, a maior parte dos estudos avaliam essas 

associações somente em crianças ou somente em adolescentes. Ainda se sabe 

muito pouco sobre os efeitos dos acontecimentos mais precoces sobre os 

comportamentos desenvolvidos em anos posteriores. Um deles é a amamentação, 

que atua na prevenção de várias doenças e que, recentemente, pesquisadores têm 

avaliado seus efeitos sobre o comportamento de crianças e adolescentes. Além dos 

determinantes precoces, os mais tardios também têm sido estudados, investigando 

sua relação com os problemas de comportamento, como o consumo de álcool na 

adolescência e seus efeitos na saúde mental ao longo dela. A Coorte de 

Nascimentos de 1993, em Pelotas (RS), vem acompanhando a saúde dos seus 

participantes periodicamente e, em algumas idades, com instrumentos capazes de 

avaliar alguns comportamentos, tais como os internalizantes e externalizantes, bem 

como o aleitamento materno e o consumo de álcool na adolescência. O presente 

projeto objetiva estudar as relações entre amamentação e problemas de 

comportamento (internalizante e externalizante) aos quatro, 11 e 15 anos e, ainda, a 

relação entre os problemas de comportamento aos 11 e 15 anos e o consumo de 

álcool aos 15 anos. Serão realizados três artigos: uma revisão sistemática e dois 

estudos analíticos. 
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1 Introdução 

 

Os transtornos mentais e comportamentais são sofrimentos ou distúrbios de 

ordem psicológica, mental ou cognitiva, que comprometem o bem-estar psíquico do 

indivíduo, podendo afetar as suas capacidades e escolhas e alterar o seu 

desempenho em distintos níveis (individual, familiar e social) (APA, 2002; OMS, 

2013).  O custo social dos transtornos mentais é bastante significativo (WHO, 2010), 

pois são responsáveis por 13% da carga total de doenças no mundo e por 31% de 

todos os anos vividos com incapacidades (OMS, 2013). Cerca de 10% a 20% das 

crianças e adolescentes no mundo apresenta algum tipo de transtorno mental 

(WHO, 2003), cuja primeira manifestação ocorre, em geral, na adolescência 

(BELFER, 2008).  

Na infância e adolescência, os transtornos mentais mais prevalentes são os 

do comportamento, sendo eles os transtornos da conduta, os déficits de atenção e o 

comportamento disruptivo (OMS, 2001; WHO, 2010). Outros problemas de 

comportamento, comumente observados nessas fases, são os externalizantes e 

internalizantes. Os externalizantes estão relacionados à impulsividade, agitação, 

provocações e agressão física ou verbal (ACHENBACH; EDELBROCK, 1979), 

enquanto que os internalizantes são observados quando há preocupação em 

excesso, retraimento, tristeza, timidez, insegurança e medos (ACHENBACH; 

EDELBROCK, 1979). No Brasil, os estudos de base populacional vêm 

demonstrando grande heterogeneidade na prevalência dos problemas de 

comportamento quando avaliados em crianças e adolescentes, variando entre 

12,5% a 47,4%. As diferenças etárias, forma de seleção das amostras, 

delineamentos e variação de instrumentos utilizados (diagnósticos e screening) 

explicam grande parte dessa variação (Tabela 1). 

Compreender os fatores associados ao desenvolvimento dos transtornos do 

comportamento tem estimulado investigações sobre a saúde mental de crianças e 

adolescentes nas últimas décadas. Esses comportamentos, consequentes de uma 

complexidade de relações e interações (WHO, 2010), contemplam eventos 

biológicos, psicológicos e sociais, ocorridos antes do nascimento ou ao longo da 

vida da criança e do adolescente (SÁ et al., 2010). Entre outros, há os fatores: 

socioeconômicos e demográficos (ex.: baixa renda familiar, baixa escolaridade 

materna, sexo masculino), ambientais (ex: violência doméstica) e culturais (ex.: 
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características da sociedade) (HALPERN; FIGUEIRAS, 2004). Todavia, muitas das 

relações apontadas na literatura nacional e internacional precisam ser melhor 

avaliadas em países como o Brasil, visto que a maioria dos estudos foi desenvolvida 

com população de países com melhores condições socioeconômicas e de saúde. 

Apesar dos diversos conhecimentos disponíveis, compreender os mecanismos de 

proteção dos problemas de saúde mental ainda é um grande desafio.  

 

Tabela 1. Prevalência de crianças e adolescentes com teste positivo para transtorno 
de comportamento em cidades/estados, Brasil. 

Cidade/Estado Idade 

(anos) 

Instrumento* Prevalência 

(%) 

Pelotas, RS  (CRUZEIRO et al., 2008) 11-15 MINI 29,2 

Barretos, SP (PAULA et al., 2008) 11-15 SDQ 12,5 

Embu, SP (BORDIN et al., 2009) 6-17 CBCL 17,7 

Ribeirão Preto, SP (SILVA, et al. 2011)  9-11 SDQ 38,4 

São Luís, MA (SILVA, et al. 2011) 7-9 SDQ 47,4 

São Gonçalo, SP (LYRA et al., 2009) 7-11 ou + TRF 12,6 

Taubaté, SP (VITOLO et al., 2005) 7-11 SDQ 23,6 

Pelotas, RS (ANSELMI et al., 2004) 4 CBCL 31,8 

* Instrumentos utilizados para rastreamento de transtorno de comportamento: SDQ - 
Strengths and Difficulties Questionnaire, CBCL - Child Behavior Checklist, MINI - 
Mini International Neuropsychiatric Interview, TRF - Teacher Report Form. 

 

A identificação de fatores de proteção precoces para os problemas de 

comportamento em crianças e adolescentes é um tema de interesse em saúde 

pública e poderá fornecer informações relevantes à área. Alguns pesquisadores 

apontam que, entre esses fatores, encontra-se o aleitamento materno como um dos 

determinantes mais precoces ao qual a criança está exposta. Evidências mostram 

que a amamentação promove o bom desenvolvimento infantil na sua dimensão 

física, neurológica e psicológica (ANDERSON et al., 1999; ELGEN et al., 2003; 

DANIELS; ADAIR, 2005; ODDY et al., 2010; SHELTON et al., 2011; CRAWFORD, 

1993; BIRCH et al., 2007; SINN et al., 2010). Apesar dos estudos epidemiológicos 

apontarem um efeito protetor do aleitamento materno no comportamento da criança 

e do adolescente (Robinson et al., 2008; Oddy et al., 2010; Cable et al., 2012; Liu et 

al., 2014), essa relação precisa ser melhor investigada, principalmente nas 
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populações de países de baixa e média renda. Neste sentido, o mesmo ocorre nos 

estudos que avaliam a relação desses comportamentos com o consumo de álcool na 

adolescência. Pesquisadores têm demonstrando que os problemas de 

comportamento desenvolvidos na infância e na adolescência podem levar ao maior 

consumo de álcool na adolescência (Loeber et al., 2010; Burk et al., 2011; Green et 

al., 2012; Cerda et al., 2013).  

Este projeto se concentrará em dois temas de investigação: (1) amamentação 

e problemas de comportamento na infância e adolescência e (2) relação entre 

problemas de comportamento e o consumo de álcool durante a adolescência.  

 

 

2 Revisão de Literatura  

 

2.1 Aleitamento materno e transtornos do comportamento 

 

 A busca pela identificação de fatores determinantes, sejam eles de proteção 

ou de risco, para o comportamento de crianças e adolescentes vêm sendo objeto de 

vários estudos epidemiológicos. Dentre esses fatores, o aleitamento materno é um 

dos mais precoces ao qual a criança está exposta. Um dos mecanismos que explica 

essa ação do leite materno sobre o comportamento está na sua composição, por ser 

rico em ácidos graxos de cadeia longa, que atuam na formação das células 

cerebrais e no desenvolvimento neurológico da criança (CRAWFORD, 1993; BIRCH 

et al., 2007; SINN et al., 2010). Outro é o hormônio leptina, presente no leite 

materno, que reduz o estresse na criança por meio de sua ação sobre o organismo, 

diminuindo a vulnerabilidade aos transtornos de ansiedade e depressão (GOODYER 

et al., 2001; MONTGOMERY et al., 2006). Além desses, a afetividade, estimulada 

pela interação mãe-filho ocorrida durante a amamentação, faz com que o recém-

nascido experimente sensações semelhantes ao período intrauterino (som das 

batidas do coração da mãe, calor, saciação da fome etc.) (MOORE et al., 2007; 

PAHO, 2012), deixando-o mais calmo e fortalecendo os laços entre mãe-filho 

(BORTOLETTI et al., 2008; WINNICOTT, 1990; WINNICOTT, 1996).  

Com o objetivo de identificar os artigos científicos publicados que analisaram 

especificamente a relação entre amamentação e problemas de comportamento até o 

final da adolescência (19 anos), foi realizada uma revisão da literatura na base de 
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dados PubMed. Os descritores empregados correspondem aos termos indexados no 

Medical Subject Headings (MeSH). O descritor utilizado para aleitamento materno 

foi: “breast feeding”. Para saúde mental e comportamento foram utilizados os 

seguintes descritores: “mental health”, “behavior”, “social behavior”, “social behavior 

disorders”, “conduct disorder”. Adicionalmente, foram usados os termos: “SDQ”, 

“Strengths and difficulties questionnaire”, "CBCL", "child behavior checklist", 

“childhood”, “child” e “adolescent”. Foram buscados todos os artigos publicados nos 

idiomas inglês, espanhol ou português, tendo como limite de publicação o período 

de 2004 a 18/08/2014. A busca foi limitada aos últimos 10 anos a fim de identificar 

estudos científicos recentes que avaliam a associação do aleitamento materno com 

os problemas de comportamento na infância e adolescência com uso de 

instrumentos psicométricos atualmente utilizados. 

A estratégia de busca utilizada nesta revisão combinou os seguintes MeSH e 

termos: ((“breast feeding”[MeSH]) AND (“mental health”[MeSH] OR 

“behavior”[MeSH] OR “social behavior”[MeSH] OR “social behavior disorders”[MeSH] 

OR “conduct disorder”[MeSH] OR “SDQ” OR “Strengths and difficulties 

questionnaire” OR "CBCL" OR "child behavior checklist") AND (“childhood” OR 

“child”[MeSH] OR “adolescent”[MeSH])).  

  Nessa busca, foram encontrados 2.594 artigos. Após a leitura e avaliação dos 

títulos, foram selecionados 65 artigos para a leitura do resumo. Destes, três artigos 

foram eliminados em razão de o resumo não estar disponível. Foram lidos os 

resumos dos 62 artigos restantes, com o intuito de selecionar os mais relevantes, 

seguindo o seguinte critério de inclusão: artigos sobre os efeitos a curto ou longo 

prazo do aleitamento materno na saúde mental e/ou no comportamento da criança 

(até nove anos) ou do adolescente (10 a 19 anos). Foram excluídos os artigos que 

avaliaram os efeitos: do aleitamento materno no desenvolvimento físico (motor e 

linguagem) ou no funcionamento neuropsicológico; de alguns componentes 

específicos do leite humano (ex.: ácidos graxos); do aleitamento materno no 

comportamento alimentar; do aleitamento materno no desenvolvimento infantil e que 

não incluíram problemas de comportamento ou saúde mental.  

  Ao total, 26 artigos foram lidos na íntegra e, após essa leitura, nove artigos 

permaneceram para a revisão da literatura. Uma descrição mais detalhada desse 

processo está representada na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma da busca de artigos sobre a relação entre o aleitamento 
materno e a saúde mental e/ou problemas de comportamento em crianças e/ou 
adolescentes. 
 

  A maioria dos estudos analisados possui delineamento longitudinal (n=8) e foi 

realizada em países desenvolvidos (n=7). Apesar de se utilizar como critério de 

seleção os artigos publicados a partir de 2004, os primeiros trabalhos encontrados 

sobre o tema a ser analisado neste projeto foram publicados em 2008. Um resumo 

destes estudos, destacando suas principais características, está apresentado em 

dois Quadros (Quadros 1 e 2). 

  Em geral, os estudos avaliaram o desfecho somente em crianças (KRAMER 

et al., 2008; ROBINSON et al., 2008; HEIKKILA et al., 2011; LIU et al., 2014) ou 

somente em adolescentes (SHELTON et al., 2011; HAYATBAKHSH et al., 2012; 

KWOK et al., 2013). Apenas um estudo analisou o efeito do aleitamento materno em 

crianças e adolescentes (ODDY et al., 2010) e outro, além dos adolescentes, incluiu 

os adultos (CABLE et al., 2012). A maior parte dos estudos analisou crianças 

saudáveis, embora alguns tenham utilizado como critérios de inclusão gestação 

única (HAYATBAKHSH et al., 2012), idade gestacional (ROBINSON et al., 2008; 

2.549 referências 
encontradas no PubMed 

65 selecionados para leitura 
do resumo 

 26 selecionados para leitura 
na íntegra 

 9 atenderam aos critérios de 
inclusão 

2.484 excluídos após 
leitura do título 

3 excluídos por não 
terem resumo 

36 excluídos após 
leitura do resumo 

16 excluídos após 
leitura completa 

 

Motivos da exclusão: 

- Habilidade motora: 7 

- Psicopatologia: 4 

- Inteligência: 2 

- Ansiedade: 1 

- Violência: 1 

- Dieta materna: 1 

1 excluídos por estar 
em chinês 
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ODDY et al., 2010; HEIKKILA et al., 2011) e peso de nascimento (CABLE et al., 

2012). Observa-se grande variabilidade entre os estudos quanto ao tamanho da 

amostra, oscilando de menos de 1.000 participantes (SHELTON et al., 2011) a mais 

de 10.000 (KRAMER et al., 2008; HEIKKILA et al., 2011). 

  Todos os artigos avaliaram o efeito da amamentação sobre o comportamento. 

Entretanto, alguns incluíram como desfecho, além do comportamento, o escore total 

na escala de saúde mental (n=4), a autoestima (n=2) e outros sintomas depressivos 

(n=1). Os instrumentos utilizados nas pesquisas foram bem variados, sendo 11 

testes no total. Os mais utilizados foram o Child Behavior Checklist (CBCL) (n=3) 

(ROBINSON et al., 2008; ODDY et al., 2010; LIU et al., 2014) e o Strengths and 

Dificulties Questionnarie (SDQ) (n=3) (ROBINSON et al., 2008; HEIKKILA et al., 

2011; SHELTON et al., 2011). 

  Foi encontrada grande heterogeneidade nas categorizações do aleitamento 

materno entre os estudos, variando conforme o tempo de amamentação e o padrão 

do aleitamento materno (exclusivo ou parcial). Somente um estudo avaliou os efeitos 

da duração e do padrão de aleitamento materno recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde – seis primeiros meses de vida com aleitamento materno 

exclusivo (WHO, 2008). Quatro estudos avaliaram apenas o tempo de exposição ao 

aleitamento materno, em diversas categorias (ODDY et al., 2010; SHELTON et al., 

2011; CABLE et al., 2012; HAYATBAKHSH et al., 2012) e dois estudos investigaram 

o aleitamento materno comparando grupos específicos de crianças: (1) crianças 

prematuras com a termo (HEIKKILA et al., 2011) e (2) crianças de reprodução 

assistida, com relação genética com a mãe vs. sem relação genética com a mãe 

(SHELTON et al., 2011).  

  A prevalência do aleitamento materno, seja parcial ou exclusivo, por três 

meses ou mais variou de 19% a 72,7% (KRAMER et al., 2008; ODDY et al., 2010) e 

por mais de seis meses, de 28% a 49,8% (KRAMER et al., 2008; ODDY et al., 2010; 

SHELTON et al., 2011; LIU et al., 2014).  
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Quadro 1. Descrição das principais características observadas nos artigos 
selecionados na revisão sistemática (n=9). 

Características Número de estudos 

Ano de publicação  
2008-2010 3 

2011- agosto de 2014 6 

Local de realização do estudo(a)  
América do Norte 1 
Ásia 2 
Europa 4 
Oceania 3 

Delineamento  
Coorte 7 
Transversal 1 
Ensaio clínico 1 

Tamanho amostral (n)  
<1.000 1 
1.001-2.000 2 
2.001-5.000 2 
5.001-10.000 3 
>10.000 2 

Idade da amostra (anos)(b)  
5-9 5 
10-15 5 
>15 1 

Duração da amamentação(c)  
Meses (contínuo) 2 
Não amamentado vs. Amamentado 2 
Não amamentado vs. Amamentado <3 meses 2 
Não amamentado vs. Amamentado ≥4 meses 2 
Amamentado <1 mês vs. Amamentado ≥1 mês 1 
Amamentado <6 meses vs. Amamentado ≥6 meses 1 

Padrão da amamentação(d)  
Exclusiva 4 
Parcial 1 

Desfechos(e)  
Problemas de saúde mental e comportamento 6 
Problemas comportamentais e emocionais  2 
Autoestima 2 
Problemas de comportamento 1 
Sintomas depressivos 1 

Escalas utilizadas(f)  
Child Behavior Checklist (CBCL) 3 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)  3 
Bristol Social Adjustment Guides  1 
Youth Self Report (YSR)   1 
Revised Parent's Rutter Scales 1 
Rutter Behaviour Scale 1 
Culture-Free Self-Esteem Inventories 1 
Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) 1 
Malaise Inventory 1 
Escala de auto-eficácia(g) 1 
Questionário sobre internalização e externalização(g) 1 
(a) Um dos estudos foi multicêntrico; (b) Alguns estudos avaliaram o desfecho em várias idades; (c) 
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Alguns utilizaram mais de uma forma de categorização do tempo de amamentação; (d) Alguns não 
utilizaram nas análises a variável tipo de amamentação e outros utilizaram mais de um tipo; (e) 
Alguns estudos avaliaram mais de um desfecho; (f) Determinados estudos utilizaram mais de uma 
escala de avaliação da saúde mental e do comportamento; (g) Questionário elaborado pelos 
pesquisadores do estudo. 

 

  Os problemas de comportamento analisados foram apresentados de 

diferentes maneiras, considerando as diversas possibilidades de análises dos 

instrumentos utilizados em cada pesquisa. Algumas utilizaram o valor total do escore 

da escala aplicada ou valores de subescores, como por exemplo para internalização, 

externalização, hiperatividade, atenção e agressividade (KRAMER et al., 2008; 

ROBINSON et al., 2008; HEIKKILA et al., 2011; SHELTON et al., 2011; 

HAYATBAKHSH et al., 2012; KWOK et al., 2013; LIU et al., 2014). Além dos 

problemas de comportamento, os problemas emocionais, como estresse e 

autoestima (CABLE et al., 2012; KWOK et al., 2013), também foram avaliados por 

alguns autores. Ao total, seis estudos avaliaram mais de um desfecho relativo aos 

problemas de comportamento (ROBINSON et al., 2008; ODDY et al., 2010; CABLE 

et al., 2012; HAYATBAKHSH et al., 2012; KWOK et al., 2013; LIU et al., 2014).  

  Os instrumentos de avaliação do comportamento são, boa parte deles, 

elaborados em versões distintas para serem aplicados aos pais, ao professor e à 

criança ou adolescente. A maioria das escalas dos estudos desta revisão foram 

aplicadas aos pais (KRAMER et al., 2008; ROBINSON et al., 2008; ODDY et al., 

2010; HEIKKILA et al., 2011; SHELTON et al., 2011; CABLE et al., 2012; KWOK et 

al., 2013; LIU et al., 2014). No estudo de intervenção realizado por Kramer e 

colaboradores (2008), com intuito de aumentar a consistência interna da pesquisa, 

os autores aplicaram a versão do SDQ para os pais e professores e, posteriormente, 

repetiram o teste em uma amostra aleatória. Na análise de correlação entre as 

respostas dos pais e professores encontraram correlação modesta, porém altamente 

significante para todas as subescalas do SDQ (p<0,0001) (KRAMER et al., 2008). A 

avaliação dos pais apresentou maiores escores em todas as subescalas do teste 

quando comparada com as dos professores (KRAMER et al., 2008).  

  Dos nove artigos revisados, sete encontraram efeito protetor do aleitamento 

materno sobre o comportamento (em geral, social, internalizado, externalizado e 

conduta) na infância e adolescência (ROBINSON et al., 2008; ODDY et al., 2010; 

HEIKKILA et al., 2011; SHELTON et al., 2011; CABLE et al., 2012; HAYATBAKHSH 
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et al., 2012; LIU et al., 2014). No estudo realizado por Cable et al. (2012), o único 

que acompanhou os indivíduos até os 33 anos, esse efeito protetor permaneceu até 

a idade adulta, com menor estresse emocional e maior autoeficácia nas mulheres 

que foram amamentadas em relação às não amamentadas. A maior parte dos 

estudos comparou crianças amamentadas (por qualquer período) com crianças não 

amamentadas (HEIKKILA et al., 2011; SHELTON et al., 2011; HAYATBAKHSH et 

al., 2012). Há os que compararam crianças com períodos prolongados de 

aleitamento materno (amamentados por mais de seis meses) com não 

amamentadas ou com curta duração de amamentação (<1 mês vs. ≥1 mês) (ODDY 

et al., 2010; CABLE et al., 2012).  

A amamentação por menos de seis meses (crianças não amamentadas ou 

em qualquer tipo de aleitamento materno por menos de seis meses) foi preditora 

para problemas de saúde mental na infância e adolescência, e esse risco foi maior 

para o comportamento externalizante (agressividade, impulsividade, hiperatividade) 

(RO 1,23; IC95% 1,01-1,49), quando comparado com aqueles que foram 

amamentados por seis meses ou mais (ODDY et al., 2010).  

A duração da amamentação apresentou, em um estudo, efeito dose-resposta 

sobre os problemas de comportamento internalizantes, de modo que as crianças 

amamentadas por 10 meses ou mais tiveram maior redução na 

ansiedade/depressão e somatização do que aquelas amamentadas por 7-10 meses 

e por período inferior a sete meses (LIU et al., 2014). Neste estudo, além da duração 

da amamentação, também foi avaliado o vínculo afetivo mãe/criança (interação 

ativa) por meio de uma pergunta realizada à mãe: "Você falou com a criança 

enquanto a alimentava nos dois primeiros anos?", tendo como opções de resposta: 

nunca, às vezes, sempre. Os autores observaram que as crianças aleitadas 

exclusivamente e com interação ativa com a mãe apresentaram menos problemas 

de comportamento internalizante (mensurado pelo CBCL: isolamento, depressão, 

ansiedade, somatização) em relação às que nunca foram amamentadas e nem 

expostas ao vínculo afetivo (média de 10,01 vs. 12,79 pontos no escore; p<0,001).  

Robinson et al. (2008), ao avaliar o aleitamento materno como uma variável 

contínua, em meses, identificou um efeito inverso sobre problemas de 

comportamento das crianças aos cinco anos (usando o CBCL), ou seja, quanto 

maior o tempo de aleitamento materno, menor o escore total do instrumento 

(ROBINSON et al., 2008). No entanto, esse estudo não encontrou efeito do 
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aleitamento materno na saúde mental aos dois anos e aos dois e cinco anos 

conjuntamente, nem sobre os comportamentos internalizantes e externalizantes.  

Resultados de um estudo de uma coorte inglesa de nascimentos (Millennium 

Cohort Study) mostram que os benefícios da duração do aleitamento materno sobre 

o comportamento aos cinco anos são maiores nas crianças nascidas a termo do que 

nas prematuras (HEIKKILA et al., 2011). As crianças a termo que foram 

amamentadas por quatro meses ou mais tiveram menor escore total no SDQ (RO 

0,61; IC95% 0,45-0,83), menos sintomas de hiperatividade (RO 0,68; IC95% 0,48-

0,95) e menos problemas de conduta (RO 0,7; IC95% 0,56-0,89) do que aquelas 

não amamentadas. As crianças prematuras amamentadas por quatro meses ou 

mais apresentaram vantagens apenas sobre a redução de sintomas de 

hiperatividade (RO 0,31; IC95% 0,12-0,8) comparadas às não amamentadas 

(HEIKKILA et al., 2011).  

 Estudo transversal realizado com adolescentes da Inglaterra e dos Estados 

Unidos, nascidos por reprodução assistida, identificou que ser amamentado – e 

independentemente do tempo de aleitamento – esteve associado a menores níveis 

de problemas de conduta (antissocial, agressiva ou desafiadora) (β -0,33; IC95% -

0,56 a -0,09) nos adolescentes que tinham relação genética com a mãe. No entanto, 

o efeito não foi observado nos adolescentes não relacionados geneticamente com a 

mãe (β -0,09; IC95% -0,55 a 0,38) (SHELTON et al., 2011).  

  O único estudo experimental desta revisão comparou crianças, aos seis anos, 

que nasceram em Hospitais Amigo da Criança1 (grupo intervenção) com crianças na 

mesma idade que nasceram em outros hospitais (grupo controle). Esse estudo 

encontrou uma associação fraca entre o aleitamento materno e os problemas de 

comportamento (avaliado pelo escore total do SDQ) nas meninas (RO 0,2; IC95% 

0,4 a 0,03), independente do tempo de duração do aleitamento materno. Esse efeito 

não foi observado nos meninos, nem para as subescalas do SDQ avaliadas: 

hiperatividade, problemas emocionais, problemas de conduta, comportamento pró-

social, relacionamento com os outros (KRAMER et al., 2008). As prevalências de 

aleitamento materno aos três meses e exclusivo aos seis meses foram maiores no 

grupo intervenção (73% e 7,9%, respectivamente) do que no grupo controle (60% e 

                                                        
1 A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi criada pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância com objetivo de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, mobilizando os 
estabelecimentos de saúde para implantação dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 
Materno (UNICEF, 2010).  
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0,6%, respectivamente). Vale destacar que os estudos de intervenção possuem 

maior força para avaliar associações causais, entretanto este estudo não encontrou 

efeito do aleitamento materno sobre o comportamento em crianças com 6 anos de 

idade.  

  Em outro estudo (KWOK et al., 2013), o aleitamento materno apresentou 

associação inconsistente com várias medidas de saúde mental no início da 

adolescência (aos 11 anos). Amamentação exclusiva por três meses ou mais não 

apresentou associação com escore de Rutter (RO 1,07; IC95% 0,81-1,41), 

autoestima (RO 0,93; IC95% 0,65-1,33) e sintomas depressivos (RO 0,77; IC95% 

0,43-1,40) quando ajustado para sexo, idade, nível socioeconômico, local de 

nascimento da mãe, idade dos pais, peso para idade gestacional, ordem de 

nascimento e exposição ao fumo passivo. A amamentação parcial por qualquer 

tempo ou a amamentação exclusiva por menos três meses foram associadas com 

piores escores (RO 1,17; IC95% 1,01-1,36 e RO 1,45; IC95% 1,18-1,77, 

respectivamente) na Escala Comportamental de Rutter – que avalia os problemas 

emocionais e comportamentais – e nos problemas de conduta (RO 1,47; IC95% 

1,0,4-2,07 e RO 2,03; IC95% 1,34-3,08, respectivamente). Amamentação exclusiva 

por menos de três meses esteve associada com baixa autoestima (RO 1,4; IC95% 

1,08-1,81) quando comparada às crianças não amamentadas. De acordo com os 

autores, a explicação para ausência de associação do aleitamento materno com o 

comportamento foi devido à baixa proporção de crianças com aleitamento materno 

exclusivo por três meses ou mais (6,3%), o que pode ter limitado o poder da 

associação. Além disso, foi realizada imputação de alguns dados (ex: nível 

socioeconômico da família e local de nascimento da mãe), os questionários 

utilizados foram validados na China e o estudo foi realizado em Hong Kong – 

populações com características econômicas diferentes –, além da falta de 

informação de fatores que poderiam explicar a associação com menor tempo de 

aleitamento materno e piores resultados na saúde mental na adolescência, como a 

depressão pós-parto (KWOK et al., 2013).  

  Em geral, os fatores de confusão controlados nos estudos contemplaram 

aspectos relacionados à família (ex.: nível socioeconômico, número de pessoas da 

família), aos pais (ex.: escolaridade e ocupação dos pais, situação conjugal, 

tabagismo, idade, problemas de saúde mental materno) e à criança (ex.: sexo, peso 

de nascimento, idade gestacional, ordem de nascimento, internação hospitalar, 
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complicações no parto). No entanto, alguns estudos não utilizaram variáveis pós-

natais, que predispõem a problemas de comportamento na infância e adolescência, 

como os problemas de conduta da mãe e a depressão pós-parto, que são fatores 

que influenciam no comportamento do adolescente (SHELTON et al., 2011). Cabe, 

ainda, destacar que uma limitação desses estudos foram as perdas, as quais não 

foram descritas se de adolescentes mais vulneráveis a desenvolverem o desfecho, 

pondendo causar superestimação dos resultados (ROBINSON et al., 2008; 

HAYATBAKHSH et al., 2012).  

  Concluindo, todos os estudos usados nesta revisão, inclusive os dois estudos 

que não encontraram significância estatística, apontaram para um efeito protetor do 

aleitamento materno no comportamento de crianças (comportamento em geral, 

internalizado, problemas de conduta, somatização) e adolescentes (comportamento 

em geral, internalizado e externalizado, problemas de conduta). Os estudos 

encontraram vantagens da amamentação sobre o comportamento, 

independentemente do tempo analisado (efeito linear; ≥1; ≥3; ≥4; ≥6; ≥10 meses). 

Porém, aqueles que avaliaram o aleitamento materno exclusivo encontraram efeito 

benéfico ainda maior sobre o comportamento das crianças aleitadas exclusivamente, 

quando comparadas às que não receberam aleitamento materno exclusivo.  

  Em relação ao desfecho, quando avaliado usando o escore total das escalas 

empregadas, os resultados, em geral, foram melhores entre as crianças 

amamentadas em comparação às não amamentadas. Em relação aos subtipos de 

comportamentos avaliados – como os comportamentos externalizados, 

internalizados, problemas de conduta e hiperatividade –, os resultados foram 

heterogêneos, como já apontado, podendo ser explicados pela variabilidade das 

escalas aplicadas e/ou das populações estudadas (número amostral, características 

sociais, idades, entre outras). Entretanto, todos apontam para uma direção protetora 

do aleitamento materno sobre os problemas de comportamento na adolescência.
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Quadro 2. Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura sobre a relação entre aleitamento materno e problemas de comportamento (n=9).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, 
AMOSTRA, 
PERÍODO 

DO ESTUDO 

IDADE 
CATEGORIAS DO 

ALEITAMENTO 
MATERNO 

DESFECHO - 
INSTRUMENTO 

PREVALÊNCIA DO AM PRINCIPAIS RESULTADOS 

KRAMER 
et al., 2008, 
Ensaio 
clínico 

Bielorrússia, 
13.889 
crianças do 
PROBIT 
(Promotion of 
Breastfeeding 
Intervention 
Trial), 1996 a 
2004 

6,5 
anos 

Categorias:                                                              
AM exclusivo:                                                      
- <3 meses                                                                     
- 3 a <6 meses                                                                
AM não exclusivo:                                              
- <3 meses                                                                     
- 3 a <6 meses                                                               
- 6 a <9 meses                                                                                                             
- 9 a <12 meses 

Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire 
(SDQ);                            
perguntas 
complementares 
sobre problemas 
de 
comportamento 
internalizante e 
externalizante  

Prevalência:                                               
Aleitamento materno aos 3 
meses:                                                            
- grupo experimental: 
72,7%                                                           
- grupo controle: 60%                                                               
Aleitamento materno aos 6 
meses:                                            
- grupo experimental: 
49,8%                                                           
- grupo controle: 36,1%                                          
Aleitamento materno aos 9 
meses:                                            
- grupo experimental: 
36,1%                                                           
- grupo controle: 24,4%                                                                                                  
Aleitamento materno aos 
12 meses:                                            
- grupo experimental: 
19,7%                                                           
- grupo controle: 11,4%                                                                    
Aleitamento materno 
exclusivo aos 3 meses:                                            
- grupo experimental: 
43,3%                                                           
- grupo controle: 6,4%                                                                      
Aleitamento materno 
exclusivo aos 6 meses:                                            
- grupo experimental: 7,9%                                                           
- grupo controle: 0,6%                                                     

Prevalência:                                                                              
Grupo experimental:                                                                                    
- total do SDQ anormal (pais): 46,1%                                    
- total do SDQ anormal (professores): 
43,1%                                                                                
Grupo controle:                                                                                       
- total do SDQ anormal (pais): 45,4%                                        
- total do SDQ anormal (professores): 
43,5%                                                          
Grupo experimental x controle - pais:                                                   
- total do SDQ anormal: RO 1,0 (IC95% 0,7-
1,5)                                                                     
Grupo experimental x controle - 
professores:                             - total do 
SDQ anormal: RO 0,9 (IC 95% 0,7-1,3)                                                                 
Grupo experimental - meninas x meninos:                                                 
-  total do SDQ anormal: RO -0,2 (IC95% -
0,4 a -0,03)  

RO = razão de odds. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança.  
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Quadro 2 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura sobre a relação entre aleitamento materno e problemas de 
comportamento (n=9).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, 
AMOSTRA, 
PERÍODO 

DO 
ESTUDO 

IDADE 
CATEGORIAS DO 

ALEITAMENTO 
MATERNO 

DESFECHO - 
INSTRUMENTO 

PREVALÊNCIA DO AM PRINCIPAIS RESULTADOS 

ROBINSON 
et al.,  
2008, 
Coorte 

Austrália, 
1.707 
crianças, de 
1989 a 1996 

5 anos Aleitamento 
materno (contínuo) 

Child Behaviour 
Checklist (CBCL)  

Duração média do AM: 
7,89 meses (DP: 7,06) 

Prevalência:                                                                                                                                                                
- crianças <2 anos com CBCL anormal: 
11,4%                                                                     
- crianças <5 anos com CBCL anormal: 
27% Análise multivariada:                                                                                 
AM (meses) e problemas de saúde mental 
aos 5 anos: RO 0,97 (IC 95% 0,94-0,99) 
p<0,05                                                          
AM (meses) e problemas de saúde mental 
aos 2 e 5 anos: RO 1,00 (IC95% 0,96–1,04) 
p>0,05                                                                              
AM (meses) e prob. internalizado e 
externalizado: não apresentou significância 
estatística aos 2, 5 anos e em ambas as 
idades (conjugadas)         

ODDY et 
al., 2010, 
Coorte 

Austrália, 
2.366 
crianças, de 
1989 a 2006 

2, 5, 8, 
10 e 14 

anos 

Categorias:                                                   
- <6 meses                                                          
- ≥6 meses 

Child Behaviour 
Checklist (CBCL)  

Prevalência:                                                                 
- Não amamentadas: 11%                                              
- AM <3 meses: 19%                                                 
- AM 3 a <6 meses: 19%                                                 
- AM 6 a <12 meses: 28%                                            
- AM ≥12 meses: 24%                           

Aleitamento materno (meses) - 2 aos 14 
anos:                                                                          
- total CBCL: β 1,45 (IC95% 0,59-2,3)                                                                           
- prob. externalizado: β 1,33 (IC95% 0,51-
2,15)                                                                       
- prob. internalizado: β 0,92 (IC95% 0,15-
1,68)  
Associação AM <6m x ≥6 meses - 2 aos 
14 anos:                                                                           
- total CBCL: RO 1,33 (IC95% 1,09-1,62; 
p=0,005)                                                                                                          
- prob. externalizado: RO 1,23 (IC95% 1,01-
1,49) p=0,044   

RO = razão de odds. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança. β = coeficiente de regressão. 
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Quadro 2 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura sobre a relação entre aleitamento materno e problemas de 
comportamento (n=9).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, 
AMOSTRA, 
PERÍODO 

DO 
ESTUDO 

IDADE 
CATEGORIAS DO 

ALEITAMENTO 
MATERNO 

DESFECHO - 
INSTRUMENTO 

PREVALÊNCIA DO AM PRINCIPAIS RESULTADOS 

HEIKKILA 
et al., 2011, 
Coorte 

Reino 
Unido, 
10.037 
crianças de 
etnia branca 
(9525 a 
termo e 512 
crianças 
prematuras), 
2000 a 2006 

5 anos Categorias:                                                       
*Qualquer 
amamentação:                                               
- criança a termo:                                                               
nunca amamentou                                        
amamentou: <2; 2 
a 3; ≥4 meses                                           
- criança 
prematura:                                                
nunca amamentou                                         
amamentou: <3; 
≥3 meses                                                          
*AM exclusivo:                                                 
- criança a termo:                                                   
nunca amamentou                                                    
amamentou 
exclusivamente:                              
<2; 2 a 3; ≥4 
meses                                                           
- criança 
prematura:                                                    
nunca amamentou                                            
amamentou 
exclusivamente:                          
<3; ≥3 meses 

Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire 
(SDQ)  

Prevalência:                                                                          
- Amamentadas: 65%                                                                                                  
Crianças a termo:                                                                  
Prevalência:                                                                             
- AM ≥4 meses: 28,8%                                                                 
- AM exclusivo ≥4 meses: 
14,8%                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Crianças prematuras:                                                                    
Prevalência:                                                                              
- AM ≥4 meses: 20,7%                                                            
- AM exclusivo ≥4 meses: 
9,8%                                                                                      

Crianças a termo:                                                                  
Prevalência:                                                                             
- total SDQ anormal: 11,9%                                                               
Qualquer aleitamento materno 2 a 3,9 
meses:                                                                                         
- hiperatividade: RO 0,65 (IC 95% 0,43-1,0) 
p=0,048                                                                 
Qualquer aleitamento materno ≥4 meses:                                                                         
- SDQ total: RO 0,67 (IC95% 0,54 a 0,83) 
p<0,001                                                                                           
Aleitamento materno exclusivo 2 a 3,9 
meses:                                                                 
- hiperatividade: RO 0,68 (IC 95% 0,48-
0,95) p=0,026                                                   
Aleitamento materno exclusivo ≥4 meses:                                                                    
- SDQ total: RO 0,61 (IC95% 0,45 a 0,83) 
p=0,002                                                                       
- prob. conduta: RO 0,7 (IC 95% 0,56-0,89) 
p=0,004                                                                                                                                                                         
Crianças prematuras:                                                                    
Prevalência:                                                                                                                                                                 
- total SDQ anormal: 15,2%                                                       
Qualquer aleitamento materno <3 meses:                                       
- hiperatividade: RO 0,3 (IC 95% 0,11-0,82) 
p=0,019                                                                                                        
Aleitamento materno exclusivo <3 meses:                                
- hiperatividade: RO 0,31 (IC95% 0,12-0,8) 
p=0,015 

RO = razão de odds. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança.  
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Quadro 2 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura sobre a relação entre aleitamento materno e problemas de 
comportamento (n=9).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, 
AMOSTRA, 
PERÍODO 

DO 
ESTUDO 

IDADE 
CATEGORIAS DO 

ALEITAMENTO 
MATERNO 

DESFECHO - 
INSTRUMENTO 

PREVALÊNCIA DO AM PRINCIPAIS RESULTADOS 

SHELTON 
et al., 2011, 
Transversal 

Reino Unido 
e Estados 
Unidos, 870 
crianças, de 
1994 a 2013 

11 
anos 

Categorias:                                                                               
- não amamentado                                                              
- amamentado 

Strenghts and 
Difficulties 
Questionnaire 
(SDQ)  

Prevalência:                                                                 
- Amamentadas: 74%                                              
- AM <2 semanas: 13%                                                 
- AM <1 mês: 13%                                                 
- AM 1 a <6 meses: 37%                                            
- AM ≥6 meses: 36%                           

Análise ajustada:                                                                            
AM (sim x não) e problemas de conduta:                                     
- amostra total: β -0,28 (IC95% -0,49 a -
0,08) β -0,09; p<0,01                                                              
- relação genética: β -0,33 (IC95% -0,56 a -
0,09) β -0,10; p<0,01                                                                                          
- sem relação genética: β -0,09 (IC95% -
0,55 a 0,38) β -0,02; p>0,05                       

HAYATBA-
KHSH et 
al., 2012, 
Coorte 

Austrália, 
4.502 
crianças, 
1981 a 1997 

14 
anos 

Categorias:                                                                               
- não amamentado                                                              
- <4 meses                                                                      
- ≥4 meses 

Youth Self Report 
(YSR)   

Prevalência:   
- Não amamentadas: 
19,2%                                                    
- AM <4 meses: 37,9%                                                               
- AM ≥4 meses: 42,9%                                                           

Aleitamento materno ≥4 meses:                                                                                             
- agressividade: β -0,48 (IC95% -0,93 a -
0,04)  p<0,05                                                                   
- prob. atenção: β -0,39 (IC95% -0,64 a -
0,14) p<0,01                                                                          
- prob. social: β -0,26 (IC95% -0,43 a -0,09) 
p<0,01 

IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança. β = coeficiente de regressão. 
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Quadro 2 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura sobre a relação entre aleitamento materno e problemas de 
comportamento (n=9).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, 
AMOSTRA, 
PERÍODO 

DO 
ESTUDO 

IDADE 
CATEGORIAS DO 

ALEITAMENTO 
MATERNO 

DESFECHO - 
INSTRUMENTO 

PREVALÊNCIA DO AM PRINCIPAIS RESULTADOS 

CABLE et 
al., 2012, 
Coorte 

Reino Unido, 
7.304 
crianças 
nascidas 
com peso 
normal 
(≥2500g) da 
coorte 
National 
Child 
Development 
Study 
(NCDS) em 
1958 e 6.205 
crianças 
nascidas da 
coorte British 
Cohort Study 
(BCS70) em 
1970 

NCDS 
aos  11 

e 33 
anos e  

 
BCS70 
aos 10 
e 30 
anos 

Categorias:                                                             
- <1 mês                                                                
- ≥1 mês 
 
Respondido pela 
mãe aos 5 anos 
(BCS70) aos 7 
anos (NCDS) 

Bristol Social 
Adjustment 
Guides (NCDS),                                        
Rutter Behaviour 
Scale (BCS70), 
Malaise Inventory 
e auto-eficácia 
(NCDS e BCS70) 

Prevalência:                                                                           
AM na coorte NCDS:                                                                         
Meninos:                                                                                                                                  
- <1 mês: 27,3%                                                                
- ≥1 mês: 22,4%                                                              
Meninas:                                                                                                                                  
- <1 mês: 27,2%                                                                
- ≥1 mês: 23,1%    
                                                                           
AM na coorte BCS70:                                                                         
Meninos:                                                                                                                                  
- <1 mês: 38,7%                                                                
- ≥1 mês: 10,2%                                                              
Meninas:                                                                                                                                  
- <1 mês: 39%                                                                
- ≥1 mês: 12,1% 

Coorte NCDS:                                                                         
Ajustamento psicossocial aos 11 anos:                   
Meninos:  - <1 mês: μ 2,54 (IC95% 2,47-2,61)                                                                
- ≥1 mês: μ 2,47 (IC95% 2,40-2,55)                               
- β -0,007; p>0,05                                                              
Meninas: - <1 mês: μ 2,09 (IC95% 2,03-2,16)                                                                
- ≥1 mês: μ 1,93 (IC95% 1,87-2,00)                              
- β -0,061; p<0,05                                               
Bem estar psicológico aos 33 anos - efeito 
indireto do AM: - estresse emocional mulheres: 
β  -0,008; p<0,05                                                                            
- auto eficácia mulheres: β  0,008; p<0,05 
Coorte BCS70:                                                                         
Ajustamento psicossocial aos 10 anos:                     
Meninos: <1 mês: μ 12,70 (IC95% 12,57-
12,83); ≥1 mês: μ 12,49 (IC95% 12,23-12,76)                      
- β -0,025; p>0,05                                                                                              
Meninas: <1 mês: 12,30 (IC95% 12,17-12,43);                                                                
≥1 mês: 11,81 (IC95% 11,59-12,03)                            
- β -0,203; p<0,05                                             
Bem estar psicológico 30 anos - efeito direto 
AM:                                                                                                                                                          
- estresse emocional mulheres: β  -0,90; 
p<0,05                                                                 
- auto eficácia mulheres: β  0,078; p<0,05                                        
Bem estar psicológico 30 anos – ef. indireto 
AM:                                                                            
- estresse emocional mulheres: β  -0,011; 
p<0,05                                                                            
- auto eficácia mulheres: β  0,010; p<0,05 

RO = razão de odds. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança. β = coeficiente de regressão.  
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Quadro 2 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura sobre a relação entre aleitamento materno e problemas de 
comportamento (n=9).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, 
AMOSTRA, 
PERÍODO 

DO 
ESTUDO 

IDADE 
CATEGORIAS DO 

ALEITAMENTO 
MATERNO 

DESFECHO - 
INSTRUMENTO 

PREVALÊNCIA DO AM PRINCIPAIS RESULTADOS 

KWOK et 
al., 2013, 
Coorte 

Hong Kong, 
7931 
crianças, 
1997 a 2010 

11 e 13 
anos 

Categorias:                                                             
- não amamentado                                                      
- parcialmente ou 
exclusivamente 
amamentado por 
<3 meses                                                            
- aleitamento 
materno ≥3 meses                                                  

Revised Parent's 
Rutter Scales;                                    
Culture-Free Self-
Esteem 
Inventories;                                              
Patient Health 
Questionnaire-9 
(PHQ-9) 

Prevalência:                                                                                  
- Não amamentadas: 
56,9%                                                                     
- AM parcial por qualquer 
tempo ou exclusivo 
<3meses: 36,8%                                                                                          
- AM exclusivo ≥3 meses: 
6,3%                                                                                                                                                                                                                  

Prevalência:                                                                                                                                       
Amostra total:                                                               
- problemas emocionais: 23,9%                                                                  
- baixa autoestima: 9,3%                                                                          
- depressão: 4,5%                                                                          
Aos 11 anos:                                                                                                          
- Escore total meninos: 9,3 (IC95% 9,1-9,6)                                                                                                   
- Escore total meninas: 7,4 (IC95% 7,2-7,6)                                                                                        
- autoestima meninos: 35,8 (IC95% 35,5-36)                                                                     
- autoestima nas meninas: 37,5 (IC 95% 
37,2-37,7)                                                               
Aos 13 anos:                                                                          
- sintomas depressivos nos meninos: 2,9 
(IC95% 2,8-3,0)                                                           
- sintomas depressivos nas meninas: 3,4 
(IC95% 3,2-3,5)       
Análise multivariada:                                                 
AM parcial ou AM exclusivo <3 meses:                                          
- prob. comportamento: RO 1,25 (IC95% 
1,1-1,44)                                                                       
- prob. conduta: RO 1,63 (IC95% 1,2-2,2)                                                  
-  autoestima: RO 1,27 (IC95% 1,06-1,51)                                                                                      

RO = razão de odds. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança 
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Quadro 2 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura sobre a relação entre aleitamento materno e problemas de 
comportamento (n=9).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, 
AMOSTRA, 
PERÍODO 

DO 
ESTUDO 

IDADE 
CATEGORIAS DO 

ALEITAMENTO 
MATERNO 

DESFECHO - 
INSTRUMENTO 

PREVALÊNCIA DO AM PRINCIPAIS RESULTADOS 

LIU et al., 
2014, 
Coorte 

China, 1267 
crianças, 
2005 a 2013 

6 anos AM exclusivo                               
AM não exclusivo         
Categorias:                                    
- <7 meses;                                                                                
- 7 a 9 meses                                                                          
- ≥10 meses                                                                  
AM e interação 
materna:                                                          
- com AM e com 
interação ativa                                            
- com AM e sem 
interação ativa                                                
- sem AM e com 
interação ativa                                     
- sem AM e sem 
interação ativa. 

Child Behavior 
Checklist (CBCL) 

Prevalência:                                                                 
- AM exclusivo: 77%                                                                                          
- AM não exclusivo: 33%                                                     
- AM exclusivo com 
interação ativa: 34,8%                                                   
- AM exclusivo sem 
interação ativa: 43,5%                                                                
- AM não exclusivo com 
interação ativa: 9%                                                                                
- AM não exclusivo sem 
interação ativa: 12,7%                                            

Análise combinada:                                                                             
AM exclusivo com interação ativa x os 
outros grupos:                                                                                    
-  problema internalizado: p=0,001                        
-  ansiedade/depressão: p=0,04                            
-  queixas somáticas: p=0,023                             
-  isolamento: p<0,001                                          
Análise multivariada:                                                                
AM exclusivo x AM não exclusivo:                                                                                           
-  ansiedade/depressão: p<0,05                         
-  queixas somáticas: p=0,026                             
-  isolamento: p<0,001                                         
-  problema internalizado: p=0,003  

p = valor de p com 95% de confiança 
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2.2 Problemas de comportamento e sua relação com o consumo de bebida 

alcoólica na adolescência 

  

 A busca pela identificação de fatores intervenientes para o consumo de 

bebida alcoólica na adolescência vem sendo objeto de vários estudos 

epidemiológicos. Revisão sistemática, incorporando estudos brasileiros publicados 

até junho de 2011, encontrou de 23% a 67,7% de prevalência de uso atual de álcool 

(avaliado na época da pesquisa ou no mês anterior) entre os adolescentes, com 

média de 34,9%.  

 Os problemas de comportamento manifestados ainda na infância são um 

importante fator de risco para o consumo de bebida alcoólica na adolescência 

(KUNSTCHE; GMEL, 2004; FINN et al., 2005; GREKIN et al., 2006; GARCÍA; 

COSTA JUNIOR, 2008; GLASER et al., 2010; LOEBER et al., 2010; McCARTY et 

al., 2012; CERDÁ et al., 2013; COLDER et al., 2013; HERON et al., 2013; 

KUPERMAN et al., 2013; MASLOWSKY; SCHULENBERG, 2013). Todavia, há ainda 

os que observam efeito protetor do comportamento antissocial sobre o uso de álcool 

entre adolescentes (KUPERMAN et al., 2013) e os que não encontraram efeito dos 

problemas de comportamento internalizados na adolescência sobre o uso desta 

substância (COLDER et al., 2013). Mas, esses mesmos estudos apontaram para 

uma forte associação positiva entre os problemas de comportamento externalizados 

e o consumo de álcool (COLDER et al., 2013; KUPERMAN et al., 2013). 

 Para compreender melhor essa relação, foi realizada uma revisão da literatura 

com objetivo de identificar artigos científicos publicados em revistas indexadas que 

analisaram a relação entre os problemas de comportamento e o consumo de álcool 

na adolescência. A busca foi feita na base de dados PubMed e foram selecionados 

todos os artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol ou português, tendo como 

limite de publicação o período de 2004 a 01/01/2014, a fim de identificar os artigos 

recentes, publicados nos últimos dez anos, sobre o tema de interesse. 

Todos os descritores usados na busca são indexados no Medical Subject 

Headings (MeSH), exceto “CBCL” e “SDQ”. A estratégia de busca utilizada foi: 

(("mental health"[MeSH] OR "social behavior disorders"[MeSH] OR "internalizing 

behavior"[All Fields] OR "externalizing behavior"[All Fields] OR "conduct 

disorder"[MeSH] OR "CBCL"[All Fields] OR "SDQ"[All Fields]) AND ("alcohols" OR 

"alcohol-induced disorders"[MeSH] OR "alcohol-related disorders"[MeSH] OR 
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"alcohol drinking"[MeSH] OR "alcoholic beverages"[MeSH]) AND 

"adolescent"[MeSH])).  

Nessa busca, foram encontrados 253 artigos. Após leitura dos títulos, foram 

selecionados 82 para leitura do resumo, sendo que destes, dois foram eliminados 

pela indisponibilidade do resumo e um por ser publicado em russo. Procedeu-se, 

então, a leitura dos 79 resumos restantes com o intuito de selecionar os mais 

relevantes ao tema, seguindo os seguintes critérios de inclusão: artigos que 

avaliaram os efeitos de qualquer tipo de comportamento, saúde mental e/ou 

personalidade sobre o uso de álcool/substância. Com isso, chegou-se a 32 artigos 

para efetuar a leitura do texto na íntegra e, destes, 11 foram eliminados. Os 

principais motivos de exclusão foram: o uso de álcool não ser o desfecho estudado e 

ter como fator de exposição as características genéticas do indivíduo ou o 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.  

Ao final da seleção, 21 artigos foram lidos na íntegra e permaneceram nesta 

revisão de literatura. Uma síntese desse processo está representada na Figura 2 e o 

resumo das principais características destes estudos está apresebntado no Quadro 

3. 

 A maioria dos estudos possui delineamento tipo coorte (n=12), oito têm 

delineamento transversal e um estudo foi do tipo casos e controles. Quase todos os 

estudos foram realizados em países de alta renda (n=20), sendo que 13 ocorreram 

na América do Norte e, destes, um foi desenvolvido no México, não sendo 

encontrados estudos realizados na América Latina. Boa parte dos estudos foi 

publicada nos últimos cinco anos (n=15). 
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Figura 2. Fluxograma da busca de artigos sobre a relação entre problemas de comportamento e uso 
de álcool na adolescência.  
 

  

Trinta diferentes tipos de instrumentos de avaliação da saúde mental/ 

problemas de comportamento foram identificados. Quatro estudos utilizaram um 

instrumento elaborado especificamente para a pesquisa, sem validação prévia. As 

escalas de avaliação mais empregadas foram o DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) (n=3), o YSR (Youth Self Report) (n=3) e o SSAGA 

(Semi-Structured Assessment for the Genetics of Alcoholism) (n=2). Apenas um 

estudo usou o CBCL e outro o SDQ. Para avaliar o uso de álcool, foram usados 17 

instrumentos distintos. Sete estudos montaram seu próprio instrumento de pesquisa 

(não validados) e os instrumentos validados mais usados para classificação do uso 

de álcool foram o DSM-IV (n=3) e o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 

Test) (n=3). 

O uso de álcool foi analisado como variável dicotômica (sim ou não) em sete 

estudos (KUNTSCHE; GMEL, 2004; GREKIN et al., 2006; BODEN et al., 2008; 

CHARTIER et al., 2009; GLASER et al., 2010; LOEBER et al., 2010; MCCARTY et 

253 referências    
encontradas no PubMed 

82 selecionados para leitura 
do resumo 

 32 selecionados para leitura 
na íntegra 

 21 atenderam aos critérios 
de inclusão 

171 excluídos após 
leitura do título 

2 excluídos por não 
terem resumo 

11 excluídos após 
leitura na  completa 

 

Motivos da exclusão: 

- TDHA: 5 

- Genética/Familiar: 2 

- Medicamento/droga: 

2 

- Comportamento 

protetor: 1 

- Convívio social: 1 

47 excluídos após 
leitura do resumo 1 excluído por estar 

em outra língua 
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al., 2012). Quando analisado de forma categórica, o consumo de álcool foi 

observado levando em consideração o número de doses ingeridas e o consumo 

abusivo (HOEL et al., 2004; BEST et al., 2006; BURK et al., 2011; BRUMBY et al., 

2013; COLDER et al., 2013). Outros estudos avaliaram a frequência, ou seja, o 

número total de ocasiões em que o adolescente consumiu álcool na última semana 

(FINN et al., 2005; GARCÍA; COSTA JUNIOR, 2008; CERDÁ et al., 2013; 

MASLOWSKY; SCHULENBERG, 2013; MACKIE et al., 2011; GREEN et al., 2012); 

a quantidade – considerando a média de doses de álcool consumida na última 

semana (FINN et al., 2005; LABRIE et al., 2010; CERDÁ et al., 2013); e, por fim, a 

densidade do consumo de bebida alcoólica, que significa o maior número de doses 

consumidas nos últimos seis meses (FINN et al., 2005). Somente um estudo usou as 

categorias “consumo perigoso” (sim ou não; definição estabelecida pelo AUDIT) e 

“uso de álcool” (não, ocasional, semanal) (HERON et al., 2013). Quatro estudos 

analisaram a idade de início do consumo de álcool (GARCÍA; COSTA JUNIOR, 

2008; GREEN et al., 2012; CERDÁ et al., 2013; KUPERMAN et al., 2013).  

As variáveis de confusão controladas nos estudos contemplam aspectos 

demográficos e sociais (ex.: sexo, raça, local de moradia, escolaridade, nível 

socioeconômico), relacionados aos pais (ex: escolaridade, uso de álcool pelos pais, 

violência doméstica, uso de drogas, relação familiar com os filhos) e aos amigos (ex: 

amigos que fazem uso de substâncias psicoativas). 

Em relação ao comportamento, dois estudos avaliaram problemas de 

comportamento internalizado e externalizado (COLDER et al., 2013; KUPERMAN et 

al., 2013). Estudo longitudinal, realizado com adolescentes norte-americanos, 

encontrou forte associação do comportamento externalizado, avaliado aos 11 anos 

de idade, com o aumento na quantidade do consumo de álcool aos 13 anos (β 0,38; 

p<0,05), mas esta mesma associação não foi observada para o comportamento 

internalizado (β 0,09; p>0,10) (COLDER et al., 2013). Semelhante associação foi 

encontrada em outra coorte norte-americana, com adolescentes acompanhados aos 

15 anos, no qual os pesquisadores identificaram maior risco para o consumo de 

álcool entre os identificados com comportamento externalizado (HR 1,05; IC95% 

1,03-1,06) (KUPERMAN et al., 2013). Esse mesmo estudo identificou também os 

problemas de relacionamento social (medido pelo número de atividades em grupo, 

número de amigos, número e qualidade das interações) como fator de proteção para 

o início do uso de álcool aos 15 anos (HR 0,95; IC95% 0,92-0,99). Para os autores, 
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essa proteção se deve à dificuldade dos adolescentes em estabelecer relações de 

amizade, fato que poderia induzir ao início do consumo de álcool (KUPERMAN et 

al., 2013). Entretanto, efeito contrário foi identificado em estudo realizado com 

estudantes de 13 anos de idade no México. Neste estudo, a conduta antissocial foi 

fator de risco para o uso de álcool na adolescência (β 0,272; p=0,001) (GARCÍA, 

COSTA JUNIOR, 2008). Outro estudo de coorte de estudantes (média: 13 anos de 

idade), realizado na Inglaterra, não identificou associação do comportamento 

antissocial como risco para o uso de álcool 18 meses depois (MACKIE et al., 2011). 

Problemas de conduta foram investigados em oito estudos longitudinais, os 

quais encontraram associação positiva entre este transtorno na infância ou na 

adolescência com o consumo de bebida com álcool dos 11 aos 21 anos de idade 

(GREKIN et al., 2006; GLASER et al., 2010; LOEBER et al., 2010; MCCARTY et al., 

2012; CERDÁ et al., 2013; HERON et al., 2013; KUPERMAN et al., 2013; 

MASLOWSKY; SCHULENBERG, 2013).  

Kuperman e colaboradores (2013) acompanharam adolescentes dos 14 aos 

17 anos e identificaram que problemas de conduta aos 14 anos aumentava a 

probabilidade de início precoce (aos 15 anos) do uso de álcool (HR 1,11; IC95% 

1,03-1,20). Grekin e colaboradores (2006) encontraram associação entre problemas 

de conduta aos 20 anos e consumir bebida com álcool aos 21 anos de idade (β 0,07; 

p<0,01). Outro estudo também identificou os problemas de conduta como fator de 

risco para o uso de álcool em estudantes do 8o ao 12o grau, de ambos os sexos, 

porém a associação foi mais forte entre os homens (β 0,41; p<0,001) do que entre 

as mulheres (β 0,38; p<0,001) (MASLOWSKY; SCHULENBERG, 2013). Uma forte 

relação entre ter problemas de conduta aos quatro anos e alta frequência de uso de 

álcool (consumo semanal) dos 13 aos 15 anos foi observada nos meninos (RO 5,0; 

IC95% 2,4-10,6) e meninas (RO 2,67; IC95% 1,42-5,00) pertencentes ao estudo de 

coorte de nascimentos inglesa (Avon Longitudinal Study of Parents and Children - 

ALSPAC) (HERON et al., 2013).  

Cerdá et al. (2013) avaliou a presença dos transtornos de conduta, se recente 

(ano anterior) ou persistente (desde os sete anos de idade até dois anos antes do 

início do consumo), com o uso de álcool. Os resultados identificaram um maior risco 

de uso de álcool entre os adolescentes aos 18 anos de idade com problemas de 

conduta recente (HR 1,59; IC95% 1,35-1,87) do que naqueles com problemas de 
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conduta persistente (HR 1,45; IC95% 1,03-2,03) quando comparados aos 

adolescentes sem problemas de conduta.  

Um estudo de coorte com meninas norte-americanas (11-15 anos) identificou 

diferentes riscos entre as meninas brancas e as meninas afro-americanas. Nas 

meninas brancas com cinco a oito anos de idade, a adição de um ponto no escore 

total da escala que avaliou os problemas de conduta (Child Symptom Invetory-

Fourth Edition) aumenta em 0,09 pontos a escala de uso de álcool aos 11 anos, em 

0,13 pontos aos 12 anos e em 0,27 pontos aos 13 anos (β 0,09, p=0,018; β 0,13, 

p=0,019; β 0,27; p<0,001, respectivamente). Nas meninas negras, esse aumento foi 

de 0,09 pontos aos 13 anos e de 0,07 pontos aos 14 anos (β 0,09; p=0,044; β 0,07; 

p=0,005, respectivamente) (LOEBER et al., 2010).  

Estudo com delineamento transversal, realizado com estudantes suíços (15 

anos) identificou que os adolescentes solitários com dois ou mais episódios de 

embriaguez possuíam menor risco para comportamento agressivo (RO 0,77; 

p<0,05), quando comparados aos adolescentes sociáveis também com história de 

embriaguez. Os adolescentes sociáveis que usavam álcool tinham maior risco para 

comportamento agressivo (RO 1,55; p<0,001) do que os adolescentes “solitários”, 

que não faziam uso de álcool (KUNTSCHE; GMEL, 2004). Os autores observaram, 

ainda, que os adolescentes “solitários” que faziam uso de álcool tinham maior risco 

para baixa autoestima (RO 0,72; p<0,001) quando comparados aos adolescentes 

sociáveis que usavam álcool. Ainda, verificaram que os adolescentes com vida 

social e que bebiam tinham maior autoestima (RO 1,44; p<0,001) do que os 

adolescentes “solitários” que não faziam uso de álcool (KUNTSCHE; GMEL, 2004).  

      A depressão, um dos sinais de comportamento internalizante, também tem 

sido relacionada com o uso de álcool na adolescência, tanto como possível causa, 

quanto como consequência. Estudo transversal, realizado com estudantes com 15 

anos de idade, mostrou que aqueles com elevados níveis de depressão apresentam 

maior chance de consumo de bebida alcóolica em excesso quando comparados aos 

adolescentes sem sintomas depressivos (RO 1,05; IC95% 1,02-1,08) (BEST et al., 

2006). Neste estudo, o consumo excessivo de álcool foi considerado como a 

ingestão de mais que 10 unidades padrão de álcool (uma unidade padrão = 8g) em 

qualquer ocasião ao longo da vida (BEST et al., 2006). Mackie et al. (2011), 

estudando alunos com 13 anos de idade, pertencentes a uma coorte inglesa de 

estudantes, identificou uma associação unidirecional de altos níveis de depressão no 



 

 49 

aumento do uso de álcool, demonstrando que existe um efeito causal da depressão 

na quantidade e frequência do consumo de bebida com álcool (p<0,05). Associação 

semelhante foi observada em outro estudo de coorte, com alunos norte-americanos 

(6o ao 9o ano), no qual os sintomas depressivos mostraram-se associados com início 

e continuidade do uso de álcool na adolescência (dos 11 aos 14 anos) (β 0,09-0,13; 

p<0,05) (MCCARTY et al., 2012). Os autores sugerem que os sintomas depressivos 

acumulados ao longo dos anos (dos sete anos até dois anos antes do início do 

consumo de álcool) possuem maior risco para o uso de álcool do que os sintomas 

depressivos no último ano (HR 1,04; 1,01-1,08) (CERDÁ et al., 2013). 

 De forma geral, os estudos encontraram risco de algum tipo de transtorno 

mental (depressão e distúrbios psicológicos) e/ou do comportamento (conduta, 

social, externalizado, internalizado) sobre o uso de álcool na adolescência. A baixa 

autoestima mostrou-se como fator de proteção para o uso de álcool na 

adolescência. 
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Quadro 3. Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, AMOSTRA, 
PERÍODO DO 

ESTUDO 
IDADE 

VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

HOEL et al., 
2004, 
transversal 

Noruega, 828 
estudantes, 1997 

20 
anos 

Variáveis:                                                           
- sintomas depressivos                         
- ansiedade                                    
- queixas psicossomáticas.   
 
HBSC 

Uso de álcool:                                                                   
- não                                                                
- baixo                                                                             
- moderado                                                  
- pesado                                                   
 
Elaborado pelo 
pesquisador. 

Consumo pesado de álcool:                                                          
- sintomas depressivos: β 0,18; p<0.0005                               
- queixas psicossomaticas: β 0,08; p=0,02                                                           

KUNTSCHE; 
GMEL, 
2004, 
transversal 

Suíça, 3.648 
estudantes, 2002 

15 
anos 

Variáveis:                                                                    
- solidão                                           
- rejeição                                            
- satisfação com a vida                              
- autoestima                                      
- humor depressivo                                 
- assédio moral                                          
- comportamento agressivo.  
 
Elaborado pelo pesquisador 

Categorias:                                              
- grupo social sem uso de 
álcool                                          
- grupo social com uso de 
álcool                                            
- grupo solitário sem uso de 
álcool                                             
- grupo solitário com uso de 
álcool.                      
 
Elaborado pelo 
pesquisador. 

Grupo solitário com uso de álcool x grupo 
social com uso de álcool:                                                                                          
- mulheres: RO 1,49; p<0,05                                             
- satisfação com vida: RO 0,83; p<0,001                               
- autoestima: RO 0,72; p<0,001                                       
- humor depressivo: RO 1,59; p<0,001                                    
- vítima de assédio moral: RO 1,49; p<0,001                             
- comportamento agressivo: RO 0,77; p<0,05             
Grupo social com uso de álcool x grupo 
solitário sem uso de álcool:                                                              
- mulheres: RO 0,42; p<0,001                                           
- autoestima: RO 1,44; p<0,001                                              
- humor depressivo: RO 0,73; p<0,001                                       
- vítima de assédio moral: RO 0,52; p<0,001                             
- comportamento agressivo: RO 1,55; p<0,001                                         

RO = razão de odds. β = coeficiente de regressão. p = valor de p com 95% de confiança. HBSC: Health Behaviour in School-aged Children. 
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Quadro 3 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, AMOSTRA, 
PERÍODO DO 

ESTUDO 
IDADE 

VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

FINN et 
al., 2005, 
casos e 
controles 

Estados Unidos, 
300 adultos 
jovens, 1977 

20 anos Variáveis:                                                         
- distúrbio psiquiátrico: 
SSAGA                                                                                                                       
- impulsividade: EIV 

Uso de álcool:                                             
- frequência                                                            
- quantidade                                             
- densidade.    
  
SSAGA                                                                        

Grupo dependência ao álcool e problema de 
conduta vs grupo dependência ao álcool sem 
problema de conduta:                                                                        
Consumo semanal álcool (p<0,0001):                                               
- homens: μ 34,5; DP 26,7 vs μ 28,0; DP 17,8                                                                   
- mulheres: μ 23,1; DP 16,6 vs μ 17,3; DP 12,2                                                     
Frequência de uso de álcool (p<0,0001):                                               
- homens: μ 5,0; DP 3,0 vs μ 4,5; DP 2,2                                                                              
- mulheres: μ 4,6; DP 2,6 vs μ 3,4; DP 2,2                                                                             
Quantidade de uso de álcool (p>0,05):                                                    
- homens: μ 6,5; DP 3,4 vs μ 6,6; DP 3,0                                                                               
- mulheres: μ 4,5; DP 2,4 vs μ 4,5; DP 2,4 
Sintomas de abuso/dependência (p<0,0001):                                                    
- homens: μ 21,1; DP 8,5 vs μ 14,9; DP 4,3                                                                               
- mulheres: μ 21,7; DP 9,3 vs μ 15,3; DP 5,1   
Baixa impulsividade vs alta impulsividade (uso de 
álcool):                                                                        
- expectativa negativa proximal: β 0,38; p<0,001 
vs β 0,49; p<0,00001                                                                                       
- expectativa negativa distal: β -0,60; p<0,00001 
vs -0,38; p<0,005.                                                                                                   

BEST et 
al., 2006, 
transversal 

Inglaterra, 2.078 
estudantes, 2001 

15 anos Variáveis:                                                                  
- ansiedade e depressão: 
MAP                                            
- problema de 
comportamento/ 
delinquência: escala 
elaborada pelo 
pesquisador  

Uso excessivo de álcool:                               
- abstêmio                                                         
- nenhum episódio de uso 
excessivo                                                  
- 1 a 4 episódios de uso 
excessivo                                      
- 5 ou mais episódios de uso 
excessivo. 
  
MAP 

Uso excessivo de álcool x abstêmio:                                              
- ansiedade: RO 0,94; IC95% 0,91-0,98                                            
- depressão: RO 1,05; IC95% 1,02-1,08 

RO = razão de odds. μ = média. DP = desvio padrão. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança. SSAGA: Semi-
Structured Interview for the Genetics of Alcoholism. EIV: Eysenck Impulsivity-Venturesomeness. MAP: Maudsley Addiction Profile.                                                                                                                     
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Quadro 3 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, AMOSTRA, 
PERÍODO DO 

ESTUDO 
IDADE 

VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

GREKIN 
et al., 
2006, 
coorte 

Estados Unidos, 
3.720 estudantes, 
2002 

20 anos Variáveis:                                                                
- personalidade: TPQ-S                                                              
- problema de conduta: 
DSM-IV 

Dependência do álcool    
  
DSM-IV 

Fator preditor do uso de álcool após ajuste:                                 
- neuroticismo: β 0,09; p<0,01                                                            
- busca de novidade: β 0,25; p<0,01                                                   
- problema de conduta: β 0,30; p<0,01                                                 
- extroversão: β 0,15; p<0,01                                                               
- baixa abertura a experiências: β -0,08; p<0,01 

BODEN et 
al., 2008, 
coorte 

Nova Zelândia, 
1.000 adultos 
jovens, 1977 

 25 
anos 

Autoestima.                                               
 
Coopersmith Self Esteem 
Inventory 

Dependência do álcool   
  
DSM-IV 

Dependência do álcool:                                                                         
- autoestima: análise univariada: β -0,06; p<0,01                                 
- autoestima: análise ajustada: β -0,02; p>0,5 

GARCÍA; 
COSTA 
JUNIOR, 
2008, 
transversal 

México, 1.221 
estudantes, SA 

13 anos Competência social.                              
 
TISS 

Uso de álcool.                                                                                                                                     
- idade de início                                                            
- frequência      
  
AUDIT 

Uso de álcool:                                                                               
- conduta antissocial: β 0,272; p=0,001 

CHARTI-
ER et al., 
2009, 
transversal 

Estados Unidos, 
8.116 indivíduos, 
1990 

15 a 64 
anos 

Variáveis:                                                   
- abuso físico na infância                                      
- abuso sexual na infância.  
 
National Population 
Survey of Canada 

Uso de álcool:                                       
- sim                                                                
- não         
  
DSM-IV 

Uso de álcool:                                                                               
- abuso físico na infância: RO 1,87; IC95% 1,52-
2,31                                                                                      
- abuso sexual na infância: RO 2,44, IC95% 1,74-
3,44  

RO = razão de odds. β = coeficiente de regressão. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança. TPQ-S: Tridimensional 
Personality Questionnaire. DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. TISS: Teenage Inventory of Social Skills.          
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Quadro 3 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, 
AMOSTRA, 

PERÍODO DO 
ESTUDO 

IDADE 
VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

GLASER 
et al., 
2010, 
coorte 

Inglaterra, 1.237 
adolescentes, 
1996 

15 anos Problemas de conduta: 
pela mãe e adolescente.  
  
SDQ 

Uso de álcool:                                                     
- sim                                                                
- não      
                                                                        
Add Health study.  

Uso de álcool:                                                                                      
- problemas de conduta: RO 1,35; IC95% 1,10-
1,65                           

LABRIE et 
al., 2010, 
transversal 

Estados Unidos, 
1.820 estudantes, 
2008.  

19 anos Variáveis:                                                      
- saúde mental                                                            
- saúde social.     
  
DUKE 

Uso de álcool por semana.                            
- quantidade    
  
DDQ. 

Uso de álcool:                                                                                 
- saúde social intensa: β 0,15; p<0,001                                               
- saúde social e comp. protetivo: β -0,06; p<0,05                            
- pior saúde mental: β 0,12; p<0,001                                                   
- pior saúde social: β -0,05; p<0,05                                                  
- saúde mental e estratégias protetivas: β 0,05; 
p<0,05  

LOEBER 
et al., 
2010, 
coorte 

Estados Unidos, 
566 meninas, SA 

11 a 15 
anos 

Problemas de conduta.  
  
