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RESULTADOS

Os dados obtidos no presente estudo foram ponderados para anular o

efeito dos múltiplos estágios de estratificação utilizados para a

escolha da amostra. Dessa forma, evitou-se a distorção dos resultados de

testes estatísticos e garantiu-se a representatividade da amostra para

a província de Ontario, Canada.

Com os dados ponderados, obtém-se porcentagens corretas, mas

diminui a contagem do número correspondente de indivíduos. Por exemplo,

os dados ponderados permitem dizer que a amostra deste estudo reuniu 750

indivíduos na faixa etária de 16 a 24 anos, sendo 381 (50,8%) do sexo

masculino e 369 (49,2%) do sexo feminino, quando na realidade a amostra

reuniu 1.651 indivíduos nesta faixa etária, sendo 773 do sexo masculino

e 878 do sexo feminino. No entanto,

individuos residentes em Ontario com

sexo masculino, enquanto 49,2% são do

correto afirmar que 50,8% dos

idade entre 16 e 24 anos são do

sexo feminino.

Todos os resultados descritos nesse capitulo referem-se a dados

ponderados, incluindo porcentagens, número de indivíduos e resultados de

testes estatísticos. Excessóes serão apontadas.

A Tabela 1 apresenta a frequência das idades nas populações

masculina e feminina. Todas as idades dos 16 aos 24 anos encontram-se

igualmente representadas em ambos os sexos, pois o teste do qui-quadrado
não detectou diferenças estatisticamente significantes na distribuição
das idades nos dois grupos populacionais.



46Tabela 1. Frequência das idades nas populações masculina e feminina (*)

Populações

Masculina
(%)

53 (14,0)

42 (11,1)

48 (12,7)

43 (11,3)

42 (11,1)

46 (12,1)

34 ( 8,9)

29 ( 7,7)

43 (11,2)

381 (100,0)

(*) Qui-quadrado não significa (p>0,05)

Feminina
(*)

42 (11,5)

46 (12,6)

32 ( 8,7)

52 (14,0)

39 (10,5)

38 (10,3)

35 ( 9,6)

46 (12,6)

38 (10,3)

369 (100,0)

0 presente estudo inclui um total de 10 variáveis: três fatorespreditivos, seis variáveis confundidoras e um desfecho clinico. Osfatores preditivos referem-se a três tipos de CAS antes dos 15 anos: (1)não violento, (2) violento e (3) violento e não violento combinados. Asseis variáveis confundidoras correspondem a eventos relativos ao períododa infância: (1) abuso floico, (2) abuso sexual, (3) ausência derelacionamento próximo com adultos, (4) discórdia conjugal entre os
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pais, (5) pais com depressão, mania ou episódio psicótico e (6) pais com
CAS ou abuso de Alcoól ou drogas. 0 desfecho clinico refere-se ao CAS a
partir dos 15 anos.

Para tornar mais clara a exposição dos resultados, estes serão
apresentados em seis etapas: (1) frequência das variáveis (fatores
preditivos, variáveis confundidoras e desfecho clinico) na amostra; (2)
efeito dos fatores preditivos sobre o desfecho clinico; (3) efeito das
variáveis confundidoras sobre o desfecho clinico; (4) exame dos modelos
de regressão logística propostos no capitulo de método para atender os
objetivos do estudo e (5) resultados das análises de regressão logística
na Populações masculina e feminina.

1 Freqüência das variáveis na amostra
A seguir, apresentaremos a freqüência das 10 variáveis incluídas no

estudo segundo o sexo, dividindo-as em três grupos: fatores preditivos,
variáveis confundidoras e desfecho clinico.

1.1 Fatores preditivos

A freqüência dos três tipos de CAS antes dos 15 anos (não violento,
violento, violento e não violento somados) segundo o número de
comportamentos em ambos sexos encontra-se na Tabela 2. Observando-se as
médias do número de CAS, nota-se um predomínio dos três tipos de CAS no
sexo masculino. Observando-se a contagem dos comportamentos violentos e
não violentos somados, nota-se que 39,7% dos homens e 67,0% das mulheres
não apresentaram nenhum tipo de CAS antes dos 15 anos (Tabela 2).
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Tabela 2. Freqüência de três tipos de CAS antes dos 15 anos nas populações masculina
e feminina segundo o número de comportamentos; média de cada tipo de CAS segundo o sexo
e valores de p (+) para a diferença entre os sexos nas médias de CAS

Tipos de CAS antes dos 15 anos(número de comportamentos)

Nio violento

o

Populações

Masculina
(%)

1
2
3

174
92
63

(45,8)
(24,3)
(16,5)

4 28 ( 7,2)
5 12 ( 3,1)
6 8 ( 2,1)
7 4 ( 1,1)

0 ( 0,0)
Média (± desvio padrão) 1,08 (+ 1,34)

Violento

o
1
2

277
60

(72,6)
(15,8)

3 33 ( 8,8)
4 10 ( 2,7)

1 ( 0,1)
Média (± desvio padrão) 0,42 (+ 0,77)

Violento e não violento somados
0
1 151 (39,7)
2 83 (21,7)
3 63 (16,5)
4 30 ( 7,9)
5 24 ( 6,4)
6 17 ( 4,5)
7 5 ( 1,2)
8 2 ( 0,5)
9 3 ( 0,8)

3 ( 0,7)
Média (+ desvio padrão) 1,50 (+ 1,81)

Feminina
(Vs)

251 (68,6)
63 (17,1)
34 ( 9,3)
13 ( 3,6)
• ( 1,4)
O ( 0,0)
O ( 0,0)
O ( 0,0)

0,52 (+ 0,91)

341 (93,0)
17 ( 4,7)

7 ( 1,9)
1 ( 0,4)
0 ( 0,0)

0,10 (+ 0,38)

* * *

* * *

246 (67,0)
60 (16,2)
35 ( 9,5)
16 ( 4,5)

6 ( 1,6)
2 ( 0,6)
1 ( 0,2)
1 ( 0,3)
O ( 0,0)
O ( 0,0)

0,62 (+ 1,10)
(+) teste t para a comparação de médias de amostras independentes:* (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

* * *
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Porém, como a presença de apenas um CAS não violento (ex: mentir)

não tem significado clinico, estabelecemos um ponto de corte para o
nftero de CAS antes dos 15 anos, considerando anti-sociais os indivíduos
com dois ou mais CAS não violentos (2+ NV) ou um ou mais CAS violentos
(1+ V). Desta forma, observando-se a freqüência de CAS do tipo
combinado, pode-se afirmar que 57,1% dos homens e 81,9% das mulheres
foram considerados livres de qualquer CAS antes dos 15 anos, pois
apresentaram ausência de comportamentos não violentos (0-1 NV) e
violentos (0 V) (Tabela 3).

0 estabelecimento de um ponto de corte para o número de
comportamentos permitiu classificar a amostra segundo a presença ou
ausência de três tipos de CAS antes dos 15 anos. Esta classificação em
duas categorias possibilitou o cálculo dos odds ratios (OR) entre os
sexos masculino e feminino (Tabela 3).

Na tabela 3, pode-se observar três tipos de CAS antes dos 15 anos:
não violento (NV), violento (V) e violento e não violento combinados
(2-f-NV ou 1+V). Nota-se que os três tipos predominaram no sexo masculino
(30,0%; 27,4% e 42,9% respectivamente) em comparação com o sexo feminino
(14,3%; 7,0% e 18,1% respectivamente). Quando comparados As mulheres, os
homens tiveram mais que o dobro da probabilidade de apresentar CAS não
violento (OR=2,57), probabilidade cinco vezes maior de apresentar CAS
violento (OR=5,05) e mais que o triplo da probabilidade de apresentar
comportamentos combinados (OR=3,40) (Tabela 3). Lembramos que com estas
definições de CAS violento e não violento, o mesmo indivíduo pode entrar
na contagem de ambos comportamentos se apresentar CAS violento e não
violento concomitantes.
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Tabela 3. Freqüência de três tipos de CAS antes dos 15 anos nas populações masculinae feminina segundo pontos de corte (+) para o número de comportamentos; odds ratios(OR) entre os sexos masculino e feminino e valores de p (++) para os respectivos qui-quadrados

Tipos de CAS antes dos 15 anos
(número de comportamentos)

Populações

Masculina Feminina
(%) (%) OR

Não violento (NV)

Presente (2+)
Ausente (0-1)

114
267

(30,0)
(70,0)

52
314

(14,3)
(85,7) 2,57 * * *

Violento (V)

Presente (1+)
Ausente (0)

104
277

(27,4)
(72,6)

26
341

( 7,0)
(93,0) 5,05 * * *

Violento e não violento combinados

Presente (2+ NV ou
Ausente (0-1 NV e

1+ V)
0 V)

163
218

(42,9)
(57,1)

66
300

(18,1)
(81,9) 3,40 * * *

(+) Pontos de corte: dois ou mais comportamentos não violentos (2+ NV) e um ou maiscomportamentos violentos (1+ V)
(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

Para evitar que os indivíduos da amostra fossem classificados em

mais de uma categoria, criamos nova classificação para os tipos de CAS

antes dos 15 anos: somente não violento (dois ou mais CAS não violentos
e zero CAS violentos), somente violento (um ou mais CAS violentos e zero
a um CAS não violentos), misto (dois ou mais CAS não violentos e um ou

mais CAS violentos) e ausente (zero a um CAS não violentos e zero CAS

violentos). Na tabela 4, pode-se notar a freqüência destas quatro

categorias (mutuamente excludentes) de CAS antes dos 15 anos: somente

não violento (NV), somente violento (V), misto (NW) e ausente (A).
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15 anos (categorias mutuamente

Tipos de CAS antes dos 15 anos
(categorias mutuamente excludentes)

Masculina
(%)

Populações

Feminina
(%)

Somente não violento (NV) 59 (15,5) 41 (11,1)
Somente violento (V) 49 (12,9) 14 ( 3,8)
Misto (ambos presentes) (NW) 55 (14,5) 12 ( 3,2)
CAS ausente (A) 218 (57,1) 300 (81,9)

A tabela 5 revela que dois tipos de CAS antes dos 15 anos (somente
violento e misto) predominaram no sexo masculino (12,9% e 14,5%
respectivamente) em comparação com o sexo feminino (3,8% e 3,2%
respectivamente). Quando comparados As mulheres, os homens tiveram mais
que o triplo da probabilidade de apresentar CAS do tipo somente violento
(OR=3,78) e probabilidade cinco vezes maior de apresentar CAS do tipo
misto (OR=5,14) (Tabela 5). A probabilidade de apresentar CAS somente
não violento foi a mesma em ambos sexos (Tabela 5).

1.2 Variáveis confundidoras

Três antecedentes pessoais (abuso físico, abuso sexual, ausência de
relacionamento próximo com adultos) e três antecedentes familiares
(discórdia conjugal entre os pais; pais com depressão, mania ou episódio
psicótico; pais com CAS ou abuso de Alcoól ou drogas) constituem as
variáveis confundidoras examinadas neste estudo.
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Tabela 5. Freqüência de três tipos de CAS antes dos 15 anos versus o restante da
amostra nas populações masculina e feminina; odds ratios (OR) entre os sexos masculino
e feminino e valores de p (+) para os respectivos qui-quadrados

Tipos de CAS antes dos 15 anos(categorise mutuamente excludentes)

Somente não violento (NV)
Restante da amostra

Sonente violento (V)
Restante da amostra

Misto (ambos presentes) (NVV)Restante da amostra

Populações

Masculina
(%)

59 (15,5)
322 (84,5)

49 (12,9)
332 (87,1)

55 (14,5)
326 (85,5)

Feminina
(%)

41 (11,1)
326 (88,9)

14 ( 3,8)
353 (96,2)

12 ( 3,2)
355 (96,8)

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significa. p>0,05)

OR

NS

3,78 * * *

5,14 * * *

Entre os homens, observou-se altas taxas de abuso físico (25,0%) e
discórdia conjugal entre os pais (24,3%) (Tabela 6). Entre as mulheres,
destacaram-se a discórdia conjugal entre os pais (30,9%); pais com CASou abuso de &Ica)]. ou drogas (19,6%); abuso físico (18,9%) e pais com
depressão, mania ou episódio psicótico (17,7%) (Tabela 6).