CSI-4 

Uso de álcool.                                                           
- sim                                                                
- não     
                                           
Rutgers Health and Human 
Development Project 

Meninas brancas:                                                                                    
- problema de conduta aos 11 anos prediz uso de 
álcool aos 12 anos: β 0,09, p=0,018                                                                        
- problema de conduta aos 12 anos prediz uso de 
álcool aos 13 anos: β 0,13, p=0,019                                                                        
- problema de conduta aos 13 anos prediz uso de 
álcool aos 14 anos: β 0,27; p<0,001                                                                                                      
Meninas afro-americanas:                                                                  
- problema de conduta aos 13 anos prediz uso de 
álcool aos 14 anos: β 0,09; p=0,044                                                                             
- problema de conduta aos 14 anos prediz uso de 
álcool aos 15 anos: β 0,07; p=0,005   

RO = razão de odds. β = coeficiente de regressão. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança. SA = sem definição do ano 
de realização do estudo. SDQ: Strength and Difficulties Questionnaire. DUKE: Duke Health Profile. DDQ: Daily Drinking Questionnaire. CSI-4: Child Symptom 
Invetory-Fourth Edition. 
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Quadro 3 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, AMOSTRA, 
PERÍODO DO 

ESTUDO 
IDADE 

VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

BURK et 
al., 2011, 
coorte 

Estados Unidos, 
362 adolescentes, 
1990 

16 anos Variáveis:                                                           
- temperamento: 
avaliado pela mãe. CBQ.                                  
- desinibição: 
Disinhibition scores.                                                        
- afetividade: PCA of 
Anger.                                         
- saúde mental na 
adolescência: avaliado 
pela mãe, professores e 
adolescente. 
 
 HBQ 

Uso de alcool nos últimos 
30 dias.                                             
- abstêmio                                                           
- <1 dose                                                                         
- 1 dose                                                 
- 2 doses                                                          
- 3 doses                                               
- 5 doses       
                                                              
Elaborado pelo pesquisador.  

Uso de álcool:                                                                                   
Meninas:                                                                                                
- muito desinibidas e pais muito estressados: β 
22,33;  p≤0,01                                                                                 
- baixa desinibição e pais usuários de álcool: β 
−2,37;  p≤0,05                                                                        
Meninos:                                                                                              
- temperamento afetivo negativo: β 0,49; p≤0,01  

MACKIE et 
al., 2011, 
coorte 

Inglaterra, 393 
estudantes, SA  

13 anos Variáveis:                                                                
- 4 personalidades: 
ansiedade sensível, 
desesperança, 
impulsividade, sensível. 
SURPS.                                                        
- ansiedade e 
depressão. BSI.                                                  
- comportamento 
antissocial. DSM-IV,  
 
YRBS, Reckless 
Behavior Questionnaire.  

Uso de álcool:                                             
- frequência                                                            
- quantidade.                                          
 
Elaborado pelo pesquisador.  

Uso de álcool:                                                                                      
- depressão: β 0,38; p<0,01                                                                                                                          
- personalidade ansiosa: β -0,17; p<0,05                                                 
- desesperança: β 0,29; p<0,001             

β = coeficiente de regressão. p = valor de p com 95% de confiança. HBQ = MacArthur Health and Behavior Questionnaire. CBQ: Children’s Behavior 
Questionnaire. SURPS: Substance Use Risk Personality Scale. BSI: Brief Symptom Inventory. YRBS: Youth Risky Behavior Survey. RBQ: Reckless Behavior 
Questionnaire.                                                                   
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Quadro 3 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, AMOSTRA, 
PERÍODO DO 

ESTUDO 
IDADE 

VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

GREEN et 
al., 2012, 
coorte 

Estados Unidos, 
1.242 indivíduos, 
1966 

15 e 
aos 43 
anos 

Variável medida na 
infância, adolescência, 
adulto jovem e meio da 
vida:                                                                
- distúrbio psicológico                                      
 
Elaborado pelo 
pesquisador                       

Uso de álcool:                                             
- frequência (criou escore)                               
- quantidade                                                          
- idade de início.                                          
 
Elaborado pelo pesquisador.  

Meninos:                                                                                                      
- correlação positiva entre distúrbio psicológico 
quando adulto jovem e uso de álcool: r=0,113; 
p<0,05                                                                                        
- distúrbio psicologico na adolescência prediz 
menor uso de álcool no adulto jovem: β -0,138; 
p<0,05                                                                      
Meninas:                                                                                                  
- correlação positiva entre distúrbio psicológico no 
adulto esteve relacionado ao uso de álcool 
quando adulta: r=0,290; p<0,001                                                                        
- Não teve associação significativa do distúrbio 
psicológico com uso de álcool nas mulheres: 
p>0,05 

MCCARTY 
et al., 
2012, 
coorte 

Estados Unidos, 
521 estudantes, 
2001 a 2004 

12 anos Variáveis:                                                   
- sintomas depressivos                         
- problemas de conduta.                          
 
DSM-IV 

Uso de álcool.                                          
- sim                                                         
- não                                                              
 
Customary Drinking and 
Drug Use Record. 

Uso de álcool:                                                                        
Avaliado pelo adolescente:                                                                           
- sintomas depressivos ao longo dos anos (6o ao 
9o ano): β 0,09-0,13; p<0,05                                                                                   
- problemas de conduta ao longo dos anos (6o ao 
9o ano): β 0,09-0,14; p<0,05                                                                           
Avaliado pelos pais:                                                                                        
- problemas de conduta ao longo dos anos (6o ao 
9o ano): β 0,06-0,09; p<0,05                                                                                        
- sintomas depressivos no 6o ano aumentou o 
risco do uso de álcool para o próximo ano: β 0,24; 
p<0,05                 

β = coeficiente de regressão. r = coeficiente de correlação. p = valor de p com 95% de confiança. DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders. 
 
 
 
 
 



 

 57 

 
Quadro 3 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, AMOSTRA, 
PERÍODO DO 

ESTUDO 
IDADE 

VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

BRUMBY 
et al., 
2013, 
transversal 

Austrália, 1.792 
adultos 
agricultores, 2003 a 
2009 

48 anos Saúde mental.                                       
 
K-10. 

Uso de álcool.                                        
- homens: 6 ou mais doses 
mês                                                          
- mulheres: 4 ou mais doses 
mês. 
 
Victorian Service 
Coordination Tool Templates 
e AUDIT.    

Uso de álcool - agricultores x população 
nacional:                                                                        
Pelo menos 1 vez ao mês:                                                                              
- homens:  56,9% vs 20,5%                                                                             
- mulheres: 27,5% vs 16,9%                                                            
Pelo menos 1 vez na semana:                                                          
- homens: 73,8% vs 61,6%                                                                
- mulheres 55,3% vs 44%                                                                       
Estresse psicológico (p=0,007):                                                                                     
- mulheres: 49,5%                                                                                 
- homens: 42,5% 

CERDÁ et 
al., 2013, 
coorte 

Estados Unidos, 
503 meninos 
estudantes, 1987 a 
1988 

19 anos Variáveis:                                                         
- depressão: RMFQ.                   
- ansiedade: avaliado 
pelos pais. CBCL, YSR, 
YASR.                                    
- problema de conduta: 
SRA, SRD,YSR e YASR. 

Uso de álcool.                                             
- idade de início                                                               
- frequência                                             
- quantidade                                                                        
Self-Reported Antisocial 
Behavior (SRA) e a 
Substance Use Scale. 

Uso de álcool:                                                                                                  
- depressão cumulativa: HR 1,04; 1,01-1,08                                      
- ansiedade recente: HR 1,10; IC95% 1,03-1,17                                        
- problema de conduta recente: HR 1,59; IC95% 
1,35-1,87                                                                                        
- problema de conduta cumulativo: HR 1,45; 
IC95% 1,03-2,03                                                                                           
Negros x brancos:                                                                           
- ansiedade recente: HR 1,19; IC95% 1,10-1,29 

HR = razão de azar. p = valor de p com 95% de confiança. IC95% = intervalo de confiança de 95%. AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test. RMFQ: 
Recent Mood and Feelings Questionnaire. CBCL: Child Behavior Checklist. YSR: Youth Self Report. YASR: Young Adult Self-Report. SRA: Self-Reported 
Antisocial Behavior. SRD: Self-Reported Delinquency.  
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Quadro 3 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, AMOSTRA, 
PERÍODO DO 

ESTUDO 
IDADE 

VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

COLDER 
et al., 
2013, 
coorte 

Estados Unidos, 
387 adolescentes, 
SA  

12 anos Variáveis:                                                            
- problema internalizado                                       
- problema externalizado                            
- problema internalizado                                        
e externalizado.                                 
 
Youth Self Report (YSR) 

Uso de álcool:                                           
- não                                                            
- alguns goles                                        
- mais que 1 e menos que 4 
goles                                                
- mais que 4 goles.                                               
National Youth Survey 
(NYS). 

Uso de álcool:                                                                                     
- problemas externalizados: β 0,38; p<0,05                                        
- problemas externalizados e internalizados: β 
0,19;  p<0,05                                                                                        
- problemas internalizados:  β 0,09; p>0,10  

KUPER-
MAN et al., 
2013, 
coorte 

Estados Unidos, 
820 adolescentes, 
2005 a 2007 

15 anos Variáveis:                                                               
- problema de conduta: 
Semi-Structured 
Assessment for the 
Genetics of Alcoholism 
(SSAGA)                                                                  
- problema 
externalizado: Youth Self 
Report (YSR)                                                                
- problema social: Youth 
Self Report (YSR)      

Uso de álcool.                                                 
- idade de início.                                             
Elaborado pelo pesquisador. 

Idade de início do uso de álcool:                                                                                    
- problemas externalizados: HR: 1,05; IC95% 
1,03-1,06                                                                            
- problemas sociais: HR 0,95; IC95% 0,92-0,99                                  
- problemas de conduta: HR 1,11; IC95% 1,03-
1,20 

MASLOWS
KY; SCHU-
LENBERG, 
2013, 
transversal 

Estados Unidos, 
127.272 estudantes 
do 8o grau, 114.251 
do 10 o grau, 
15.750 do 12 o 
grau, 1991 a 2009 

13 a 16 
anos 

Variáveis:                                                           
- problema de conduta                                   
- sintomas depressivos                               
 
Elaborado pelo 
pesquisador 

Uso de álcool.                                                                            
- frequência (criou escore)                                                
Elaborado pelo pesquisador. 

Uso de álcool:                                                                          
Meninos:                                                                                                                  
- sintomas depressivos: β 0,04; p<0,001                                                          
- problemas de conduta: β 0,41; p<0,001                                        
Meninas:                                                                                                                     
- sintomas depressivos: β 0,08; p<0,001                                                                   
- problemas de conduta: β 0,38; p<0,001 

β = coeficiente de regressão. p = valor de p com 95% de confiança. HR = razão de azar. IC95% = intervalo de confiança de 95%. SSAGA: Semi-Structured 
Assessment for the Genetics of Alcoholism. NYS: National Youth Survey. YSR: Youth Self Report.          
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Quadro 3 (continuação). Descrição dos artigos selecionados por revisão da literatura da relação entre problemas de comportamento e uso de álcool (n=21).  

AUTOR, 
ANO, 

DESENHO 

PAÍS, AMOSTRA, 
PERÍODO DO 

ESTUDO 
IDADE 

VARIÁVEIS DE 
EXPOSIÇÃO, 

INSTRUMENTOS 

ÁLCOOL (CATEGORIAS), 
INSTRUMENTO 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

HERON et 
al., 2013, 
coorte 

Inglaterra, 7.218 a 
3.482 
adolescentes,  
1991 a 1992 

15 anos Problema de conduta.                                         
 
SDQ 

Uso de álcool no início da 
adolescência (13 a 15 
anos):                                         
- não                                                         
- ocasional (últimos 6 meses)                            
- semanal                                               
Uso de álcool aos 16 anos:                                                               
- uso não perigoso                                       
- uso perigoso    
  
AUDIT. 

Uso de álcool (alta frequência):                                                                 
Meninos:                                                                                                                
-  problemas de conduta no início da 
adolescência: RO 5,0; IC95% 2,4-10,6                                                                                                   
-  problemas de conduta de início precoce 
persistente:  RO 3,9; IC95% 2,1-7,3                                                                                           
Meninas:                                                                                                     
-  problemas de conduta de início precoce 
persistente: RO  2,67; IC95% 1,42-5,00                                                                        
Amostra total:                                                                                          
- problemas de conduta no início da adolescência: 
RO 2,99; IC95% 1,8-4,9                                                                                          
- problemas de conduta de início precoce 
persistente: RO 2,93; IC95% 1,8-4,8                                                                                        
Uso de álcool (média frequência):                                             
Meninas:                                                                                                 
- problemas de conduta no início da adolescência: 
RO 2,14; IC95% 1,15-3,96                                                                            
Amostra total:                                                                                       
- problemas de conduta no início da adolescência: 
RO 1,68, IC95% 1,01-2,8                                                                                 
Uso perigoso de álcool:                                                       
Amostra total:                                                                                      
- problemas de conduta no início da adolescência: 
RO 1,52; IC95% 1,09-2,11                                                                                                
- problemas de conduta de início precoce 
persistente: RO 1,63; IC95% 1,22-2,18  

RO = razão de odds. β = coeficiente de regressão. IC95% = intervalo de confiança de 95%. p = valor de p com 95% de confiança. SDQ: Strengths and 
Difficulties Questionnaire. AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test. 
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3 Justificativa  

   

  Os problemas de comportamento são condutas repetitivas e persistentes, 

consideradas socialmente inadequadas, que comprometem a integridade da criança 

com seus pares e com os adultos de sua convivência, resultando em sofrimento aos 

jovens e àqueles com quem convivem (OMS, 2001). Eles interferem, ainda, no 

desenvolvimento psicossocial, educacional e no relacionamento interpessoal na fase 

adulta (SÁ et al., 2010). Um aumento no interesse dos pesquisadores sobre essa 

área de investigação tem sido observado, principalmente no que se refere aos 

fatores determinantes mais precoces dos problemas de comportamento (BOLSONI-

SILVA; DEL PRETTE, 2003; SÁ et al., 2010). Condições socioeconômicas, 

ambientais, genéticas e de relações (conjugais, pais e filhos) são alguns dos fatores 

de risco para o desenvolvimento de problemas de comportamento na infância e na 

adolescência (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003). Há estudos mostrando que a 

amamentação, além de suas inúmeras vantagens à saúde da criança, atua também 

como um fator de proteção para problemas de comportamento na infância e 

adolescência (VICTORA, 2000; WHO, 2003). Todavia, são poucos os estudos que 

avaliam essas relações em países com população mais pobre que a dos países de 

renda alta. Do mesmo modo, ainda há divergências sobre se os problemas de 

comportamento podem levar a outros estilos ou hábitos considerados de risco à 

saúde na adolescência, como o consumo de álcool.  

  Este projeto pretende analisar dados da Coorte de Nascimentos de 1993 

(Coorte de 1993), em Pelotas, que possui informações dos seus participantes desde 

a gestação até a adolescência. A coorte de 1993 é uma fonte importante para a 

investigação dos efeitos do aleitamento materno sobre o comportamento na infância 

e na adolescência, bem como dos efeitos que os problemas de comportamento 

(internalizante e externalizante) podem ter sobre o consumo de bebida alcóolica na 

adolescência. O estudo apresenta como vantagem possuir variáveis 

socioeconômicas, demográficas e de saúde coletadas à época do 

acompanhamento, o que permite o controle para potenciais fatores de confusão.  

 

 

  



  

 62 

4 Objetivos  

 

4.1 Objetivo Geral 

 
  Analisar a relação entre a amamentação e o comportamento na infância e 

adolescência, e a relação entre os problemas de comportamento (aos 11 e 15 anos) 

e o uso de álcool na adolescência (15 anos), entre participantes do estudo de Coorte 

de Nascimentos de 1993, Pelotas (RS). 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar revisão sistemática da literatura sobre a relação entre a 

amamentação e o comportamento na infância e adolescência; 

 

• Investigar a relação entre o tempo de aleitamento materno e os problemas de 

comportamento (escore da escala total e subescalas, problema internalizante 

e externalizante) aos quatro, 11 e 15 anos de idade na Coorte de 

Nascimentos de 1993; 

 

• Avaliar os efeitos dos problemas de comportamento aos 11 e 15 anos sobre o 

consumo de álcool aos 15 anos na Coorte de Nascimentos de 1993. 

 

 

5 Hipóteses 

 

• Crianças amamentadas por menos tempo, quando comparadas às 

amamentadas por mais tempo, terão maior risco de desenvolver problemas 

de comportamento na infância (quatro anos) e na adolescência (11 e 15 

anos); 

 

• Adolescentes com problemas de comportamento internalizante e 

externalizante aos 11 e 15 anos serão mais predispostos ao consumo de 

bebidas alcoólicas aos 15 anos do que adolescentes sem problemas de 

comportamento. 
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6 Modelo Teórico 

 

 O modelo teórico proposto abaixo foi baseado nos conceitos já apresentados, 

e tem o intuito de estabelecer, graficamente, a relação entre os fatores que 

influenciam no desfecho, anteriormente citados na revisão de literatura. A Figura 3 

apresenta cinco níveis de determinação, que tentam explicar, de forma esquemática, 

o comportamento na infância e adolescência e o consumo de bebida alcoólica, 

conforme a literatura encontrada.  
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7 Metodologia 

 

7.1 Delineamento 

 

Trata-se de uma coorte de nascimentos.  

 

7.2 População Alvo  

 
Das 5.304 crianças nascidas entre primeiro de janeiro e 31 de dezembro de 

1993, nos cincos hospitais da cidade de Pelotas, cujas famílias residiam na zona 

urbana, 5.249 foram entrevistadas no nascimento e fazem parte do Estudo de 

Coorte de Nascimentos de 1993, Pelotas-RS. Houve, na época, 55 óbitos fetais e 16 

recusas. 

Os participantes, em subamostras ou o grupo como um todo, foram 

acompanhados nas seguintes idades: um, três, seis e doze meses, quatro, seis, 

nove, 11, 12-13, 15 e 18 anos (Figura 4) (VICTORA et al., 2006; GONÇALVES et al., 

2014).  

Houve um grande interesse, nesta coorte, na avaliação dos eventos que 

aconteceram durante os primeiros anos de vida. Portanto, os primeiros 

acompanhamentos – um, três, seis, 12 meses e quatro anos de idade – ocorreram 

com amostras selecionadas. Para o acompanhamento de um mês e três meses, 

uma amostra sistemática (13%) da coorte foi visitada. Aos seis, 12 meses e quatro 

anos, 20% da amostra foi acompanhada e, além destes, foram incluídas todas as 

crianças nascidas com peso inferior a 2.500g, visto que foram identificadas como um 

grupo de alto risco na Coorte de Nascimentos de 1982 em Pelotas. Outras visitas, 

com objetivos bastante específicos, ocorreram com subamostras aos seis, nove e 

12-13 anos de idade (Figura 4).  

Nos três últimos acompanhamentos (11, 15 e 18 anos) tentou-se acompanhar 

todos os participantes da coorte, obtendo-se taxas de acompanhamento de 87,5%, 

85,7% e 81,3%, respectivamente. Outras informações relevantes sobre os 

acompanhamentos podem ser encontradas em artigos metodológicos do estudo 

(VICTORA et al., 2006; GONÇALVES et al., 2014). A Figura 4 resume esses dados, 

acrescentando as estratégias amostrais e os indivíduos elegíveis em cada 

acompanhamento. 
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Figura 4. Descrição dos acompanhamentos da Coorte de Nascimento de 1993, Pelotas, RS. 
Fonte: GONÇALVES et al., 2014. 

 
 

7.3 Critérios de Inclusão 

 

Todos os integrantes da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993 que 

participaram dos acompanhamentos: perinatal, um, quatro, 11 e 15 anos de idade.  

 

7.4 Critérios de Exclusão 

 

Na coorte original, todas as crianças nascidas vivas cujas mães não residiam 

na zona urbana do município de Pelotas foram excluídas. 

Neste estudo, serão excluídos os participantes da coorte que: (a) nasceram 

com malformações congênitas, identificadas no acompanhamento perinatal; (b) 

crianças com déficit no desenvolvimento, constatado pelo Teste de Denver II que foi 

realizado no acompanhamento dos 12 meses; (c) não realizaram os testes 

psicológicos nos acompanhamentos dos quatro, 11 e 15 anos de idade. 
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7.5 Instrumentos 

 

Neste estudo, serão utilizadas as informações reunidas sobre o 

acompanhamento perinatal até os 15 anos de idade. Os dados foram coletados em 

entrevistas realizadas com as mães, nos domicílios, por entrevistadoras previamente 

treinadas. Aos 11 e 15 anos, as mães (ou responsáveis) e os jovens foram 

entrevistados. Na adolescência, além de um questionário com dados gerais, os 

jovens foram convidados a preencher um questionário confidencial, contendo 

perguntas de cunho mais íntimo, como consumo de bebida alcóolica, relação com os 

pais e atividade sexual. Após o preenchimento dos questionários, todos os dados 

foram duplamente digitados e, após checagem de erros e inconsistências, 

compuseram o banco final do estudo (VICTORA et al., 2006; GONÇALVES et al., 

2014). Os questionários, em sua íntegra, estão disponíveis no seguinte endereço 

eletrônico:  

http://www.epidemio-ufpel.org.br/site/content/coorte_1993/questionarios.php  

Para avaliação dos problemas de comportamento, foram utilizados pelo 

estudo os instrumentos CBCL e SDQ (mãe e filho). 

 

7.6 Definição do Desfecho 

 
 Para o artigo 2 (Relação entre a amamentação e problemas de 

comportamento na infância e na adolescência: Coorte de Nascimentos de 1993, 

Pelotas, Brasil), o desfecho será problemas de comportamento (aos quatro, 11 e 15 

anos) avaliado por instrumentos – CBCL e SDQ. O desfecho, em cada período, será 

avaliado de forma contínua, através do escore geral do instrumento, e em 

categorias, conforme pontuações das classificações estabelecidas em cada 

instrumento, de acordo com a seguinte descrição:  

 

Child Behavior Checklist (CBCL) 

O CBCL avalia a competência social e os problemas de comportamento, para 

idades de quatro a 18 anos, cujas informações são fornecidas pelos pais (ou 

responsáveis). Na Coorte de 1993, o instrumento foi aplicado às mães (ou outro 

adulto reponsável), quando as crianças tinham quatro anos de idade. O CBCL 

contém 118 itens relativos ao comportamento de crianças, que são pontuados entre 
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0 e 2, onde o 0 corresponde a afirmativa “não”, o 1 “algumas vezes” e o 2 

“frequentemente” (ACHENBACH; EDELBROCK,1983). Ele possui 11 escalas, 

agrupadas em duas escalas totais, que permitem identificar o perfil da criança: 

- Escala Total de Competência Social (soma de três escalas): Atividades, 

Sociabilidade e Escolaridade (essa escala total não será analisada neste 

estudo); 

- Escala Total de Problemas de Comportamento (soma de oito escalas): 

Retraimento, Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, Problemas com 

Contato Social, Atenção, Pensamento, Comportamento de Quebrar Regras e 

Comportamento Agressivo. 

 

Algumas dessas escalas, quando agrupadas, compõem classificações que 

avaliam o comportamento internalizado (isolamento, depressão, ansiedade, 

somatização) e o externalizado (violência e/ou agressividade). A Escala de 

Internalização é composta pela soma de três escalas – Retraimento, 

Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas –; e a Escala de Externalização pela 

soma de duas escalas – Comportamento de Quebrar Regras e Comportamento 

Agressivo (ACHENBACH; EDELBROCK,1983).  

A somatória dos escores do CBCL é convertida em T escores. A pontuação 

obtida em cada uma das escalas é chamada de escore T, podendo a pessoa ser 

classificada em: não clínica (escore T<60), limítrofe (escore T≥60 e <63) ou clínica 

(escore T≥63). A categoria limítrofe pode ser agrupada à categoria clínica, 

classificando a criança como não clínica (escore T<60) ou clínica (escore T≥60) 

(ACHENBACH; EDELBROCK,1983).  

Neste estudo, o resultado do CBCL será analisado:  

➢ Escore T do CBCL: (1) contínuo; (2) três categorias: normal, limítrofe, 

desviante; (2) duas categorias: normal, desviante. 

➢ Cada uma das escalas: (1) três categorias: normal, limítrofe, desviante; (2) 

duas categorias: normal, desviante. 

➢ Problemas de comportamento internalizado e externalizado: (1) três 

categorias: normal, limítrofe, desviante; (2) duas categorias: normal, 

desviante. 
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Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

O SDQ foi aplicado aos adolescentes nos acompanhamentos dos 11 e 15 

anos. O SDQ é um instrumento de rastreamento que permite detectar problemas de 

comportamento e de saúde mental entre quatro e 16 anos. Além do indivíduo, ele 

pode ser aplicado aos pais e aos professores. O instrumento possui propriedades 

psicométricas adequadas e comparáveis ao CBCL (GOODMAN; SCOTT, 1999). Em 

crianças menores de 11 anos, deve ser utilizada também a versão do instrumento 

para os pais e professores (FLEITLICH; CORTAZAR; GOODMAN, 2000). O SDQ foi 

desenvolvido no Reino Unido e validado no Brasil por Fleitlich-Bilyk, Cortazár e 

Goodman (2000).  

Ele contém cinco subescalas, quais sejam: hiperatividade, problemas 

emocionais, problemas de conduta, problemas de relacionamento e comportamento 

pró-social. Cada subescala é composta por cinco itens, totalizando 25 questões. 

Cada item tem três opções de resposta: não é verdade, é um pouco de verdade, é 

muito verdade. A resposta “é um pouco de verdade” é sempre pontuada com 1. As 

demais são pontuadas com 0 ou 2, conforme o item da escala. A pontuação total de 

cada uma das cinco escalas pode variar entre 0 e 10, sendo que todos os itens 

deverão ser respondidos. A pontuação total de dificuldades, que pode variar entre 0 

e 40, é obtida pela soma da pontuação de todas as escalas, exceto a de 

comportamento pró-social (FLEITLICH; CORTAZÁR; GOODMAN, 2000). A 

pontuação final das respostas dos pais ou responsáveis e do adolescente pode 

classificá-lo como normal, limítrofe ou desviante (Quadro 4). 

A partir do resultado do SDQ, o indivíduo é classificado como tendo problema 

de comportamento quando a pontuação do instrumento do adolescente for superior 

a 20 pontos (FLEITLICH; CORTAZÁR; GOODMAN, 2000).   

Algumas escalas agrupadas constituem a classificação de avaliação do 

comportamento internalizado (problemas de relacionamento com os colegas e 

problemas emocionais) e do comportamento externalizado (problemas de conduta e 

hiperatividade) (GOODMAN et al., 2010). 
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Quadro 4. Interpretação da pontuação dos sintomas e definição de caso pelo SDQ – adolescente e 
dos pais ou responsável. 

 Normal Limítrofe Desviante 

Respondido pelo indivíduo 

Total de Dificuldades 0-15 16-19  20-40  

Sintomas Emocionais 0-5 6 7-10 

Problemas de Conduta 0-3 4 5-10 

Hiperatividade 0-5 6 7-10 

Problemas de Relacionamento com os Colegas 0-3 4-5  6-10 

Comportamento Pró-Social 6-10  5 0-4  

Respondido pelos pais 

Total de Dificuldades 0-13 14-16  17-40  

Sintomas Emocionais 0-3 4 5-10 

Problemas de Conduta 0-2 3 4-10 

Hiperatividade 0-5 6 7-10 

Problemas de Relacionamento com os Colegas 0-2 3  4-10 

Comportamento Pró-Social 6-10  5 0-4  

 

Neste estudo, o resultado do SDQ será analisado da seguinte configuração:  

➢ Escore total do SDQ: (1) contínuo; (2) três categorias: normal, limítrofe, 

desviante; (3) duas categorias: normal, desviante. 

➢ Cada uma das escalas: (1) três categorias: normal, limítrofe, desviante. 

➢ Comportamento internalizado e externalizado: (1) contínuo; (2) três 

categorias: normal, limítrofe, desviante. 

 

 Para o artigo 3 (Problemas de comportamento e uso de álcool durante a 

adolescência: Coorte de Nascimentos de 1993, Pelotas, RS), o desfecho será o 

consumo de álcool. O instrumento, inserido no questionário confidencial, foi aplicado 

aos 15 anos, contendo as seguintes questões e opções de resposta: 

 

1- Alguma vez tu já tomaste bebida de álcool? Sim ou não;  

 

2- Quantos anos tu tinhas quando tomaste bebida de álcool pela primeira 

vez? 9 anos ou menos; de 10 a 11 anos; de 12 a 15 anos; nunca tomei bebida 

de álcool;  

 

3- Nos últimos 30 dias, quantos dias tu tomaste bebida de álcool? 1 a 5 dias; 

6 a 9 dias; 10 ou mais dias; todos os dias do mês; não tomei bebida de 

álcool nos últimos 30 dias; nunca tomei bebida de álcool;  
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4- Tu já tomaste algum porre ou ficaste bêbado? Sim ou não. 

 

 O consumo de álcool será avaliado considerando as seguintes possibilidades 

de categorização inicial: 

➢ Experiência com uso de bebidas com álcool na vida (essa variável irá avaliar 

se, em algum momento da vida, o adolescente experimentou álcool): duas 

categorias (sim e não);  

➢ Idade da primeira ingestão de bebida com álcool: quatro categorias (nunca 

tomou bebida alcoólica; 9 anos ou menos; de 10 a 11 anos; de 12 a 15 

anos);  

➢ Consumo de bebida alcoólica nos últimos 30 dias (essa variável irá avaliar o 

consumo de álcool nos últimos trinta dias): duas categorias (sim e não);  

➢ Frequência do uso de álcool nos últimos 30 dias: seis categorias (nunca 

tomou bebida alcoólica; nenhum dia dos últimos 30 dias; 1 a 5 dias; 6 a 9 

dias; 10 ou mais dias; todos os dias); 

➢ Episódio de embriaguez (porre) na vida: duas categorias (sim e não). 

 

 Novas formas de categorização deste desfecho serão exploradas durante as 

análises, considerando especialmente as duas idades e possíveis 

mudanças/trajetórias nos problemas de comportamento e no consumo de bebida 

alcoólica. 

 

7.7 Variáveis de Exposição 

  

 Para o artigo 2, a exposição principal será o aleitamento materno. Serão 

utilizadas informações sobre aleitamento materno coletadas no acompanhamento de 

12 meses.  

 

O aleitamento será avaliado inicialmente das seguintes formas: 

 

A) Duração do aleitamento materno:  

- Contínua: dias em amamentação; 

- Duas categorias: nunca amamentado; amamentado (qualquer tempo de 

amamentação); 
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- Seis categorias: nunca; 0,01-1,00; 1,01-3,00; 3,01-6,00; 6,01-12,00 e >12,00. 

 

 Salienta-se que, durante as análises, outros modos de categorização poderão 

ser criados, como, por exemplo: nunca amamentado, <4 meses e >=4 meses. 

 

B) Padrão do aleitamento materno: 
 

- Exclusivo (leite materno como única fonte de alimento, podendo ser fornecido 

à criança medicamentos, vitaminas, minerais e sais de reidratação oral) 

(WHO, 2008): nunca; menos de 3 meses, 3 a 6 meses 

- Predominante (leite materno como principal fonte de alimento, podendo ter a 

inclusão de outros tipos de líquidos, como água, bebidas feitas com água, 

sucos, medicamentos e soros, exceto o fornecimento de leite não humano) 

(WHO, 2008) ou parcial (leite humano complementado com outros tipos de 

leite ou por alimentos sólidos ou semissólidos) (BRASIL, 2009): nunca, menos 

de 3 meses, 3 a 6 meses, mais que 6 meses 

 

 Para o artigo 3, que pretende avaliar a relação entre problemas de 

comportamento na adolescência (11 e 15 anos) e consumo de álcool aos 15 anos, a 

exposição principal será os problemas de comportamento, avaliados pelo SDQ aos 

11 e 15 anos. Os problemas de comportamento serão avaliados conforme descrito 

no item 7.6 (do desfecho). 

 

7.8 Variáveis de Confusão 

 
O Quadro 5 descreve as variáveis independentes que serão usadas nas 

análises deste projeto, consideradas como possíveis fatores de confusão na 

associação entre o aleitamento materno e comportamento na infância e na 

adolescência.  

No Quadro 6 estão as variáveis que podem influenciar na associação dos 

problemas de comportamento com o consumo de bebidas alcóolicas na 

adolescência. O referido Quadro apresenta também a classificação das variáveis e o 

período de acompanhamento da coorte na qual foram coletadas. 

 



  

 72 

Quadro 5. Descrição das variáveis de confusão da associação entre o aleitamento materno e o 
comportamento na infância e adolescência. Coorte de Nascimentos de Pelotas, 1993. 

Variável Acompanhamento/idades Classificação 

Variáveis socioeconômicas   

   Renda familiar Perinatal Categórica ordinal 

   Escolaridade da mãe Perinatal Numérica discreta 

   Tamanho da família  Perinatal, aos 11 e 15 anos Categórica ordinal 

   Situação conjugal da mãe Perinatal, aos 11 e 15 anos Categórica nominal 

Variáveis da mãe   

   Fumo na gestação  Perinatal Categórica nominal 

   Idade  Perinatal Numérica discreta 

   Saúde mental (SRQ-20)* 12 meses Categórica nominal 

Variáveis do(a) filho(a)   

   Sexo Perinatal Categórica nominal 

   Peso Perinatal Numérica contínua 

   Ordem de nascimento Perinatal Numérica discreta 

   Idade gestacional Perinatal Numérica contínua 

   Hospitalização Perinatal, 12 meses Categórica nominal 

* Self-Reporting Questionnaire, teste de screening para Transtornos Mentais Comuns. 

 

Quadro 6. Descrição das variáveis de confusão da associação entre os problemas de 
comportamento e o consumo de bebidas alcóolicas na adolescência. Coorte de Nascimentos de 
Pelotas, 1993. 

Variável Acompanhamento Classificação 

Variáveis socioeconômicas   

   Renda familiar Perinatal Categórica ordinal 

Variáveis da mãe e do pai   

   Relação com os pais 11 anos Categórica nominal  

   Uso de álcool pelo pai 11 anos Categórica nominal 

   Uso de álcool pela mãe 11 anos Categórica nominal 

Variáveis do(a) filho(a)   

   Sexo Perinatal Categórica nominal 

   Cor da pele 11 anos Categórica nominal 

   Amigos que usam substâncias psicoativas 15 anos Categórica nominal 

   Violência intrafamiliar 11 anos Categórica nominal 

 

 

7.9 Poder Amostral  

 

Na Coorte de 1993, os índices de acompanhamento (definidos como o 

número de indivíduos entrevistados mais os falecidos no período, dividido pelo 

número total de nascidos vivos) estão demonstrados no Figura 4, sendo todos 

maiores de 85%.  

Como o presente estudo irá utilizar variáveis que já foram coletadas, 

procedeu-se o cálculo dos valores do poder amostral. Foram estimadas as razões 

de prevalências detectáveis usando um alfa (α) de 5%. Como será avaliado o efeito 

protetor do aleitamento materno sobre o comportamento, o cálculo do poder foi 

bicaudal. Nas Tabelas 2 e 3 estão apresentadas as estimativas para o cálculo de 
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poder amostral, utilizando as seguintes prevalências para uma amostra de 1.152 

indivíduos:  

➢ Aleitamento materno (HORTA, 1996): 

 - Três meses: 62,2% 

 - Seis meses: 38,3%  

 - 12 meses: 23,1% 

 

➢ Problemas de comportamento (GALLO et al., 2011; MENEZES et al., 2011; 

MATIJASEVICH et al., 2014): 

 - Quatro anos: 24% 

 - 11 anos: 32% 

 - 15 anos: 26,8% 

 

➢ Consumo de bebida alcóolica (GONÇALVES et al., 2014): 

 - 15 anos: 58,6% 

 

Tabela 2. Estimativa do poder de amostra para a relação entre aleitamento materno e problemas de 
comportamento (n=1.152). 

N expostos N não 
expostos 

Prevalência 
exposição 

Prevalência 
desfecho 

RP Alfa Poder 

Amamentação até 3 meses e problema de comportamento aos 4 anos 
717 435 62,2% 24% 0,8 5% 59,6% 
717 435 62,2% 24% 0,7 5% 91,7% 
717 435 62,2% 24% 0,6 5% 99,8% 
717 435 62,2% 24% 0,5 5% 100,0% 

Amamentação até 6 meses e problema de comportamento aos 4 anos 
441 711 38,3% 24% 0,8 5% 57,4% 
441 711 38,3% 24% 0,7 5% 90,9% 
441 711 38,3% 24% 0,6 5% 99,8% 
441 711 38,3% 24% 0,5 5% 100,0% 

Amamentação até 12 meses e problema de comportamento aos 4 anos 
266 886 23,1% 24% 0,8 5% 44,3% 
266 886 23,1% 24% 0,7 5% 80,3% 
266 886 23,1% 24% 0,6 5% 98,7% 
266 886 23,1% 24% 0,5 5% 100,0% 

 
 
Tabela 2 (continuação). Estimativa do poder de amostra para a relação entre aleitamento materno e 
problemas de comportamento (n=1.152). 

N expostos N não 
expostos 

Prevalência 
exposição 

Prevalência 
desfecho 

RP Alfa Poder 

Amamentação até 3 meses e problema de comportamento aos 11 anos 
717 435 62,2% 32% 0,8 5% 76,7% 
717 435 62,2% 32% 0,7 5% 99,1% 
717 435 62,2% 32% 0,6 5% 100,0% 

Amamentação até 6 meses e problema de comportamento aos 11 anos 
441 711 38,3% 32% 0,8 5% 76,5% 
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N expostos N não 
expostos 

Prevalência 
exposição 

Prevalência 
desfecho 

RP Alfa Poder 

441 711 38,3% 32% 0,7 5% 99,2% 
441 711 38,3% 32% 0,6 5% 100,0% 

Amamentação até 12 meses e problema de comportamento aos 11 anos 
266 886 23,1% 32% 0,8 5% 63,1% 
266 886 23,1% 32% 0,7 5% 96,3% 
266 886 23,1% 32% 0,6 5% 99,9% 
266 886 23,1% 32% 0,5 5% 100,0% 

Amamentação até 3 meses e problema de comportamento aos 15 anos 
717 435 62,2% 26,8% 0,8 5% 65,2% 
717 435 62,2% 26,8% 0,7 5% 96,6% 
717 435 62,2% 26,8% 0,6 5% 99,9% 

Amamentação até 6 meses e problema de comportamento aos 15 anos 
441 711 38,3% 26,8% 0,8 5% 62,4% 
441 711 38,3% 26,8% 0,7 5% 95,9% 
441 711 38,3% 26,8% 0,6 5% 100,0% 

Amamentação até 12 meses e problema de comportamento aos 15 anos 
266 886 23,1% 26,8% 0,8 5% 50,8% 
266 886 23,1% 26,8% 0,7 5% 90,1% 
266 886 23,1% 26,8% 0,6 5% 99,7% 
266 886 23,1% 26,8% 0,5 5% 100,0% 

 
 
Tabela 3. Estimativa do poder de amostra para a relação entre problemas de comportamento e 
consumo de bebida alcóolica (n=1.152). 

N expostos N não 
expostos 

Prevalência 
exposição 

Prevalência 
desfecho 

RP Alfa Poder 

Problema de comportamento aos 11 anos e consumo de bebida alcóolica aos 15 anos 
369 783 32% 58,6% 1,1 5% 33,7% 
369 783 32% 58,6% 1,2 5% 93,9% 
369 783 32% 58,6% 1,3 5% 99,9% 
369 783 32% 58,6% 1,4 5% 100,0% 

 

 

7.10 Logística  

 

7.10.1 Trabalho de campo 

 

O trabalho de campo, cujos dados serão analisados, foi realizado nos anos de 

1993, 1994, 1997, 2004 e 2008, os quais encontram-se descritos com maiores 

detalhes abaixo. Outras informações poderão ser encontradas no site do estudo e 

nos artigos metodológicos já referidos neste projeto (VICTORA et al., 2006; 

GONÇALVES et al., 2014). 

Perinatal - todos os recém-nascidos no ano de 1993, que residiam no 

município de Pelotas, foram considerados elegíveis para o estudo. Os recém-

nascidos foram identificados durante as visitas realizadas nas cinco maternidades da 

cidade, no período de primeiro de janeiro a 31 de dezembro do referido ano. As 
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mães foram convidadas a participar do estudo e responderam a um questionário 

contendo informações demográficas, socioeconômicas, ambientais, maternas e 

assistenciais. Condições específicas do recém-nascido como: sexo, idade 

gestacional, peso ao nascer, comprimento e perímetro cefálico, contagem de Apgar, 

morbidade perinatal, foram coletadas ainda na maternidade. Dos 5.265 nascimentos 

e 55 óbitos fetal ocorridos no ano, houve 16 recusas, obtendo-se as informações de 

5.249 recém-nascidos (VICTORA et al., 2006; GONÇALVES et al., 2014). 

Doze meses - neste acompanhamento foi realizada uma nova técnica 

amostral: todos os recém-nascidos com baixo peso (<2.500g), além de 20% das 

demais crianças da coorte inicial foram elegíveis, totalizando 1.460 crianças. Houve 

116 perdas devido óbito, chegando a 1.363 (93,4%) crianças acompanhadas 

(VICTORA et al., 2006; GONÇALVES et al., 2014).   

4 anos - a amostra do acompanhamento nessa idade foi a mesma do 

acompanhamento dos 12 meses, ou seja, todas os nascidos com baixo peso e mais 

20% da amostra inicial. O percentual de acompanhamento aos 4 anos foi de 87,2% 

(VICTORA et al., 2006; GONÇALVES et al., 2014). 

11 anos - todos os participantes foram elegíveis para este acompanhamento, 

ou seja, 5.249 adolescentes. Em 2008, 87,5% (n=4.452) da amostra inicial fora 

entrevistada (GONÇALVES et al., 2014).  

15 anos - no oitavo acompanhamento foram incluídos todos os indivíduos da 

amostra original, com idade entre 14 e 15 anos. Dos 5.249 acompanhamentos 

realizados após o nascimento obteve-se, aos 15 anos, um percentual de 

acompanhamento de 85,7% (n=4.349) (GONÇALVES et al., 2014). 

 

7.10.2 Revisão sistemática 

 
 A revisão sistemática, um dos artigos deste estudo, será realizada por meio 

de pesquisa sistemática da literatura nas bases de dados PubMed, LILACS (Latin-

American and Caribbean Center on Health Sciencies Information) e BVS Psicologia 

(Biblioteca Virtual em Saúde da Psicologia), utilizando palavras-chave e MeSH.  
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 Será criado um protocolo para a seleção dos artigos, com definição dos 

critérios de inclusão e exclusão, bem como ferramentas de avaliação da qualidade 

dos artigos. A seleção será feita por dois pesquisadores independentes. 

 Na busca de artigos não será realizada restrição de tempo de publicação. A 

busca sistematizada utilizará os seguintes descritores e palavras-chave:  

- Saúde mental: mental health; mental health problems; adjustment disorders; 

affective symptoms. 

- Comportamento: behavior; behaviour; behavior problems; behaviour 

problems; conduct disorder;  

- SDQ: SDQ; Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ); 

- CBCL: CBCL; Child Behavior Checklist; 

- Aleitamento materno: breast feeding; breastfeeding; breastfeed; breast milk; 

lactation; 

- Criança: child; childhood; infant; 

- Adolescente: adolescent. 

 

7.11 Controle de Qualidade 

 

  A qualidade dos dados foi garantida por um conjunto de medidas adotadas 

previamente e durante os trabalhos de campo desenvolvidos em cada ano de 

interesse deste estudo. Os entrevistadores, em todos eles, foram selecionados, 

treinados, sistematicamente, para a aplicação dos questionários padronizados e, 

também, para a realização de medidas antropométricas e biológicas, quando 

coletadas. Todos os aparelhos utilizados no estudo de coorte sempre foram 

padronizados e calibrados periodicamente. Os supervisores de campo repetiram, em 

todos os acompanhamentos, cerca de 10 a 15% das entrevistas. Os dados coletados 

foram duplamente digitados, a fim de identificar erros de digitação até o 

acompanhamento dos 15 anos de idade.  

 

7.12 Processamento de Dados  

 

 Os dados obtidos em todos os acompanhamentos da coorte de 1993 foram 

digitados e armazenados em um banco de dados central. As variáveis referentes a 
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este projeto serão organizadas em um novo banco de dados e analisados no 

programa STATA, versão 13.0® (Statcorp, College Station,Texas, TX) . 

 

7.13 Análise Estatística  

 

  Inicialmente será feita uma análise descritiva das variáveis de exposição e de 

desfecho, utilizando-se proporção e seus respectivos intervalos de confianças para 

as variáveis categóricas, média e desvio padrão para as variáveis contínuas com 

distribuição normal, e mediana e intervalo interquartil para as variáveis contínuas 

com distribuição assimétrica. Como os acompanhamentos de doze meses e quatro 

anos foram realizados com subamostra composta de todos os nascidos com baixo 

peso (<2.500g), acrescida de uma amostra sistemática de 20% dos demais 

participantes da coorte (VICTORA et al., 2006), as análises referentes a este 

acompanhamento serão ponderadas de forma a reproduzir as verdadeiras 

proporções das variáveis de interesse. As crianças com baixo peso ao nascer terão 

peso 0,33 e aquelas que nasceram com peso adequado terão peso 1,28.  

  Serão feitas análises brutas entre as exposições e os desfechos de interesse 

utilizando Anova, quando o desfecho for avaliado de forma contínua, e qui-quadrado, 

quando foi avaliado de forma categórica. Será utilizada Regressão Linear, para os 

desfechos contínuos, Regressão de Poisson com variância robusta, para os 

desfechos dicotômicos, e Regressão Multinomial para os desfechos categóricos. 

Será adotada uma significância estatística de 20% (p<0,20) para identificar os 

potenciais fatores de confusão na análise ajustada. Pretende-se realizar todas as 

análises estratificadas por sexo.  

  No artigo 2, será realizada análise para verificar possível mediação da 

depressão pós-parto na associação do aleitamento materno com o comportamento 

na infância e adolescência. 

  No artigo 3, o consumo de álcool nos últimos 30 dias e problema de 

comportamento será também analisado aos 15 anos, e para controlar possível viés 

de causalidade reversa será realizada análise longitudinal. 
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8 Financiamento 

 
Os diversos acompanhamentos do estudo foram financiados por instituições 

de pesquisa, tais como The Wellcome Trust, Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Rio 

Grande do Sul (FAPERGS). Os acompanhamentos iniciais contaram com a 

claboração da União Europeia, Pastoral da Criança, Programa Nacional para 

Centros de Excelência (PRONEX/CNPq) e o Ministério da Saúde do Brasil.  

 

 

9 Aspectos Éticos  

 
 Este estudo utilizará parte das informações já coletadas em 

acompanhamentos da Coorte de Nascimentos de 1993. Todos os projetos 

correpondentes aos acompanhamentos deste estudo foram submetidos à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina, da 

Universidade Federal de Pelotas, sendo aprovados. Todos os responsáveis, a partir 

dos acompanhamentos realizado após o ano de 1997 (quatro anos), assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido garantindo a participação dos jovens, 

conforme a Resolução vigente na época (196/96).  
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10 Cronograma 

 

ATIVIDADES 

2013 2014 2015 2016 

 

1o 2 o 1o 2 o 1o 2 o 1o 2 o 

Definição do tema X X       

Revisão da literatura  X X X X X X X 

Submissão do plano de trabalho  X       

Elaboração do projeto de pesquisa   X X     

Qualificação do projeto    X     

Exame de qualificação     X    

Elaboração e submissão do 1o artigo      X   

Análise dos dados     X X   

Redação do 2o e 3o artigo      X X  

Finalização da tese       X  

Defesa da tese        X 

 

 

11 Divulgação dos Resultados  

 
 Os resultados da pesquisa serão divulgados na forma de artigos científicos, a 

serem enviados para revistas indexadas, de acordo com as exigências do Programa. 

Oportunamente, os resultados serão apresentados em congressos, reuniões 

científicas e periódicos locais. 
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MODIFICAÇÕES NO PROJETO DE PESQUISA 

 

 Nesta seção estão detalhadas as mudanças realizadas em cada artigo 

proposto no projeto original.  

 

Artigo 1 – Breastfeeding and behavior disorders among children and adolescents: a 

systematic review. 

 

 Este artigo teve como propósito buscar evidências científicas acerca da 

associação entre o aleitamento materno e os problemas de comportamento na 

infância e adolescência. Inicialmente foi realizada busca de artigos utilizando 

somente um “MeSH term” para amamentação - “breast feeding”[MeSH]. 

 Na versão modificada foram incluídos novos termos para ampliar a busca, de 

modo a contemplar todos os estudos que investigaram o aleitamento materno e os 

problemas de comportamento. Para isso, acrescentou-se novos termos para 

amamentação: ‘breastfeed*’, ‘breast-feed*’, ‘breastfed’, ‘breast-fed’, ‘bottle feed*’, 

‘bottle fed’, ‘human milk’, ‘lactancy’, ‘infant feeding’, ‘formula milk’, ‘infant formula’, 

‘formula feed’, ‘formula fed’, ‘weaning’. 

 

Artigo 2 – Amamentação e problemas de comportamento externalizantes na 

infância e adolescência em uma Coorte de Nascimentos. 

 

  No artigo proposto, inicialmente, planejava-se investigar a relação entre o 

tempo de aleitamento materno e os problemas de comportamento (escore da escala 

total e subescalas, problema internalizantes e externalizantes) aos quatro, 11 e 15 

anos de idade na Coorte de Nascimentos de 1993.  

  Em razão de os instrumentos de avaliação do comportamento terem sido 

aplicados aos pais no acompanhamento dos quatro, 11 e 15 anos, e a versão para o 

adolescente ter sido empregada somente aos 11 anos, optou-se por avaliar somente 

os problemas externalizantes, uma vez que os problemas internalizantes tendem a 

ser subestimados quando o instrumento é respondido pelos pais ou responsáveis 

(Goodman et al., 2003). 

  Além disso, pretendia-se realizar análise para verificar se a depressão pós-

parto atuava como mediadora da associação entre a amamentação e problemas de 
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comportamento. No entanto, como esta foi avaliada em uma subamostra da Coorte, 

o poder estatístico para tal associação era bastante limitado, não sendo realizada a 

análise de mediação. No entanto, realizou-se análises adicionais, incluindo 

depressão materna, avaliada aos 11 anos, como possível fator de confusão no 

modelo para verificar se haveria modificação na medida de efeito.  

 

 Artigo 3 – Problemas de comportamento internalizantes e externalizantes e 

uso de substâncias na adolescência. 

 

 Este artigo pretendia investigar a relação entre os problemas de 

comportamento (escore da escala total e subescalas, problema internalizantes e 

externalizantes) aos 11 e 15 anos e o consumo de álcool aos 15 anos, na Coorte de 

Nascimentos de 1993. Porém, para reduzir a chance de causalidade reversa na 

associação de interesse, optou-se por investigar os problemas de comportamento 

somente no início da adolescência, aos 11 anos. 

Foram avaliados somente os problemas de comportamentos internalizantes e 

externalizantes, ao invés de cada sub-dimensão do comportamento mensurado pelo 

instrumento SDQ.  

Além do uso de bebidas alcoólicas, inclui-se no desfecho o uso de outras 

substâncias, tais como tabaco e drogas ilícitas.  

 Em razão da diferença por sexo na associação entre problemas de 

comportamento e uso de substâncias observada em alguns estudos, realizou-se 

análises exploratórias para avaliar possível modificação de efeito por sexo na 

associação de interesse. Além disso, tendo em vista as diferenças na prevalência 

dos problemas de comportamento quando o instrumento é respondido pelos pais/ 

responsáveis ou pelos adolescentes, realizou-se análise de sensibilidade avaliando 

a relação entre problemas de comportamento e uso de substâncias quando os 

problemas de comportamento são avaliados pelos próprios adolescentes, a fim de 

verificar possíveis diferenças nas associações observadas.  
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RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

 No ingresso da doutoranda no programa em 2013, a coleta dos dados 

utilizados na tese, oriundos do acompanhamento de 2008 da Coorte de 

Nascimentos de Pelotas de 1993, já havia ocorrido. Por isso, a experiência da 

doutorando ocorreu na Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015, especificamente 

no acompanhamento perinatal e nas reuniões de organização e acompanhamento 

dos três meses.  

 Como parte obrigatória do Doutorado Interinstitucional (Dinter) com o 

Programa de Epidemiologia da UFPel, a doutoranda cumpriu estágio obrigatório de 

oito meses no Centro de Pesquisas Amilcar Gigante. Esse estágio foi fracionado em 

dois períodos de quatro meses. 

 De março a junho de 2014, período no qual não havia acompanhamento das 

coortes de Pelotas, a doutoranda participou das atividades disponíveis no Centro de 

Pesquisa, como aulas e palestras, com enfoque maior na elaboração do projeto de 

pesquisa. 

No período de março a junho de 2015, a doutoranda atuou nas atividades da 

Coorte de Nascimentos de 2015, como participação nas reuniões e colaboração na 

organização do acompanhamento dos três meses, supervisão do controle de 

qualidade do acompanhamento perinatal, realização de entrevistas por telefone com 

as mães das crianças e análise da confiabilidade das informações coletadas pelos 

entrevistadores. O estudo de Coorte de Nascimentos de 2015 é o primeiro tipo 

coorte em Pelotas a iniciar o acompanhamento desde o período gestacional, que 

teve como público-alvo todas as gestantes com previsão de parto para o ano de 

2015 no município. O segundo acompanhamento, perinatal, aconteceu a todos os 

recém-nascidos vivos que tiveram o parto nas maternidades de Pelotas e que 

residiam na zona urbana da cidade e Capão do Leão. 

O relatório do trabalho de campo apresentado nesta tese corresponde ao 

relatório resumido do controle de qualidade do acompanhamento perinatal da Coorte 

de Nascimentos de 2015. A versão do relatório na íntegra está de posse da equipe 

da Coorte de 2015, o qual poderá ser solicitado mediante requisição.  

A segunda parte do relatório do trabalho de campo compreende um resumo 

dos acompanhamentos dos quatro, 11 e 15 anos da Coorte de Nascimentos em 

1993. 
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Acompanhamento perinatal – Coorte de 2015 

 

1. Equipe de trabalho 

Coordenação:  

- Coordenador Geral da Coorte de Nascimentos de 2015: Pedro Curi Hallal  

- Coordenadores do Acompanhamento Perinatal: Andréa Dâmaso, Marlos Rodrigues 

Domingues e Diego Bassani. 

 

2. População elegível 

Todas as mães residentes na zona urbana de Pelotas e Capão do Leão, 

cujos filhos nasceram no ano de 2015 nas maternidades de Pelotas. 

 

3. Logística relacionada à coleta dos dados 

Uma equipe de oito entrevistadoras visitava diariamente as maternidades de 

Pelotas, incluindo os finais de semana e feriados, das 8:00-14:00 horas e 13:30-

19:30 horas. Uma dupla ficou responsável por duas maternidades, Hospital Miguel 

Pilcther e Beneficência Portuguesa, devido ocorrência de poucos nascimentos 

nestas  maternidades.  

Durante a visita à maternidade, as entrevistadoras registravam todos os 

nascimentos, independente da elegibilidade da mãe para participação no estudo. As 

informações necessárias eram obtidas do sistema de registro de partos do hospital e 

do prontuário da mãe. Posteriormente, a entrevistadora verificava com a mãe o 

endereço de residência e, confirmado os critérios de elegibilidade, explicava o 

estudo e a importância de sua participação, solicitando à mãe após esclarecimentos 

que assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Após a assinatura do TCLE, a entrevistadora preenchia o formulário com 

informações obtidas do registro do hospital, como: nome completo da mãe, dia do 

nascimento, hora do nascimento, sexo do recém-nascido, peso ao nascer, APGAR 

no 1o minuto e 5o minuto e se a mãe era HIV positiva. Após este preenchimento, 

iniciava-se a entrevista com a mãe e as medidas do recém-nascido.  

Em geral, a entrevista era realizada dentro das 24 horas após o nascimento, 

respeitando o estado de saúde da mãe e da criança. Algumas mães foram 
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entrevistadas no domicílio, por terem se recusado em participar do estudo quando 

ainda estavam no hospital. 

Nos nascimentos gemelares, a coleta das informações iniciava-se pela ordem 

de nascimento, começando pelo primeiro nascido. 

A entrevistadora, ao final da entrevista, solicitava permissão da mãe para 

retirar foto digital da Caderneta da Gestante, cujas informações foram transcritas 

para o banco de dados do estudo. 

Para realização das medidas antropométricas (perímetro cefálico e 

comprimento) do recém-nascido, cada hospital possuía uma sala específica onde o 

procedimento pudesse ser executado. Neste local, a mãe recebia um brinde (sacola 

com um pacote de fraldas) e solicitava sua permissão e auxílio para realizar as 

medidas do recém-nascido. Para garantir a saúde do bebê, antes de manipular o 

recém-nascido, a entrevistadora fazia a higienização das suas mãos. As medidas 

eram realizadas com o recém-nascido despido, após higienização também do 

antropômetro. Nas situações em que não foi possível realizar as medidas, utilizou-se 

as do registro hospitalar. 

Outra equipe do estudo foi responsável por acompanhar as situações de 

morbidade e mortalidade, como nos casos de morte fetal, anteparto e intraparto (feto 

com mais de 500 gramas de peso e com mais de 20 semanas de gestação), morte 

infantil (crianças que nasceram vivas, mas morreram com menos de um ano de 

idade) e internação das crianças que nasceram em 2015.  

As recusas confirmadas foram repassadas ao supervisor, que comunicava à 

equipe responsável pela tentativa de reversão da recusa.  

 

4. Controle de Qualidade 

Dois tipos de Controles de Qualidade (CQ) foram realizados no 

acompanhamento perinatal da Coorte 2015: hospitalar e por contato telefônico.  

O hospitalar foi realizado pelas supervisoras do campo, mediante visita diária 

ao hospital e conversa informal com mães escolhidas aleatoriamente. A supervisora 

se apresentava à mãe e fazia perguntas referentes ao acolhimento feito pela 

entrevistadora, as informações fornecidas por ela referentes aos acompanhamentos 

posteriores, recebimento do brinde e se havia alguma dúvida sobre a Coorte 2015. 

O controle de qualidade por telefone era realizado em 10% das entrevistas, 

utilizando um questionário contendo 13 perguntas. Ao contatar a mãe por telefone, a 
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supervisora dessa atividade explicava sobre o motivo do contato e de se realizar o 

controle de qualidade, bem como avaliava sua disponibilidade para a entrevista e 

solicitava sua permissão antes de iniciar as perguntas. Era realizada uma 

comparação entre respostas obtidas na maternidade, a partir do merge do banco 

perinatal reduzido apenas às informações do controle de qualidade, com as da 

entrevista por telefone, digitadas em um outro banco de dados que continha as 

respostas dos questionários do controle de qualidade telefônico. A cada 15 dias era 

emitido um relatório com as perguntas qualitativas sobre a entrevista realizada na 

maternidade e a concordância das perguntas qualitativas. Esse relatório, 

apresentado nas reuniões com a coordenação do estudo e doutorandos, verificava 

onde foram identificadas falhas na entrevista na maternidade. Após, era realizada 

visita domiciliar à mãe pelo supervisor de campo para averiguação das informações 

ou as entrevistadoras recebiam treinamento de reciclagem. 

 

5. Reversão de Recusas 

Quando a mãe se recusava a participar do estudo, a entrevistadora 

comunicava ao doutorando de plantão, responsável por acionar a equipe de 

reversão de recusas, que realizava uma segunda tentativa. Essa equipe era formada 

por médicos dos hospitais e/ou pessoas da equipe com bom conhecimento do 

estudo e boa capacidade de convencimento. As doutorandas de plantão poderiam 

tentar reverter a recusa, quando necessário. Em alguns casos era necessário 

contatar o pediatra ou obstetra da puérpera. A recusa era informada com detalhes 

específicos: nome completo da mãe, hospital, tipo de parto, convênio/particular ou 

SUS, obstetra, pediatra, sexo e peso do recém nascido. A logística de reversão de 

recusas era realizada de acordo com cada hospital. 

 

6. Reuniões 

Coordenação 

A reunião era realizada semanalmente entre todos os supervisores e 

coordenadores do estudo. Era feito um relato do acompanhamento da última 

semana, esclarecimento de  dúvidas, resolução de problemas e pendências. 
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Supervisores e entrevistadoras 

Todo mês acontecia uma reunião geral com todas as entrevistadoras e 

supervisoras do campo, a fim de reforçar as condutas e solucionar as demandas. 

O descarrego dos dados eram agendados individualmente a cada 15 minutos, 

e nesse momento aproveitava-se para dar orientações específicas, solucionar as 

pendências e esclarecimento de dúvidas e problemas encontrados durante a 

semana. 

 

7. Banco de Dados 

7.1. Descarrego dos dados 

O tablet era descarregado duas vezes por semana, pelo doutorando de 

plantão. As entrevistadoras levavam os seus diários de campo com todas as 

anotações pertinentes e que necessitassem de ajustes no banco de dados.  

Planilhas eletrônicas no Excel foram desenvolvidas para este controle e para 

o controle do número de entrevistas realizadas. 

 

7.2. Inconsistências 

O supervisor, periodicamente, fazia uma busca por inconsistências (dados 

incoerentes) através de um arquivo preparado para esta finalidade e executável no 

software Stata versão12.0. Neste momento eram realizadas análises preliminares 

para detecção de possíveis erros que ocorriam durante a coleta dos dados. Erros 

maiores que fossem detectados neste momento eram checados no banco original 

para elucidação do problema. 

 

7.3 . Rotina de ajustes 

A supervisora responsável se reunia semanalmente com as entrevistadoras 

para resolução das inconsistências detectadas. A correção das informações eram 

repassadas ao responsável para que fosse feita no banco original.  

No ano de 2015, 5.610 crianças nasceram em Pelotas. Destas, 4.387 eram 

elegíveis para o Levantamento Perinatal da Coorte 2015. Houveram 51 recusas, 

sete perdas e 54 foram feto morto, ficando o banco do acompanhamento perinatal 

composto por 4.275 crianças (98,7%), que serão acompanhadas periodicamente 

pelo estudo.  
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Coorte de Nascimentos de 1993 

 

Coordenação geral: 

Ana Menezes (após 1o ano), Cesar Victora e Fernando Barros. 

 

1. Uma breve história da Coorte de Nascimentos de 1993 

Em 1993, todas as crianças nascidas nas maternidades da cidade de Pelotas, 

cujas famílias residiam na zona urbana do município, eram elegíveis para participar 

da Coorte de Nascimentos de 1993. Esta coorte objetivou acompanhar 

longitudinalmente a saúde dos participantes. Todas as maternidades da cidade eram 

visitadas diariamente por entrevistadores treinados, inclusive nos finais de semana e 

feriados, de primeiro de janeiro a 31 de dezembro do referido ano. A entrevista às 

mães continha informações demográficas, socioeconômicas, reprodutivas e 

comportamentais, sobre assistência média e morbidade na família. Medidas 

antropométricas dos recém-nascidos foram obtidas ainda na maternidade. 

No perinatal, eram elegíveis ao estudo 5.265 crianças, mas após 16 recusas 

maternas, o tamanho da amostra ficou de 5.249 nascidos vivos. Nos 

acompanhamentos de um, três, seis meses e um, quatro, seis e nove anos, 

subamostras dessas crianças foram selecionadas e visitadas. Aos 11 e 15 anos 

todos os membros da coorte foram procurados para novo acompanhamento. 

 

1.1 Amostragem dos acompanhamentos de um e três meses 

Uma amostra sistemática de 13% (n= 655) da coorte inicial foi selecionada 

para os acompanhamentos de um e três meses.  

Os questionários padronizados para esses acompanhamentos foram 

respondidos pelas mães e continham informações sobre morbidades, padrão de 

aleitamento materno, serviços de saúde e utilização de medicamentos. As medidas 

antropométricas das crianças foram novamente aferidas. 

 

1.2 Amostragem dos acompanhamentos dos seis meses, um ano (1994) e 

quatro anos (1997) 

Outra estratégia amostral foi realizada nesses acompanhamentos. Todos os 

recém-nascidos com peso abaixo < 2.500 g (n= 510) e 20% das crianças da coorte 
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inicial foram selecionados e visitados,  totalizando 1.460 indivíduos. Foi acrescida a 

esta amostra os 13% selecionados aos um e três meses. Com a 

sobrerrepresentação das crianças com baixo peso nesta amostra, as análises 

devem ser ponderadas para estes acompanhamentos. Os fatores de ponderação 

que devem ser empregados são 0,33 e 1,28. 

No acompanhamento dos 12 meses, além das questões sobre morbidade, 

utilização de serviços de saúde e medicamentos, foi perguntado à mãe sobre a 

alimentação da criança, seguindo um recordatório alimentar das últimas 24 horas, 

incluindo o tempo de aleitamento materno. As principais variáveis pesquisadas neste 

acompanhamento encontram-se listadas na Tabela 1 a seguir. Ao final deste 

acompanhamento, foram localizada 1.363 crianças, 116 havia morrido, totalizando 

um percentual de acompanhamento de 93,4%. 

Aos quatro anos, foi realizada visita domiciliar e as mães foram entrevistadas 

sobre variáveis socioeconômicas e demográficas, características ambientais, 

utilização de serviços de saúde e doenças, desenvolvimento psicológico e nutricional 

e cuidados com a criança. As crianças tiveram os dados antropométricos 

mensurados (peso e altura). Em relação à saúde mental, foi aplicado às mães o 

instrumento Child Behavior Checklist (CBCL). Maiores detalhes sobre as variáveis 

investigadas neste acompanhamento encontram-se na Tabela 1. Neste ano, 1.273 

crianças foram localizadas e o percentual de acompanhamento foi de 87,2%. 

 

1.3 Amostragem dos acompanhamentos dos 6 (1999) e 9 anos (2002) 

Amostra aleatória dos participantes da Coorte de 1993 foi obtida aos seis 

anos para que fosse avaliada a saúde pulmonar e bucal. A espirometria e testes 

cutâneos de puntura foram realizados em 532 crianças e o exame da cavidade oral 

em 359. Um questionário foi aplicado às mães ou responsáveis para obtenção de 

informações sobre a saúde da criança. 

Aos nove anos, uma amostra aleatória selecionou 172 crianças para 

realização de exames de composição corporal. 

 

1.4 Acompanhamento dos 11 anos (2004) 

 Neste acompanhamento foram pesquisados fatores de risco para doenças 

crônicas, escolaridade, estilo de vida, morbidade, condições dos familiares e 
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situação socioeconômica da família. As principais variáveis investigadas neste 

acompanhamento encontram-se listadas na tabela 1.  

 Quatros subestudo foram realizados: um estudo etnográfico; uma pesquisa 

sobre a saúde bucal; um estudo sobre desenvolvimento intelectual e saúde mental; 

e composição corporal e atividade física.  

A visita aos 11 anos teve como objetivo encontrar e acompanhar todos os 

indivíduos da coorte inicial, o que foi um grande desafio, por isso várias estratégias 

foram adotadas. A primeira estratégia foi realizar visita domiciliar no endereço mais 

recente, seguida de um censo antropométrico escolar foi realizado no ano de 2004 

em todas as escolas da cidade de Pelotas.  

Outra estratégia, utilizada durante o censo antropométrico escolar, foi 

encaminhar aos pais, pelas crianças, um folder informativo sobre o estudo e com 

uma parte destacável para preencher com informações sobre a criança.  

No segundo semestre de 2004 foi realizado um censo na cidade buscando 

identificar nascidos nos anos de 1982 ou 1993. As crianças que informavam terem 

nascido em maternidades da cidade e que não tinham registro no banco oficial da 

coorte, foram buscadas informações nos registros hospitalares das maternidades.  

Durante a entrevista aos adolescentes encontrados, buscou-se identificar se a 

família conhecia alguém nascido no ano de 1993. Caso afirmativo, várias 

informações eram obtidas para sua localização. 

Os registros em sistemas de informação, como na central de vagas da rede 

pública do ensino fundamental, do Cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) e do 

Sistema de Mortalidade (SIM) foram revisados para busca de adolescentes ainda 

não encontrados nas estratégias já empregadas.  

Estratégia de busca em lista telefônica, a partir do sobrenome, no banco da 

coorte de 1982 e 2004, a partir das mães que tiveram filhos em 1993, divulgação na 

imprensa e busca por crianças institucionalizadas foram outras estratégias 

empregadas.  

O acompanhamento foi realizado em duas salas alugadas na região central 

da cidade. Apenas a digitação, validação da mesma e reuniões semanais dos 

investigadores da pesquisa foram realizadas no Centro de Pesquisas, sendo as 

demais atividades realizadas nas salas centrais. 

O questionário do acompanhamento de 11 anos foi dividido em quatro 

grandes blocos: identificação; da mãe; do adolescente; confidencial. 
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Bancos de dados foram construídos no programa Epi-Info 6.0, um para cada 

bloco do questionário. A digitação foi realizada por duas pessoas independentes 

com base nos questionários originais. Os dados eram então comparados. 

Nos casos de inconsistências detectadas no controle de qualidade (via fone), 

a informação era conferida no questionário.  

Com os entrevistadores eram realizadas reuniões mensais com o objetivo de 

esclarecer dúvidas, apontar qualidades e falhas, estimular as mesmas, corrigir 

problemas de preenchimento do questionário.  

As famílias que recusavam o entrevistador eram revisitadas ao menos mais 

duas vezes em dias e horários diferentes. Caso a recusa não fosse revertida, um 

coordenador do trabalho de campo telefonava com intuito de esclarecer os objetivos 

do estudo e a importância da participação de todos.  

Das 5.249 crianças nascidas vivas em 1993, 141 foram detectadas no 

Sistema de Mortalidade. Dentre os 5.108 restantes, 4.453 foram entrevistados, os 

quais, se somados aos óbitos, representam um percentual de acompanhamento de 

87,5%.  

  

1.5 Acompanhamento dos 15 anos (2008) 

No oitavo acompanhamento, aos 15 anos, todos os membros da coorte inicial 

foram contatados e visitados, totalizando 4.349 participantes (85,7% da coorte 

original).  

Neste acompanhamento foram acrescentadas informações sobre 

comportamento sexual e reprodutivo, coleta de material biológico para análises 

genéticas (sangue e saliva) e função pulmonar.  

Para melhorar a qualidade das medidas, foi criada uma “Central de Medidas” 

situada no Centro de Pesquisas Epidemiológicas (CPE) Dr. Amiĺcar Gigante. 

Antes do início do trabalho de campo, algumas atividades foram 

desenvolvidas. Uma delas foi a adoção de estratégias variadas para localizar os 

participantes do estudo, como identificação dos indivíduos acompanhados aos 11 

anos, busca nos registros do Bolsa Família, nas telelistas e em sites sociais 

disponíveis na internet, no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e na 

imprensa (televisão, jornal e rádio).  
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Os questionários e manuais utilizados na pesquisa foram elaborados 

previamente, após várias reuniões entre os pesquisadores envolvidos com a Coorte 

de 1993. 

Treinamento teórico-prático foi realizado com as entrevistadoras 

selecionadas, incluindo leitura do manual de instrução e aplicação do questionário 

em atividade prática. Alguns entrevistadores foram treinados para a coleta das 

medidas (pressão arterial, peso, altura, circunferência da cintura e dobras cutâneas 

tricipital e subescapular, espirometria, coleta de saliva e sangue), que foram 

realizadas na “Central de Medidas”.  

O questionário do acompanhamento de 15 anos utilizado pelas 

entrevistadoras era dividido em quatro grandes blocos: identificação; da mãe; do 

adolescente; confidencial. Um formulário específico era utilizado na Central de 

Medidas para registro dos resultados da pressão arterial, antropometria e 

espirometria. Nesse momento era aplicado ao adolescente o questionário de 

frequência alimentar de Block. 

O controle de qualidade era realizado para as medidas (espirometria, 

antropometria e material biológico) e para as entrevistas.  

Sete bancos de dados foram construídos no programa Epi-Info 6.0, um para 

cada bloco e para as mais as fichas das medidas, controle de qualidade e 

questionário da Block. Duas pessoas realizavam digitações independentes com 

base nos questionários originais e depois eram comparados para identificação de 

inconsistências.  
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Tabela 1. Variáveis investigadas nos acompanhamentos da Coorte de Nascimentos de 1993, 
Pelotas, Brasil. 

Acompanhamento Principais variáveis investigadas 

Perinatal Nível socioeconômico da família, emprego materno, escolaridade dos pais, 
idade da mãe, estado civil materno, cor da pele dos pais, história reprodutiva, 
idade gestacional, tipo de parto, cuidados pré-natal, antropometria materna, 
hospitalizações durante a gestação, apoio social durante a gestação, 
tabagismo dos pais, uso de álcool pela mãe, sexo da criança, antropometria 
da criança, início da amamentação. 