Em comparação com as mulheres, os homens tiveram maior
probabilidade de apresentar abuso físico (OR=1,43) e ausência de
relacionamento próximo com adultos (OR=1,74). Em comparação com oshomens, as mulheres tiveram maior probabilidade de apresentar abusosexual (OR=4,10), discórdia conjugal entre os pais (OR=1,39) e pais comCAS ou abuso de álcoól ou drogas (OR=1,64) (Tabela 6). Pais comdepressão, mania ou episódio psicótico foi a única variável confundidoracom a mesma probabilidade de ocorrência em ambos sexos (Tabela 6).
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Tabela 6. Freqüência das variáveis confundidoras nas populações masculina e feminina;odds ratios sexo masculino:sexo feminino (M:F) e sexo feminino:sexo masculino (F:M) evalores de p (+) para os respectivos qui-quadrados

Variáveis confundidoras
(relativas A infância)

Populações

Masculina Feminina
(%) (%)

Odds Ratios
M:F F:M p

Abuso físico

Sim
Não 93

277
(25,0)
(75,0)

68
293

(18,9)
(81,1) 1,43 0,70

Abuso sexual

Sim
Não 9 ( 2,5) 34 ( 9,5)358 (97,5) 321 (90,5) 0,24 4,10 ***

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim
Não 59

322
(15,5)
(84,5)

35
334

( 9,6)
(90,4) 1,74 0,57

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim
Não 93 (24,3) 114 (30,9)289 (75,7) 255 (69,1) 0,72 1,39

Pais com depressão, maniaOU episódio psicótico

Sim
Não 52 (14,3)

309 (85,7)
61 (17,7)

282 (82,3) NS

Pais com CAS ou abuso de
acoól ou drogas

Sim
Não 48 (13,0)

324 (87,0)
67 (19,6)

276 (80,4) 0,61 1,64

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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1.3 Desfecho clinico

A freqüência de CAS a partir dos 15 anos nas populações masculina

e feminina de acordo com o número de comportamentos encontra-se na

Tabela 7. CAS a partir dos 15 anos igual a zero foi observado em 48,6%

dos homens e 76,9% das mulheres (Tabela 7).

Tabela 7. Freqüência de CAS a partir de 15 anos nas populações masculina e feminina de
acordo com o número de comportamentos; média do número de CAS segundo o sexo e valores
de p (+) para a diferença entre os sexos nas médias de CAS

CAS a partir dos 15 anos
(número de comportamentos)

Masculina
(%)

Populações

Feminina
(%)

o 185 (48,6) 282 (76,9)
1 94 (24,7) 51 (14,0)
2 48 (12,6) 23 ( 6,3)
3 25 ( 6,7) 6 ( 1,6)
4 15 ( 4,0) 1 ( 0,2)
5 10 ( 2,5) 1 ( 0,4)
6 2 ( 0,5) 2 ( 0,4)
7 1 ( 0,4) 0 ( 0,1)
8 o ( 0,0) 0 ( 0,0)

Média (+ desvio padrão) 1,04 (+ 1,39) 0,38 (+ 0,86) * * *

(+) teste t para a comparação de médias de amostras independentes:
* (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

Para dividirmos a amostra em duas categorias segundo a presença ou

ausência de CAS a partir dos 15 anos, foi estabelecido um ponto de corte

para o número de comportamentos, considerando anti-sociais os indivíduos

com pelo menos três CAS a partir dos 15 anos (Tabela 8). Desta forma,

observou-se que os indivíduos do sexo masculino apresentaram maior

frequência de CAS a partir dos 15 anos que indivíduos do sexo feminino
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(14,1% versus 2,8%). De fato, os homens tiveram probabilidade 5,8 vezes

maior de apresentar CAS a partir dos 15 anos que as mulheres (Tabela 8).

Tabela 8. Frequência de CAS a partir dos 15 anos nas populações masculina e feminina;
odds ratio (OR) entre os sexos masculino e feminino e valor de p (+) para o teste do
qui-quadrado

Masculina

Populações

Feminina
CAS a partir dos 15 anos (%) (%) OR

Presente (3+) 54 (14,1) 10 ( 2,8)
Ausente (0-2) 327 (85,9) 357 (97,2) 5,8 ***

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

2 Efeito dos fatores preditivos sobre o desfecho clinico

0 efeito dos fatores preditivos sobre o desfecho clinico foi

examinado em quatro cenários segundo variações nas definições de

desfecho clinico e fatores preditivos (Quadros 6, 7, 8 e 9). No cenário

1, tanto o desfecho clinico como os três fatores preditivos são

variáveis binomiais (CAS presente ou ausente) (Quadro 6). No cenário 2,

tanto o desfecho clinico como os três fatores preditivos são tratados

como variáveis continuas (número de CAS) (Quadro 7). No cenário 3, o

desfecho clinico é tratado como variável continua (número de CAS),

enquanto o fator preditivo (CAS antes dos 15 anos) é definido como

variável nominal (quatro categorias mutuamente excludentes) (Quadro 8).

No cenário 4, o desfecho clinico é definido como variável binomial (CAS
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presente ou ausente), enquanto os três fatores preditivos são tratados
como variáveis continuas (número de CAS) (Quadro 9).

Salientamos que cada cenário requer testes estatísticos específicos
para examinar o efeito dos fatores preditivos sobre o desfecho clinico.

Quadro 6. Cenário 1 para examinar o efeito dos fatores preditivos sobre o desfechoclinico

Desfecho clinico (CAS a partir dos 15 anos)
Presente (3+ CAS)
Ausente (0-2 CAS)

Fatores preditivos (CAS antes dos 15 anos)Não violento (NV)
Presente (2+ CAS)
Ausente (0-1 CAS)

Violento (V)
Presente (1+ CAS)
Ausente (0 CAS)

Violento e não violento somados
Presente (2+ NV ou 1+ V)
Ausente (0-1 NV ou 0 V)

Quadro 7. Cenário 2 para examinar o efeito dos fatores preditivos sobre o desfechoclinico

Desfecho clinico (CAS a partir dos 15 anos)Número total de CAS

Fatores preditivos (CAS antes dos 15 anos)Não violento (NV)
Número de CAS do tipo não violentoViolento (V)
Número de CAS do tipo violento

Violento e não violento somados
Número total de CAS (NV + V)
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Quadro 8. Cenário 3 para examinar o efeito dos fatores preditivos sobre o desfechoclinico

Desfecho clinico (CAS a partir dos 15 anos)
Número total de CAS

Fatores preditivos (CAS antes dos 15 anos)
Quatro categorias mutuamente excludentes:NV = somente CAS do tipo não violento (2+ NV e 0 V)V = somente CAS do tipo violento (0-1 NV e 1+ V)NW = CAS do tipo misto (ambos tipos presentes) (2+ NV e 1+ V)A = CAS ausente (0-1 NV e 0 V)

Quadro 9. Cenário 4 para examinar o efeito dos fatores preditivos sobre o desfechoClínico

Desfecho clinico (CAS a partir dos 15 anos)
Presente (3+ CAS)
Ausente (0-2 CAS)

Fatores preditivos (CAS antes dos 15 anos)
Não violento (NV)

Número de CAS do tipo não violento
Violento (V)

Número de CAS do tipo violento
Violento e não violento somados

Número total de CAS (NV + V)

No cenário 1 (Quadro 6), o efeito dos fatores preditivos sobre o
desfecho clinico fica demonstrado pela maior porcentagem de CAS a partir
dos 15 anos na presença do fator preditivo que em sua ausência, ou seja,
a probabilidade de apresentar CAS a partir dos 15 anos é maior para os
indivíduos com CAS antes dos 15 anos em comparação com aqueles sem CAS
antes dos 15 anos. Quanto maior esta probabilidade, expressa em odds
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ratios, maior a significancia estatística do teste do qui-quadrado e
maior o efeito do fator preditivo sobre o desfecho clinico.

As Tabelas 9 e 10 apresentam a freqüência de 3+ CAS a partir dos 15
anos em indivíduos com e sem CAS antes dos 15 anos (três tipos) nas
populações masculina e feminina respectivamente. Entre os homens, a
probabilidade de apresentar três ou mais (3+) CAS a partir dos 15 anos
foi 12,6 vezes maior na presença do CAS não violento que na sua
ausência; 5,1 vezes maior na presença do CAS violento que na sua
ausência e 15,9 vezes maior na presença do CAS violento e não violento
somados que na sua ausência (Tabela 9).

Tabela 9. Presença e ausência do desfecho clinico (+) na população masculine segundoa presença e ausência de três tipos de CAS antes dos 15 anos (fatores preditivos); oddsratio (OR) entre a presença e ausência do fator preditivo com intervalo de confiança(I.C.) de 95% e valores de p (++) para os respectivos qui-quadrados

Desfecho clinico
Tipos de CAS antes dos 15 anos Presente Ausente(número de comportamentos) N (%) N (%) OR (I.C. de 95%) p

Não violento (NV)

Presente (2+) 42Ausente (0-1) 12
(36,8) 72 (63,2) 12,6 (
( 4,4) 255 (95,6)

6,3 - 25,3) * * *

Violento (V)

Presente (1+) 32Ausente (0) 22
(30,6) 72 (69,4) 5,1 (
( 7,9) 255 (92,1)

2,8 - 9,4) ***

Violento e não violento somados

Presente (2+ NV ou 1+ V) 48Ausente (0-1 NV e 0 V) 6
(29,5) 115 (70,5) 15,9 (
( 2,6) 212 (97,4)

6,4 - 39,3) * * *

(+) CAS a partir dos 15 anos: presente
comportamentos)

(3+ comportamentos); ausente (0-2
(++) * (p.s0,05); ** (p<0,01); * * * (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Entre as mulheres, a probabilidade de apresentar 3+ CAS a partir
dos 15 anos foi 19,7 vezes maior na presença do CAS não violento que na
sua ausência; 13,9 vezes maior na presença do CAS violento que na sua
ausência e 16,1 vezes maior na presença do CAS violento e não violento
somados que na sua ausência (Tabela 10). Portanto, ficou demonstrado que
os três fatores preditivos exercem grande efeito sobre o desfecho
clinico em ambos os sexos, sendo os efeitos do CAS misto e CAS não
violento superiores ao efeito do CAS violento em ambos os sexos.

Tabela 10. Presença e ausência do desfecho clinico (+) na população feminina segundoa presença e ausência de três tipos de CAS antes dos 15 anos (fatores preditivos); oddsratio (OR) entre a presença e ausência do fator preditivo com intervalo de confiança(I.C.) de 95% e valores de p (++) para os respectivos qui-quadrados

Tipos de CAS antes dos 15 anos
(número de comportamentos)

Desfecho clinico

Presente
N (%)

Ausente
N (%) OR (I.C. de 95%)

Não violento (NV)

Presente (2+)
Ausente (0-1)

7 (14,2) 45 (85,8) 19,7 ( 4,7 - 82,9)
3 ( 0,8) 312 (99,2)

* * *

Violento (V)

Presente (1+)
Ausente (0)

5 (18,3)
5 ( 1,6)

21 (81,7) 13,9 ( 3,7 - 51,7)
336 (98,4)

* * *

Violento e não violento somados

Presente (2+ NV ou 1+ V)
Ausente (0-1 NV e 0 V)

8 (11,6) 59 (88,4) 16,1 ( 3,7 - 69,8)
2 ( 0,8) 298 (99,2)

* * *

(+) CAS a partir dos 15 anos: presente (3+ comportamentos); ausente (0-2comportamentos)
(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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No cenário 2 (Quadro 7), o índice de correlação de Pearson foi

utilizado para verificar o efeito dos fatores preditivos sobre o
desfecho clinico, avaliando o grau de associação existente entre cada
fator preditivo e o desfecho clinico. Quanto maior essa associação,
expressa em coeficientes de correlação (r), maior a significância
estatística (p) e maior o efeito do fator preditivo sobre o desfecho
clinico. Os coeficientes de correlação de Pearson (r) expostos na Tabela
11 confirmam que os três fatores preditivos exercem efeito
estatisticamente significante sobre o desfecho clinico em ambos os
sexos, sendo os efeitos do CAS combinado (violento e não violento
somados) e do CAS não violento superiores ao efeito do CAS violento em
ambos os sexos.

Tabela 11. Associação entre desfecho clinico (+) e três tipos de CAS antes dos 15 anosnas populações masculina, feminina e total evidenciada através dos coeficientes decorrelação de Pearson (r) e respectivos valores de p para a significância estatísticabicaudal (++)

Tipos de CAS antes dos 15 anos
(Número de comportamentos)

Populações

Masculina Feminina Total

Não violento

Violento

Violento e não violento somados

0,6285

0,4622

0,6645

* * *

* * *

* * *

0,4561

0,2968

0,4797

* * *

* * *

* * *

0,6057

0,4635

0,6455

* * *

* * *

* * *

(+) Desfecho clinico = Número total de CAS a partir dos 15 anos(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

No cenário 3 (Quadro 8), a análise de variância (ANOVA) constatou
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a presença de pelo menos um par de categorias de CAS antes dos 15 anos

com diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre as médias do

número de CAS a partir dos 15 anos, tanto na população masculina como na

feminina. Para identificar quais os pares de categorias com médias

estatisticamente diferentes nas populações masculina e feminina,

utilizamos o teste de Bonferroni (Tabela 12).

Tabela 12. Médias do número de CAS a partir dos 15 anos obtidas para as quatrocategorias de CAS antes dos 15 anos (+) nas populações masculina e feminina ediferenças estatisticamente significantes (*) observadas entre pares de médias segundoa categoria de comparação utilizada

Categorias de CAS antes dos 15 anos
médias

(++)

Categoria de comparação
(CAS antes dos 15 anos)

NW NV V A

População masculina:

NW = CAS do tipo misto (ambos tipos presentes)
NV = somente CAS do tipo não violento
V = somente CAS do tipo violento
A = CAS ausente

2,44
1,53
1,23
0,54

NS
NS

População feminina:

NW = CAS do tipo misto (ambos tipos presentes)
NV = somente CAS do tipo não violento
V = somente CAS do tipo violento
A = CAS ausente

2,13
0,90
0,60
0,23

NS
NS

NS
NS

(+) Quatro categorias de CAS antes dos 15 anos: NW, NV, V, A(++) Médias do número de CAS a partir dos 15 anos
(*) Teste de Bonferroni: * (p<0,05); NS (não significante: p>0,05)

Na população masculina, o teste de Bonferroni detectou cinco pares

de categorias (NVV-A, NV-A, V-A, NVV-NV, NVV-V) com diferenças
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estatisticamente significantes (p<0,05) entre as médias do número de CAS
a partir dos 15 anos. Nota-se que os três grupos de individuos com CAS
antes dos 15 anos (NW, NV, V) apresentaram média de CAS a partir dos 15
anos superior Aquela encontrada no grupo de individuos com ausência de
CAS antes dos 15 anos (A). Observa-se também que o grupo de individuos
com comportamentos mistos (NW) apresentou média de CAS a partir dos 15
anos superior Aquela encontrada nos grupos de individuos com apenas um
tipo de CAS antes dos 15 anos (NV, V). Os individuos com comportamentos
apenas não violentos não diferiram dos individuos com comportamentos
apenas violentos quanto a média de CAS a partir dos 15 anos (Tabela 12).

Na população feminina, o mesmo teste detectou quatro pares de
categorias (NW-A, NV-A, NW-NV, NVV-V) com diferenças estatisticamente
significantes (p<0,05) entre as médias do número de CAS a partir dos 15
anos. Nota-se que dois grupos de individuos com CAS antes dos 15 anos
(NW, NV) apresentaram média de CAS a partir dos 15 anos superior Aquela
encontrada no grupo de individuos com ausência de CAS antes dos 15 anos
(A). Observa-se também que o grupo de individuos com comportamentos
mistos (NW) apresentou média de CAS a partir dos 15 anos superior
Aquela encontrada nos grupos de individuos com apenas um tipo de CAS
antes dos 15 anos (NV, V). Os individuos com comportamentos apenas não
violentos não diferiram dos individuos com comportamentos apenas
violentos quanto A média de CAS a partir dos 15 anos. Também não houve
diferença quanto As médias de CAS a partir dos 15 anos entre os
individuos com comportamentos apenas violentos (V) e os individuos com
ausência de CAS antes dos 15 anos (A) (Tabela 12).

No cenário 4 (Quadro 9), observa-se que quanto maior o número de
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CAS antes dos 15 anos, maior a porcentagem de indivíduos com 3+ CAS a

partir dos 15 anos. Esta afirmação é válida para comportamentos não

violentos, violentos e número total de CAS antes dos 15 anos (violentos

e não violentos somados) em ambos sexos (Tabelas 13, 14). 0 efeito dos

fatores preditivos sobre o desfecho clinico fica demonstrado pelo teste

de Mantel-Haenszel, que revela associação linear altamente significante

(p10,001) entre fatores preditivos e desfecho clinico em ambos sexos

(Tabelas 13, 14). Para verificar se os homens tinham maior probabilidade

que as mulheres de apresentar 3+ CAS a partir dos 15 anos quando

apresentavam o mesmo tipo de fator preditivo e o mesmo número de

comportamentos, calculamos o odds ratio entre os sexos masculino e

feminino para cada um dos 14 grupos de individuos dispostos na Tabela

15. Em todos os grupos com pelo menos um CAS antes dos 15 anos (de

qualquer tipo), não houve diferença entre os sexos, demonstrando igual

efeito dos fatores preditivos sobre o desfecho clinico em ambos sexos.

No entanto, no grupo de indivíduos com ausência de comportamentos

violentos antes dos 15 anos (N=618), 7,9% dos homens e 1,6% das mulheres

apresentaram CAS a partir dos 15 anos. Nesse grupo, os homens tiveram

probabilidade cinco vezes maior de apresentar CAS a partir dos 15 anos

(OR=5,30; I.C.=2,04-13,78) que as mulheres (Tabela 15).

Efeito das variáveis confundidoras sobre o desfecho clinico

0 efeito das variáveis confundidoras sobre o desfecho clinico foi

examinado em dois cenários segundo variações na definição de desfecho

clinico (Quadros 10 e 11).
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Tabela 13. Porcentagem de 3+ CAS a partir dos 15 anos (desfecho clinico) em grupos deindivíduos do sexo masculino com determinado tipo e determinado número de CAS antes dos15 anos e valores de p (+) para o teste de Mantel-Haenszel para identificar associaçãolinear entre fatores preditivos e desfecho clinico no sexo masculino

Tipos de CAS antes dos 15 anos
(número de comportamentos)

Nit) violento

3+ CAS a partir dos 15 anos
(%)

Mantel-
Haenszel

N total

0
2 ( 1,2) 174

1
10 (10,4) 92

2
14 (22,8) 63

3+
28 (53,8) 51 ***

Violento

0

1

2

3+

Violento e não violento somados

0

1

2

3

4

5+

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); ***

22 ( 7.9 ) 277

9 (14,8) 60

15 (44,3) 33

8 (76,4) 11 ***

2 ( 1,0) 151

5 ( 5,5) 83

9 (14,8) 63

9 (29,3) 30

8 (33,4) 24

21 (72,6) 30 ***

(p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Tabela 14. Porcentagem de 3+ CAS a partir dos 15 anos (desfecho clinico) em gruposde indivíduos do sexo feminino com determinado tipo e determinado número de CASantes dos 15 anos e valores de p (+) para o teste de Mantel-Haenszel paraidentificar associação linear entre fatores preditivos e desfecho clinico no sexofeminino

Tipos de CAS antes dos 15 anos
(número de comportamentos)

3+ CAS a partir dos 15 anos
(%) N total

Mantel-
Haenszel

Não violento

0 1 ( 0,4) 251
1 2 ( 2,7) 63
2 2 ( 7,3) 34
3+ 5 (27,2) 18 ***

Violento

0 ( 1,6) 341
1 1 ( 6,4) 17
2 3 (39,9) 7
3+ 1 (60,1) 1 ***

Violento e não violento somados

0 1 ( 0,4) 246
1 1 ( 2,5) 60
2 1 ( 1,9) 35
3 2 (13,3) 16
4 2 (42,4) 6
5+ 2 (54,4) 4 ***

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)



66

Tabela 15. Presença e ausência de CAS a partir dos 15 anos (desfecho clinico) (+) em
grupos de indivíduos com determinado tipo e determinado número de CAS antes dos 15
anos segundo o sexo; odds ratio (OR) entre os sexos masculino e feminino e valores
de p (++) para os respectivos qui-quadrados

Tipos de CAS antes dos 15 anos DesfechO Masculino Feminino
(número de comportamentos) clinico (%) (%) OR

Não violento

o Presente 2 ( 1,2) 1 ( 0,4) NS
Ausente 172 (98,8) 250 (99,6)

1 Presente 10 (10,4) 2 ( 2,7) NS
Ausente 83 (89,6) 61 (97,3)

2 Presente 14 (22,8) 2 ( 7,3) NS
Ausente 48 (77,2) 32 (92,7)

3+ Presente 28 (53,8) 5 (27,2) NS
Ausente 24 (46,2) 13 (72,8)

Violento

o Presente 22 ( 7,9) 5 ( 1,6) 5,30 * * *

Ausente 255 (92,1) 336 (98,4)

1 Presente 9 (14,8) 1 ( 6,4) NS
Ausente 51 (85,2) 16 (93,6)

2 Presente 15 (44,3) 3 (39,9) NS
Ausente 19 (55,7) 4 (60,1)

3+ Presente 8 (76,4) 1 (60,1) NS
Ausente 3 (23,6) 1 (39,9)

Violento e não violento somados

O Presente 2 ( 1,0) 1 ( 0,4) NS
Ausente 150 (99,0) 245 (99,6)

1 Presente 5 ( 5,5) 1 ( 2,5) NS
Ausente 78 (94,5) 58 (97,5)

2 Presente 9 (14,8) 1 ( 1,9) NS
Ausente 53 (85,2) 34 (98,1)

Presente 9 (29,3) 2 (13,3) NS
Ausente 21 (70,7) 14 (86,7)

Presente 8 (33,4) 2 (42,4) NS
Ausente 16 (66,6) 3 (57,6)

Presente 21 (72,6) 2 (54,4) NS
Ausente 8 (27,4) 2 (45,6)

(+) CAS a partir dos 15 anos: presente (3+ CAS); ausente (0-2 CAS)(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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No cenário 1 (Quadro 10), tanto o desfecho clinico como os seis

fatores confundidores são variáveis binomiais (presente ou ausente).

Quadro 10. Cenário 1 para examinar o efeito das variáveis confundidoras sobre o
desfecho clinico

Desfecho clinico (CAS a partir dos 15 anos)
Presente (3+ CAS)
Ausente (0-2 CAS)

Variáveis confundidoras (infância)
Abuso físico

Sim
Não

Abuso sexual
Sim
Não

Ausência de relacionamento próximo com adultos
Sim
Não

Discórdia conjugal entre os pais
Sim
Não

Pais com depressão, mania ou episódio psicótico
Sim
Não

Pais com CAS ou abuso de álcoól ou drogas
Sim
Não

No cenário 2 (Quadro 11), o desfecho clinico é tratado como

variável continua (número de CAS), enquanto os fatores confundidores

permanecem como variáveis binomiais.

Salientamos que cada cenário requer testes estatísticos específicos

para examinar o efeito dos fatores confundidores sobre o desfecho

clinico, como veremos a seguir.
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Quadro 11. Cenário 2 para examinar o efeito das variáveis confundidoras sobre o
desfecho clinico

Desfecho clinico (CAS a partir dos 15 anos)
Número total de CAS

Variáveis confundidoras (infância)
Abuso físico

Sim
Não

Abuso sexual
Sim
Não

Ausência de relacionamento próximo com adultos
Sim
Não

Discórdia conjugal entre os pais
Sim
Não

Pais com depressão, mania ou episódio psicótico
Sim
Não

Pais com CAS ou abuso de Alco61 ou drogas
Sim
Não

No cenário 1 (Quadro 10), o efeito das variáveis confundidoras

sobre o desfecho clinico fica demonstrado na medida em que as

porcentagens de CAS a partir dos 15 anos são maiores na presença do

fator confundidor que em sua ausência, ou seja, a probabilidade de

apresentar CAS a partir dos 15 anos é maior para os indivíduos com

antecedentes positivos em comparação com aqueles com antecedentes

negativos. Quanto maior esta probabilidade, expressa em odds ratios,

maior a significância estatística do teste do qui-quadrado e maior o

efeito do fator confundidor sobre o desfecho clinico.