1 - 12 meses Nível socioeconômico da família, emprego materno, estado civil materno, 
tabagismo dos pais, saúde mental materna, antropometria da criança, início 
da amamentação, padrão alimentar, uso de chupeta, cuidados com a 
criança, uso de medicamentos e doenças da criança, desenvolvimento 
neurológico, número de dentes. 

4 anos Nível socioeconômico da família, emprego materno, escolaridade dos pais, 
estado civil materno, antropometria materna, cor da pele da criança, 
antropometria da criança, aleitamento materno, padrão alimentar, uso de 
chupeta, cuidados com a criança, uso de medicamentos e doenças da 
criança, desenvolvimento neurológico, lesões e acidentes. 

11 anos Nível socioeconômico da família, emprego materno, escolaridade dos pais, 
idade da mãe, estado civil materno, história reprodutiva, antropometria 
materna, tabagismo e alcoolismo dos pais, saúde mental materna, morbidade 
dos pais, atividade física da mãe, cor da pele da criança, antropometria e 
dobras cutâneas da criança, padrão alimentar, cuidados com a criança, uso 
de medicamentos e doenças da criança, desenvolvimento neurológico, 
desempenho escolar, pressão sanguínea, idade da menarca, atividade física 
da criança, tempo de televisão da criança, uso de computador e videogame, 
emprego infantil, saúde bucal, eventos estressantes, imagem corporal, 
tabagismo e alcoolismo da criança, eventos violentos, saídas de casa, 
conhecimento sobre HIV. 

15 anos Nível socioeconômico da família, estado civil, escolaridade, empregabilidade, 
história reprodutiva, peso, saúde mental, eventos estressantes, composição 
corporal, tabagismo, uso de álcool, padrão alimentar, atividade física, 
comportamento sedentário, violência, pressão sanguínea, função pulmonar, 
exames sanguíneos. 

Fonte: Victora et al. (2008); Gonçalves et al. (2014). 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: This systematic review study aimed to assess the evidence available 

for the association between breastfeeding and behavior disorders in childhood and 

adolescence. 

METHOD SUMMARY: The search has been carried out in the PubMed, Lilacs, and 

PsycINFO databases up to December 2016. Inclusion criteria were as follows: 

prospective, retrospective and cross-sectional studies assessing the association 

between breastfeeding and behavior disorders in childhood or adolescence, using 

psychometric tests, carried out in humans and published in Portuguese, English, or 

Spanish. The search was performed in several stages by two independent 

researchers using pre-established criteria. 

RESULTS: Eighteen studies met the inclusion criteria. Breastfeeding for period equal 

to or higher than three or four months seemed to be inversely associated with total 

behavior and conduct disorders in childhood; however, the association remains 

unclear for other behavior disorders. Only four studies assessed behavior disorders 

in adolescence, and when an association was found, it was likely to be positive. The 

duration of breastfeeding seemed to be more important than the exclusive or non-

exclusive pattern of breastfeeding.  

CONCLUSIONS: Breastfed children for at least three to four months had fewer total 

behavior and conduct disorders in childhood. Further studies are needed to better 

understand this association, particularly in adolescence and involving other 

behavioral profiles.  

DESCRIPTORS: Breast Feeding, Milk, Human, Behavior, Behavior disorder, Mental 

Disorders 

 



  

 108 

RESUMO 

OBJETIVO: Avaliar, mediante revisão sistemática da literatura, as evidências acerca 

da associação entre o aleitamento materno e os problemas de comportamento na  

infância e adolescência.  

MÉTODOS: A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, Lilacs e 

PsycINFO até de dezembro de 2016 Estudos prospectivos, retrospectivos e 

transversais que avaliaram a associação entre aleitamento materno e 

comportamento na infância ou adolescência, usando testes psicométricos, foram 

incluídos. Utilizou-se como limite estudos realizados em humanos e publicados em 

português, inglês ou espanhol. A busca foi realizada em várias etapas por dois 

pesquisadores independentes, utilizando critérios pré-estabelecidos. 

RESULTADO: Dezoito estudos atenderam aos critérios de inclusão. O aleitamento 

materno por três a quatro meses esteve inversamente associado com problemas de 

comportamento total e de conduta, porém a associação ainda não está clara para 

outros problemas de comportamento. Apenas quatro estudos avaliaram os 

problemas de comportamento na adolescência e quando associação era observada, 

esta tendia a ser positiva. O tempo de aleitamento materno pareceu ser mais 

importante do que o padrão de aleitamento materno (se exclusivo ou não).  

CONCLUSÃO: Crianças amamentadas por pelo menos três a quatro meses 

apresentam menos problemas de comportamento total e de conduta na infância. 

Mais estudos são necessários para melhor entender esta associação, especialmente 

na adolescência e para os demais perfis comportamentais.  

DESCRITORES: Aleitamento materno. Leite Humano. Lactação. Comportamento. 

Transtornos Mentais. Transtornos do Comportamento Social. Comportamento 
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Problema. Comportamento Infantil. Transtornos do Comportamento 

Infantil.  Comportamento do Adolescente.  
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BACKGROUND 

A number of studies have shown the benefits of breastfeeding for both 

children and mothers, regardless of socioeconomic status1-4. Breastfeeding reduces 

the risk of some diseases that may occur at different stages of life1-4. A recent meta-

analysis has shown that breastfeeding not only protects the child against infections 

but may also reduce the risk of overweight and diabetes and protect the mother 

against breast and ovarian cancer, and type-2 diabetes4. Moreover, children 

breastfed for at least six months have higher intelligence quotient (IQ) in childhood5-7, 

and this effect is maintained into adolescence7,8 and adulthood7-9.  

In the quest for more evidence of the advantages of breastfeeding, 

researchers have increasingly investigated the relationship between breastfeeding 

and behavior disorders in childhood and adolescence since 1980s10,11. Some studies 

have reported benefits of breastfeeding on emotional and behavioral development in 

children and adolescents12-16, whilst others with the same aim have not found any 

association17-19.  

The term behavior disorders are used in different ways by researchers20. The 

most common use involves deviation of social behavior/ norms which is found in 

deficits or surplus behavior impairing individual interaction with other children and 

adults21,22. Behavior disorders have disruptive characteristics, and conduct disorder, 

challenging opponents and attention deficit are the most common manifestations23.  

Summarizing the evidence available for the association between 

breastfeeding and behavior disorders in childhood and adolescence is indeed 

challenging, due to the inconsistent results found in the literature. A review of these 

results may indicate whether there is a link between breastfeeding and lower risk of 

behavior disorders, which in turn may encourage proper breastfeeding. This 
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systematic review aims to discuss the evidence available for an association between 

duration of breastfeeding and behavior disorders during childhood and adolescence.  

 

METHODS 

Literature search  

The findings included in this review describe the types of behavior disorders in 

childhood and adolescence, which may impair the interaction with peers and/or 

families. For the purposes of this study, breastfeeding was considered as the 

exposure, and studies assessing any breastfeeding pattern (exclusive, predominant 

or partial) and duration were included. Studies which classified breastfeeding as 

predominant or partial were considered non-exclusive breastfeeding in this review.  

We carried out a systematic search in PubMed, LILACS, and PsycINFO 

databases, including papers published up to 25th December 2016. Literature search 

was carried out using the following terms for breastfeeding: ‘breastfeed*’, ‘breast-

feed*’, ‘breastfed’, ‘breast-fed’, ‘bottle feed*’, ‘bottle fed’, ‘human milk’, ‘lactancy’, 

‘infant feeding’, ‘formula milk’, ‘infant formula’, ‘formula feed’, ‘formula fed’, ‘weaning’. 

The breastfeeding terms were combined with the following keywords for behavioral 

outcomes: ‘mental health’, ‘mental health problems’, ‘mental disorders’, ‘mental 

disorder’, ‘mental disability’, ‘behavior’, ‘behavior’, ‘behavioral’, ‘behavior disorder’, 

‘social behavior’, ‘health behavior’, ‘infant behavior’, ‘conduct disorder’.  

The search strategy and the results obtained are summarized in Figure. 

Studies published in languages other than English, Spanish, or Portuguese were 

excluded from this review.  
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Selection Strategy 

 All references were imported to a library using EndNote software, and 

duplicates were excluded before title screening. In order to avoid selection bias, 

papers were screened by two independent researchers (WLP and ERAO). 

Agreement between researchers was checked at every stage of the review. In case 

of disagreement, the papers were reassessed by both researchers to determine 

whether the study should be included [or not] in the review. 

The second stage consisted of a careful reading of all abstracts of the 

selected titles. After abstract reading, those meeting the inclusion criteria were 

selected for full-text reading. Additionally, all references of the papers selected were 

verified.  

The three mandatory inclusion criteria for were as follows: 1) having 

breastfeeding as the exposure (any period or pattern of breastfeeding); 2) having 

behavior disorders as the outcome; and 3) assessing behavior using validated 

psychometric tests or international classification of behavior problems for children 

and/or adolescents (up to 19 years old24).  

All studies included were conducted on healthy and full-term children. Studies 

were excluded if they assessed preterm or low-birth weight infants, if they involved 

fatty acids or any other type of supplementation, or if behavior was assessed in 

adulthood. We also excluded studies using behavior assessment scales which were 

not validated to minimize the inclusion of studies that may have a misclassification of 

behavior disorders, which could affect the effect measure of the association25, and 

those which did not present effect measures adjusted for confounders. Papers 

published in languages other than English, Portuguese, or Spanish were excluded. 
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Data extracted from the papers were: year and country of study, population, 

and design; classification of breastfeeding; type of behavior assessed and instrument 

used; covariates; and effect measures of the association between breastfeeding and 

behavior disorders.  

 

Quality Assessment of the Studies 

The methodological quality of the selected papers was assessed with the 

instrument used by Horta et al.2. This seven-question instrument scored/ 

involved/measured: (a) losses to follow-up (0: more than 15% of losses to follow-up; 

1: 15% of less of losses to follow-up); (b) type of study (0: Observational; 

1: Randomized);  (c) birth cohort (0: No; 1: Yes);  (d) length of recall of breastfeeding 

duration (0: ≥ 3 years; 1: < 3 years); (e) source of information on breastfeeding 

(0: Records; 1: Interview with subjects; 2: Mothers); (f) control for confounding 

(0: None; 1: Socioeconomic or demographic variables; 2: Socioeconomic and 

demographic variables; 3: Socioeconomic, demographic, and maternal variables – 

i.e. mental health, smoking in pregnancy, alcohol intake in pregnancy, stressful 

events in pregnancy, and others); (g) control for possible mediating variables (0: Yes;  

1: No). The item “b” was not used in our study, as it would be unethical to randomly 

allocate some infants to receive breastfeeding and some to be deprived of it. The 

score could then vary from zero to nine, and the higher the score obtained, the better 

the methodological quality of the study. 

Each study was independently evaluated by two reviewers for each of the 

quality items, and disagreements were solved by consensus. No study was excluded 

based on this score alone; however, it was considered in the interpretation of the 

results.  
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RESULTS 

Study characteristics  

The search strategy identified 7,147 references in PubMed, 364 in LILACS, 

and 375 in PsycINFO databases, totaling 7,886 titles (Figure). After reading the 

abstracts, 39 studies met the inclusion criteria for full-text reading. We excluded 21 

papers for the following reasons: they did not present effect measure for the 

association between breastfeeding and behavior (n = 12); they did not present 

adjusted analysis (n = 4); did not use validated instruments (n = 3); and behavior was 

assessed only in adulthood (n = 2).  

Eighteen studies were eligible to be part of this review, and Table presents the 

characteristics of the studies assessing the association between breastfeeding and 

behavior disorders in childhood and adolescence. All studies included in this review 

were carried out in middle- and high-income countries (Australia26-28, United 

Kingdom29-31, and United States of America32-34). The majority of the studies had a 

longitudinal design and started during pregnancy or right after birth: one was an 

intervention study35, one was retrospective32, and the others were prospective. 

Fourteen studies assessed only children19,27,29,30,32-41, three included only 

adolescents28,31,42, and one assessed both26.  

The results of the studies are described by life stage – childhood and 

adolescence – and within each group, according to the pattern and duration of 

breastfeeding: (i) Exclusive Breastfeeding (EBF); (ii) Non-Exclusive Breastfeeding <6 

months (NEBF <6mo.); (iii) Non-Exclusive Breastfeeding ≥ 6 months (NEBF ≥6mo.). 
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Breastfeeding and Behavior Disorders in Childhood 

Fifteen studies assessed the association between breastfeeding and 

children’s behavior19,26,27,29,30,32-41, and ten of them found some association between 

breastfeeding and child behavior26,27,29,30,32,34,36,38-40. Regarding breastfeeding 

assessment, seven studies assessed EBF19,29,33,34,36,38,41 and twelve26,27,30,32-35,37-41 

studies assessed NEBF.  

Nine different instruments were used to assess behavior disorders, and most 

of the studies used the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)19,29,32,33,35, 

three used the Child Behavior Checklist (CBCL)26,27,36, and two used the Rutter 

Behavior Scale30,37.  

 

Exclusive Breastfeeding (EBF)  

Different durations of EBF, children's ages and behavior problems were 

assessed by the researchers. Of the six studies selected, one was carried out in 

children aged nine months38 and five involved children aged 4-6 years19,29,33,36,41. 

Three29,36,38 out of six19,29,33,36,38,41 studies investigating EBF found some benefits of 

breastfeeding on behavior disorders in childhood (somatic complaints, internalized 

behavior, personal-social ability, total behavior, conduct disorder, hyperactivity, 

attention symptoms). 

Some of the studies assessing EBF for any duration investigated somatic 

complaints36, internalized behavior problems36 and Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD)41. An inverse association of EBF for any duration with fewer 

somatic complaints and internalized behavior problems36 was found when EBF 

children were compared to NEBF children, but no association was found for 

attention-deficit symptoms and hyperactivity41. 
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One study found an inverse association between EBF for two to four months 

and hyperactivity (OR 0.68; 95% CI 0.48, 0.95), but no association was found for 

total behavior problems, emotional symptoms, conduct disorder, peer problems, and 

prosocial behavior29. However, when analyzing EBF for ≥ 4 months there was an 

inverse association with total behavior (OR 0.67; 95% CI 0.54, 0.83) and conduct 

disorder (OR 0.70; 95% CI 0.56, 0.89)29. 

Nearly all studies assessing EBF for ≥ 3 months33 and EBF for ≥ 6 

months19 did not find any association with total behavior problems, hyperactivity, 

emotional symptoms, conduct disorder, prosocial behavior, and peer problems19,33. 

Only one study found that children EBF for ≥ 6 months had greater interaction with 

people and self-care in childhood (higher odds of personal-social ability), when 

compared to non-breastfed children38. 

Therefore, there was a great heterogeneity in the studies regarding behavior 

disorders, which makes it difficult to conclude whether EBF is indeed associated with 

behavior in childhood. Regarding the methodological quality of the studies, all 

presented scores ranging from 7 to 8, and lower scores were especially due to 

follow-up losses higher than 15%29,33,36,38 and breastfeeding recall greater than three 

years36. Most of the studies which did not find any associations had a small sample 

size (< 1,500), except for the research undertaken by Kramer35. 

 

Non-Exclusive Breastfeeding for < 6 months (NEBF <6 mo.)  

All the studies were carried out in children aged between four and eight years 

old27,29,30,32-35,37,41. Nine studies assessed NEBF <6 mo.27,29,30,32-35,37,41 and five of 

them found an inverse association between NEBF and some behavior domains (total 

behavior problems, hyperactivity, or conduct disorder)27,29,30,32,34. 
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The association between NEBF <6mo. and total behavior disorders was 

investigated in six studies27,29,30,33,35,37, and three of them showed an inverse 

association. Children’s NEBF for any duration (OR 0.97; 95% CI 0.94, 0.99)27, for ≥ 3 

months (β -0.05; p < 0.05)30, and for ≥ 4 months (OR 0.67; 95% CI 0.54, 0.83)29 had 

lower odds or lower score of total behavior disorders at five years old when 

compared to non-breastfed children. Nevertheless, two studies investigating NEBF 

for any duration35,37 have not found association, but their effect measure was towards 

protection, and another study assessing NEBF <6mo.33 which found no association 

had its effect measure towards a higher risk of total behavior disorders.  

Only one study assessed the association between NEBF up to < 4 months 

and hyperactivity. The results showed that children breastfed between two to 3.9 

months had lower odds of hyperactivity (OR 0.65; 95% CI 0.43, 1.00) when 

compared to those not breastfed29. Three other studies found no association of 

NEBF for any duration35, < 5 months33 and <6 months40 with hyperactivity. 

Five studies investigated conduct disorder; however, they all used different 

durations of breastfeeding. Two found a lower odds or score of conduct disorder in 

children who had NEBF for ≥ 4 months (OR 0.77; 95% CI 0.64, 0.93)29 and NEBF for 

any duration (β -0.28; 95% CI -0.49, -0.08)32. However, other studies33-35, found no 

evidence for the association between NEBF for <6 mo. and conduct disorder in 

childhood. On the other hand, despite the lack of direct effect of NEBF <6mo. on 

conduct disorder, Jackson found a positive interaction between NEBF <6mo. and 

genetic risk score for childhood behavioral problems on the risk of conduct disorder 

(β 0.076, p<0.01)34.  

In summary, there was a wide range of categories of breastfeeding assessed 

and several types of instrument used to assess behavior. NEBF for at least three or 



  

 118 

four months had an inverse association with total behavior disorders and conduct 

disorder, and although some studies did not find any association, the effect measure 

pointed towards an inverse relationship. Of the four studies failing to find any 

association, three of them had a small sample size (< 1,500). The methodological 

quality scores ranged from five to nine, and the lower points were mostly due to high 

rates of losses to follow-up33,35,37, long periods of breastfeeding recall30,32 and lack of 

control for maternal variables37. 

 

Non-Exclusive Breastfeeding for ≥ 6 months (NEBF ≥6 mo.)  

Five studies26,33,38-40 assessed NEBF ≥6 mo., and four of them26,38-40 found an 

association with several behavior disorders (total behavior problems, hyperactivity, 

personal/social ability, social competence, internalizing behavior, and externalizing 

behavior). Three studies assessed children aged between two and eight years 

old26,33,40, and two studies assessed children below two years old38,39.  

One study carried out with children aged two and eight years old found that 

those who were NEBF <6 mo. had higher scores for total behavior problems (β 1.45; 

p=0.001), internalizing (β 0.92; p=0.019) and externalizing (β 1.33; p=0.001) behavior 

problems than those with NEBF ≥6 mo.26. On the other hand, another study 

assessed six years old children and did not find any difference in the total behavior 

score associated with breastfeeding33. 

Children with NEBF > 7 months had lower risk of hyperactivity at four years 

old (RR 0.48; 95% CI 0.25, 0.94) than those with NEBF < 2 weeks40. However, 

another study found no association between NEBF ≥6 mo. and hyperactivity when 

assessing children aged six years33.  
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Regarding personal/social ability, from the two studies that investigated this 

behavior component, one found an inverse association between NEBF ≥6 mo. and 

risk of personal/social developmental delay in children aged 18 months (OR 0.76; 

95% CI 0.64, 0.90)39,  while another found a higher odds of personal/social ability in 

children aged nine months old (OR 1.64; 95% CI 1.35, 2.01)38.  

One study investigated the association between NEBF for > 7 months and 

social competence, and found that breastfeeding was associated with higher social 

competence scores (RR 0.44; 95% CI 0.27, 0.72) at four years old40.  

 The results show that NEBF ≥6 mo. had a positive impact on the development 

of personal/social abilities. There is not clear evidence for the other types of 

behaviors, such as total behavior and hyperactivity, due to the small number of 

studies assessing these disorders. A high heterogeneity was observed in the 

instruments used to assess behavior; yet, all studies scored the same (8 points) in 

the methodological quality evaluation, and most of the studies had follow-up losses 

higher than 15%26,33,38,39.  

 

Breastfeeding and Behavior Disorders in Adolescence 

Four studies assessed the association between breastfeeding and behavior 

disorders in adolescents from 10 to 14 years old26,28,31,42. Three of them found an 

inverse association between breastfeeding and behavior disorders26,28,31, while one 

study identified breastfeeding as a risk factor for three types of behavior disorders in 

adolescence (hyperactivity, total behavior disorders, and conduct disorder)42.  

Regarding breastfeeding characteristics, only one study investigated EBF42. 

The duration of breastfeeding, regardless of whether it was exclusive or not, was set 

at < 4 months for most of the studies28,31,42.  
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Two studies used the Rutter Behavior Scale31,42 while the other studies used 

Youth Self Report (YSR)28 and CBCL26 scales to assess behavior disorders.  

 

Exclusive Breastfeeding (EBF)  

Only one study investigated EBF ≥ 3 months and found an association with a 

higher score of conduct disorder at 11 years old (β 0.13; 95% CI 0.02, 0.25)42. The 

same study did not find any association between EBF ≥ 3 months and total behavior 

problems, emotional symptoms or hyperactivity42.  

Due to the limited number of studies investigating EBF, it is not possible to 

conclude whether EBF provides any significant benefits for behavior problems. 

Regarding the methodological quality characteristics assessed, our study did not 

adjust the analysis for maternal characteristics, such as maternal mental health. 

 

Non-Exclusive Breastfeeding for <6 months (NEBF <6 mo.)  

 Of the three studies that investigated NEBF <6 mo.28,31,42, two of them found a 

negative association with behavior disorders in four domains (total behavior, social 

problems, attention problems, and aggression)28,31, and one found a positive 

association with total behavior disorders, hyperactivity and conduct disorders42. 

A cohort study assessed NEBF ≥ 1 months, and showed that female 

adolescents who had NEBF ≥ 1 months had lower scores of total behavior problems 

at 10 years old (β -0.203; p<0.05) than those with NEBF for < 1 month31, but no 

association was found for boys31. However, another study found a higher odds of 

total behavior disorders in adolescents (11 years old) who had NEBF < 3 months 

(OR 1.25; 95% CI 1.10, 1.44)42, a higher score of hyperactivity (β 0.06; 95% CI 0.01, 
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0.12) and a higher odds of conduct disorder (OR 1.63; 95% CI 1.20, 2.20)42 when 

compared to those who were not breastfed. 

One study found a negative association between NEBF ≥ 4 months and social 

problems (β -0.26; 95% CI -0.43, -0.09), attention problems (β -0.39; 95% CI -0.64, -

0.14) and aggression behavior (β -0.48; 95% CI -0.93, -0.04)28 at 14 years old. That 

was the only study that assessed these behaviors. 

 Few studies investigated the association of breastfeeding and behavior 

disorders in adolescence, which makes it difficult to conclude whether there is a 

positive impact of breastfeeding duration on these disorders. Moreover, there was a 

considerable variety in the instruments used to assess behavior. Regarding 

methodological quality, losses to follow-up higher than 15% were found in all 

studies28,31,42, and some did not adjust the analysis for socioeconomic31 and maternal 

variables31,42.  

 

Non-Exclusive Breastfeeding for ≥ 6 months (NEBF ≥6 mo.)  

Only one study assessed NEBF ≥6 mo. and found that adolescents with NEBF 

<6 mo. had higher odds of total behavior disorder (OR 1.33; 95% CI 1.09, 1.62), 

internalized (OR 1.21; 95% CI 1.00, 1.46), and externalized (OR 1.23; 95% CI 1.01, 

1.49) behavior problems than those NEBF ≥6 mo.26. Those benefits were observed 

at both 10 and 14 years old26.  

Since only a single study assessed duration of breastfeeding equal to or 

longer than six months, it is not possible to reach any conclusion about its 

association with behavior disorders in adolescence.  

DISCUSSION  
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 This is the first systematic review that describes the evidence available for the 

association between breastfeeding (EBF, NEBF <6 mo., and NEBF ≥6mo.) and 

behavior disorders in childhood and adolescence. The results seem to indicate that 

breastfeeding for more than three or four months is inversely associated with total 

behavior and conduct disorder in childhood; however, the findings were not 

consistent among the studies, and the magnitude of the effect was relatively small. 

For other types of behaviors, such as hyperactivity, personal/social skills, social 

competence, somatic complaints, and internalized and externalized behavior 

problems, this association remains unclear, due to the reduced number of studies 

assessing these behaviors. Breastfeeding was not associated with some types of 

behavior in childhood, such as showing negative emotional symptoms, 

withdrawnness, impulsivity, being anxious/depressed and emotionally reactive, 

having peer problems, and displaying prosocial behavior. The results suggest that 

duration of breastfeeding (particularly when longer than three or four months) is more 

important than the breastfeeding pattern (EBF or NEBF) in the association with child 

behavior.  

Few studies investigated the association between EBF, NEBF <6 mo., and 

NEBF ≥6mo. and behavior disorders in adolescence, which limited the conclusions 

for this age group. However, it seems that breastfeeding is associated with lower risk 

of total behavior disorders and conduct disorders in this age group.  

Regarding methodological quality, the majority of the studies scored equal to 

or more than six. The differential losses to follow-up among the groups and the long 

recall period of breastfeeding were the main limitations of the studies. The small 

differences between the breastfeeding categories and small sample size were also 

important limitations of the studies, which found no association between 
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breastfeeding and behavior disorders.  However, the effect measure of most of the 

small studies which did not find any association were in the direction of a negative 

association33,37,40,41; thus, the small sample size may have limited the power to 

identify modest differences. Furthermore, the lack of adjustment for maternal 

variables, such as maternal mental health, was also a limitation in many studies. 

These variables are important because postnatal depression, for instance, is 

associated with both never/short-term breastfeeding and poorer offspring mental 

health43-45. 

Most of the studies included in this review were birth cohorts and only one was 

an interventional study35. Although randomized clinical trials are considered gold-

standard studies for causal inference, since they are less susceptible to selection and 

information biases25, it would not be ethical to randomly assign children to receive 

maternal or artificial milk. Thus, the randomized assay was designed to allow an 

intervention strategy in which both groups were exposed to breastfeeding. Although 

the intervention group had a greater proportion of breastfeeding (49.8%) than the 

control group (36.1%), the authors reported that a large sample of children would 

enable them to detect slight differences among the groups35. Nonetheless, the results 

regarding behavior disorders were similar between the intervention and control 

groups35.  

Half of the studies assessing total behavior disorders and conduct disorder in 

children found an inverse association with breastfeeding, especially for duration ≥ 

three or four months. Some hypotheses have been put forward to account for the 

inverse relationship between breastfeeding and behavior disorders in childhood. One 

is the composition of maternal milk, which is rich in key components for child’s 

neurological46,47, mental, and psychomotor development48, and may positively 
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contribute to reducing behavior disorders. Another hypothesis is related to the 

physical and emotional proximity between mother and child during breastfeeding49-51, 

which induces cortisol secretion – a hormone that acts on the response to stress, 

anxiety, and depression – and, consequently, may affect a child’s sociability52,53. A 

longer breastfeeding duration may be related to the bond created between the 

mother and the child, and consequently, may promote benefits in child behavior. 

Nevertheless, behavior disorders have multiple causes54 and are also strongly 

related to parental interaction, family environment, and, particularly, the mother’s and 

the child’s health and emotional status in the post-natal period, such as postpartum 

depression, family environment, and child development28. For instance, a mother’s 

antisocial behavior has been reported as an important risk factors for the 

development of conduct disorder in childhood32.  

Some limitations in this review should be pointed. Most of the studies used a 

dichotomized classification of breastfeeding and did not assess a dose-response 

effect in the association between breastfeeding and behavior disorders. The 

heterogeneity in breastfeeding patterns (exclusive, predominant, or partial), as well 

as in the length of recall of breastfeeding also represents a limitation in some studies. 

According to Huttly et al.55, mothers who breastfeed for up to four weeks and are 

inquired some time after the interview tend to report having never breastfed. Such 

recall bias may lead to error in classifying breastfeeding categories, and thus 

underestimate the association between breastfeeding and behavior problems.  

 Regarding the assessment of behavior disorders, although only studies using 

psychometric instruments were included in this review, it was difficult to compare 

some of them, as different instruments were used to assess different behavior 

profiles. Although SDQ and CBCL have similar psychometric properties, and as such 
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they facilitate comparisons between each other56, other instruments may not be 

easily comparable. Thus, to minimize this issue, three studies57-59 which did not use 

validated tools to assess behavior were excluded. These studies used open 

questions asked for parents, i.e., “Can your child express emotions appropriately?”, 

“Can your child get along with others in a group setting?”57, along with information 

from the children’s medical records58, or observing the children’s behavior during the 

research interview59. If these studies were included, the heterogeneity regarding the 

behavior assessed would be even higher, making it more difficult to arrive at a 

coherent conclusion. It should be stressed that when a behavior assessment 

instrument is used, mothers may incur in classification error, since those who 

breastfeed could have a more positive (less critical) view of the child37, and this could 

lead to an inverse association between breastfeeding and behavior disorders. The 

cut-off point used in the studies to classify behavior disorders also differed among the 

studies. Some used the threshold suggested by the instrument, whilst others 

determined their own cut-off point29,33,35,39-40,42, which may have resulted in 

classification error and thus  hindered the  comparison of the results.  

Given the evidence found for the association between breastfeeding and 

behavior disorders, our findings suggest that children who are breastfed for at least 

three or four months may have better total behavior and conduct disorders during 

childhood, while a longer duration of breastfeeding seems to be more important than 

the pattern of breastfeeding. The association between breastfeeding and other 

behaviors, such as hyperactivity, internalized and externalized behavior disorders, 

among others, should be further investigated. Few studies assessed the association 

between breastfeeding and behavior disorders in adolescence, and they seem to 

show a lower risk of total behavior disorders; however, more investigations are 
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needed for a fuller understanding of this issue. 

Further studies exploring the association between breastfeeding and behavior 

disorders should be undertaken, particularly research assessing other types of 

behavior disorders and in adolescence. Studies carried out in low- and middle-

income should be encouraged as well, as different sociodemographic factors may 

play a role in the relationship between breastfeeding and behavior disorders.  
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Figure. Flow chart of the search strategy used in this systematic review. 
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Table. Papers selected through systematic review on the relation between breastfeeding and behavior disorders. 

AUTHOR, 
COUNTRY, YEAR 

STUDY DESIGN, 
SAMPLE SIZE, AGE 

EXPOSITION 
TYPE AND 
DURATION 

OUTCOME, SCALE CONFOUNDERS MAIN RESULTS 

Taylor30                            
United Kingdom  
1984 

Cohort                          
13,135                           
Child                                               
(5 years old) 

NEBF                                     
Non-breastfed 
1-2 months 
≥ 3 months 

Total behavior                             
(Rutter Behavior 
Scale) 

Sociodemographic: social index 
(family socioeconomic status, 
domestic crowding, parental 
education, tenure of 
accommodation, type of 
neighborhood, parental 
occupation), maternal age, order 
or younger siblings                                                     
Mother: smoking in pregnancy, 
mental health                                                     
Child: sex, birth weight 

1) Total behavior problems (p<0.05):                                              
− Non-breastfed: β 0.01                                                                  
− BF <1 month: β 0.04                                                                         
− BF 1-2 months: β 0.03                                                                
− BF ≥3 months: β -0.05 

Fergusson37                               
New Zealand                                  
1987 

Cohort                                            
1,024                                          
Child                                         
(6, 7, and 8 years 
old) 

NEBF  
Total behavior                              
(Rutter Behavior 
Scale) 

Sociodemographic: family 
socioeconomic status, family size, 
maternal marital status, maternal 
education, maternal ethnicity                                                   
Child: gestational age, birth 
weight  

1) Maternal ratings:                                                                   
− 6 years: β -0.16; p<0.001                                                      
− 7 years: β -0.11; p<0.001                                                         
− 8 years: β -0.14; p<0.001                                                  
2) Teacher ratings:                                                                                                      
− 6 years: β -0.05; p>0.10                                                      
− 7 years: β -0.09; p<0.01                                                             
− 8 years: β -0.04; p>0.20                                                                           
3) Standardized analysis for BF:                                                                                                                 
− 6 years: β -0.07; p>0.05                                                     
− 7 years: β -0.14; p<0.01                                                           
− 8 years: β -0.05; p>0.10                                                   

Julvez40                     
Spain                  
2007 

Cohort                          
500                                              
Child                                                    
(4 years old) 

NEBF                                                      
2 weeks - < 3 
months                        
3- ≤ 5 months                   
5-7 months                           
> 7 months                            
versus                                       
< 2 weeks                                 

Hyperactivity                             
Impulsivity symptoms                                   
(ASHD-DSM-IV)                               
Social Competence                         
(California Preschool 
Social Competence 
Scale)                                                                   
Abnormal: >80th 
percentile 

Sociodemographic: parent’s 
social class, parent’s education 
level, maternal marital status.                                 
Mother: maternal parity                                                        
Child: sex, child’s school season 
e evaluator. 

1) Hyperactivity:                                                                                            
− 2 - 11.9 weeks: RR 1.10; 95% CI 0.68, 1.78                                       
− 12 - 20 weeks: RR 0.99; 95% CI 0.62, 1.58                   
− 20.1 - 28 weeks: RR 0.68; 95% CI 0.38, 1.23                            
− 28.1 weeks: RR 0.48; 95% CI 0.25, 0.94                            
2) Impulsivity symptoms:                                                         
− 2 – 11.9 weeks: RR 1.52; 95% CI 0.84, 2.73                        
− 12 - 20 weeks: RR 1.10; 95% CI 0.59, 2.04                   
− 20.1 - 28 weeks: RR 0.79; 95% CI 0.38, 1.67                            
− 28.1 weeks: RR 0.70; 95% CI 0.33, 1.50                                
3) Social Competence:                                                             
− 2 – 11.9 weeks: RR 0.77; 95% CI 0.56, 1.05                             
− 12 - 20 weeks: RR 0.57; 95% CI 0.52, 0.66                   
− 20.1 - 28 weeks: RR 0.16; 95% CI 0.11, 0.22                           
− 28.1 weeks: RR 0.44; 95% CI 0.27, 0.72     

NEBF: non-exclusive breastfeeding. β: linear regression coefficient. RR: relative risk. p: p-value. 95% CI: 95% confidence interval.  
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Table. Papers selected through systematic review on the relation between breastfeeding and behavior disorders. (continued) 

AUTHOR, 
COUNTRY, YEAR 

STUDY DESIGN, 
SAMPLE SIZE, AGE 

EXPOSITION 
TYPE AND 
DURATION 

OUTCOME, SCALE CONFOUNDERS MAIN RESULTS 

Robinson27 
Australia                    
2008 

Cohort                          
1,707                                              
Child                                                    
(5 years old) 

NEBF                           
versus.                            
non-breastfed                            

Total behavior                      
Internalizing behavior 
Externalizing 
behavior                  
(CBCL)                     
Abnormal: >60th 
percentile 

Sociodemographic: family 
income, maternal marital status, 
maternal ethnicity, maternal age, 
maternal education, number of 
siblings.                                    
Mother: smoking in pregnancy, 
alcohol in pregnancy, stress 
events in pregnancy, baby blues 
symptoms.                                   
Child: gestational age, sex, 5-
minute Apgar score. 