As Tabelas 16 e 17 apresentam as porcentagens referentes & presença

e ausência do desfecho clinico segundo a presença e ausência de seis
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variáveis confundidoras (abuso fisico, abuso sexual, ausência de

relacionamento próximo com adultos, discórdia conjugal entre os pais,

pais com depressão, mania ou episódio psicótico, pais com CAS ou abuso

de álcoól ou drogas) nas populações masculina e feminina

respectivamente. Entre os homens, a probabilidade de apresentar 3+ CAS

a partir dos 15 anos foi 2,7 vezes maior na presença de discórdia

conjugal entre os pais que na sua ausência; 4,6 vezes maior na presença

de pais com depressão, mania ou episódio psicótico que na sua ausência

e 3,3 vezes maior na presença de pais com CAS ou abuso de álcoól ou

drogas que na sua ausência (Tabela 16). Entre as mulheres, a

probabilidade de apresentar 3+ CAS a partir dos 15 anos foi 10,0 vezes

maior na presença de abuso fisico que na sua ausência; 11,8 vezes maior

na presença de abuso sexual que na sua ausência; 6,1 vezes maior na

presença de pais com depressão, mania ou episódio psicótico que na sua

ausência e 6,5 vezes maior na presença de pais com CAS ou abuso de

álcoól ou drogas que na sua ausência (Tabela 17). Portanto, ficou

demonstrado que cinco fatores confundidores tiveram efeito sobre o

desfecho clinico em pelo menos um dos sexos, sendo fatores de risco para

CAS a partir dos 15 anos o abuso fisico e sexual no sexo feminino, a

discórdia conjugal entre os pais no sexo masculino e pais com depressão,

mania ou episódio psicótico e pais com CAS ou abuso de álcoól ou drogas

em ambos os sexos (Tabelas 16, 17).
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Tabela 16. Presença e ausência do desfecho clinico (+) segundo a presença e ausência
de seis variáveis confundidoras na população masculina; odds ratio (OR) entre a
presença e ausência do fator confundidor com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e
valores de p (++) para os respectivos qui-quadrados

Desfecho clinico

Variiveis confundidoras
(relativas à infância)

Presente
N (%)

Ausente
N (%) OR (I.C. de 95%)

Abuso físico

Sim 15 (16,4) 77 (83,6) NS
Não 36 (12,9) 241 (87,1)

Abuso sexual

Sim 1 ( 9,9) 8 (90,1) NS
Não 50 (13,9) 308 (86,1)

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 12 (20,7) 47 (79,3) NS
Não 42 (12,9) 280 (87,1)

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 20 (21,6) 73 (78,4) 2,7 ( 1,1 - 3,8)
Não 34 (11,7) 255 (88,3)

Pais com depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 18 (35,0) 34 (65,0) 4,6 ( 2,3 - 9,1) * * *

Não 32 (10,5) 277 (89,5)

Pais com CAS ou abuso de
ilcoól ou drogas

Sim 15 (30,5) 34 (69,5) 3,3 ( 1,7 - 6,7) * * *

Não 38 (11,6) 286 (88,4)

(+) CAS a partir dos 15 anos: presente (3+ comportamentos); ausente (0-2
comportamentos)

(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Tabela 17. Presença e ausência do desfecho clinico (+) segundo a presença e ausência
de seis variáveis confundidoras na população feminine; odds ratio (OR) entre a presença
e ausência do fator confundidor com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valores de
p (++) para os respectivos qui-quadrados

Desfecho clinico

Variáveis confundidoras
(relativas A infância)

Presente
N (%)

Ausente
N (%) OR (I.C. de 95%)

Abuso físico

Sim 7 (10,2) 60 (89,8) 10,0 ( 2,6 - 38,6) ***
Não 3 ( 1,1) 289 (98,9)

Abuso sexual

Sim 4 (13,2) 29 (86,8) 11,8 ( 2,9 - 48,2) * *

Não 4 ( 1,3) 316 (98,7)

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 3 ( 8,2) 32 (91,8) NS
Não 7 ( 2,2) 325 (97,8)

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 5 ( 4,0) 108 (96,0) NS
Não 6 ( 2,2) 248 (97,8)

Pais com depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 5 ( 8,1) 54 (91,9) 6,1 ( 1,6 - 23,6) * *

Não 4 ( 1,4) 278 (98,6)

Pais com CAS ou abuso de
ilcoól ou drogas

Sim 5 ( 7,7) 61 (92,3) 6,5 ( 1,6 - 26,1) * *

Não 3 ( 1,3) 272 (98,7)

(+) CAS a partir dos 15 anos:
comportamentos)

presente (3+ comportamentos); ausente (0-2

(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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No cenário 2 (Quadro 11), comparamos as médias do número de CAS a

partir dos 15 anos obtidas na

confundidor através do teste

populações masculina e feminina

de CAS a partir

determinado fator

associação entre

presença e na ausência de cada fator

t para amostras independentes nas

(Tabelas 18, 19). Se a média do número

dos 15 anos foi maior (p<0,05) na presença de

confundidor que na sua ausência, ficou constatada a

esse fator e o desfecho clinico. Por exemplo, na

população feminina, ao compararmos a média de CAS a partir dos 15 anos

obtida no grupo de indivíduos com abuso físico na infância (11=0,76) com

a média obtida no grupo sem história de abuso físico (µ0=0,30),

detectamos uma diferença entre as duas médias (AI-110=0,46) considerada

estatisticamente significante (p<0,01) (Tabela 19). Tais resultados

revelaram uma associação entre abuso físico na infância e CAS a partir

dos 15 anos na população feminina (Tabela 19).

Ao aplicarmos o raciocínio exposto acima às Tabelas 18 e 19,

observamos que as seis variáveis confundidoras estiveram individualmente

associadas ao desfecho clinico em pelo menos um dos sexos. Portanto, são

fatores de risco para CAS a partir dos 15 anos o abuso físico e sexual

no sexo feminino, a ausência de relacionamento próximo com adultos no

sexo masculino e a discórdia conjugal entre os pais; pais com depressão,

mania ou episódio psicótico e pais com CAS ou abuso de filmed ou drogas

em ambos sexos (Tabelas 18, 19).
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Tabela 18. Médias do número de CAS a partir dos 15 anos obtidas na presença e ausência
de cada uma dos seis variáveis confundidoras, diferenças entre as duas médias com
intervalo de confiança (I.C.) de 95% e respectivos valores de p (+) para a
significância estatística bicaudal do teste t para amostras independentes na população
masculina

Variiiveis confundidoras
(relativas I infância)

Diferença entre
Médias as duas médias (I.C. de 95%) Valor de p

Abuso físico

Sim 1,27 0,30 (-0,08 - 0,68) NS
Não 0,97

Abuso sexual

Sim 0,70 -0,36 (-1,27 - 0,55) NS
Não 1,06

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 1,49 0,53 (0,15 - 0,91) * *

Não 0,96

Disc6rdia conjugal entre
os pais

Sim 1,41 0,49 (0,13 - 0,85) * *

Não 0,92

Pais com depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 1,79 0,91 (0,41 - 1,40) * *

Não 0,88

Pais com CAS ou abuso de
Alco61 ou drogas

Sim 1,59 0,64 (0,15 - 1,13)
Não 0,95

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Tabela 19. Médias do número de CAS a partir dos 15 anos obtidas na presença e ausência
de cada uma dos seis variáveis confundidoras, diferenças entre as duas médias com
intervalo de confiança (I.C.) de 95% e respectivos valores de p (+) para a
significancia estatística bicaudal do teste t para amostras independentes na população
feminina

Variiveis confundidoras
(relativas & infância)

Diferença entre
Médias as duas médias (I.C. de 95%) Valor de p

Abuso físico

Sim 0,76 0,46 (0,12 - 0,81) * *

Não 0,30

Abuso sexual

Sim 0,98 0,67 (0,05 - 1,29)
Não 0,31

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 0,67 0,32 (-0,09 - 0,74) NS
Não 0,35

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 0,58 0,30 (0,08 - 0,52) * *

Não 0,28

Pais com depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 0,77 0,47 (0,13 - 0,81) * *

Sao 0,30

Pais com CAS ou abuso de
ilcoól ou drogas

Sim 0,85 0,58 (0,23 - 0,93) * *

Não 0,27

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p(0,001); NS (não significante: p>0,05)



75

4 Exams dos modelos de regressão logística

Antes de efetuar a análise de regressão, 6 preciso verificar se a

composição destes três modelos faz sentido, ou seja, 6 preciso averiguar

se os fatores preditivos podem ser considerados fatores de risco para

CAS a partir dos 15 anos e se as variáveis confundidoras correspondem a
definição de confounder.

0 efeito dos fatores preditivos sobre o desfecho clinico já foi

demonstrado detalhadamente no item 2 deste capitulo, utilizando-se

análise univariada. Diversos testes estatisticos foram aplicados a

diferentes definições de fatores preditivos e desfecho clinico (Quadros

6, 7, 8 e 9), comprovando que os fatores preditivos dos três modelos de

regressão logística são fatores de risco para CAS a partir dos 15 anos

em ambos sexos. Portanto, estes fatores serão mantidos nos modelos

mencionados acima.

De acordo com a definição de confounder, variáveis confundidoras

são fatores de risco para o desfecho clinico, que estão associadas aos

fatores preditivos em questão. Como já foi demonstrado no item 3 deste

capitulo, que as seis variáveis confundidoras são fatores de risco para

o desfecho clinico através da constatação de associações

estatisticamente significantes com o CAS a partir dos 15 anos em pelo

menos um dos sexos, passaremos ao exame das associações entre variáveis

confundidoras e fatores preditivos.

4.1 Associações entre variáveis confundidoras • fatores preditivos

As associações entre as variáveis confundidoras e os fatores

preditivos serão examinadas nos três modelos de regressão logística
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previamente descritos (Quadros 1, 2 e 3 do capitulo referente a método).

4.1.1 Modelo 1 para análise de regressão logística

As associações entre as variáveis confundidoras (todas binomiais)

e o fator preditivo do modelo 1 foram verificadas nas populações

masculina e feminina separadamente. As médias do número total de CAS

antes dos 15 anos (violentos e não violentos somados) obtidas na

presença e na ausência

através do teste t para

a diferença entre as

de cada variável confundidora foram comparadas

amostras independentes (Tabelas 20, 21). Quando

duas médias foi significante (p<0,05), ficou

constatada a associação. Por exemplo, ao compararmos a média de CAS

antes dos 15 anos obtida no grupo de indivíduos do sexo feminino com

abuso sexual (µ1=1,30) com a média obtida no grupo de mesmo sexo sem

história de abuso sexual (m0=0,55), detectamos uma diferença entre as

duas médias (hl-140=0,75) estatisticamente significante (p<0,05) (Tabela

21). Portanto, existe uma associação entre abuso sexual e CAS antes dos

15 anos na população feminina (Tabela 21). No entanto, na população

masculina, não existe associação entre abuso sexual e CAS antes dos 15

anos, pois a diferença (µ1-µ00,16) observada entre a média de CAS antes

dos 15 anos do grupo com abuso sexual (µ1=1,68) e a média do grupo sem

história de abuso sexual (10=1,52) nãoalcançousignificânciaestatistica

(p>0,05) (Tabela 20).