1) Total behavior problems:                                                                                   
− 2 years: OR 0.99; 95% CI 0.95, 1.03                                                                        
− 5 years: OR 0.97; 95% CI 0.94, 0.99                                                                             
− 2 to 5 years: OR 1.00; 95% CI 0.96, 1.04                                   
2) Internalizing behavior problems:                                        
− 2 years: OR 1.02; 95% CI 0.98, 1.06                                     
− 5 years: OR 0.98; 95% CI 0.96, 1.01                                       
− 2 to 5 years: OR 1.04; 95% CI 0.99, 1.08                               
3) Externalizing behavior problems:                             
− 2 years: OR 0.98; 95% CI 0.94, 1.01                                              
− 5 years: OR 1.00; 95% CI 0.98, 1.03                                         
− 2 to 5 years: OR 0.98; 95% CI 0.94, 1.02 

Kramer35  
Belarus   
2008 

Intervention                           
13,889                      
Child                                     
(6.5 years old) 

NEBF 

Total behavior           
Hyperactivity                         
Emotional symptoms   
Conduct disorder  
Peer problems                                       
Prosocial behavior                                        
(SDQ) 
Abnormal: ≥85th 
percentile 

Paired variables:                                                         
Sociodemographic: maternal 
age, maternal education, number 
of siblings                         
Mother: smoking in pregnancy, 
who had breastfed a previous 
child for at least 3 months, 
cesarean delivery                                         
Child: sex, birth weight, 
gestational age, 5-minute Apgar 
score 

1) Total behavior problems:                                                
− parent: β -0.1; 95% CI -0.7, 0.5                                                  
− teacher: β -0.5; 95% CI -1.1, 0.1                                           
2) Hyperactivity:                                                                                   
− parent: β 0.1; 95% CI -0.2, 0.3                                                  
− teacher: β -0.1; 95% CI -0.4, 0.1                                                                    
3) Emotional symptoms:                                                        
− parent: β -0.1; 95% CI -0.3, 0.1                                             
− teacher: β -0.2; 95% CI -0.3, 0.04                                                                     
4) Conduct disorder:                                                                   
− parent: β 0.0; 95% CI -0.1, 0.1                                               
− teacher: β 0.0; 95% CI -0.2, 0.1                                                                   
5) Peer problems:                        
− parent: β 0.0; 95% CI -0.2, 0.2                                                  
− teacher: β -0.1; 95% CI -0.4, 0.1                                                                         
6) Prosocial behavior:                                                           
− parent: β 0.1; 95% CI -0.2, 0.3                                                           
− teacher: β 0.1; 95% CI -0.2, 0.5 

NEBF: non-exclusive breastfeeding. CBCL: Child Behavior Checklist. SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire. OR: odds ratio. p: p-value. 95% CI: 95% confidence 
interval.  
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Table. Papers selected through systematic review on the relation between breastfeeding and behavior disorders. (continued) 

AUTHOR, 
COUNTRY, YEAR 

STUDY DESIGN, 
SAMPLE SIZE, AGE 

EXPOSITION 
TYPE AND 
DURATION 

OUTCOME, SCALE CONFOUNDERS MAIN RESULTS 

Kramer18  
Belarus   
2009 

Cohort                           
2,951                              
Child                                     
(6.5 years old) 

EBF ≥ 6 months             
versus                                 
EBF ≤ 3 months 
+ partial ≥ 6 
months  

Total behavior           
Hyperactivity                                       
Emotional symptoms   
Conduct disorder 
Peer problems                           
Prosocial behavior                                                                              
(SDQ) 

Sociodemographic: geographic 
location, parental education  
Child: birth weight, age at the 
follow-up visit, sex  

1) Total behavior problems:                                                
− parent: β 0.5; 95% CI -0.05, 1.0                                                  
− teacher: β 0.0; 95% CI -0.6, 0.6                                           
2) Hyperactivity:                                                                                   
− parent: β 0.2; 95% CI -0.02, 0.4                                                  
− teacher: β -0.1; 95% CI -0.4, 0.2                                                                    
3) Emotional symptoms:                                                        
− parent: β 0.1; 95% CI -0.1, 0.3                                             
− teacher: β 0.0; 95% CI -0.2, 0.2                                                                     
4) Conduct disorder:                                                            
− parent: β 0.1; 95% CI -0.1, 0.2                                               
− teacher: β 0.0; 95% CI -0.2, 0.2                                                                   
5) Peer problems:                       
− parent: β 0.1; 95% CI -0.04, 0.3                                                  
− teacher: β 0.1; 95% CI -0.1, 0.3                                                                         
6) Prosocial behavior:                                                           
− parent: β 0.0; 95% CI -0.2, 0.2                                                           
− teacher: β -0.1; 95% CI -0.3, 0.2 

Oddy26                         
Australia                        
2010 

Cohort                          
2,868                                
Child                                    
(2, 5, and 8 years 
old)                                            
Adolescent                         
(10, and 14 years 
old) 

NEBF                                
< 6 months                            
versus                                                             
≥ 6 months 

Total behavior   
Internalizing behavior 
Externalizing 
behavior                  
(CBCL)               
Abnormal: ≥ 60th 
percentile 

Sociodemographic: family 
income, maternal marital status, 
maternal age, maternal education                                                       
Mother: smoking in pregnancy, 
stress events in pregnancy, 
postnatal depression                                              
Child: sex, proportion of optimal 
birth weight 

1) Total behavior problems - 2 to 14 years:                                                                                         
− NEBF <6 m: OR 1.33; 95% CI 1.09, 1.62                                                                                 
− β 1.45; 95% CI 0.59, 2.30; p=0.001                                                                
2) Internalizing behavior problems - 2 to 14 
years:                                                                               
− NEBF <6 m: OR 1.21; 95% CI 1.00, 1.46                                 
− β 0.92; 95% CI 0.15, 1.68; p=0.019                                                 
3) Externalizing behavior problems - 2 to 14 
years:                                                                                      
− NEBF <6 m: OR 1.23; 95% CI 1.01, 1.49                           
− β 1.33; 95% CI 0.51, 2.15; p=0.001                                         

Chiu39                                        
Taiwan                   
2011 

Cohort                                          
14,621                                          
Child                                                 
(18 months) 

NEBF                                                
< 1 month                           
1- < 3 months             
3- < 6 months                        
≥ 6 months                                                       
versus                            
non-breastfed    

Personal/social skills            
(Denver 
Development 
Screening Test)                                          
Abnormal: > 90th 
percentile 

Sociodemographic: family 
structure, income and urbanicity, 
maternal age, maternal education, 
maternal country of origin, 
maternal  working situation                                                  
Mother: smoking in pregnancy, 
gestational age                                                      
Child: birth order, birth weight, 
sex, primary caregiver 

1) Personal/social skills:                                                             
− <1 month: OR 1.02; 95% CI 0.86, 1.20                            
− 1 at <3 months:  OR 0.97; 95% CI 0.82, 1.15                        
− 3 at <6 months: OR 0.83; 95% CI 0.68, 1.00                                   
− ≥6 months: OR 0.76; 95% CI 0.64, 0.90                                  

EBF: exclusive breastfeeding. NEBF: non-exclusive breastfeeding. CBCL: Child Behavior Checklist. SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire.  
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Table. Papers selected through systematic review on the relation between breastfeeding and behavior disorders. (continued) 

AUTHOR, 
COUNTRY, YEAR 

STUDY DESIGN, 
SAMPLE SIZE, AGE 

EXPOSITION 
TYPE AND 
DURATION 

OUTCOME, SCALE CONFOUNDERS MAIN RESULTS 

Heikkila29                           
United Kingdom  
2011 

Cohort                            
9,525 term children                         
Child                                  
(5 years old) 

NEBF                              
< 2 months                  
2- < 4 months             
≥ 4 months                                                                              
EBF                                    
< 2 months                        
2- < 4 months             
≥ 4 months                      
versus                            
non-breastfed                                                                                                                                        

Total behavior            
Hyperactivity                          
Emotional symptoms    
Conduct disorder 
Peer problems  
Prosocial behavior  
(SDQ) 
Abnormal: >90th 
percentile 

Sociodemographic: family 
socioeconomic position, maternal 
age, maternal education, baby’s 
birth order                                 
Mother: mental health, smoking in 
pregnancy, alcohol in pregnancy  
Child: mother-baby attachment, 
admission to neonatal unit, type of 
childcare the child attended and 
age when the child started 
childcare 

1) Total behavior problems:                                                                                           
− NEBF ≥4 months: OR 0.67; 95% CI 0.54, 0.83                               
− EBF ≥4 months: OR 0.61; 95% CI 0.45, 0.83                                                                                                                         
2) Hyperactivity:                                                                          
− NEBF 2 to <4 months: OR 0.65; 95% CI 0.43, 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
− EBF 2 to <4 months: OR 0.68; 95% CI 0.48, 0.95                                                                            
3) Emotional symptoms:                                                             
− NEBF ≥4 months: OR 0.78; 95% CI 0.55, 1.10                                                       
− EBF ≥4 months: OR 0.63; 95% CI 0.39, 1.00                                                          
4) Conduct disorder:                                               
− NEBF ≥4 months: OR 0.70; 95% CI 0.56, 0.89                  
− EBF ≥4 months: OR 0.70; 95% CI 0.56, 0.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5) Peer problems:                                                                        
− NEBF ≥4 months: OR 0.90; 95% CI 0.75, 1.08                              
− EBF ≥4 months: OR 0.81; 95% CI 0.65, 1.02 
6) Prosocial behavior:                                                                  
− NEBF ≥4 months: OR 0.85; 95% CI 0.45, 1.63                                          
− EBF ≥4 months: OR 0.48; 95% CI 0.20, 1.18 

Shelton32                    
United Kingdom 
and United States                   
2011 

Retrospective 
Cohort  
870                                    
Child                                
(6 years old) 

NEBF 
Conduct disorder 
(SDQ) 

Sociodemographic: maternal 
education 
Mother: smoking in pregnancy, 
antisocial behavior, multiple birth 
status                                                          
Child: time in a special care baby 
unit, birth weight, age, sex 

1) Conduct disorder:                                                                           
− total sample: β -0.28; 95% CI -0.49, -0.08                                              
− genetically related mother-child: β -0.33; 95% CI -
0.56, -0.09                                                                                          
− genetically unrelated mother-child: β -0.09; 95% CI        
-0.55, 0.38 

Cable31                  
United Kingdom                                       
2012 

Cohort                                
6,205                            
Adolescent                                             
(10 years old) 

NEBF                             
≥ 1 month                          
versus                                 
< 1 month                                    

Total behavior                         
(Rutter Behavior 
Scale) 

Sociodemographic: maternal 
marital status, parity, maternal 
age, maternal education, baby’s 
birth order 

1) Overall effect of NEBF:                                                           
− men: β -0.025; p>0.05                                                             
− women: β -0.203; p<0.05                                                                           

NEBF: non-exclusive breastfeeding. SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire. β: linear regression coefficient. Df: difference in means. OR: odds ratio. p: p-value. 95% CI: 
95% confidence interval.  
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Table. Papers selected through systematic review on the relation between breastfeeding and behavior disorders. (continued) 

AUTHOR, 
COUNTRY, YEAR 

STUDY DESIGN, 
SAMPLE SIZE, 

AGE 

EXPOSITION 
TYPE AND 
DURATION 

OUTCOME, SCALE CONFOUNDERS MAIN RESULTS 

Hayatbakhsh28                                  
Australia                          
2012 

Cohort                           
4,502                            
Adolescent                      
(14 years) 

NEBF                                           
< 4 months                        
≥ 4 months                    
versus                            
non-breastfed 

Anxiety/depression 
Withdrawal problems                           
Social problems                       
Somatic complaints            
Thought problems                   
Attention problems 
Aggression  
Delinquency  
(YSR)                   

Sociodemographic: maternal 
age, maternal education, maternal 
marital status, planned pregnancy  
Mother: anxiety, depression, 
smoking in pregnancy, alcohol in 
pregnancy 
Child: sex  

1) Anxiety/depression:                                                       
− NEBF <4 months: β -0.14; 95% CI -0.49, 0.20                                                                       
− NEBF ≥4 months: β -0.35; 95% CI -0.69, 0.01                                                                                                                                       
2) Social problems:                                                                                                                                                                                                                                                                       
− NEBF <4 months: β -0.17; 95% CI -0.34, -0.01                                                       
− NEBF ≥4 months:  β -0.26; 95% CI -0.43, -0.09                                                              
3) Attention problems:                                                                           
− NEBF <4 months: β-0.23; 95% CI -0.47, 0.02                                                        
− NEBF ≥4 months: β -0.39; 95% CI -0.64, -0.14                                                                 
4) Aggression:                                                      
− NEBF <4 months: β-0.15; 95% CI -0.59, 0.29                                                       
− NEBF ≥4 months: β -0.48; 95% CI -0.93, -0.04                             
5) Delinquency:                                  
− NEBF <4 months: β -0.08; 95% CI -0.27, 0.12                                                       
− NEBF ≥4 months: β- 0.16; 95% CI -0.36, 0.04                                                                                                                                                                                    
Did not present adjusted analyses for: withdrawal 
problems, somatic complaints, thought problems. 

Kwok42                                        
Hong Kong                           
2013 

Cohort                           
5,598                                    
Adolescent                    
(11 years old) 

NEBF < 3 
months  
EBF ≥ 3 months                    
versus                                                 
non-breastfed 

Total behavior                             
Conduct disorder 
Emotional symptoms 
Hyperactivity  
(Rutter Behavior 
Scale) 
Abnormal: ≥97th 
percentile 

Sociodemographic: family 
income, mother’s birthplace, 
parent’s age, parents’ education, 
baby’s birth order                                                  
Child:  sex, birth weight-for-
gestational age, age at 
assessment, secondhand smoke 
exposure. 

1) Total behavior problems:                                                                                                  
− NEBF <3 months: OR 1.25; 95% CI 1.10, 1.44;                                                                             
β 0.10; 95% CI 0.05, 0.16                                                                    
− EBF ≥3 months: OR 1.60; 95% CI 0.80, 1.40                                       
β 0.04; 95% CI -0.07, 0.15                                                          
2) Conduct disorder:                                                        
− NEBF <3 months: OR 1.63; 95% CI 1.20, 2.20                               
β 0.10;  95% CI 0.04, 0.16                                                                  
− EBF ≥3 months: OR 1.30; 95% CI 0.69, 2.46                                          
β 0.13; 95% CI 0.02, 0.25                                                               
3) Emotional symptoms:                                                               
− NEBF <3 months: OR 1.05; 95% CI 0.82, 1.35                                      
β 0.04;  95% CI -0.02, 0.10                                                           
− EBF ≥3 months: OR 0.94; 95% CI 0.55, 1.62                               
β -0.01; 95% CI -0.12, 0.10                                                           
4) Hyperactivity:                                                                     
− NEBF <3 months: OR 1.26; 95% CI 0.85, 1.89                                          
β 0.06;  95% CI 0.01, 0.12                                                 
− EBF ≥3 months: OR 0.68; 95% CI 0.24, 1.92                       
β -0.07; 95% CI -0.19, 0.04 

EBF: exclusive breastfeeding. NEBF: non-exclusive breastfeeding. YSR: Youth Self Report. β: linear regression coefficient. Df: difference in means. OR: odds ratio.  
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Table. Papers selected through systematic review on the relation between breastfeeding and behavior disorders. (continued) 

AUTHOR, 
COUNTRY, YEAR 

STUDY DESIGN, 
SAMPLE SIZE, AGE 

EXPOSITION 
TYPE AND 
DURATION 

OUTCOME, SCALE CONFOUNDERS MAIN RESULTS 

McCrory38                      
Ireland                   
2013 

Cohort                              
11,134                                        
Child                                  
(9 months old) 

EVER BF                    
NEBF                                           
≤ 1 week                                                    
2 weeks at < 1 
month                           
1 - < 3 months                                
3 - < 6 months                             
≥ 6 months                            
EBF                               
≤ 1 week                                                    
2 weeks at < 1 
month                             
1 - < 3 months                                
3 - < 6 months                                      
= 6 months                                               
> 6 months                         
versus                            
non-breastfed 

Personal-social 
ability                    
(ASQ)                                              

Sociodemographic: household 
social class, occupational 
classification, maternal marital 
status, maternal age, maternal 
educational, ethnicity/racial                                                              
Mother: smoking in pregnancy                                                
Child: birth weight,  gestational 
age 

1) Breastfeeding:                                                                           
− Ever BF: OR 1.38; 95% CI 1.23, 1.54                                                                                     
− NEBF ≤1 week: OR 1.24; 95% CI 1.04, 1.48                        
− NEBF 2 weeks at <1 m: OR 1.58; 95% CI 1.22, 2.05          
− NEBF 1 at <3 months: OR 1.29; 95% CI 1.09, 1.53        
− NEBF 3 at <6 months: OR 1.28; 95% CI 1.07, 1.54              
− NEBF ≥6 months: OR 1.64; 95% CI 1.35, 2.01                                                      
2) Exclusive breastfeeding:                                                       
− EBF ≤1 week: OR 0.71; 95% CI 0.52, 0.97                                        
− EBF <1 month: OR 0.91; 95% CI 0.64; 1.39                                                               
− EBF 1 at <3 months: OR 0.78; 95% CI 0.58, 1.04                               
− EBF 3 at <6 months: OR 0.89; 95% CI 0.67, 1.18                
− EBF =6 months: OR 1.75; 95% CI 1.35, 2.28                     
− EBF >6 months: OR 1.27; 95% CI 0.90, 1.80                                                                                                                                       

EBF: exclusive breastfeeding. NEBF: non-exclusive breastfeeding. ASQ: Ages and Stages Questionnaire. OR: odds ratio. p: p-value. 95% CI: 95% confidence interval.  
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Table. Papers selected through systematic review on the relation between breastfeeding and behavior disorders. (continued) 

AUTHOR, 
COUNTRY, YEAR 

STUDY DESIGN, 
SAMPLE SIZE, AGE 

EXPOSITION 
TYPE AND 
DURATION 

OUTCOME, SCALE CONFOUNDERS MAIN RESULTS 

Lind33                                                                  
United States        
2014 

Cohort                               
1,442                                        
Child                                  
(6 years old) 

NEBF < 6 
months;              
NEBF ≥ 6 
months +  
EBF < 3 months;                      
NEBF ≥ 6 
months + EBF ≥ 
3 months;                  
versus                                          
non-breastfed 

Total behavior            
Hyperactivity                         
Emotional symptoms         
Conduct disorder 
Peer problems  
Prosocial behavior                                        
(SDQ)                                                     
Abnormal: > 90th 
percentile 

Sociodemographic: poverty-to-
income ratio, maternal ethnicity, 
maternal marital status, maternal 
age, maternal education, baby’s 
birth order                         
Mother: pre-pregnancy BMI, 
postpartum depression, smoking 
in the first year                                                    
Child: gestational age, 
participation in the Special 
Supplemental Nutrition Program, 
birth weight, sex 

1) Total behavior problems:                                          
− NEBF <6m: OR 1.25; 95% CI 0.67, 2.34               
− NEBF ≥6m + EBF <3m: OR 1.19; 95% CI 0.60, 2.35                                                                              
− NEBF ≥6m + EBF ≥3m: OR  0.76; 95% CI 0.33, 
1.78                                                                                                                                
2) Hyperactivity:                                                                   
− NEBF <6m: OR 1.45; 95% CI 0.70, 3.02               
− NEBF ≥6m + EBF <3m: OR 1.17; 95% CI 0.53, 2.54                                                                            
− NEBF ≥6m + EBF ≥3m: 0.99; 95% CI 0.41, 2.38            
3) Emotional symptoms:                                                                  
− NEBF <6m: OR 1.04; 95% CI 0.59, 1.81               
− NEBF ≥6m + EBF <3m: OR 1.39; 95% CI 0.77, 2.49                                                                           
− NEBF ≥6m + EBF ≥3m: OR 0.78; 95% CI 0.39, 1.55                                                                                 
4) Conduct disorder:                                                       
- NEBF <6m: OR 1.08; 95% CI 0.60, 1.95               
− NEBF ≥6m + EBF <3m: OR 0.87; 95% CI 0.45, 1.69                                                                             
− NEBF ≥6m + EBF ≥3m: 0.42; 95% CI 0.17, 1.02                                            
5) Peer problems:                 
− NEBF <6m: OR 0.72; 95% CI 0.38, 1.34                                                          
− NEBF ≥6m + EBF <3m: OR 0.50; 95% CI 0.25, 1.03                                                                                
− NEBF ≥6m + EBF ≥3m: OR 0.70; 95% CI 0.33, 1.51                                                                                       
6) Prosocial behavior:                                                        
− NEBF <6m: OR 0.65; 95% CI 0.35, 1.21                                                                               
− NEBF ≥6m + EBF <3m: OR 0.53; 95% CI 0.27, 1.04                                                                             
− NEBF ≥6m + EBF ≥3m: OR 0.61; 95% CI 0.30, 1.27 

Liu36              
China                                    
2014 

Cohort                                       
1,267                                
Child                                    
(6 years old) 

EBF                                             
versus                                                
NEBF                    

Emotionally reactive                      
Anxious/Depressed                    
Somatic Complaints 
Withdrawn 
Internalizing behavior        
(CBCL) 

Sociodemographic: house size, 
neighborhood, parents education, 
parents occupation, maternal 
marital status, presence of 
biological mother                                  
Parents: health status, obstetric 
complication, (bleeding, 
hypertension, diabetes, caesarian 
section, difficult birth)                                      
Child: birth weight, difficulty 
breathing 

1) Emotionally reactive:                                       
− EBF: -0.092; p=0.168 
2) Anxious/Depressed:                                                                      
− EBF: β -0.091; p=0.175                                                                
3) Somatic Complaints:                                                            
− EBF: β -0.153; p=0,025                                                    
4) Withdrawn:                                                                                                                                                          
− EBF: β -0.105; p=0.11                                                              
5) Internalizing behavior:                                              
− EBF: β -0.137; p=0.04                                                                              

EBF: exclusive breastfeeding. NEBF: non-exclusive breastfeeding. CBCL: Child Behavior Checklist. SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire. BMI: body mass index. β: 
linear regression coefficient. OR: odds ratio. p: p-value. 95% CI: 95% confidence interval. 
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Table. Papers selected through systematic review on the relation between breastfeeding and behavior disorders. (continued) 

AUTHOR, 
COUNTRY, YEAR 

STUDY DESIGN, 
SAMPLE SIZE, AGE 

EXPOSITION 
TYPE AND 
DURATION 

OUTCOME, SCALE CONFOUNDERS MAIN RESULTS 

Boucher41                  
Spain                                    
2016 

Cohort                                       
1,346                                
Child                                    
(4 years old) 

                                                                                            
NEBF                               
EBF                     

Attention-Deficit 
Hyperactivity 
Disorder                                            
DSM-IV   

Sociodemographic: social class, 
parents education, country of 
mother's birth,                                                                                                                                          
Mother: parity, age, smoking in 
pregnancy, verbal IQ proxy, 
psychopathology                                  
Child: age, sex, cohort, birth 
weight, child care                                                              

1) Attention Symptoms:                                       
− NEBF: β -0.01; 95% CI -0.02, 0.00                                                              
− EBF: β -0.01; 95% CI -0.04, 0.02                                                                
2) Hyperactivity Symptoms::                                                                           
− NEBF: β -0.01; 95% CI -0.02, 0.00                                                                                                                                                                                                           
− EBF: β -0.01; 95% CI -0.04, 0.02                                                                                                                                           

Jackson34              
United States                                   
2016 

Cohort                                       
648 pair                            
Child                                    
(4 years old) 

NEBF 
NEBF x genetic 
risk 
NEBF < 6 
months 
NEBF < 6 
months x genetic 
risk 

Conduct disorder       
Preschool and 
Kindergarten 
Behavior Scales 
(PKBS-2) 

Sociodemographic: index annual 
household income, maternal 
education, female-headed 
household, parental involvement                                       
Mother: age, postpartum 
depression                                     
Child: age, race, sex, attachment 
security, birth weight  

1) Conduct disorder:                                       
− NEBF: β 0.030; p>0.05                                                                    
− NEBF x genetic risk: β 0.076; p<0.01                                                   
− NEBF <6 months: β 0.025; p>0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
− NEBF <6 months x genetic risk: β 0.076; p<0.01                                                                                                          
                                                                             

EBF: exclusive breastfeeding. NEBF: non-exclusive breastfeeding. β: linear regression coefficient. p: p-value. 95% CI: 95% confidence interval. 
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RESUMO 

Objetivo. Avaliar a associação entre tempo de amamentação e comportamentos 

externalizantes na infância e na adolescência.  

Métodos. Foram utilizados dados da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993. As 

informações sobre amamentação foram coletadas aos 12 meses. O comportamento 

foi avaliado aos 4 anos pelo instrumento Child Behavior Checklist (CBCL) e aos 11 e 

15 anos pelo Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), ambos aplicados às 

mães ou aos responsáveis pela criança. Dos 5 249 participantes da coorte, foram 

avaliados aqueles com informações completas para amamentação e 

comportamentos externalizantes: 630 crianças aos 4 anos, 1 227 adolescentes aos 

11 anos e 1 199 aos 15 anos. A associação entre duração da amamentação e 

comportamentos externalizantes foi avaliada por meio de regressão de Poisson com 

ajuste robusto da variância.  

Resultados. Aos 11 anos, após ajuste para fatores de confusão, as crianças que 

foram amamentadas por pelo menos 6 meses tiveram menor risco de hiperatividade 

(RR = 0,54; IC95%: 0,32 a 0,91) em comparação às amamentadas por menos de 1 

mês. No entanto, aos 4 e 15 anos, a duração da amamentação não esteve 

associada aos comportamentos externalizantes.  

Conclusões. Embora o aleitamento materno por pelo menos 6 meses tenha sido 

inversamente associado à hiperatividade aos 11 anos, nenhuma associação foi 

observada aos 4 e aos 15 anos. Novos estudos longitudinais devem considerar 

outros fatores que influenciam os comportamentos externalizantes, tais como 

presença do pai no ambiente familiar, violência doméstica e maus-tratos e qualidade 

da relação mãe-filho.  
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Palavras-chave  Aleitamento materno; comportamento; saúde mental; criança; 

adolescente. 

 

 

Estimativas apontam que uma em cada quatro a cinco crianças e 

adolescentes em todo o mundo apresenta algum tipo de transtorno mental (1). 

Também há evidências de que entre 13% e 20% das crianças terão algum 

transtorno ou problema de saúde mental na vida (2).  

Na infância, os comportamentos externalizantes – caracterizados por 

oposição, hiperatividade, agressão, desafio, impulsividade e manifestações 

antissociais (3, 4) – são os mais problemáticos. Por sua relação com o 

desenvolvimento de comportamentos violentos e criminalidade durante a 

adolescência ou idade adulta, os comportamentos externalizantes são considerados, 

atualmente, uma questão de saúde pública (5) e têm forte influência no 

desenvolvimento emocional e social da criança. Consequentemente, podem ter 

impacto na adolescência e vida adulta, comprometendo o bem-estar, a capacidade 

intelectual e as escolhas do indivíduo, alterando seu desempenho individual, familiar 

e social (2, 3, 6).  

Estudos mostram que o aleitamento materno reduz a mortalidade infantil e o 

desenvolvimento de infecções respiratórias e gastrointestinais, além de estar 

associado a maiores escores de desenvolvimento cognitivo (7-9). Pesquisadores 

também têm investigado sua associação com diversos problemas de 

comportamento (10-19). Entretanto, os poucos estudos disponíveis que investigam a 

relação do aleitamento materno com os comportamentos externalizantes na infância 

(10-15, 17, 18) e na adolescência (10, 16, 19) produziram resultados inconsistentes: 

alguns demonstram que crianças amamentadas, em geral por períodos superiores a 
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4 ou 6 meses, apresentam menos problemas associados a comportamentos 

externalizantes na infância (10-12, 18) e na adolescência (10, 19); outros estudos, 

por sua vez, não detectaram essa associação em nenhuma das fases (13-17).  

Considerando esse cenário, o objetivo do presente estudo foi avaliar a relação 

entre o tempo de aleitamento materno e os comportamentos externalizantes em 

participantes de uma coorte de nascimentos aos 4 anos (infância) e aos 11 e 15 

anos (adolescência).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo utilizou dados da infância (perinatal, 12 meses e 4 anos) e 

adolescência (11 e 15 anos) de uma coorte estabelecida em 1993 na cidade de 

Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Em 1993, foram identificadas todas as 

5 265 crianças de famílias residentes na zona urbana e nascidas em maternidades 

de Pelotas. Dessas, 5 249 (99,7%) mães aceitaram que seus filhos participassem da 

coorte. As mães foram entrevistadas após o nascimento, por profissionais treinados, 

que utilizaram um questionário padronizado para coletar informações 

socioeconômicas, demográficas e comportamentais e indagar sobre morbidades, 

história reprodutiva e assistência pré-natal e ao parto (20, 21). As crianças foram 

medidas, pesadas e examinadas com instrumentos de precisão (20, 21). Desde 

então, os participantes têm sido acompanhados em diferentes momentos. 

Informações metodológicas referentes a cada acompanhamento estão disponíveis 

em outras publicações (20, 21). 

Os acompanhamentos realizados aos 12 meses e aos 4 anos incluíram todas 

as crianças nascidas com peso inferior a 2 500 g, juntamente com uma amostra 
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sistemática de 20% das demais crianças da coorte, compondo um total de 1 460 

participantes. Desse grupo, 1 363 (93,4%) participaram do acompanhamento aos 12 

meses e 1 273 (87,2%) participaram aos 4 anos. Na adolescência, aos 11 e 15 anos, 

todos os participantes da coorte foram convidados a participar dos 

acompanhamentos, com participação de 4 452 adolescentes (87,5%) aos 11 anos e 

de 4 349 adolescentes (85,7%) aos 15 anos (21).  

No presente estudo, apenas indivíduos com informações completas sobre 

aleitamento materno e comportamentos externalizantes foram analisados em cada 

idade de interesse: 630 crianças aos 4 anos, 1 227 adolescentes aos 11 anos e 

1 199 aos 15 anos. 

 

Aleitamento materno 

 

 As informações sobre amamentação foram obtidas no acompanhamento dos 

12 meses. A idade do desmame foi definida como a interrupção total da 

amamentação. A duração da amamentação foi coletada de forma contínua e 

categorizada em < 1 mês; 1 a 2,9 meses; 3 a 5 meses; 9 meses; e ≥ 6 meses. 

Tendo em vista que somente um pequeno percentual de crianças nunca foi 

amamentado (3,8%), essas foram agrupadas àquelas amamentadas por < 1 mês. 

Devido à baixa proporção de crianças amamentadas exclusivamente até três 

meses(7%), o aleitamento materno exclusivo não foi avaliado neste estudo.  

 

Comportamentos externalizantes 

 

No estudo de coorte, os instrumentos de avaliação do comportamento foram 
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aplicados aos 4, 11 e 15 anos aos responsáveis pelos participantes (em mais de 

90% eram as mães). Aos 4 anos, foi aplicado o Inventário de Comportamentos da 

Infância e da Adolescência (versão brasileira da Child Behavior Checklist, CBCL) (4, 

22). Aos 11 e 15 anos, foi aplicado o Questionário de Capacidades e Dificuldades 

(versão brasileira do Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ) (23, 24). 

O CBCL avalia competência social e a presença dos problemas de 

comportamento em indivíduos de 4 a 18 anos, contendo 138 itens agrupados em 12 

escalas para avaliar nove tipos de comportamento: retraimento; queixas somáticas; 

ansiedade/depressão; problemas com o contato social; problemas com o 

pensamento; problemas com a atenção; problemas sexuais; comportamento 

delinquente; e comportamento agressivo (22). Para este estudo, os comportamentos 

delinquente e agressivo foram utilizados. O somatório de ambas as escalas foi 

considerado para determinar a presença de comportamentos externalizantes.  

O SDQ é adequado para utilização em crianças e adolescentes de 4 a 16 

anos de idade (24). O instrumento possui 25 itens agrupados em cinco escalas: 

hiperatividade, problemas emocionais, problemas de conduta, problemas com os 

colegas e comportamento pró-social. Cada escala possui um escore de classificação 

singular, que é obtido somando-se as pontuações dos itens que a compõem, 

podendo variar entre 0 e 10. As escalas do SDQ investigadas neste estudo foram 

hiperatividade e problemas de conduta, que, quando agrupadas, compreendem os 

comportamentos externalizantes.  

Os comportamentos foram agrupados em duas categorias: normal (percentil < 

90) e anormal (percentil ≥ 90) da distribuição dos escores do CBCL e do SDQ. Este 

ponto de corte foi anteriormente identificado como diferenciador dos escores normal 

e anormal em população de baixo risco (25).  
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Variáveis de confusão  

 

 As possíveis variáveis de confusão, medidas no período perinatal, foram: 

renda familiar mensal (quintis), escolaridade materna em anos de estudo (0 a 4; 5 a 

8; 9 a 11; ≥ 12 anos), idade da mãe em anos (< 20; 20 a 24; 25 a 29; 30 a 34; ≥ 35 

anos), presença de companheiro ou marido vivendo com a família (sim; não), 

tabagismo durante a gestação (sim; não), consumo de álcool durante a gestação 

(sim; não), idade gestacional em semanas (< 37; ≥ 37 semanas), sexo (masculino; 

feminino) e peso de nascimento em gramas (< 2 500 g; ≥ 2 500 g).   

Embora a saúde mental materna seja um importante fator de confusão na 

relação entre aleitamento materno e problemas de comportamento (26, 27), os 

dados disponíveis sobre saúde mental materna foram mensurados apenas aos 11 

anos; nesse momento, a variável saúde mental materna passa a ser mediadora da 

associação de interesse e não mais um possível fator de confusão.  

 

Análise estatística 

 

Inicialmente, as características socioeconômicas, demográficas e de saúde 

dos participantes nos acompanhamentos dos 4, 11 e 15 anos foram comparadas à 

coorte original. A relação entre a amamentação e as variáveis de confusão foi 

avaliada por meio do teste do qui-quadrado (2) de heterogeneidade para variáveis 

binárias e de tendência linear para as categóricas ordinais. Para a comparação entre 

as médias das pontuações dos comportamentos externalizantes, conforme as 

variáveis de confusão, foi empregada a análise de variância (ANOVA).  
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Para avaliar a associação entre tempo de amamentação e comportamentos 

externalizantes utilizou-se regressão de Poisson com ajuste robusto da variância nas 

análises brutas e ajustadas. Multicolinearidade foi testada utilizando o fator de 

inflação da variância, sendo considerada presente quando maior que 10. Em razão 

de o estudo utilizar subamostras nas quais houve superestimação dos nascidos com 

baixo peso (12 meses e 4 anos), todas as análises foram ponderadas. Desta forma, 

foi atribuído menor peso aos nascidos com baixo peso (0,33) e maior peso aos 

demais selecionados (1,28) para reproduzir a verdadeira proporção de baixo peso 

ao nascer na população, que é 10% do total de nascidos vivos. Possível interação 

com o peso de nascimento e a idade gestacional na relação entre amamentação e 

comportamentos externalizantes foi investigada. O efeito dose-resposta do tempo de 

aleitamento materno sobre os problemas de comportamento foi avaliado utilizando-

se o tempo de aleitamento materno como variável categórica e contínua. 

As análises foram conduzidas no Stata versão 13.0. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal de Pelotas (No 4.06. 1.095). O termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE) foi fornecido à mãe ou responsável nas visitas de seguimento 

e aos adolescentes nos acompanhamentos dos 11 e 15 anos.  

 

RESULTADOS 

 

Os participantes da coorte eram semelhantes em relação ao sexo (50,3% 

sexo feminino) e a maioria era nascido com pelo menos 37 semanas de gestação 

(88,2%) e peso normal (90,3%) (tabela 1). Ao comparar as características dos 

participantes nos acompanhamentos aos 4, 11 e 15 anos com a coorte original, 
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observa-se que, com exceção da idade materna dos participantes aos 4 anos – 

cujas mães eram mais velhas (P = 0,009) –, não houve diferenças nas amostras em 

relação às demais variáveis. Cerca de 60% dos participantes foram amamentados 

por 3 meses ou mais, sendo que 35,2% receberam leite materno por pelo menos 6 

meses (tabela 1).  

A descrição do tempo de aleitamento materno segundo variáveis 

socioeconômicas, demográficas e comportamentais é apresentada na tabela 2. O 

tempo de aleitamento materno foi semelhante conforme fatores socioeconômicos; 

porém, foi maior nas mulheres com maior idade (P < 0,001), que não fumaram 

durante a gestação (P = 0,005) e cujo bebê nasceu com peso normal (P < 0,001) e a 

termo (P < 0,001).  

A tabela 3 apresenta a média do escore dos comportamentos externalizantes 

conforme as variáveis de confusão e o tempo de aleitamento materno. Aos 4 anos, a 

média do escore dos comportamentos externalizantes foi maior entre crianças cujas 

mães não tinham a presença do marido ou companheiro vivendo com a família (P = 

0,002) e que fumaram durante a gravidez (P < 0,001). Aos 11 e 15 anos, a média do 

escore para os comportamentos externalizantes foi maior entre adolescentes 

pertencentes a famílias de menor renda, cujas mães tinham menor escolaridade e 

menor idade, não possuíam parceiro/marido morando em casa e que haviam 

fumado (P < 0,001) ou consumido bebida alcóolica durante a gravidez (P < 0,05). 