Aplicando-se o raciocínio acima is Tabelas 20 e 21, nota-se que na

população masculina, apenas três variáveis confundidoras (abuso físico,

ausência de relacionamento próximo com adultos e pais com depressão,

mania ou episódio psicótico) estão associadas ao fator preditivo do
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Tabela 20. Médias do número total de CAS antes dos 15 anos (violentos e não violentos
somados) obtidas na presença e ausência de cada uma das seis variiveis confundidoras,
diferenças entre as duas médias com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e respectivos
valores de p (+) para a significância estatística bicaudal do teste t para amostras
independentes na população masculina

Variáveis confundidoras
(relativas It infância)

Diferença entre
Médias as duas médias (I.C. de 95%) Valor de p

Abuso físico

Sim 1,99 0,63 (0,15 - 1,12)
Não 1,35

Abuso sexual

Sim 1,68 0,16 (-1,04 - 1,36) NS
Não 1,52

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 2,34 0,99 (0,36 - 1,62) * *

Não 1,35

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 1,82 0,42 (-0,10 - 0,93) NS
Não 1,40

Pais con depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 2,12 0,79 (0,15 - 1,42)
Não 1,33

Pais com GAS ou abuso de
ilcoól ou drogas

Sim 1,93 0,49 (-0,05 - 1,04) NS
Não 0,44

(+) * (1)5.0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

modelo 1 (Tabela 20), enquanto que na população feminina, cinco entre

seis variáveis confundidoras estão associadas a CAS antes dos 15 anos



78

(Tabela 21). Na população feminina, apenas ausência de relacionamento

próximo com adultos não está associada ao fator preditivo do modelo 1

(Tabela 21).

Tabela 21. Médias do número total de CAS antes dos 15 anos (violentos e não violentos

sonados) obtidas na presença e ausência de cada uma das seis variáveis confundidoras,

diferenças entre as duas médias com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e respectivos

valores de p (+) para a significância estatística bicaudal do teste t para amostras

independentes na população feminina

Variáveis confundidoras
(relativas A infância)

Diferença entre
Médias as duas médias (I.C. de 95%) Valor de p

Abuso físico

Sim 1,47 1,03 (0,61 - 1,45) * * *

Não 0,44

Abuso sexual

Sim 1,30 0,75 (0,15 - 1,35)
Não 0,55

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 1,16 0,60 (-0,00 - 1,21) NS
Não 0,56

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 0,92 0,43 (0,16 - 0,71) * *

Não 0,49

Pais coa depressão, mania
ou epis6dio psicótico

Sim 1,04 0,56 (0,14 - 0,97)
Não 0,48

Pais com CAS ou abuso de
flcoól ou drogas

Sim 1,03 0,55 (0,18 - 0,91) * *

Não 0,48

(+) * (1)5.0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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As seis variáveis confundidoras serão mantidas no modelo 1, pois

correspondem & definição de confounder, estando associadas ao fator

preditivo deste modelo em pelo menos um dos sexos.

4.1.2 Modelo 2 para análise de regressão logística

As associações entre as variáveis confundidoras (todas binomiais)

e os fatores preditivos do modelo 2 foram verificadas nas populações

masculina e feminina separadamente. As médias do número de CAS antes dos

15 anos obtidas na presença e na ausência de cada variável confundidora

foram comparadas através do teste t para amostras independentes. Quando

a diferença entre as duas médias foi significante (p10,05), ficou

constatada a associação.

Quanto ao fator preditivo número de CAS antes dos 15 anos do tipo

não violento, nota-se que na população masculina, apenas três variáveis

confundidoras (abuso físico, ausência de relacionamento próximo com

adultos e pais com depressão, mania ou episódio psicótico) estão

associadas a esse fator (Tabela 22). Na população feminina, cinco entre

seis variáveis confundidoras estão associadas a esse fator preditivo do

modelo 2 (Tabela 23). Apenas ausência de relacionamento próximo com

adultos não está associada ao fator preditivo número de CAS antes dos 15

anos do tipo não violento no sexo feminino (Tabela 23).
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Tabela 22. Médias do número de CAS antes dos 15 anos (não violentos) obtidas na
presença e ausência de cada uma das seis variáveis confundidoras, diferenças entre as
duas médias com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e respectivos valores de p (+)
para a significância estatística bicaudal do teste t para amostras independentes na
população masculina

Variiveis confundidoras
(relativas A infAncia)

Diferença entre
Médias as duas médias (I.C. de 95%) Valor de p

Abuso físico

Sim 1,46 0,50 (0,15 - 0,86) * *

Não 0,96

Abuso sexual

Sim 1,17 0,08 (-0,81 - 0,96) NS
Não 1,09

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 1,65 0,67 (0,23 - 1,12) * *

Não 0,98

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 1,27 0,25 (-0,10 - 0,61) NS
Não 1,02

Pais con depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 1,45 0,47 (0,08 - 0,86)
Não 0,98

Pais com CAS ou abuso de
11coól ou drogas

Sim 1,34 0,30 (-0,11 - 0,70) NS
Não 1,04

(+) * (p.s0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Tabela 23. Médias do número de CAS antes dos 15 anos (não violentos) obtidas na

presença e ausência de cada uma das seis variáveis confundidoras, diferenças entre as

duas médias com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e respectivos valores de p (+)

para a significlincia estatística bicaudal do teste t para amostras independentes na

população feminina

Variiveis confundidoras
(relativas A infância)

Diferença entre
Médias as duas médias (I.C. de 95%) Valor de p

Abuso físico

Sim 1,17 0,78 (0,45 - 1,10) ** *

Não 0,39

Abuso sexual

Sim 1,04 0,57 (0,10 - 1,04)

Não 0,47

Ausência de relacionamento
próximo con adultos

Sim 0,91 0,43 (-0,03 - 0,89) NS

Não 0,48

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 0,78 0,37 (0,14 - 0,59) * *

Não 0,41

Pais com depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 0,84 0,42 (0,10 - 0,75)

Não 0,42

Pais com CAS ou abuso de
álcoól ou drogas

Sim 0,85 0,43 (0,14 - 0,72) * *

Não 0,42

(+) * (pí0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

Quanto ao fator preditivo número de CAS antes dos 15 anos do tipo

violento, nota-se que na população masculina, apenas duas variáveis
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confundidoras (ausência de relacionamento próximo com adultos e pais com

depressão, mania ou episódio psicótico) estão associadas a esse fator

(Tabela 24).

Tabela 24. Médias do número de CAS antes dos 15 anos (violentos) obtidas na presença
e ausência de cada uma das seis variáveis confundidoras, diferenças entre as duas
médias com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e respectivos valores de p (+) para a
significância estatística bicaudal do teste t para amostras independentes na população
masculina

Variáveis confundidoras
(relativas & infância)

Diferença entre
Médias as duas médias (I.C. de 95%) Valor de p

Abuso físico

Sim 0,52 0,13 (-0,05 - 0,31) NS
Não 0,39

Abuso sexual

Sim 0,51 0,08 (-0,43 - 0,59) NS
Não 0,43

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 0,69 0,32 (0,05 - 0,58)
Não 0,37

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 0,54 0,16 (-0,05 - 0,37) NS
Não 0,38

Pais com depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 0,67 0,32 (0,03 - 0,60)
Não 0,35

Pais com CAS ou abuso de
Alcoól ou drogas

Sim 0,59 0,20 (-0,06 - 0,46) NS
Não 0,39

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Na população feminina, apenas abuso físico está associado a esse

fator preditivo do modelo 2 (Tabela 25).

Tabela 25. Médias do número de CAS antes dos 15 anos (violentos) obtidas na presença

e ausência de cada uma das seis variáveis confundidoras, diferenças entre as duas

médias com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e respectivos valores de p (+) para a

significância estatística bicaudal do teste t para amostras independentes na população

feminina

Variáveis confundidoras
(relativas A infância)

Diferença entre
Médias as duas médias (I.C. de 95%) Valor de p

Abuso físico

Sim 0,30 0,25 (0,08 - 0,42) * *

Não 0,05

Abuso sexual

Sim 0,26 0,18 (-0,08 - 0,44) NS
Não 0,08

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 0,25 0,17 (-0,04 - 0,38) NS
Não 0,08

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 0,14 0,07 (-0,03 - 0,16) NS
Não 0,07

Pais com depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 0,19 0,13 (-0,02 - 0,29) NS
Não 0,06

Pais con CAS ou abuso de
álcoól ou drogas

Sim 0,18 0,12 (-0,01 - 0,25) NS
Não n,06

(+) * (ps0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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As seis variáveis confundidoras serão mantidas no modelo 2, pois

correspondem A definição de confounder, estando associadas a pelo menos

um fator preditivo deste modelo em pelo menos um dos sexos.

4.1.3 Modelo 3 para análise de regressão logística

As associações entre as variáveis confundidoras (todas binomiais)

e os fatores preditivos incluidos no modelo 3 (categorias de CAS antes

dos 15 anos representadas por variáveis dummy) foram identificadas

através do teste do qui-quadrado e do odds ratio nas populações

masculina e feminina separadamente (Tabelas 26, 27, 28, 29, 30 e 31).

Cada uma das três categorias de CAS antes dos 15 anos (NV = somente CAS

do tipo não violento, V = somente CAS do tipo violento e NW = CAS com

ambos tipos presentes) foi comparada A quarta categoria de CAS antes dos

15 anos (A = CAS ausente) quanto A probabilidade de ocorrência de seis

variáveis confundidoras: (1) abuso físico, (2) abuso sexual, (3)

ausência de relacionamento próximo com adultos, (4) discórdia conjugal

entre os pais, (5) pais com depressão, mania ou episódio psicótico e (6)

pais com CAS ou abuso de &Ica:a ou drogas. Quando o teste do qui-

quadrado foi significante (p<0,05), revelando maior probabilidade de

encontrarmos determinado antecedente positivo em determinada categoria

de CAS antes dos 15 anos (NV, V ou NW) em comparação A categoria sem

CAS antes dos 15 anos (A), constatou-se a associação entre esse fator

confundidor e esse fator preditivo.
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Observando-se a Tabela 26, nota-se que na população masculina, um

quarto (24,8%) dos individuos com CAS antes dos 15 anos somente do tipo

não violento (NV) apresentaram ausência de relacionamento próximo com

adultos durante a infância, enquanto menor porcentagem (10,0%) foi

notada entre os individuos com ausência de CAS antes dos 15 anos (A).

Nesse caso, o teste do qui-quadrado foi estatisticamente significante

(p<0,01), revelando que os individuos com CAS somente não violento (NV)

tiveram probabilidade três vezes maior (0.R.=2,96) de apresentar

ausência de relacionamento próximo com adultos que os individuos com

ausência de CAS. A Tabela 26 informa ainda que na população masculina,

os individuos com CAS somente não violento (NV) não diferiram dos

individuos com ausência de CAS antes dos 15 anos quanto a probabilidade

de apresentar as demais variáveis confundidoras incluidas no modelo de

regressão número 3.

Observando-se a Tabela 27, nota-se que na população feminina, 38,2%

dos individuos com CAS antes dos 15 anos somente do tipo não violento

(NV) apresentaram antecedentes positivos para abuso físico, o mesmo

ocorrendo com apenas 13,2% dos individuos com ausência de CAS antes dos

15 anos (A). Nesse caso, o teste do qui-quadrado foi altamente

significante (p<0,001), revelando probabilidade quatro vezes maior

(OR=4,06) de apresentar antecedentes positivos para abuso físico no

grupo NV em comparação com o grupo A. A Tabela 27 informa ainda que na

população feminina, os individuos com CAS somente não violento (NV) não

diferiram dos individuos com ausência de CAS antes dos 15 anos quanto a

probabilidade de apresentar as demais variáveis confundidoras incluídas

no modelo de regressão número 3.
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Tabela 26. Presença e ausência de seis variáveis confundidoras (+) em dois grupos de
indivíduos do sexo masculino: com CAS antes dos 15 anos somente do tipo não violento
(NV) e com ausência de CAS antes dos 15 anos (A); odds ratios (OR) entre as categorias
NV e A com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valores de p (++) para os respectivos
qui-quadrados

Variáveis confundidoras
(relativas it infância)

CAS antes dos 15 anos

NV
N (%)

A
N (%) OR (I.C. de 95%)

Abuso físico

Sim
Não

16 (28,8) 44 (20,6)
40 (71,2) 168 (79,4)

NS

Abuso sexual

Sim
Não

2 ( 3,3) 4 ( 2,1)
54 (96,7) 203 (97,9)

NS

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim
Não

15 (24,8) 22 (10,0)
44 (75,2) 196 (90,0)

2,96 (1,42 - 6,19) **

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim
Não

12 (20,1) 52 (23,9)
47 (79,9) 166 (76,1)

NS

Pais com depressão, mania
on episódio psicótico

Sim
Não

7 (12,5) 25 (11,9)
50 (87,5) 186 (88,1)

NS

Pais com CAS ou abuso de
Alcoól ou drogas

Sim
Não

7 (12,9) 23 (10,7)
50 (87,1) 191 (89,4)

NS

(+) Variáveis confundidoras: (1) abuso físico, (2) abuso sexual, (3) ausência de
relacionamento próximo com adultos, (4) discórdia conjugal entre os pais, (5)
pais com depressão, mania ou episódio psicótico, (6) pais com CAS ou abuso de
álcoól ou drogas

(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Tabela 27. Presença e ausência de seis vari&veis confundidoras (+) em dois grupos de

individuos do sox° feminino: com CAS antes dos 15 anos somente do tipo não violento

(NV) e com ausência de CAS antes dos 15 anos (A); odds ratios (OR) entre as categorias
NV e A com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valores de p (++) para os respectivos

qui-quadrados

Variíveis confundidoras
(relativas A infância)

CAS antes dos 15

NV
N (%) N

anos

A
(%) OR (I.C. de 95%)

Abuso físico

Sim 16 (38,2) 39 (13,2) 4,06 (1,98 - 8,30) * * *

Não 25 (61,8) 254 (86,8)

Abuso sexual

Sim 7 (17,9) 22 ( 7,5) NS
Não 32 (82,1) 268 (92,5)

Ausência de relacionamento
próximo com adultos

Sim 5 (12,1) 23 ( 7,8) NS
Não 36 (87,9) 277 (92,2)

Discórdia conjugal entre
os pais

Sim 16 (40,4) 85 (28,2) NS
Não 24 (59,6) 216 (71,8)

Pais com depressão, mania
ou episódio psicótico

Sim 10 (26,8) 42 (14,8) NS
Não 26 (73,2) 242 (85,2)

Pais com CAS ou abuso de
Alcoól ou drogas

Sim 10 (27,1) 48 (16,2) NS
Não 26 (72,9) 236 (83,2)

(+) Variáveis confundidoras: (1) abuso físico, (2) abuso sexual, (3) ausência de
relacionamento próximo com adultos, (4) discórdia conjugal entre os pais, (5)
pais com depressão, mania ou episódio psicótico, (6) pais com CAS ou abuso de
álco61 ou drogas

(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Observando-se os valores de p dispostos na Tabela 28, nota-se que

na população masculina, os indivíduos com CAS antes dos 15 anos somente

do tipo violento (V) não diferiram dos indivíduos com ausência de CAS

antes dos 15 anos (A)

variáveis confundidoras

o teste do qui-quadrado

quanto a probabilidade de apresentar as seis

incluídas no modelo de regressão ndmero 3, pois

não foi estatisticamente significante (p>0,05)

em nenhum dos casos. Na população feminina, o grupo V teve probabilidade

quatro vezes maior (OR=4,28) de apresentar abuso físico em comparação

com o grupo A (39,5% versus 13,2%). Os grupos V e A não diferiram quanto

a probabilidade de apresentar as demais variáveis confundidoras do

modelo de regressão número 3 (Tabela 29).

Observando-se os valores de p dispostos na Tabela 30, nota-se que

na população masculina, os indivíduos com CAS antes dos 15 anos tipo

misto (CAS violentos e não violentos concomitantes) (NW) diferiram dos

indivíduos com ausência de CAS antes dos 15 anos (A) quanto a

probabilidade de apresentar quatro variáveis confundidoras (abuso

físico; ausência de relacionamento proximo com adultos; pais com

depressão, mania ou episódio psicótico e pais com CAS ou abuso de álcoól

ou drogas). Na população feminina, foram constatadas diferenças entre os

grupos NW e A quanto a probabilidade de apresentar as mesmas quatro

variáveis confundidoras (Tabela 31).

A Tabela 32 apresenta um sumário dos resultados apresentados nas

Tabelas 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Observando-se as linhas da Tabela 32,

pode-se notar que quatro variáveis confundidoras (abuso físico; ausência

de relacionamento próximo com adultos; pais com depressão, mania ou

episódio psicótico; pais com CAS ou abuso de álcool-drogas) encontram-se
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Tabela 28. Presença e ausência de seis variáveis confundidoras (+) em dois grupos de

indivíduos do sexo masculino: com CAS antes dos 15 anos somente do tipo violento (V)

e com ausência de CAS antes dos 15 anos (A); odds ratios (OR) entre as categorias NV

e A com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valores de p (++) para os respectivos

qui-quadrados

Variiveis confundidoras

(relativas à infância)

CAS antes dos 15 anos

V
N (%)

A
N (%) OR (I.C. de 95%)

Abuso físico

Sim
Não

12 (25,3) 44 (20,6)

35 (74,7) 168 (79,4)

NS

Abuso sexual

Sim
Não

1 ( 2,7) 4 ( 2,1)

47 (97,3) 203 (97,9)

NS

Ausência de relacionamento

próximo com adultos

Sim
Não

6 (12,9)
43 (87,1)

22 (10,0)
196 (90,0)

NS

Discórdia conjugal entre

os pais

Sim
Não

10 (20,4)
39 (79,6)

52 (23,9)
166 (76,1)

NS

Pais con depressão, mania

ou epis6dio psicótico

Sim
Não

5 (11,1)
40 (88,9)

25 (11,9)
186 (88,1)

NS

Pais com CAS ou abuso de

ilcoól ou drogas

Sim
Não

6 (12,6) 23 (10,6)

41 (87,4) 191 (89,4)

NS

Variáveis confundidoras: (1) abuso físico, (2) abuso sexual, (3) ausência de

relacionamento próximo com adultos, (4) discórdia conjugal entre os pais, (5)

pais com depressão, mania ou episódio psicótico, (6) pais com CAS ou abuso de

álcoól ou drogas
(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)



90

Tabela 29. Presença e ausência de seis variáveis confundidoras (+) em dois grupos de

indivíduos do sexo feninino: com CAS antes dos 15 anos somente do tipo violento (V)

e com ausência de CAS antes dos 15 anos (A); odds ratios (OR) entre as categorias NV

e A com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valores de p (++) para os respectivos

qui-quadrados

Varifveis confundidoras

(relativas à infância)

CAS antes dos 15 anos

V
N (%)

A
N (%) OR (I.C. de 95%)

Abuso físico

Sim
Não

5 (39,5) 39 (13,2)

8 (60,5) 254 (86,8)

4,28 (1,37 - 13,36)

Abuso sexual

Sim
Não

2 (14,7) 22 ( 7,5)

12 (85,3) 268 (92,5)

NS

Ausência de relacionamento

próximo con adultos

Sim
Não

2 (15,0) 23 ( 7,8)

12 (85,0) 277 (92,2)

NS

Discórdia conjugal antra

os pais

Sim
Não

5 (39,2) 85 (28,2)

8 (60,8) 216 (71,8)

NS

Pais com depressão, mania

ou episódio psicótico

Sim
Não

2 (19,9) 42 (14,8)

9 (80,1) 242 (85,2)

NS

Pais con CAS ou abuso de

ilcoól ou drogas

Sim
Não

3 (28,4) 48 (16,8)

9 (71,6) 236 (83,2)

NS

(+) Variáveis confundidoras: (1) abuso físico, (2) abuso sexual, (3) ausência de

relacionamento próximo com adultos, (4) discórdia conjugal entre os pais, (5)

pais com depressão, mania ou episódio psicótico, (6) pais com CAS ou abuso de

álcoól ou drogas
(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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Tabela 30. Presença e ausência de seis variáveis confundidoras (+) em dois grupos de

individuos do sexo masculino: com CAS antes dos 15 anos do tipo misto (ambos tipos

presentes) (NVV) e com ausência de CAS antes dos 15 anos (A); odds ratios (OR) entre

as categorias NV e A com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valores de p (++) para

os respectivos qui-quadrados

Variiveis confundidoras

(relativas A infância)

CAS antes dos 15 anos

NVV
N (%)

A

N (%) OR (I.C. de 95%)

Abuso físico

Sim
Não

21 (37,6)
34 (62,4)

44 (20,6)
168 (79,4)

2,31 (1,22 - 4,38) * *

Abuso sexual

Sim
Não

2 ( 3,1)
53 (96,9)

4 ( 2,1)

203 (97,9)

NS

Ausência de relacionamento

próximo com adultos

Sim
Não

16 (29,5) 22 (10,0)

39 (70,5) 196 (90,0)
3,76 (1,81 - 7,78) ***

Discórdia conjugal entre

os pais

Sim
Não

19 (33,7)
37 (66,3)

52 (23,9)

166 (76,1)

NS

Pais com depressão, mania

ou episódio psicótico

Sim
Não

15 (30,2) 25 (11,9)

34 (69,8) 186 (88,1)
3,21 (1,53 - 6,74) **

Pais com CAS ou abuso de

álcoól ou drogas

Sim
Não

12 (22,8)

41 (77,2)
23 (10,6)

191 (89,4)
2,50 (1,15 - 5,42)

(+) Variáveis confundidoras: (1) abuso físico, (2) abuso sexual, (3) ausência de

relacionamento próximo com adultos, (4) discórdia conjugal entre os pais, (5)

pais com depressão, mania ou episódio psicótico, (6) pais com CAS ou abuso de

álcoól ou drogas
(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)



92

Tabela 31. Presença e ausência de seis variáveis confundidoras (+) em dois grupos de

indivíduos do sexo feminino: com CAS antes dos 15 anos do tipo misto (ambos tipos

presentes) (NVV) e com ausência de CAS antes dos 15 anos (A); odds ratios (OR) entre

as categorias NV e A com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valores de p (++) para

os respectivos qui-quadrados

Variiveis confundidoras

(relativas A infância)

CAS antes dos 15 anos

NVV

N (%)

A

N (%) OR (I.C. de 95%)

Abuso físico

Sim
Nâo

7 (61,7) 39 (13,2) 10,57 (3,10 - 35,99) ***

4 (38,3) 254 (86,8)

Abuso sexual

Sim
Nâo

2 (22,3)

8 (77,7)
22 ( 7,5)

268 (92,5)

NS

Ausência de relacionamento

próximo con adultos

Sim
Nâo

4 (36,0) 23 ( 7,8)

8 (64,0) 277 (92,2)

6,68 (1,88 - 23,69)

Discórdia conjugal entre

os pais

Sim
Nâo

6 (53,8) 85 (28,2)

5 (46,2) 216 (71,8)

NS

Pais com depressâo, mania

ou episódio psicótico

Sim
Nâo

5 (51,1) 42 (14,8)

4 (48,9) 242 (85,2)

5,99 (1,56 - 23,05) **

Pais com CAS ou abuso de

&Ica)l ou drogas

Sim
Nâo

5 (57,1)

4 (42,9)

48 (16,8)

236 (83,2)

6,57 (1,71 - 25,19)

(+) Variáveis confundidoras: (1) abuso físico, (2) abuso sexual, (3) ausência de

relacionamento próximo com adultos, (4) discórdia conjugal entre os pais, (5)

pais com depressâo, mania ou episódio psicótico, (6) pais com CAS ou abuso de

Alcoól ou drogas

(.+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (nâo significante: p>0,05)
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Tabela 32. Sumário dos resultados referentes ao exame das associações entre variáveis

confundidoras e fatores preditivos (+) do modelo 3 de regressão logística através da

apresentação da significincia estatística dos valores de p (++) para o teste do qui-

quadrado nas populações masculina (M) e feminina (F)

Fatores preditivos do modelo 3

NV

Variáveis confundidoras

(relativas à infância)

V NW

Abuso fisico

Abuso sexual

Ausência de relacionamento

próximo com adultos

Discórdia conjugal entre

os pais

Pais com depressão, mania

ou episódio psicótico

Pais com CAS ou abuso de

Alcoól ou drogas

NS * * *

NS NS

**

NS

NS

NS

NS NS

NS NS

NS

NS NS

NS NS

NS NS

NS NS

NS NS

** * * *

NS NS

* * *

NS NS

** **

(+) Fatores preditivos (categorias dummy para CAS antes dos 15 anos):