Em ambas idades (11 e 15 anos), os meninos apresentaram maiores médias no 

escore para os comportamento externalizantes. Relação inversa entre o tempo de 

aleitamento materno e os problemas de comportamento externalizantes foi 

observada somente aos 11 anos (P = 0,009). 
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Escore anormal para comportamentos externalizantes foi encontrado em 

9,6% das crianças aos 4 anos de idade e em 10,4% dos adolescentes em ambos os 

acompanhamentos aos 11 e 15 anos (dados não apresentados em tabela). A tabela 

4 sintetiza os resultados das análises bruta e ajustada para a relação entre tempo de 

aleitamento materno e problemas de comportamento externalizantes. A associação 

entre amamentação e comportamentos externalizantes foi semelhante entre as 

crianças nascidas com baixo peso e as que nasceram com peso normal, bem como 

entre as nascidas prematuras e as a termo (teste de interação P > 0,05). Aos 4 anos, 

tanto na análise bruta quanto na análise ajustada, não foi encontrada associação 

entre tempo de amamentação e comportamentos externalizantes, comportamento 

de quebrar regras e comportamento agressivo. Aos 11 anos, adolescentes 

amamentados por pelo menos 6 meses apresentaram menor risco para 

hiperatividade, mesmo após ajuste para fatores de confusão (RR = 0,54; IC95%: 

0,32 a 0,91), em comparação aos amamentados por menos de 1 mês. No entanto, 

não foi observado efeito dose-resposta entre o tempo de aleitamento materno e 

menor risco de hiperatividade (P = 0,143). Aos 15 anos, embora os resultados 

tenham apontado na mesma direção do observado aos 11 anos, o aleitamento 

materno não se mostrou associado a nenhum dos comportamentos externalizantes 

avaliados.   

 

DISCUSSÃO 

 

Este estudo evidenciou menor risco de hiperatividade aos 11 anos em 

adolescentes amamentados por pelo menos 6 meses quando comparados aos 

amamentados por menos de 1 mês. Por outro lado, aos 4 e aos 15 anos, apesar de 
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os resultados irem na mesma direção do observado aos 11 anos, nenhuma 

associação foi detectada entre aleitamento materno e comportamentos 

externalizantes.  

Um estudo longitudinal realizado na Austrália com 1 707 crianças avaliadas 

usando o CBCL também não detectou diferenças nos comportamentos 

externalizantes aos 5 anos nas crianças amamentadas e não amamentadas, embora 

tenha observado melhor saúde mental, de forma geral, naquelas amamentadas por 

mais tempo (17). No entanto, nessa mesma coorte, ao considerar o comportamento 

desde a infância até a adolescência (2, 5, 8, 10 e 14 anos), avaliando os mesmos 

comportamentos, os autores identificaram que os amamentados por 6 meses ou 

mais apresentavam menor chance de apresentar comportamentos externalizantes 

do que os amamentados por menos de 6 meses (10).  

Diversos estudos prospectivos investigaram a relação entre amamentação e 

hiperatividade. Uma coorte de nascimentos que acompanhou 9 525 crianças do 

Reino Unido até os 5 anos de idade evidenciou que aqueles amamentados por 2 a 4 

meses apresentavam menor chance de desenvolver hiperatividade (OR = 0,65; 

IC95%: 0,43 a 0,99) quando comparados aos que nunca foram amamentados. 

Porém, tal associação não foi observada nas categorias de maior tempo de 

amamentação (12). Entretanto, Julvez et al. (28) observaram que as crianças de 

dois locais na Espanha que haviam sido amamentadas por 28 semanas tiveram 

redução no risco de hiperatividade (RR = 0,48; IC95%: 0,25 a 0,94) aos 4 anos em 

relação às amamentadas por menos de 2 semanas. Contrariamente, em outros 

estudos tal associação não foi observada na infância (13-15) e na adolescência (16).  

Entre os mecanismos apontados na literatura para explicar a relação entre 

aleitamento materno e problemas de comportamento está a composição do leite 
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materno, que, por ser rico em ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, 

promove a formação das células cerebrais e favorece o bom desenvolvimento 

neurológico (neuroproteção e neurotransmissão) da criança (29, 30). Estudos 

mostraram que a maior concentração de ácidos graxos (ácidos graxos poli-

insaturados de cadeia longa, ácido docosaexaenoico e ácido araquidônico) na mãe 

ou no cordão umbilical está associada com menor risco de ter hiperatividade, 

problemas de comportamento total e alguns problemas emocionais na infância (31, 

32). Além da composição do leite materno, a interação entre a mãe e a criança, 

propiciada pelo contato constante e íntimo durante o período de amamentação, 

poderia trazer benefícios no comportamento futuro (33). Alguns estudos relataram 

que crianças amamentadas apresentavam, na infância, menos ansiedade, 

depressão, queixas somáticas, comportamentos internalizantes (34) e melhor 

desenvolvimento mental (30) e nas relações sociais (35). No entanto, deve-se 

considerar ainda que as características do aleitamento materno poderiam ser 

possivelmente um marcador de outros aspectos - individuais e familiares - não 

mensurados no presente estudo e que podem influenciar nos problemas de 

comportamento, tais como história familiar de problemas de comportamento, relação 

conflituosa entre mãe e filho (33) e entre os pais (35, 36) e eventos negativos da 

vida (36), entre outros fatores.   

É importante destacar algumas limitações deste estudo. Uma vez que dois 

diferentes instrumentos foram utilizados, não foi possível avaliar a trajetória dos 

problemas de comportamento da infância à adolescência. Porém, o fato de que o 

SDQ possui propriedades psicométricas adequadas e comparáveis à CBCL (32) e a 

alta sensibilidade e especificidade de ambos para identificar problemas de 

comportamento em crianças e adolescentes (22, 24, 25) minimiza o viés de 
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classificação. A utilização de subamostra nos acompanhamentos do 1o e 4o anos de 

vida é outra limitação deste estudo, uma vez que o pequeno tamanho amostral 

reduz o poder estatístico para detectar possíveis associações. Além disso, nem 

todos os avaliados na subamostra foram avaliados em relação aos problemas de 

comportamento. No entanto, a subamostra (com informação para problemas de 

comportamento) apresentou características socioeconômicas e demográficas 

semelhantes à coorte original. Além disso, a fim de considerar a sobreamostragem 

de nascidos com baixo peso, foi utilizada a ponderação em todas as análises. 

Outras limitações foram a impossibilidade de estudar a associação entre os 

desfechos investigados no presente trabalho e o aleitamento materno exclusivo em 

razão de sua baixa prevalência na presente coorte, e a ausência de ajuste para 

alguns fatores de confusão considerados importantes, tais como a relação entre a 

mãe e o filho e a saúde mental materna, os quais poderiam reduzir as medidas de 

efeito se incluídos.  

Entre os pontos fortes do presente estudo, vale mencionar que os resultados 

foram pouco suscetíveis a viés de memória, uma vez que a informação sobre 

aleitamento materno foi coletada aos 12 meses, sendo curto o período recordatório 

entre a exposição e a obtenção do dado. Ademais, a utilização do aleitamento 

materno em quatro categorias permitiu explorar a possibilidade de efeito dose-

resposta, pouco avaliado pelos estudos encontrados sobre a temática. Outro ponto 

positivo foi a aplicação do instrumento de avaliação do comportamento à 

mãe/responsável, pois sua aplicação ao adolescente poderia subestimar a 

prevalência dos problemas de comportamento, especialmente externalizantes (36). 

 Os resultados sugerem que a amamentação por pelo menos 6 meses reduz o 

risco de hiperatividade aos 11 anos, mas não aos 15 anos. Muito embora os 
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resultados tenham sido divergentes nas idades investigadas, a recomendação do 

aleitamento materno deve ser mantida devido suas diversas vantagens para o 

desenvolvimento infantil. Novos estudos longitudinais poderão considerar em suas 

análises os múltiplos fatores que influenciam os comportamentos externalizantes 

(presença do pai no ambiente familiar, violência doméstica e maus-tratos) e a 

qualidade da relação mãe-filho (tipo de vínculo e suporte emocional), para explorar 

de modo mais específico essa relação e suas consequências no comportamento 

durante a infância e adolescência.  
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ABSTRACT 

Objective. To assess the association between breastfeeding duration and 

externalizing behaviors in childhood and adolescence.  

Methods. Data from the 1993 Pelotas Birth Cohort was used. Information on 

breastfeeding was assessed at 12 months of age. Behavior was assessed at 4 years 

of age using the Child Behavior Checklist (CBCL), and at ages 11 and 15 years using 

the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), both administered to the mother 

or caretaker. Of 5 249 cohort participants, those with complete data on breastfeeding 

and externalizing behaviors were included: 630 children at 4 years of age, 1 277 

adolescents at 11 years, and 1 199 at 15 years. Poisson regression with robust 

variance was used to assess the association between breastfeeding duration and 

externalizing behaviors.  

Results. After adjustment for confounders, children who were breastfed for least 6 

months had lower risk of hyperactivity (RR = 0.54; 95%CI: 0.32-0.91) at age 11 

compared to those breastfed for less than 1 month. However, no association was 

observed between breastfeeding duration and externalizing behaviors at ages 4 and 

15.  

Conclusions. Although breastfeeding for at least 6 months was inversely associated 

with hyperactivity at 11 years old, no association was observed at 4 and 15 years of 

age. Further longitudinal studies should focus on other aspects influencing 

externalizing behaviors, such as presence of the father in the family, domestic 

violence and abuse, and the quality of mother-child relationship. 

Keywords Breast feeding; behavior; mental health; child; adolescent. 

[Lactancia materna; conducta; salud mental; niño; adolescente.]
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TABELA 1. Características dos participantes da Coorte de Nascimento de Pelotas de 
1993, com informações completas sobre amamentação e comportamento nos 
acompanhamentos aos 4, 11 e 15 anos e comparação com a coorte original, Pelotas 
(RS), Brasil, 1993 a 2008a 

Variável 

Coorte 
original  

(n=5 249) 
No. (%) 

4 anos 
(n=630)b 

No. (%) 

Valor 
Pc 

11 anos 
(n=1 227) 
No. (%) 

Valor 
Pc 

15 anos 
(n=1 199) 
No. (%) 

Valor 
Pc 

Renda familiar 
(quintis) 

    0,227   0,478   0,549 

    1 (menor) 
1 030 
(20,0) 

113 (18,2)  238 (19,4)  237 (19,8)  

    2 
1 195 
(23,3) 

145 (23,4)  300 (24,4)  289 (24,0)  

    3 889 (17,3) 129 (20,7)  232 (18,9)  227 (19,0)  

    4 
1 002 
(19,5) 

110 (17,7)  230 (18,8)  224 (18,7)  

    5 (maior) 
1 021 
(19,9) 

124 (20,0)  227 (18,5)  222 (18,5)  

Escolaridade da 
mãe (anos) 

  0,706  0,705  0,878 

    0 a 4 
1 467 
(28,0) 

171 (27,2)  341 (27,4)  331 (27,3)  

    5 a 8 
2 425 
(46,3) 

284 (45,3)  596 (47,9)  577 (47,5)  

    9 a 11 923 (17,6) 114 (18,1)  213 (17,1)  211 (17,4)  
    ≥12 427 (8,1) 59 (9,4)  93 (7,5)  95 (7,8)  
Idade da mãe 

(anos) 
  0,009  0,177  0,165 

    <20 916 (17,4) 84 (13,3)  185 (14,9)  178 (14,6)  

    20 a 24 
1 447 
(27,6) 

158 (25,1)  354 (28,4)  340 (27,9)  

    25 a 29 
1 353 
(25,8) 

168 (26,7)  320 (25,7)  319 (26,3)  

    30 a 34 956 (18,2) 140 (22,2)  251 (20,1)  243 (19,9)  

    ≥35 576 (11,0) 80 (12,7)  136 (10,9)  137 (11,3)  

Marido/parceiro 
vivendo com a 
família 

  0,171  0,177  0,088 

    Sim 
4 600 
(87,6) 

564 (89,5)   
1 109 
(89,0)  

 1 088 (89,4)  

    Não 649 (12,4) 66 (10,5)  137 (11,0)  129 (10,6)  

Tabagismo na 
gestação 

  0,193  0,792  0,693 

    Sim 
1 752 
(33,4) 

194 (30,7)  411 (33,0)   399 (32,8)  

    Não 
3 497 
(66,6) 

436 (69,3)  835 (67,0)  818 (67,2)  

Consumo de álcool 
na gestação 

  0,858  0,787  0,897 

    Sim 267 (5,1) 31 (5,0)  61 (4,9)  63 (5,1)  

    Não 
4 983 
(94,9) 

599 (95,0)  
1 184 
(95,1) 

 1 154 (94,9)  

Idade gestacional 
(semanas)  

  0,083  0,290  0,242 

    <37 611 (11,8) 59 (9,5)  133 (10,7)  128 (10,5)  

    ≥37 
4 583 
(88,2) 

567 (90,5)  
1 107 
(89,3) 

 1 083 (89,5)  

Sexo   0,834  0,914  0,828 
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   Masculino 
2 606 
(49,7) 

310 (49,2)  616 (49,5)  600 (49,3)  

   Feminino 
2 643 
(50,3) 

320 (50,8)  629 (50,5)  617 (50,7)  

Peso de 
nascimento (g)  

  0,960  0,634  0,640 

    <2 500 510 (9,7) 61 (9,6)  127 (10,2)  124 (10,2)  

    ≥2 500 
4 723 
(90,3) 

569 (90,4)  
1 119 
(89,8) 

 1 093 (89,8)  

Duração da 
amamentação 
(meses) 

  0,852  0,919  0,962 

    <1 241 (17,0) 101 (16,1)  202 (16,2)  199 (16,4)  
    1 a 2,9 347 (24,5) 155 (24,6)  307 (24,7)  305 (25,0)  
    3 a 5,9 330 (23,3) 141 (22,3)  299 (24,0)  287 (23,6)  

    ≥6 499 (35,2) 233 (37,0)   437 (35,1)   426 (35,0)   
a  O número considerado em cada acompanhamento pode diferir do número total do acompanhamento devido 

a perdas de acompanhamento ou de informação. 
b  Todos os dados foram ponderados considerando o procedimento amostral utilizado aos 12 meses e 4 anos. 
c   Teste qui-quadrado de heterogeneidade. 



 

 

TABELA 2. Duração da amamentação em relação a variáveis socioeconômicas, 
demográficas e comportamentais, Coorte de Nascimentos de Pelotas, 1993-1994, 
Pelotas (RS), Brasil 

 
                         Duração da amamentação 
(meses) 

 

Variável 
< 1 

No. (%) 
1 a 2,9 
No. (%) 

3 a 5,9 
No. (%) 

≥ 6 
No. (%) 

Valor Pa 

Renda familiar (quintis)    0,923 
    1 (menor) 55 (19,4) 73 (25,7) 60 (21,1) 96 (33,8)  
    2 61 (17,8) 93 (27,1) 82 (23,9) 107 (31,2)  
    3 49 (19,3) 61 (24,0) 59 (23,2) 85 (33,5)  
    4 56 (21,5) 73 (28,0) 57 (21,8) 75 (28,7)  
    5 (maior) 49 (19,2) 57 (22,4) 61 (23,9) 88 (34,5)  
Escolaridade da mãe (anos)    0,107 
    0 a 4 86 (21,3) 105 (26,0) 88 (21,8) 125 (30,9)  
    5 a 8 124 (18,7) 178 (26,9) 158 (23,8) 203 (30,6)  
    9 a 11 57 (23,3) 54 (22,0) 51 (20,8) 83 (33,9)  
    ≥12 13 (12,4) 21 (20,0) 25 (23,8) 46 (43,8)  
Idade da mãe (anos)    <0,001 
    <20 58 (24,8) 72 (30,8) 53 (22,6) 51 (21,8)  
    20 a 24 66 (17,3) 96 (25,2) 90 (23,6) 129 (33,9)  
    25 a 29 92 (24,7) 86 (23,1) 87 (23,4) 107 (28,8)  
    30 a 34 42 (15,3) 75 (27,4) 52 (19,0) 105 (38,3)  
    ≥35 22 (13,8) 29 (18,2) 41 (25,8) 67 (42,2)  
Marido/parceiro vivendo com a família   0,153 
    Sim 248 (20,0) 301 (24,2) 286 (23,0) 408 (32,8)  
    Não 32 (18,1) 57 (32,2) 37 (20,9) 51 (28,8)  
Tabagismo na gestação    0,005 
    Sim 103 (19,8) 157 (30,1) 115 (22,1) 146 (28,0)  
    Não 177 (19,7) 201 (22,4) 208 (23,1) 313 (34,8)  
Consumo de álcool na gestação   0,381 
    Sim 13 (19,1) 21 (30,9) 18 (26,5) 16 (23,5)  
    Não 267 (19,7) 337 (24,9) 305 (22,6) 443 (32,8)  
Idade gestacional      <0,001 
    <37 87 (29,6) 81 (27,6) 60 (20,4) 66 (22,4)  
    ≥37 190 (17,0) 274 (24,5) 262 (23,4) 392 (35,1)  
Sexo     0,076 
    Masculino 146 (21,3) 184 (26,9) 153 (22,4) 201 (29,4)  
    Feminino 134 (18,2) 174 (23,6) 170 (23,1) 258 (35,1)  
Peso de nascimento (g)    <0,001 
    <2 500 124 (29,5) 114 (27,1) 88 (21,0) 94 (22,4)  
    ≥2 500 156 (15,7) 241 (24,2) 235 (23,5) 365 (36,6)  
a  Teste do qui-quadrado de heterogeneidade. 
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TABELA 3. Escore médio dos comportamentos externalizantes aos 4, 11 e 15 anos de 
acordo com variáveis socioeconômicas, demográficas e de saúde, Coorte de 
Nascimentos de Pelotas, 1993 a 2008, Pelotas (RS), Brasil 
 Escore de comportamentos externalizantesa 

 
4 anos 

Média (DP) 
11 anos 

Média (DP) 
15 anos 

Média (DP)b 

Renda familiar (quintis) P=0,567a P<0,001a P <0,001a 
    1 (menor) 54,73 (10,02) 7,90 (4,76) 6,82 (4,70) 
    2 54,35 (10,82) 7,22 (4,84) 6,29 (4,75) 
    3 54,26 (11,26) 7,08 (4,95) 6,42 (4,80) 
    4 54,98 (9,61) 6,34 (4,64) 5,76 (4,53) 
    5 (maior) 54,66 (10,14) 5,39 (4,22) 4,98 (4,22) 
Escolaridade da mãe (anos) P=0,349a P<0,001a P<0,001a 
    0 a 4 56,38 (11,25) 7,62 (4,80) 6,67 (4,70) 
    5 a 8 53,6 3(10,09) 7,15 (4,82) 6,31 (4,75) 
    9 a 11 54,06 (10,34) 5,64 (4,36) 5,26 (4,28) 
    ≥12 55,23 (9,45) 4,55 (3,94) 4,34 (4,02) 
Idade da mãe (anos) P<0,001 a P<0,001 a P<0,001 a 
    <20 57,95 (9,49) 8,13 (4,92) 7,24 (4,79) 
    20 a 24 56,27 (9,78) 6,97 (4,78) 6,17 (4,74) 
    25 a 29 54,28 (10,53) 6,61 (4,75) 5,87 (4,56) 
    30 a 34 52,15 (10,70) 6,10 (4,44) 5,44 (4,37) 
    ≥35 52,61 (10,80) 6,15 (4,63) 5,58 (4,55) 
Marido/parceiro vivendo com a 
família 

P=0,002 P<0,001 P<0,001 

    Sim 54,14 (10,40) 6,69 (4,73) 5,98 (4,62) 
    Não 58,41 (10,13) 7,85 (4,92) 6,85 (4,80) 
Tabagismo na gestação P<0,001  P<0,001  P<0,001  
    Sim 57,64 (10,60) 7,76 (4,68) 7,09 (4,79) 
    Não 53,24 (10,10) 6,36 (4,80) 5,58 (4,49) 
Consumo de álcool na gestação P=0,096  P=0,002  P<0,001  
    Sim 57,63 (9,99) 7,79 (4,93) 7,44 (5,06) 
    Não 54,43 (10,45) 6,78 (4,75) 6,00 (4,62) 
Idade gestacional  P=0,106  P=0,170  P=0,219  
    <37 56,73 (9,90) 7,12 (4,89) 6,35 (4,59) 
    ≥37 54,43 (10,47) 6,80 (4,75) 6,07 (4,66) 
Sexo P=0,382  P<0,001  P<0,001  
    Masculino 54,22 (9,91) 7,49 (4,81) 6,38 (4,68) 
    Feminino 54,95 (10,96) 6,19 (4,63) 5,79 (4,61) 
Peso de nascimento (g) P=0,281  P=0,051  P=0,265  
    <2 500 55,97 (9,61) 7,27 (4,87) 6,33 (4,72) 
    ≥2 500 54,44 (10,53) 6,78 (4,75) 6,05 (4,64) 
Duração da amamentação (meses) P=0,070a P=0,009a P=0,137a 
    <1 56,17 (9,35) 7,07 (4,92) 6,08 (4,66) 
    1 a 2,9 54,89 (10,57) 7,08 (4,75) 6,08 (4,85) 
    3 a 5,9 55,31 (10,20) 6,78 (4,74) 6,08 (4,59) 
    ≥6 53,23 (10,85) 6,28 (4,86) 5,57 (4,41) 
a Maior escore representa pior resultado no teste (escore ≥ 69 aos 4 anos e escore ≥ 14 aos 11 e 15 anos representam 

comportamento anormal).  
b Valor P obtido pelo teste do qui-quadrado de heterogeneidade. 
c  Teste qui-quadrado de tendência linear.  
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TABELA 4. Análise bruta e ajustada da associação entre amamentação e 
comportamentos externalizantes na infância e adolescência, Coorte de Nascimentos 
de Pelotas, 1993 a 2008 

 
Duração da 

amamentação 
(meses) 

Bruta Ajustadaa 

RRb IC95% RRb IC95% 

4 anos (Child Behavior 
Checklist)  

    

Comportamentos 
externalizantes 

<1 Referência Referência 
1 a 2,9 0,83 0,38 a 1,83 0,90 0,40 a 2,04 
3 a 5,9 0,94 0,43 a 2,07 1,03 0,45 a 2,32 

≥6 0,70 0,33 a 1,49 0,78 0,36; 1,70 
Comportamento delinquente  <1 Referência Referência 

1 a 2,9 1,06 0,51 a 2,21 1,15 0,54 a 2,46 
3 a 5,9 0,76 0,33 a 1,71 0,80 0,34 a 1,87 

≥6 0,81 0,39 a 1,67 0,90 0,42 a 1,90 
Comportamento agressivo 
 

<1 Referência Referência 
1 a 2,9 1,00 0,44 a 2,23 1,10 0,48 a 2,55 
3 a 5,9 0,99 0,43 a 2,26 1,07 0,45 a 2,55 

≥6 0,80 0,37 a 1,75 0,90 0,40 a 2,04 

11 anos (Strengths and 
Difficulties Questionnaire)d 

 
    

Comportamentos 
externalizantes 

<1 Referência Referência 
1 a 2,9 0,85 0,51 a 1,43 0,91 0,53 a 1,54 
3 a 5,9 0,86 0,50 a 1,45 0,92 0,54 a 1,59 

≥6 0,73 0,44 a 1,21 0,78 0,46 a 1,32 
Hiperatividade  <1 Referência Referência 
 1 a 2,9 0,70 0,42 a 1,16 0,71 0,43 a 1,19 
 3 a 5,9 0,80 0,49 a 1,32 0,76 0,45 a 1,28 
 ≥6 0,55 0,34 a 0,91 0,54 0,32 a 0,91 
Problemas de conduta  <1 Referência Referência 
 1 a 2,9 1,19 0,72 a 1,98 1,37 0,80 a 2,35 
 3 a 5,9 1,06 0,62 a 1,80 1,19 0,68 a 2,09 
 ≥6 1,22 0,75 a 1,97 1,41 0,84 a 2,36 

15 anos (Strengths and 
Difficulties Questionnaire) 

 
    

Comportamentos 
externalizantes  

<1 Referência Referência 
1 a 2,9 0,85 0,51 a 1,41 0,98 0,57 a 1,67 
3 a 5,9 0,79 0,46 a 1,34 0,90 0,52 a 1,58 

≥6 0,68 0,41 a 1,13 0,79 0,47 a 1,35 
Hiperatividade <1 Referência Referência 
 1 a 2,9 0,86 0,48 a 1,54 0,90 0,50 a 1,64 
 3 a 5,9 0,85 0,46 a 1,55 0,88 0,48 a 1,64 
 ≥6 0,64 0,36 a 1,17 0,66 0,36 a 1,21 
Problemas de conduta  <1 Referência Referência 
 1 a 2,9 1,10 0,66 a 1,82 1,20 0,71 a 2,03 
 3 a 5,9 0,98 0,58 a 1,67 1,07 0,62 a 1,87 
 ≥6 0,72 0,43 a 1,22 0,81 0,47 a 1,39 
a  Ajustado para renda familiar, escolaridade da mãe, idade da mãe, mãe com marido ou parceiro vivendo com 

a família, tabagismo na gestação, consumo de álcool na gestação, idade gestacional, sexo e peso de 
nascimento.  

b RR: Razão de risco  proveniente da regressão de Poisson. 
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RESUMO 

A relação entre alguns tipos de comportamento na adolescência e o uso de 

substâncias tem sido frequentemente explorada, embora ainda não esteja clara para 

os comportamentos internalizantes. Este estudo investiga se a presença de 

problemas de comportamento externalizantes, internalizantes e de ambos problemas 

concomitantemente no início da adolescência (11 anos) predizem o uso de 

substâncias (bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas) aos 15 anos. Foram 

utilizados dados da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993. Problemas de 

comportamento foram avaliados através do Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ) aplicado às mães e informação sobre o consumo substâncias foi obtida por 

meio de questionário sigiloso autoaplicado ao adolescente. A associação entre 

problemas de comportamento e uso de substâncias foi avaliada por meio de 

regressão de Poisson com ajuste robusto da variância. Após ajuste para fatores de 

confusão, os adolescentes com problemas de comportamento externalizantes 

tiveram maior risco para consumo abusivo de álcool (RR 1,68; IC 95% 1,11, 2,56), 

bem como para experimentação (RR 1,70; IC 95% 1,30, 2,24) e uso recente de 

tabaco (RR 2,41; IC 95% 1,55, 3,76). Os problemas de comportamento 

internalizantes estiveram associados a um risco maior de experimentação (RR 1,43; 

IC 95% 1,08, 1,89) e uso recente de tabaco (RR 1,88; IC 95% 1,18, 2,99). A 

presença concomitante de ambos problemas esteve associada a maior risco para 

experimentação (RR 2,24, IC95% 1,57; 3,21) e consumo de tabaco (RR 3,01, IC95% 

1,63; 5,56), porém esteve inversamente associada à experimentação de álcool (RR 

0,72, IC95% 0,55; 0,94). Ações de saúde pública que atuem na redução dos 

problemas de comportamento investigados no início da adolescência poderão 

diminuir o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas aos 15 anos. 
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Palavras-Chave: Comportamento; Saúde Mental; Alcoolismo; Hábito de Fumar; 

Drogas Ilícitas. 
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ABSTRACT 

The relationship between some types of behavior in adolescence and 

substance use has been often explored, although it is not yet clear for internalizing 

behaviors. This study investigates whether externalizing, internalizing and both 

behavior problems occurring together in early adolescence (11 years) predict the use 

of substances (alcohol, tobacco, and illicit drugs) at 15 years. Data from the 1993 

Pelotas Birth Cohort was used. Behavior problems were assessed through the 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) applied to the mother, and 

information about substance use was obtained using a self-reported confidential form 

applied to the adolescent. The association between behavior problems and 

substance use was assessed using Poisson regression with robust error variance. 

After adjusting for confounders, adolescents with externalizing behavior problems 

had a higher risk of abusive use of alcohol (RR 1.68; 95% CI 1.11, 2.56), as well as 

higher risk of experimentation (RR 1.70; CI 95% 1.30, 2.24) and current use of 

tobacco (RR 2.41; 95% CI 1.55, 3.76). Internalizing behavior problems were 

associated with a higher risk of experimentation (RR 1.43; 95% CI 1.08, 1.89) and 

current use of tobacco (RR 1.88; 95% CI 1.18, 2.99). The concomitant presence of 

both behavior problems was associated with a higher risk of experimentation (RR 

2.24; 95% CI 1.57, 3.21) and current use of tobacco (RR 3.01; 95% CI 1.63, 5.56), 

however it was inversely associated to experimentation of alcohol (RR 0.72; 95% CI 

0.55, 0.94). Public health actions that act to reduce behavior problems assessed in 

early adolescence may decrease the use of tobacco and alcohol by the age of 15. 

Keywords: Behavior; Mental Health; Alcoholism; Smoking; Street Drugs.  
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RESUMEN 

La relación entre algunos tipos de comportamiento en la adolescencia y el uso 

de sustancias ha sido frecuentemente explorada, aunque todavía no está clara para 

los comportamientos internalizantes. Este estudio investiga si los problemas de 

comportamiento externalizantes, internalizantes y ambos problemas ocurriendo 

concomitantemente al inicio de la adolescencia (11 años) predice el uso de 

sustancias (bebidas alcohólicas, tabaco y drogas ilícitas) a los 15 años. Se utilizaron 

datos de la Cohorte de Nacimientos de Pelotas de 1993. Los problemas de 

comportamiento fueron evaluados a través del Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) aplicado al las madres y la información sobre el consumo de 

sustancias se obtuvo utilizando un formulario autoaplicado al adolescente. La 

asociación entre problemas de comportamiento y uso de sustancias fue evaluada 

por medio de regresión de Poisson con ajuste robusto de la varianza. Después del 

ajuste para factores de confusión, los adolescentes con problemas de 

comportamiento externalizantes tuvieron mayor riesgo para consumo abusivo de 

alcohol (RR 1,68, IC 95% 1,11, 2,56), así como para experimentación (RR 1,70, IC 

95% 1,30, 2,24) y uso reciente de tabaco (RR 2,41, IC 95% 1,55, 3,76). Los 

problemas de comportamiento internalizantes estuvieron asociados al mayor riesgo 

de experimentación (RR 1,43, IC 95% 1,08, 1,89) y uso reciente de tabaco (RR 1,88, 

IC 95% 1,18, 2,99). La presencia concomitante de ambos problemas de 

comportamiento estuvo asociada a un mayor riesgo para experimentación (RR 2,24; 

IC 95% 1,57, 3,21) y uso reciente de tabaco (RR 3,01, IC 95% 1,63 5,56), pero 

estuvo inversamente asociada a la experimentación de alcohol (RR 0,72, IC 95% 

0,55, 0,94). Las acciones de salud pública que actúan en la reducción de los 
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problemas de comportamiento investigados al inicio de la adolescencia pueden 

disminuir el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas a los 15 años. 

Palabras clave: Conducta; Trastorno de la Conducta; Salud Mental; 

Alcoholismo; Hábito de Fumar; Drogas Ilícitas; Adolescente. 
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INTRODUÇÃO 

Os transtornos mentais e o uso de substâncias são frequentes na 

adolescência (10-19 anos) 1-2 e, muitas vezes, ocorrem concomitantemente, 

contribuindo para o aumento dos anos de vida perdidos por incapacidade (DALYs) 

3,4. Estudos mostram que a experimentação e o início do uso frequente de bebidas 

alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas começam na adolescência 5-7. Apesar de os 

dados mostrarem uma tendência de declínio do uso dessas substâncias entre 

adolescentes americanos 8 e brasileiros 9, ele ainda é recorrente e preocupante. 

Sabe-se que o consumo na adolescência predispõe ao uso dessas substâncias na 

vida adulta, repercutindo em desfechos negativos em saúde, tais como ocorrência 

de doenças crônicas não transmissíveis (gastrointestinais, cardiovasculares e 

câncer), e provocando ou intensificando consequências sociais, cognitivas e 

psicológicas 1,2,10.  

Cerca de 20% dos adolescentes apresentam algum problema de saúde 

mental 11, sendo os mais frequentes os internalizantes (8-18%), seguido pelos 

externalizantes (8-9%) 12,13. Os problemas de comportamento internalizantes se 

caracterizam por humor deprimido e ansiedade, preocupação em demasia, medos e 

inseguranças muitas vezes pouco evidentes a outros, pois não são externados 14. 

Em contraste, os externalizantes manifestam-se através da hiperatividade, 

impulsividade, comportamento desafiador, desobediência, hostilidade e 

agressividade 14.  

Diversos estudos vêm investigando esses problemas de comportamento e 

sua relação com o uso de substâncias na adolescência 15-21 e vida adulta 22-24. Em 

geral, os achados mostram que adolescentes com problemas de comportamento 

externalizantes têm risco aumentado para uso de substâncias na adolescência e 
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início da vida adulta 19-24, porém resultados conflitantes são evidenciados para os 

problemas de comportamento internalizantes 16,19-22, fato que merece maior atenção, 

como estímulo para novas análises.  

A maior parte dos estudos que investigaram a relação entre problemas de 

comportamento internalizantes e externalizantes e uso de substâncias na 

adolescência foram realizados em países de alta renda 16-22. No entanto, 

desigualdades socioeconômicas se mostraram associadas com o uso de 

substâncias 1. Pessoas pertencentes aos grupos socioeconômicos mais elevados 

têm maior propensão para iniciar o uso de bebidas alcoólicas e drogas 10,25, no 

entanto, maior risco de uso abusivo e dependência de algumas substâncias é 

evidenciado nas classes socioeconômicas menos favorecidas 10,25. Da mesma 

forma, o contexto e a posição socioeconômica exercem influência sobre a saúde 

mental, sendo os indivíduos mais pobres os que possuem maior risco para 

desenvolver alguns transtornos mentais 26,27. O contexto individual, social e cultural 

pode influenciar na utilização e resposta ao uso de determinadas substâncias em 

países de baixa e média renda 2 e na ocorrência de problemas de comportamento 

externalizantes e/ou internalizantes, sendo, portanto, esta relação importante de ser 

explorada.  

Este estudo objetiva investigar, de forma longitudinal, a relação entre 

problemas de comportamento externalizantes, internalizantes e de ambos os 

problemas de comportamento concomitantemente aos 11 anos e o uso de 

substâncias (bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas) aos 15 anos, utilizando 

dados de uma coorte de nascimentos de um município de renda média do Brasil.  
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MÉTODOS 

 Utilizou-se dados da Coorte de Nascimentos de 1993 de Pelotas. No referido 

ano, todos os 5.265 nascimentos ocorridos nas maternidades foram identificados e 

as mães que residiam na zona urbana e que aceitaram a participação de seu(s) 

filho(s) no estudo foram entrevistadas logo após o nascimento (N= 5.249), obtendo-

se diversas informações socioeconômicas, demográficas e comportamentais, de 

morbidades, história reprodutiva e assistência pré-natal e ao parto, e suas crianças 

foram medidas, pesadas e examinadas 28. Na adolescência, os membros da coorte e 

suas mães responderam questionários sobre saúde, comportamento e estilo de vida. 

Para este estudo, dados do nascimento e da adolescência (11 e 15 anos) foram 

utilizados. As taxas de acompanhamento, acrescidas do número de óbitos 

identificados, aos 11 e 15 anos foram de 87,5% (N= 4.452) e 85,7% (N= 4.349), 

respectivamente 29. As análises deste estudo foram restritas aos indivíduos que 

continham informações completas sobre problemas de comportamentos e consumo 

de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas. Para evitar causalidade reversa, 

foram excluídos os adolescentes que haviam consumido bebida alcoólica (N=408) 

ou tabaco (N= 201) até os 11 anos. Desta forma, foram incluídos 3.588, 3.626 e 

3.504 adolescentes nas análises de consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e 

drogas ilícitas, respectivamente. 

 

Problemas de comportamento externalizantes e internalizantes 

A versão brasileira do Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 30 foi 

aplicada aos adultos responsáveis (em mais de 90% eram as mães) e ao 

adolescente, quando tinham 11 anos de idade. O SDQ é um questionário de rastreio 

para problemas de saúde mental e possui 25 itens agrupados em cinco escalas: 
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hiperatividade, problemas emocionais, problemas de conduta, problemas com os 

colegas e comportamento pró-social. Cada escala possui um escore de classificação 

singular, que é obtido somando-se as pontuações dos itens que a compõem, 

podendo variar entre 0 e 10. As escalas investigadas neste estudo foram: (1) 

hiperatividade e problemas de conduta que, ao serem somadas, compreendem os 

problemas de comportamento externalizantes; e (2) problemas de relacionamento 

com os colegas e problemas emocionais que, quando somadas, compõem os 

problemas de comportamento internalizantes. Para este estudo, o resultado do SDQ 

aplicado ao responsável foi utilizado e análises suplementares (apresentadas em 

material suplementar) foram realizadas com o instrumento aplicado aos 

adolescentes. Os problemas de comportamento externalizantes e internalizantes 

foram investigados em duas categorias da distribuição dos escores do SDQ: normal 

(percentil <90) e anormal (percentil ≥90) 31. Tal ponto de corte permite classificar 

indivíduos normais e anormais em população de baixo risco 31.  

Os adolescentes foram agrupados em quatro categorias de acordo com o 

comportamento: (1) sem problemas de comportamento; (2) somente com problemas 

de comportamento externalizantes; (3) somente com problemas de comportamento 

internalizantes; e (4) ambos problemas de comportamento 

(externalizantes/internalizantes) ocorrendo concomitantemente. 

 

Consumo de substâncias 

 Aos 15 anos, foi utilizado um questionário autoaplicado confidencial aos 

adolescentes, usando linguagem comum à época, que investigou temas sensíveis, 

tais como uso de substâncias e vida sexual. Para este estudo, foi considerado o uso 

de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas. 
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Consumo de bebidas alcoólicas 

 As seguintes questões avaliaram o consumo de bebidas alcoólicas e foram 

consideradas neste estudo: (1) Alguma vez tu já tomaste bebida de álcool? (sim; 

não); (2) Nos últimos 30 dias, quantos dias tu tomaste bebida de álcool? (1 a 5 dias; 

6 a 9 dias; 10 ou mais dias; todos os dias; não ingeri nos últimos 30 dias; nunca 

ingeri álcool); (3) Tu já tomaste algum porre ou ficaste bêbado? (sim; não). Para o 

consumo atual de bebida alcóolica (últimos 30 dias), as opções de reposta foram 

recategorizadas em “sim” (consumiu bebida alcóolica pelo menos um dia no último 

mês) e “não” (não ingeriu bebida alcóolica no último mês ou nunca bebeu).  

 

Consumo de tabaco 

 Para avaliar o consumo de tabaco, duas perguntas foram consideradas: (1) 

Alguma vez tu experimentaste fumar cigarros, mesmo uma ou duas fumadas? (sim; 

não); e (2) Nos últimos 30 dias, quantos dias tu fumaste? (1 a 5 dias; 6 a 9 dias; 10 

ou mais dias; todos os dias; não fumei; nunca fumei). Estas possibilidades de 

resposta foram reagrupadas em “sim” (fumou pelo menos um dia no último mês) e 

“não” (não fumou no último mês ou nunca fumou).   

Consumo de drogas ilícitas  

 Uma questão foi utilizada para investigar o consumo de drogas ilícitas: (1) Tu 

já experimentaste alguma destas coisas (cola de sapateiro, solvente ou tiner, 

cocaína, maconha)? Para experimentação de drogas ilícitas foi considerado o uso 

de quaisquer drogas listadas.  

 

Variáveis de confusão  

As potenciais variáveis de confusão, medidas no nascimento, foram: renda 
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familiar mensal (quintis), escolaridade materna em anos de estudo (0-4; 5-8; 9-11; 

≥12), idade materna em anos (<20; 20-24; 25-29; 30-34; ≥35), presença de 

companheiro ou marido vivendo com a mãe (sim; não). Aos 11 anos, foram 

consideradas as seguintes variáveis: cor da pele autorreferida pelo adolescente e 

classificada em branca ou preta/parda/amarela/indígena, tabagismo materno (sim; 

não), consumo de bebida alcoólica pela mãe (sim; não), transtorno mental comum 

materno (sim; não). O transtorno mental comum materno foi avaliado com a 

aplicação do Self Report Questionnaire (SRQ-20), que contém 20 questões para 

rastreamento de transtornos mentais não-psicóticos. Neste estudo, foi considerado 

como tendo transtorno mental comum quando a pontuação foi igual ou superior a 

oito pontos 32.  

 

Análise estatística 

 Inicialmente, o uso de substâncias e os problemas de comportamento foram 

descritos conforme as variáveis de confusão, sendo as comparações feitas 

utilizando o teste qui-quadrado de heterogeneidade para as variáveis binárias e 

categóricas e o teste qui-quadrado de tendência linear para as categóricas ordinais 

quando os resultados sugeriam aumento ou redução conforme mudança das 

categorias. 

Para avaliar a associação entre os problemas de comportamento e o uso de 

bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas utilizou-se regressão de Poisson com 

ajuste robusto da variância nas análises brutas e ajustadas. Multicolinearidade foi 

testada utilizando o fator de inflação da variância, sendo considerada presente 

quando maior que 10.  

Considerando as diferenças no uso de substâncias conforme sexo e 
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evidência de efeitos diferentes na associação com os problemas de comportamento 

21-24, foi investigada possível interação com o sexo na relação entre problemas de 

comportamento e uso de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas, a qual não se 

mostrou evidente (p>0,05).  

As análises foram conduzidas no programa Stata, versão 13.0 (Stata Corp., 

College Station, USA). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas 

(Parecer No 4.06.1.095).  

 

RESULTADOS 

 Dos participantes da Coorte de Nascimentos de 1993 de Pelotas incluídos 

neste estudo, 51,5% era do sexo feminino, e a maioria  referiu cor da pele branca e 

era filho de mulheres jovens, com até 8 anos completos de estudo  e cujo 

companheiro residia na casa (Tabela 1). Quanto à prevalência de problemas de 

comportamento aos 11 anos, 8,5% dos adolescentes tinha problemas internalizantes 

somente, 7,3% apenas problemas externalizantes e 2,6% apresentavam ambos 

problemas concomitantemente (Tabela 1). Em relação ao uso de substâncias aos 15 

anos tem-se que: 46,9% havia experimentado álcool, 21,3% havia consumido 

alguma bebida nos 30 dias anteriores à entrevista e 5,9% o fez de modo abusivo; 

13,1% já havia experimentado tabaco e 4,5% referiu tê-lo usado nos 30 dias 

anteriores à entrevista; a experimentação de drogas ilícitas foi relatada por 1,3% dos 

adolescentes. 

A prevalência de utilização de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas 

conforme variáveis socioeconômicas, demográficas e maternas são apresentadas 

na Tabela 2. A experimentação e o consumo recente de bebida alcoólica foram mais 
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prevalentes nas meninas, nos adolescentes de maior renda  e cujas mães possuíam 

maior escolaridade, fumavam  e consumiam bebidas alcóolicas. O consumo abusivo 

de álcool foi maior entre aqueles de famílias no maior quintil de renda  e cujas mães 

tinham algum transtorno mental comum. A experimentação de tabaco e seu uso 

recente foram mais prevalentes entre as meninas, nos adolescentes de cor da pele 

não branca, pertencentes a famílias de menor renda, e que tinham mães com menor 

escolaridade, com transtorno mental comum e fumantes. A experimentação de 

drogas ilícitas foi mais prevalente em adolescentes de cor da pele preta/parda/outras  

e cujas mães eram jovens (<20 anos) ou mais velhas (≥35 anos), porém não se 

mostrou associada aos demais fatores socioeconômicos. 

A Tabela 3 demonstra a prevalência dos problemas externalizantes, 

internalizantes e ambos problemas (externalizantes/internalizantes) em relação às 

variáveis socioeconômicas, demográficas e maternas. Os problemas de 

comportamento externalizantes e ambos os problemas de comportamento foram 

mais prevalentes entre os meninos, enquanto as meninas apresentaram mais 

problemas de comportamento internalizantes. Todas as categorias de problemas de 

comportamento tiveram maior prevalência em adolescentes de cor da pele 

preta/parda/outras, com menor renda familiar e cujas mães tinham menor 

escolaridade, eram mais jovens, apresentavam transtorno mental comum e eram 

fumantes. Os filhos de mulheres que não possuíam companheiro morando na 

mesma casa apresentaram mais problemas de comportamento externalizantes e 

externalizantes/internalizantes do que aquelas que possuíam companheiro, no 

entanto esta diferença não foi evidenciada para os comportamentos internalizantes. 

As prevalências de utilização de álcool, tabaco e drogas ilícitas conforme os 

grupos de problemas de comportamento estão apresentadas na Figura 1. A 
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experimentação de bebidas alcoólicas (58,6%) o consumo nos últimos 30 dias 

(26,5%) e o consumo abusivo (9,8%) foram mais prevalentes entre os adolescentes 

que apresentavam problemas de comportamento externalizantes.  A experimentação 

de tabaco (25,5%) e seu uso recente (10,4%) foram mais prevalentes nos 

adolescentes com ambos problemas de comportamento externalizantes e 

internalizantes concomitantemente, bem como a utilização de drogas ilícitas (2,3%). 

A prevalência de utilização de substâncias conforme os problemas de 

comportamento referidos pelos adolescentes está apresentada em material 

suplementar (Figura Suplementar 1). Embora as prevalências tenham sido 

diferentes, o padrão de utilização de substâncias conforme os problemas de 

comportamento foi semelhante, exceto para a experimentação de álcool, que foi 

maior entre aqueles que não tinham nenhum problema de comportamento (54%). 

A associação entre problemas externalizantes, internalizantes e ambos os 

problemas de comportamento concomitantes com o uso de bebidas alcoólicas, 

tabaco e drogas ilícitas foi semelhante entre meninos e meninas (valor p para 

modificação de efeito >0,05) e, portanto, os resultados são apresentados de forma 

combinada. Após ajuste para fatores de confusão (Tabela 4), a experimentação de 

álcool foi menor nos adolescentes com ambos problemas de comportamento (RR 

0,72; IC95% 0,55; 0,94) e o consumo abusivo de álcool foi maior nos adolescentes 

com somente problemas de comportamento externalizantes (RR 1,68, IC95% 1,11-

2,56). A experimentação de tabaco foi maior entre os que tinham problemas de 

comportamento externalizantes (RR 1,70; IC95% 1,30; 2,24), internalizantes (RR 

1,43; IC95% 1,08; 1,89) e ambos os problemas de comportamento (RR 2,24; IC95% 

1,57; 3,21), bem como para quem usou tabaco nos últimos 30 dias (RR 2,41; IC95% 

1,55 para problemas externalizantes, RR 1,88; IC95% 1,18; 2,99 para problemas 
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internalizantes e RR 3,01; IC95% 1,63; 5,56 para ambos problemas de 

comportamento).  

Quando os problemas de comportamento foram avaliados pelo próprio 

adolescente, a associação entre problemas externalizantes e experimentação de 

tabaco e uso nos últimos 30 dias não mais se mostraram evidentes, porém as 

medidas de efeito para a associação entre problemas internalizantes e 

experimentação e uso de tabaco nos últimos 30 dias são levemente mais fortes 

(Tabela Suplementar 1) e o uso de substâncias. 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo mostrou que considerável proporção de adolescentes havia 

experimentado substâncias, especialmente bebida alcoólica até os 15 anos, sendo 

que cerca de um quinto deles a consumiu nos últimos 30 dias. O uso abusivo de 

bebidas alcoólicas, experimentação e uso recente de tabaco foram maiores nos 

adolescentes com problemas externalizantes somente, no entanto aqueles com 

apenas problemas internalizantes também apresentaram maior risco para 

experimentação e uso recente de tabaco, embora em menor magnitude. A presença 

de ambos problemas de comportamento concomitantemente apresenta efeito 

positivo sobre a experimentação e o uso recente de tabaco, porém há uma inversão 

do efeito para experimentação de bebidas alcoólicas.    

Os resultados deste estudo não diferiram dos de pesquisas realizadas em 

países de alta renda, que mostram que os problemas de comportamento 

externalizantes na adolescência estão associados ao maior consumo de bebidas 

alcoólicas 16-19,22 e tabaco 17,19 nessa fase da vida. Independentemente do nível de 

desenvolvimento, dentro de cada país encontram-se muitos exemplos de locais 
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distintos em que o acesso facilitado e a vulnerabilidade ao uso de substâncias 

(bocas de fumo, ilegalidade, tráfico de drogas) têm afetado à população adolescente 

quanto ao uso de substâncias 2,25. As explicações indicam que consumi-las faz parte 

do desejo contínuo dos adolescentes de quebrar regras sociais e se identificar com 

alguém ou um grupo que apresenta comportamento semelhante 21,24. Outros 

estudos sugerem que problemas de comportamento externalizantes e uso de 

algumas substâncias podem ser explicados por mecanismos fisiopatológicos, 

psicopatológicos, ambientais ou genéticos, que podem estar atuando 

individualmente ou concomitantemente 24,33-38. Embora a utilização de substâncias 

investigadas, bem como a prevalência dos problemas de comportamento 

internalizantes/externalizantes, apresente diferenças em relação ao sexo, neste 

estudo não foi observada diferença na associação entre problemas de 

comportamento e uso de substâncias entre meninos e meninas.   

Estudos que avaliam a relação entre problemas de comportamento 

internalizantes e uso de substâncias entre adolescentes apresentam resultados 

divergentes, não mostrando nenhuma associação ou ainda evidenciando tais 

problemas como risco ou proteção para o uso de substâncias 16-20,22. Uma possível 

explicação para este achado é a ocorrência de modificação de efeito dos problemas 

externalizantes na relação entre os comportamentos internalizantes e uso de 

substâncias 39,40. Neste estudo, observou-se que os problemas de comportamento 

internalizantes estiveram associados à experimentação e uso recente de tabaco, 

porém, este efeito foi potencializado quando ambos problemas de comportamento 

estavam presentes. Acredita-se que parte dessa associação observada para tabaco, 

mas não para as demais substâncias, possa ter relação com a alta prevalência no 

uso de tabaco na região onde o município se insere 41, sendo o fumo, portanto, 
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ainda um comportamento socialmente aceito localmente, inclusive entre 

adolescentes 42. O consumo de tabaco, especialmente, não requer a presença de 

um grupo ou a utilização em espaços de lazer, favorecendo que o estado de atenção 

e sensação de bem-estar 43 possa ocorrer em mais locais e momentos (caminhadas, 

na frente do trabalho ou escola) do que o consumo de bebidas alcoólicas e drogas 

ilícitas.  

Na adolescência é frequente a presença de problemas de comportamentos 

internalizantes e externalizantes ocorrendo concomitantemente e a forte influência 

dos problemas externalizantes no uso de substâncias nesta fase da vida pode 

obscurecer o efeito único dos problemas de comportamento internalizantes no uso 

de substâncias 39. Isso porque os problemas externalizantes podem atuar como 

moderadores da relação entre os problemas internalizantes e o uso de substâncias 

39. Neste estudo, encontrou-se aumento no risco para consumo de tabaco entre os 

adolescentes com ambos comportamentos, no entanto, para o uso bebidas 

alcoólicas a relação encontrada foi de proteção quando o adolescente apresentava 

ambos comportamentos. Colder et al. 40 testaram esta relação entre os 

comportamentos internalizantes e externalizantes e observaram, entre adolescentes 

norte-americanos avaliados durante a adolescência – início (11-12 anos) e ao final 

(18-19 anos) –, que maiores escores para problemas de comportamento 

internalizantes aumentava a probabilidade de consumo de bebidas alcoólicas, no 

entanto, quando o adolescente tinha também problemas de comportamento 

externalizantes esse efeito se tornava protetor. Contudo, para os problemas de 

comportamento externalizantes não foi observado modificação de efeito quando 

avaliado o uso de maconha 40. Neste estudo também não foi encontrada associação 

destes comportamentos com o uso de drogas ilícitas 40. Outro estudo longitudinal 
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que testou a interação entre os problemas de comportamento internalizantes e 

externalizantes no início da adolescência (11-12 anos) e o uso de bebidas alcoólicas 

e drogas (cigarro, maconha e outras drogas ilícitas) depois de dois anos, encontrou 

que o adolescente quando apresentava altos níveis de problemas externalizantes e 

também apresentava problemas de comportamento internalizantes havia um efeito 

protetor no uso destas substâncias 44. Estudos que avaliaram a via de mediação 

desse efeito protetor dos problemas de comportamento internalizantes no uso de 

álcool, quando ocorrendo concomitantemente com os externalizantes, sugerem que 

este problema diminui o envolvimento do adolescente com amigos que tenham 

comportamentos desviantes, ou seja, que possam incentivar e fornecer acesso às 

substâncias 44,45. 

Alguns pontos positivos e limitações do estudo merecem destaque. Um ponto 

positivo é o fato de ser um estudo longitudinal,  permitindo examinar a relação 

prospectiva entre os problemas de comportamento externalizantes, internalizantes e 

ambos os problemas de comportamento aos 11 anos e o uso de substâncias aos 15 

anos. Para evitar causalidade reversa, os adolescentes que haviam experimentado 

bebidas alcoólicas e tabaco até os 11 anos foram excluídos das análises. As 

informações sobre o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas foram 

coletadas através de um questionário anônimo autoaplicado pode ter reduzido a 

subestimação da prevalência de uso destas substâncias. A aplicação do instrumento 

de avaliação dos problemas de comportamento ao responsável, no entanto, pode ter 

subestimado a prevalência dos problemas de comportamento internalizantes e 

superestimado os problemas de comportamento externalizantes 46, e a relação entre 

os problemas de comportamento e o uso de substâncias pode diferir dependendo do 

informante (quem responde ao questionário) 16. Realizou-se, portanto, análises 
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suplementares com as informações do SDQ respondidas pelos adolescentes aos 11 

anos, a qual mostrou perda do efeito observado para os problemas externalizantes 

quando avaliados pelos pais e leve aumento na magnitude dos efeitos para os 

problemas de comportamento internalizantes quando comparado à avaliação do 

responsável. 

Este estudo mostrou que, além dos problemas externalizantes, os problemas 

internalizantes também estão associados à experimentação e uso recente de 

tabaco, porém não com as demais substâncias avaliadas, e a presença de ambos os 

problemas de comportamento apresenta um risco mais elevado para o consumo de 

tabaco. Intervenções destinadas à identificação precoce de adolescentes com 

problemas de comportamento (externalizantes e/ou internalizantes), que atuem na 

promoção da autoconsciência sobre as consequências à saúde do consumo de 

substâncias, poderão minimizar os riscos nessa fase da vida. 
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Tabela 1. Características dos participantes avaliados (N = 3.588). Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993. 

Variáveis N* (%) 

Variáveis coletadas no perinatal 

Sexo   

    Masculino 1.741 (48,5) 

    Feminino 1.847 (51,5) 

Renda familiar (quintis)  

    1 (menor) 664 (18,9) 

    2 831 (23,6) 

    3 612 (17,4) 

    4 722 (20,5) 

    5 (maior) 690 (19,6) 

Escolaridade da mãe (anos)  

    0-4 963 (26,9) 

    5-8 1.736 (48,4) 

    9-11 610 (17,0) 

    ≥12 275 (7,7) 

Idade da mãe (anos)  

    <20 621 (17,3) 

    20-24 980 (27,3) 

    25-29 904 (25,2) 

    30-34 685 (19,1) 

    ≥35 397 (11,1) 

Presença de companheiro na casa  

    Sim 3.164 (88,2) 

    Não 424 (11,8) 

Variáveis coletadas aos 11 anos 

Transtorno mental comum materno  

    Sim 1.089 (30,5) 

    Não 2.483 (69,5) 

Tabagismo materno  

    Sim 1.934 (53,9) 

    Não 1.653 (46,1) 

Consumo de álcool pela mãe  

    Sim 1.543 (45,1) 

    Não 1.881 (54,9) 

Cor da pele   

    Branca 2.374 (66,4) 

    Preta/parda/outras 1.202 (33,6) 

Problemas de comportamento (avaliado pelo 
responsável) 

 

    Sem problemas 3.925 (81,6) 

    Somente externalizantes 263 (7,3) 

    Somente internalizantes 305 (8,5) 

    Ambos externalizantes e internalizantes 95 (2,6) 

Variáveis coletadas aos 15 anos 

Experimentação de álcool  

    Sim 1.906 (53,1) 

    Não 1.682 (46,9) 

Consumo de álcool nos últimos 30 dias  

    Sim 766 (21,3) 

    Não 2.823 (78,7) 

Consumo abusivo de álcool   

    Sim 213 (5,9) 
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Variáveis N* (%) 

    Não 3.373 (94,1) 

 
 
Experimentação de tabaco 

 

    Sim 474 (13,1) 

    Não 3.152 (86,9) 

Consumo de tabaco nos últimos 30 dias  

    Sim 163 (4,5) 

    Não 3.455 (95,5) 

Experimentação de drogas ilícitas  

    Sim 47 (1,3) 

    Não 3.457 (98,7) 

* O número de observações pode não ser semelhante em todas as variáveis devido a perda de informação.  

 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2. Prevalência de utilização de álcool, tabaco e drogas ilícitas aos 15 anos conforme variáveis 
socioeconômicas, demográficas e maternas. Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993. 

 
Experimen-

tação de 
álcool 
N (%) 

Consumo de 
álcool nos 
últimos 30 

dias 
N (%) 

Consumo 
abusivo de 

álcool 
N (%) 

Experimen-
tação de 
tabaco 
N (%) 

Fumo nos 
últimos 30 

dias 
N (%) 

Experimen-
tação de 
drogas 
ilícitas 
N (%) 

Sexo  p < 0,001 p = 0,003 p = 0,481 p < 0,001 p = 0,001 p = 0,328 
    Masculino 865 (48,9) 344 (19,3) 114 (6,4) 162 (9,0) 60 (3,3) 21 (1,2) 
    Feminino 1.079 (57,4) 438 (23,4) 109 (5,8) 323 (17,1) 107 (5,7) 29 (1,6) 
Cor da pele  p = 0,410 p = 0,919 p = 0,179 p = 0,003 p < 0,001 p = 0,048 
    Branca 1.276 (53,6) 508 (21,3) 150 (6,3) 286 (11,9) 88 (3,7) 25 (1,1) 
    Preta/parda/    
    outras 

628 (52,2) 258 (21,5) 62 (5,2) 188 (15,4) 74 (6,1) 22 (1,9) 

Renda familiar 
(quintis) 

p < 0,001* p < 0,001* p = 0,013 p = 0,014 p = 0,001* p = 0,934 

    1 (menor) 316 (46,5) 123 (18,0) 46 (6,7) 103 (14,9) 40 (5,8) 7 (1,6) 

    2 433 (51,4) 170 (20,2) 55 (6,5) 129 (15,2) 46 (5,4) 12 (1,5) 

    3 344 (55,4) 129 (20,8) 24 (3,9) 75 (12,0) 31 (4,9) 10 (1,6) 

    4 401 (54,9) 160 (22,0) 37 (5,1) 97 (13,2) 26 (3,5) 10 (1,4) 

    5 (maior) 421 (59,7) 187 (26,5) 58 (8,2) 70 (9,8) 20 (2,8) 10 (1,4) 

Escolaridade 
da mãe (anos) 

p < 0,001* p < 0,001* p = 0,091 p < 0,001* p < 0,001* p = 0,884 

    0-4 479 (48,7) 190 (19,3) 65 (6,6) 164 (16,4) 64 (6,4) 16 (1,7) 

    5-8 929 (52,8) 361 (20,6) 95 (5,4) 235 (13,2) 80 (4,5) 22 (1,3) 

    9-11 348 (56,2) 145 (23,3) 37 (6,0) 62 (10,0) 15 (2,4) 22 (1,3) 

    ≥12 184 (64,6) 86 (30,1) 26 (9,1) 22 (7,7) 8 (2,8) 4 (1,4) 

Idade da mãe 
(anos) 

p = 0,902*  p = 0,375 p = 0,846 p = 0,094 p = 0,075* p = 0,016 

    <20 340 (53,8) 143 (22,6) 43 (6,8) 96 (15,0) 33 (5,2) 15 (2,5) 

    20-24 522 (52,3) 194 (19,4) 58 (5,8) 140 (13,8) 50 (4,9) 12 (1,2) 

    25-29 491 (53,2) 196 (21,2) 54 (5,8) 128 (13,7) 44 (4,7) 11 (1,2) 

    30-34 379 (54,6) 154 (22,2) 40 (5,8) 72 (10,3) 27 (3,9) 3 (0,4) 

    ≥35 211 (52,4) 95 (23,5) 28 (6,9) 49 (12,1) 13 (3,2) 9 (2,3) 

Presença do 
companheiro 
na casa 

p = 0,186  p = 0,820 p = 0,608 p = 0,086 p = 0,957 p = 0,351 

    Sim 1.700 (52,8) 687 (21,4) 199 (6,2) 416 (12,8) 147 (4,5) 42 (1,3) 

    Não 244 (56,2) 95 (21,8) 24 (5,6) 69 (15,7) 20 (4,6) 8 (1,9) 

Transtorno 
mental comum 
materno 

p = 0,392 p = 0,494 p = 0,002 p < 0,001 p < 0,001 p = 0,063 

    Sim 591 (54,3) 241 (22,1) 85 (7,8) 188 (17,0) 70 (6,4) 20 (1,9) 

    Não 1.309 (52,7) 523 (21,1) 128 (5,2) 286 (11,4) 93 (3,7) 27 (1,1) 

Tabagismo 
materno 

p = 0,012 p = 0,001 p = 0,078 p < 0,001 p < 0,001 p = 0,582 

    Sim 1.065 (55,1) 451 (23,4) 127 (6,6) 298 (15,3) 113 (5,8) 27 (1,4) 

    Não 841 (50,9) 315 (19,0) 86 (5,2) 176 (10,5) 50 (3,0) 20 (1,2) 

Consumo de 
álcool pela 
mãe 

p < 0,001 p < 0,003 p = 0,161 p = 0,290 p = 0,637 p = 0,356 

    Sim 884 (57,3) 368 (23,8) 101 (6,6) 217 (13,9) 75 (4,8) 18 (1,2) 

    Não 950 (50,5) 369 (19,6) 102 (5,4) 241 (12,7) 85 (4,5) 29 (1,6) 

P-valor derivado do teste qui-quadrado de heterogeneidade. 
* P-valor derivado do teste qui-quadrado de tendência linear.  
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Tabela 3. Prevalência dos problemas de comportamento externalizantes, internalizantes e 
externalizantes/internalizantes em relação às variáveis socioeconômicas, demográficas e maternas. Coorte de 
Nascimentos de Pelotas de 1993. 

 Problemas de 
comportamento 
externalizantes 

N (%) 

Problemas de 
comportamento 
internalizantes 

N (%) 

Ambos problemas 
de 

comportamento 
N (%) 

 
Valor p 

Sexo     p < 0,001 

    Masculino 197 (10,2) 125 (6,5) 60 (3,1)  

    Feminino 103 (5,2) 206 (10,5) 51 (2,6)  

Cor da pele     p < 0,001 

    Branca 183 (7,1) 191 (7,4) 64 (2,5)  

    Preta/parda/outras 112 (8,7) 138 (10,7) 44 (3,4)  

Renda familiar 
(quintis) 

   p < 0,001 

    1 (menor) 67 (9,0) 88 (11,8) 34 (4,5)  

    2 81 (9,0) 84 (9,3) 32 (3,5)  

    3 58 (8,8) 60 (9,1) 21 (3,2)  

    4 56 (7,2) 59 (7,6) 13 (1,7)  

    5 (maior) 26 (3,6) 37 (5,1) 10 (1,4)  

Escolaridade da mãe 
(anos) 

   p < 0,001 

    0-4 94 (8,7) 141 (13,1) 48 (4,5)  

    5-8 169 (9,0) 155 (8,3) 53 (2,8)  

    9-11 31 (4,7) 26 (4,0) 9 (1,4)  

    ≥12 6 (2,1) 9 (3,1) 1 (0,3)  

Idade da mãe (anos)    p < 0,001 

    <20 81 (11,8) 69 (10,1) 34 (5,0)  

    20-24 82 (7,7) 86 (8,1) 31 (2,9)  

    25-29 76 (7,7) 89 (9,0) 24 (2,4)  

    30-34 33 (4,5) 52 (7,1) 12 (1,6)  

    ≥35 28 (6,6) 35 (8,2) 10 (2,3)  

Presença de 
companheiro na 
casa 

   p = 0,001 

    Sim 252 (7,3) 291 (8,5) 87 (2,5)  

    Não 48 (10,4) 40 (8,7) 24 (5,2)  

Transtorno mental 
comum materno 

   p < 0,001 

    Sim 148 (12,4) 188 (15,7) 85 (7,1)  

    Não 150 (5,6) 141 (5,3) 26 (1,0)  

Tabagismo materno    p < 0,001 

    Sim 188 (8,9) 205 (9,7) 69 (3,3)  

    Não 112 (6,3) 126 (7,1) 42 (2,3)  

Consumo de álcool 
pela mãe 

   p = 0,918 

    Sim 133 (8,0) 144 (8,6) 47 (2,8)  

    Não 152 (7,5) 170 (8,3) 58 (2,8)  

P-valor derivado do teste qui-quadrado de heterogeneidade. 
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Figura 1. Prevalência de utilização de álcool, tabaco e drogas ilícitas aos 15 anos conforme os problemas de 
comportamento. Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993.  
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Tabela 4. Análise bruta e ajustada da associação entre problemas de comportamento aos 11 anos, avaliado pelo 
responsável, e utilização de álcool, tabaco e drogas ilícitas aos 15 anos. Coorte de Nascimentos de Pelotas de 
1993.  

 
Experimen-

tação de 
álcool 

Consumo de 
álcool nos 
últimos 30 

dias 

Consumo 
abusivo de 

álcool 

Experimen-
tação de 
tabaco 

Fumo nos 
últimos 30 

dias 

Experimen-
tação de 
drogas 
ilícitas 

Problemas de comportamento externalizantes 

RR bruto 
1,11   

(0,99; 1,23) 
1,26 

(1,02; 1,56) 
1,78 

(1,20; 2,63) 
1,69 

(1,31; 2,20) 
2,42 

(1,58; 3,70) 
1,23 

(0,44; 3,42) 
RR 
ajustado 

1,10 
(0,98; 1,23) 

1,19 
(0,95; 1,50) 

1,68 
(1,11; 2,56) 

1,70 
(1,30; 2,24) 

2,41 
(1,55; 3,76) 

1,30 
(0,46; 3,61) 

Problemas de comportamento internalizantes 

RR bruto 
1,05 

(0,94; 1,16) 
0,98  

(0,77; 1,23) 
0,95 

(0,58; 1,56) 
1,48 

(1,14; 1,93) 
1,75 

(1,10; 2,79) 
1,05 

(0,38; 2,93) 
RR 
ajustado 

1,05  
(0,94; 1,17) 

0,97 
(0,76; 1,23) 

0,81 
(0,47; 1,41) 

1,43 
(1,08; 1,89) 

1,88 
(1,18; 2,99) 

1,09 
(0,39; 3,03) 

Problemas de comportamento externalizantes e internalizantes 

RR bruto 
0,72 

(0,55; 0,93) 
0,94 

(0,63; 1,42) 
1,69 

(0,89; 3,21) 
2,19 

(1,54; 3,12) 
2,81 

(1,52; 5,21) 
1,76 

(0,43; 7,20) 
RR 
ajustado 

0,72 
(0,55; 0,94) 

0,89 
(0,58; 1,38) 

1,78 
(0,94; 3,37) 

2,24  
(1,57; 3,21) 

3,01 
(1,63; 5,56) 

1,80 
(0,44; 7,36) 

Modelo ajustado para renda familiar, escolaridade materna, idade materna, presença do parceiro/marido da mãe 
vivendo com a família, cor da pele, saúde mental materna, tabagismo materno e consumo de álcool pela mãe.  
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Tabela Suplementar 1. Análise bruta e ajustada da associação entre problemas de comportamento aos 11 
anos, avaliado pelo adolescente, e utilização de álcool, tabaco e drogas ilícitas aos 15 anos. Coorte de 
Nascimentos de Pelotas de 1993.  

 
Experimen-

tação de 
álcool 

Consumo 
de álcool 

nos últimos 
30 dias 

Consumo 
abusivo de 

álcool 

Experimen-
tação de 
tabaco 

Fumo nos 
últimos 30 

dias 

Experimen-
tação de 
drogas 
ilícitas 

Problemas de comportamento externalizantes 

RR bruto 
0,96 

(0,84; 1,09) 
1,19 

(0,94; 1,52) 
1,64 

(1,06; 2,56) 
1,12 

(0,78; 1,60) 
1,17 

(0,60; 2,28) 
0,69 

(0,17; 2,84) 

RR ajustado 
0,99 

(0,86; 1,13) 
1,18 

(0,92; 1,53) 
1,75 

(1,11; 2,76) 
1,14 

(0,79; 1,66) 
1,13 

(0,56; 2,28) 
0,74 

(0,18; 3,03) 
Problemas de comportamento internalizantes 

RR bruto 
0,93 

(0,82; 1,05) 
1,05 

(0,84; 1,33) 
0,67 

(0,37; 1,22) 
1,84 

(1,44; 2,34) 
2,51 

(1,66; 3,80) 
0,52 

(0,13; 2,13) 

RR ajustado 
0,90 

(0,79; 1,02) 
1,00 

(0,79; 1,28) 
0,65 

(0,35; 1,23) 
1,79 

(1,39; 2,30) 
2,31 

(1,49; 3,57) 
0,53 

(0,13; 2,19) 
Problemas de comportamento externalizantes e internalizantes 

RR bruto 
0,90 

(0,74; 1,08) 
1,12 

(0,81; 1,55) 
1,27 

(0,67; 2,43) 
1,91 

(1,35; 2,68) 
3,33 

(1,20; 5,55) 
1,19 

(0,29; 4,87) 

RR ajustado 
0,92 

(0,76; 1,12) 
1,03 

(0,71; 1,49) 
1,52 

(0,80; 2,88) 
2,06 

(1,45; 2,92) 
3,81 

(2,29; 6,32) 
1,34 

(0,33; 5,48) 

Modelo ajustado para renda familiar, escolaridade materna, idade materna, presença do parceiro/marido da mãe 
vivendo com a família, cor da pele, saúde mental materna, tabagismo materno e consumo de álcool pela mãe.  
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Figura suplementar 1. Prevalência de utilização de álcool, tabaco e drogas ilícitas aos 15 anos conforme 
problemas de comportamento avaliados pelo adolescente. Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993. 
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p =	0,377 p =	0,471 p =	0,059

p <	0,001 p <	0,001 p = 0,798
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Nota à imprensa 

 

Amamentação previne a hiperatividade no início da adolescência 

 

 A amamentação promove inúmeras vantagens para a saúde, como proteção 

contra infecções, redução da morbidade e mortalidade infantil e aumento do 

quociente de inteligência (QI). Além desses benefícios, estudos sugerem que o 

aleitamento materno pode ter relação também com problemas de comportamento - 

manifestações que ocasionam prejuízos no desenvolvimento e relacionamento 

social. A tese da doutoranda do Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, 

Wanêssa Lacerda Poton, orientada pelas doutoras Helen Gonçalves e Ana Luiza 

Soares, procurou avaliar os efeitos da amamentação sobre os problemas de 

comportamento na infância e adolescência.  

Aproximadamente 10 a 15% das crianças e adolescentes apresentam algum 

tipo de problema de comportamento. A hiperatividade, um deles, é um transtorno 

que se caracteriza por agitação, inquietação, desatenção e impulsividade. Os 

resultados da tese mostraram que a amamentação, com duração de pelo menos 6 

meses, ajuda a prevenir problemas de comportamento, como a hiperatividade no 

início da adolescência.  

A tese também investigou os problemas relacionados ao comportamento na 

adolescência, aos 11 anos, e o uso de substâncias também na adolescência 

(cigarro, bebida alcoólica e drogas ilícitas) aos 15 anos. A pesquisadora observou 

que adolescentes que apresentam problemas de comportamento externalizantes 

(agressividade e impulsividade) aos 11 anos de idade têm maior risco de consumir 

bebidas alcóolicas de forma abusiva e de fumar aos 15 anos e, aqueles que 

possuem problemas de comportamento internalizantes, como ansiedade, 

isolamento, depressão e sentimento de inferioridade, têm maior risco de serem 

fumantes aos 15 anos. Os adolescentes com ambos problemas acontecendo na 

mesma época têm maior risco de fumar, no entanto, parece ser protetor para uso de 

bebidas alcoólicas.    

A tese utilizou dados do importante e reconhecido estudo de Coorte de 

Nascimentos de Pelotas de 1993, que tem acompanhado seguidamente seus 

participantes, desde o nascimento. “Nossas conclusões acrescentam mais 
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vantagens à amamentação, reforçando que o leite materno é a melhor fonte de 

nutrientes para o bebê, pois seus benefícios podem ser mais duradouros e amplos 

do que se pensava. Eles refletem, direta ou indiretamente, na saúde durante a 

infância e em outros momentos da vida, como em alguns tipos de comportamentos 

durante a adolescência. Paralelamente, conseguimos observar que os adolescentes 

avaliados que não apresentaram problemas de comportamento no início da 

adolescência, na sua maioria, não fizeram uso de bebida com álcool, fumo e outras 

drogas ilícitas nos seus 15 anos”, explica a autora. 

 