NV = somente CAS do tipo não violento

V = somente CAS do tipo violento

NW = CAS de ambos os tipos

(++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

diretamente associadas ao CAS antes dos 15 anos do tipo misto (NVV) em

ambos sexos. As demais variáveis (abuso sexual e discórdia conjugal)

estão indiretamente associadas ao CAS antes dos 15 anos. A Tabela 33

revela associações altamente significantes (p<0,001) do abuso sexual com

o abuso fisico no sexo feminino, da discórdia conjugal com o abuso

fisico no sexo feminino e da discórdia conjugal com problemas de saúde

mental no pais e pais anti-sociais em ambos sexos.
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Tabela 33. Sumário dos resultados referentes ao exame das associações das variáveis

confundidoras entre si através da apresentação da significancia estatística dos valores

de p (+) para o tests do qui-quadrado nas populações masculina (M) e feminina (F)

Abuso
físico

Abuso Relacio- Discórdia
sexual namento conjugal

Saúde
mental
pais

Pais
anti-
sociais

Variáveis confundidoras
(relativas à infância)

M
(P)

F
(P)

M
(P)

F
(P)

M
(P)

F
(P)

M
(P)

F
(P)

M
(P)

F
(P)

M
(P)

F
(P)

Abuso físico

Abuso sexual

Relacionamento (t)

Discórdia conjugal

Salads mental pais

Pais anti-sociais

(*)

(V)

(#)

NS

**

*

*

NS

***

***

* * *

* *

**

NS

NS

NS

NS

NS

***

NS

NS

NS

**

NS

NS

NS

NS

***

NS

NS

NS

NS

*

NS

NS

***

***

* * *

NS

NS

***

***

*

NS

NS

***

***

* *

NS

NS

***

***

NS

NS

NS

***

***

**

NS

***

***

(t) Ausência de relacionamento próximo com adultos

(*) Discórdia conjugal entre os pais
(V) Pais com depressão, mania ou episódio psicótico

(#) Pais com CAS ou abuso de álcoól ou drogas

(+) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

As seis variáveis confundidoras serão mantidas no modelo 3, pois

correspondem à definição de confounder, estando associadas diretamente

ou indiretamente a pelo menos uma categoria de CAS antes dos 15 anos em

pelo menos um dos sexos.
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Comprovada a adequação da composição dos três modelos de regressão

logística, passaremos is análises de regressão para atender os objetivos

do estudo.

Salientamos que não foi possível aplicar a análise de regressão

linear múltipla aos modelos 1, 2 e 3, pois transformações matemáticas do

desfecho clinico, tomado como variável continua (número de CAS a partir

dos 15 anos), não alcançaram distribuição normal. As análises dos

resíduos das equações de regressão linear múltipla referentes aos três

modelos acima revelaram violação das premissas da análise de regressão

múltipla com conseqüente distorção dos resultados obtidos. Para evitar

tais distorções, optamos pela análise de regressão logística. Para

adequar-se à análise de regressão logística, o desfecho clinico foi

mantido como variável binomial: CAS a partir dos 15 anos presente (3+

comportamentos) ou ausente (menos de três comportamentos).

5 Resultados das análises de regressão logística

Para atender os objetivos primários do presente estudo, aplicou-se

a análise de regressão logística aos modelos 1, 2 e 3, descritos nos

quadros 1, 2 e 3 do capitulo referente a método. Para atender os

objetivos secundários, a análise de regressão logística foi aplicada aos

modelos 4 e 5 (Quadros 4 e 5 do capitulo referente a método).

5.1 Objetivo primário nftero 1

Para atender o primeirc objetivo, utilizou-se o modelo 1, forçando-

se a entrada de todas as variáveis independentes na equação de

:V

111
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regressão. A Tabela 34 revela que os odds ratios para CAS antes dos 15

anos obtidos com a análise de regressão logística nas populações

masculina e feminina (16,5 e 7,2 respectivamente) são estatisticamente

significantes (p<0,05). Portanto, CAS antes dos 15 anos é fator de risco

para CAS a partir dos 15 anos na presença de seis variáveis

confundidoras (abuso físico; abuso sexual; ausência de relacionamento

próximo com adultos; discórdia conjugal entre os pais; pais com

depressão, mania ou episódio psicótico e pais com CAS ou abuso de Alcoól

ou drogas) nas populações masculina e feminina.

Quando o CAS antes dos 15 anos entra na equação de regressão como

a única variável independente, observa-se que os individuos do sexo

masculino com CAS antes dos 15 anos tam probabilidade 15,9 vezes maior

de apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação aos individuos do

sexo masculino sem CAS antes dos 15 anos. Quando levados em conta os

seis eventos relativos à infância descritos acima, esta probabilidade

de 16,5. A diferença entre as duas probabilidades (16,5 - 15,9 = 0,6)

demonstra que as variáveis confundidoras praticamente não alteram o

efeito do CAS antes dos 15 anos sobre o desfecho clinico na população

masculina.

Quando o CAS antes dos 15 anos entra na equação de regressão como

a única variável independente, observa-se que os individuos do sexo

feminino com CAS antes dos 15 anos tam probabilidade 16,1 vezes maior de

apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação aos individuos do sexo

feminino sem CAS antes dos 15 anos. Quando levados em conta os seis

eventos relativos à infância, esta probabilidade é de 7,2. A diferença

entre as duas probabilidades (16,1 - 7,2 = 8,9) demonstra que as

P1
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Tabela 34. Resultados da análise de regressão logística aplicada ao modelo 1 nas

populações masculina e feminina: logaritimo do odds ratio (B), desvio padrão (D.P.),

teste do qui-quadrado (Wald) com os respectivos graus de liberdade (gl) e nível de

significância estatística (Sig.) e odds ratios (0.R.) referentes is variáveis

independentes com intervalos de confiança de 95% (I.C. 95%)

Variáveis independentes
(modelo 1) D.P. Wald gl Sig. O.R. (I.C. 95%)

População masculina

CAS antes dos 15 anos (*) 2,8060
Abuso físico -,4162
Abuso sexual -,8390
Relacionamento (+) ,1626
Pais: discórdia conjugal ,6023
Saúde mental dos pais (++) 1,3803
Pais anti-sociais (+++) ,4839
Constante -4,1533

,5083
,4256

1,2227
,4508
,4206
,4617
,4965
,5084

30,4697
,9561
,4709
,1301

2,0505
8,9368

,9499
66,7319

1
1
1
1
1
1
1
1

,0000
,3282
,4926
,7184
,1522
,0028
,3297
,0000

16,5437 ( 6,1 - 44,8)
,6596  
,4321  

1,1765  
1,8263  
3,9762 ( 1,6 - 9,8)
1,6224  

População feminina

CAS antes dos 15 anos (*) 1,9697
Abuso físico 1,3512
Abuso sexual 1,9199
Relacionamento (+) -,0739
Pais: discórdia conjugal -,4270
Saúde mental dos pais (++) 1,0570
Pais anti-sociais (+++) 1,6421
Constante -6,7490

,9823
1,0274

,9651
1,2649
1,0611
1,0440
1,0294
1,2626

4,0207
1,7297
3,9573

,0034
,1619

1,0251
2,5445

28,5746

1
1
1
1
1
1
1
1

,0449
,1885
,0467
,9534
,6874
,3113
,1107
,0000

7,1683 ( 1,1 - 49,1)
3,8621  
6,8202 ( 1,0 - 45,2)

,9288  
,6525  

2,8777  
5,1658  

(*) 2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos

(+) Ausência de relacionamento próximo com adultos

(++) Pelo menos um dos pais com depressão, mania ou episódio psicótico

(+++) Pelo menos um dos pais com CAS ou abuso de Alcoól ou drogas

variáveis confundidoras reduzem & metade o efeito do CAS antes dos 15

anos sobre o desfecho clinico na população feminina.

Que variáveis confundidoras exercem influencia sobre o desfecho

clinico na presença do CAS antes dos 15 anos é uma questão que pode ser

esclarecida com base na significencia estatística dos odds ratios

expostos na Tabela 34. Nota-se que na presença de CAS antes dos 15 anos

e de outros cinco eventos relativos & infância, os individuos do sexo

masculino cujos pais apresentam problemas de saúde mental (depressão,
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mania ou episódio psicótico) tam probabilidade 4,0 vezes maior de

apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação aos individuos do sexo

masculino com pais sem problemas de sOde mental. Da mesma forma, na

presença de CAS antes dos 15 anos e cinco eventos relativos & infância,

os individuos do sexo feminino com antecedentes de abuso sexual têm

probabilidade 6,8 vezes maior de apresentar CAS a partir dos 15 anos em

comparação aos individuos do sexo feminino sem história de abuso sexual.

Sumário referente ao objetivo primário 1:

(1) 0 CAS antes dos 15 anos foi fator de risco para CAS a partir dos 15

anos na presença de seis eventos relativos à infância (abuso fisico;

abuso sexual; ausência de relacionamento próximo com adultos; discórdia

conjugal entre os pais; pais com depressão, mania ou episódio psicótico

e pais com CAS ou abuso de álcoól ou drogas) em ambos sexos.

(2) Na presença de seis eventos relativos & infância, o efeito do CAS

antes dos 15 anos sobre o CAS a partir dos 15 anos foi maior no sexo

masculino que no feminino.

(3 ) No sexo feminino, o efeito do CAS antes dos 15 anos sobre o CAS a

partir dos 15 anos foi reduzido na presença de seis eventos relativos &

infância.
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5.2 Objetivo primário número 2

Para atender o segundo objetivo primário deste estudo, aplicou-se

análise de regressão logistica aos modelos 2 e 3, forçando-se a entrada

de todas as variáveis independentes na equação de regressão.

5.2.1 Modelo 2 para aniline de regressão logística

Utilizando-se o modelo 2, notou-se que o CAS antes dos 15 anos do

tipo não violento apresentou odds ratio estatisticamente significante

(p<0,05) nas populações masculina (0.R.=8,7) e feminina (0.R.=8,5)

(Tabela 35). Como o odds ratio não variou segundo o sexo, pode-se dizer

que o efeito do CAS não violento sobre o CAS a partir dos 15 anos foi

semelhante para homens e mulheres na faixa etária dos 16 aos 24 anos. No

entanto, o mesmo não ocorreu com o CAS violento, que apresentou odds

ratio estatisticamente significante (p5_0,05) apenas na população

masculina (0.R.=3,6). Portanto, na presença de seis eventos relativos &

infância, o CAS antes dos 15 anos do tipo não violento é fator de risco

para CAS a partir dos 15 anos em ambos sexos, enquanto o CAS antes dos

15 anos do tipo violento só pode ser considerado fator de risco para CAS

a partir dos 15 anos no sexo masculino. Na população masculina, houve

uma ordem decrescente de importância entre os dois tipos de CAS antes

dos 15 anos de acordo com a magnitude do efeito produzido sobre o CAS a

e violento (0.R.=3,6)
partir dos 15 anos: não violento

(Tabela 35).

Quando os dois tipos de CAS antes dos 15 anos entraram na equação

de regressão como as duas únicas variáveis independentes, os homens com

CAS não violento tiveram probabilidade 9,6 vezes maior de apresentar CAS

(0.R.=8,7)
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Tabela 35. Resultados da análise de regressão logística aplicada ao modelo 2 nas

populações masculina e feminina: logaritimo do odds ratio (B), desvio padrão (D.P.),

teste do qui-quadrado (Wald) com os respectivos graus de liberdade (gl) e nível de

significancia estatística (Sig.) e odds ratios (0.R.) referentes As variáveis

independentes com intervalos de confiança de 95% (I.C. 95%)

Variáveis independentes
(modelo 2) D.P. Wald gl Sig. O.R. (I.C. 95%)

População masculina

CAS não violento (*) 2,1627
CAS violento (**) 1,2937
Abuso físico -,5203
Abuso sexual -1,0148
Relacionamento (+) -,0563
Pais: discórdia conjugal ,4930
Saúde mental dos pais (++) 1,2172
Pais anti-sociais (+++) ,5674
Constante -3,7542

,4091
,3893
,4417

1,2414
,4781
,4322
,4848
,5142
,3975

27,9487
11,0453
1,3881

,6682
,0138

1,3013
6,3037
1,2174

89,2150

1
1
1
1
1
1
1
1
1

,0000
,0009
,2387
,4137
,9063
,2540
,0120
,2699
,0000

8,6944 ( 4,0 - 19,4)
3,6462 ( 1,7 - 7,8)

,5943  
,3625  
,9453  

1,6372  
3,3778 ( 1,3 - 8,7)
1,7636  

População feminina

CAS não violento (*) 2,1446
CAS violento (**) ,4496
Abuso físico 1,3196
Abuso sexual 2,0308
Relacionamento (+) -,2345
Pais: discórdia conjugal -,5044
Saúde mental dos pais (++) 1,0464
Pais anti-sociais (+++) 1,6270
Constante -6,7802

,9768
1,1180
1,0471

,9947
1,3425
1,1070
1,1043
1,0497
1,2801

4,8207
,1618

1,5882
4,1682

,0305
,2076
,8980

2,4021
28,0526

1
1
1
1
1
1
1
1
1

,0281
,6875
,2076
,0412
,8613
,6486
,3433
,1212
,0000

8,5387 ( 1,3 - 57,9)
1,5677  
3,7419  
7,6202 ( 1,1 - 53,5)

,7910  
,6038  

2,8475  
5,0885  

(*) 2+ CAS não violentos
(**) 1+ CAS violentos
(+) Ausência de relacionamento próximo com adultos

(++) Pelo menos um dos pais com depressão, mania ou episódio psicótico

(+++) Pelo menos um dos pais com CAS ou abuso de álcoól ou drogas

a partir dos 15 anos em comparação aos homens sem CAS não violento. Esta

probabilidade foi menor para os individuos com CAS violento (0.R.=3,0)

em comparação aos individuos sem CAS violento. Na população masculina,

quando os dois tipos de CAS antes dos 15 anos foram incluidos na equação

de regressão juntamente com os seis eventos relativos A infância, o

efeito dos dois tipos de CAS antes dos 15 anos sobre o desfecho clinico

não sofreram grande alteração. As diferenças nos odds ratios observadas
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entre o modelo mais simples (duas variáveis independentes) e o modelo

completo (oito variáveis independentes) demonstraram que as variáveis

confundidoras não alteram muito o efeito dos dois tipos de CAS antes dos

15 anos sobre o desfecho clinico na população masculina.

Quando os dois tipos de CAS antes dos 15 anos entraram na equação

de regressão como as duas anicas variáveis independentes, as mulheres

com CAS não violento tiveram probabilidade 12,9 vezes maior de

apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação As mulheres sem CAS

não violento. Esta probabilidade foi menor para os indivíduos com CAS

violento (0.R.=6,1) em comparação aos indivíduos sem CAS violento. Na

população feminina, quando os dois tipos de CAS antes dos 15 anos foram

incluidos na equação de regressão juntamente com os seis eventos

relativos A infância, o efeito do CAS não violento sobre o desfecho

clinico diminuiu (0.R.=8,5) e o do CAS violento desapareceu (perdeu a

significância estatística). As grandes diferenças nos odds ratios

observadas entre o modelo mais simples (duas variáveis independentes) e

o modelo completo (oito variáveis independentes) demonstraram que as

variáveis confundidoras reduzem o efeito do CAS não violento e eliminam

o efeito do CAS violento sobre o desfecho clinico na população feminina.

Que variáveis confundidoras exercem influencia sobre o desfecho

clinico na presença dos dois tipos de CAS antes dos 15 anos é uma

questão que pode ser esclarecida com base na significância estatística

dos odds ratios expostos na Tabela 35. Nota-se que na presença dos dois

tipos de CAS antes dos 15 anos e cinco eventos relativos A infância, os

indivíduos do sexo masculino cujos pais apresentaram problemas de saúde

mental (depressão, mania ou episódio psicótico) tiveram probabilidade
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3,4 vezes maior de apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação aos

individuos do sexo masculino com pais sem problemas de saúde mental. Da

mesma forma, na presença dos dois tipos de CAS antes dos 15 anos e cinco

os individuos do sexo feminino com
eventos relativos i infância,

antecedentes de abuso sexual tiveram probabilidade 7,6 vezes maior de

apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação aos individuos do sexo

feminino sem história de abuso sexual.

Sumario referente ao objetivo primário 2 (modelo 2):

(1) Na presença de seis eventos relativos & infância, o CAS antes dos

15 anos do tipo não violento foi fator de risco para CAS a partir dos 15

anos em ambos sexos, enquanto o CAS antes dos 15 anos do tipo violento

foi fator de risco para CAS a partir dos 15 anos apenas no sexo

masculino.

(2) 0 efeito do CAS não violento sobre o CAS a partir dos 15 anos foi

semelhante em ambos sexos.

(3) Na população masculina, houve uma ordem decrescente de importância

entre os dois tipos de CAS antes dos 15 anos de acordo com a magnitude

do efeito produzido sobre o CAS a partir dos 15 anos. 0 CAS não violento

foi um fator de risco mais relevante que o CAS violento.

(4) Na população feminina, o efeito do CAS não violento foi reduzido e

o do CAS violento eliminado na presença de seis eventos relativos &

infância.
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5.2.2 Modelo 3 para análise de regressão logística

Utilizando-se o modelo 3, notou-se que na população masculina,

havia uma ordem decrescente de importância entre os três tipos de CAS

antes dos 15 anos de acordo com a magnitude do efeito produzido sobre o

CAS a partir dos 15 anos: tipo misto (0.R.=35,8), somente CAS não

violento (0.R.=13,6) e somente CAS violento (0.R.=6,7) (Tabela 36). Na

população feminina, nenhum destes três fatores apresentou odds ratio

estatisticamente significante (p<0,05), porém foram quase significantes

o CAS a partir dos 15 anos de tipo misto (0.R.=13,8 com p=0,052) e o CAS

p=0,054) (Tabela 36).
somente do tipo não violento (0.R.=7,8 com

Portanto, pode-se dizer que na presença dos seis eventos relativos A

infância, os três tipos de CAS antes dos 15 anos constituem fator de

risco para CAS a partir dos 15 anos apenas no sexo masculino.

Quando os três tipos de CAS antes dos 15 anos entraram na equação

de regressão como as dnicas variáveis independentes, os homens com CAS

misto tiveram probabilidade 33,2 vezes maior de apresentar CAS a partir

dos 15 anos em comparação aos homens sem nenhum tipo de CAS. Na

população masculina, esta probabilidade foi de 14,4 para os indivíduos

com CAS somente não violento e de 5,5 para os indivíduos com CAS somente

violento em comparação aos individuos sem nenhum tipo de CAS. Na

população masculina, quando os três tipos de CAS antes dos 15 anos foram

incluidos na equação de regressão juntamente com os seis eventos

relativos A infância, o efeito de cada tipo de CAS sobre o desfecho

clinico alterou-se muito pouco. As diferenças nos odds ratios observadas

entre o modelo mais simples (três variáveis independentes) e o modelo

completo (nove variáveis independentes) dex4onstraram que as variáveis



104

Tabela 36. Resultados da análise de regressão logística aplicada ao modelo 3 nas

populações masculina e feminina: logaritimo do odds ratio (B), desvio padrão (D.P.),

teste do qui-quadrado (Wald) com os respectivos graus de liberdade (gl) e nível de

significancia estatística (Sig.) e odds ratios (0.R.) referentes as variáveis

independentes com intervalos de confiança de 95% (I.C. 95%)

Variáveis independentes
(modelo 3) D.P. Wald gl Sig. O.R. (I.C. 95%)

População masculine

CAS antes dos 15 anos (*)
(1) Misto (ambos tipos)
(2) Somente não violento
(3) Somente violento

Abuso físico
Abuso sexual
Relacionamento (+)
Pais: discórdia conjugal
Saúde mental dos pais (++)
Pais anti-sociais (+++)
Constante

3,5781
2,6098
1,9097
-,5025
-,9607
-,0494

,5363
1,2469

,5290
-4,0450

,5697
,5774
,6533
,4392

1,2404
,4720
,4331
,4833
,5131
,5036

40,8112
39,4512
20,4276
8,5441
1,3086

,5999
,0109

1,5329
6,6552
1,0630

64,5069

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

,0000
,0000
,0000
,0035
,2526
,4386
,9167
,2157
,0099
,3025
,0000

35,8055 (11,7 -109,4)
13,5966 ( 4,4 - 42,2)

6,7510 ( 1,9 - 24,3)
,6050  
,3826  
,9518  

1,7096  
3,4796 ( 1,3 - 9,0)
1,6973  

População feminine

CAS antes dos 15 anos (*)
(1) Misto (ambos tipos) 2,6267
(2) Somente não violento 2,0498
(3) Somente violento -,0174

Abuso físico 1,3285
Abuso sexual 2,0513
Relacionamento (+) -,2467
Pais: discórdia conjugal -,5274
Saúde mental dos pais (++) 1,0558
Pais anti-sociais (+++) 1,6194
Constante -6,7301

1,3527
1,0660
2,5363
1,0494
1,0016
1,3525
1,1184
1,1098
1,0519
1,2892

5,4836
3,7709
3,6977
,0000

1,6028
4,1943
,0333
,2224
,9050

2,3701
27,2527

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

,1396
,0522
,0545
,9945
,2055
,0406
,8553
,6372
,3414
,1237
,0000

13,8287  
7,7667  

,9827  
3,7755  
7,7781 ( 1,1 - 55,4)
,7814  
,5901  

2,8742  
5,0501  

(*) CAS antes dos 15 anos = 3 variáveis dummy:
(1) Tipo misto (2+ CAS não violentos e 1+ CAS violentos)
(2) Tipo somente não violento (2+ CAS não violentos e 0 CAS violentos)

(3) Tipo somente violento (1+ CAS violentos e 0-1 CAS não violentos)

(4') Ausência de relacionamento próximo com adultos
(++) Pelo menos um dos pais com depressão, mania ou episódio psicótico
(+++) Pelo menos um dos pais com CAS ou abuso de álcoól ou drogas

confundidoras praticamente não alteraram o efeito dos três tipos de CAS

antes dos 15 anos sobre o desfecho clinico na população masculina.

Na população feminina, guando os três tipos de CAS antes dos 15

anos entraram na equação de regressão como as dnicas variáveis
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independentes, o CAS misto e o CAS somente não violento ganharam

significância estatística, revelando-se fatores de risco para CAS a

partir dos 15 anos. As mulheres com CAS misto tiveram probabilidade 75,8

vezes maior de apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação is

mulheres sem nenhum tipo de CAS (p<0,00001). Esta probabilidade foi de

9,7 para os indivíduos do sexo feminino com CAS somente não violento em

comparação aos indivíduos de mesmo sexo sem nenhum tipo de CAS

(p<0,001), porém não diferente de 1 para as mulheres com CAS somente

violento (p=0,8). Na população feminina, quando os três tipos de CAS

antes dos 15 anos foram incluidos na equação de regressão juntamente com

os seis eventos relativos & infância, o efeito do CAS misto e do CAS

somente não violento sobre o desfecho clinico desapareceu. As diferenças

nos odds ratios observadas entre o modelo mais simples (três variáveis

independentes) e o modelo completo (nove variáveis independentes)

demonstraram que as variáveis confundidoras eliminaram o efeito do CAS

misto e do CAS somente não violento sobre o desfecho clinico na

população feminina.

Que variáveis confundidoras exercem influência sobre o desfecho

clinico na presença dos três tipos de CAS antes dos 15 anos é uma

questão que pode ser esclarecida com base na significância estatística

dos odds ratios expostos na Tabela 36. Nota-se que na presença dos três

tipos de CAS antes dos 15 anos e cinco eventos relativos & infância, os

indivíduos do sexo masculino cujos pais apresentaram problemas de saúde

mental (depressão, mania ou episódio psicótico) tiveram probabilidade

3,5 vezes maior de apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação aos

indivíduos do sexo masculino com pais sem problemas de saúde mental. Da
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mesma forma, na presença dos três tipos de CAS antes dos 15 anos e cinco

eventos relativos a infância, os indivíduos do sexo feminino com

antecedentes de abuso sexual tiveram probabilidade 7,8 vezes maior de

apresentar CAS a partir dos 15 anos em comparação aos individuos do sexo

feminino sem história de abuso sexual.

A não significância estatistica dos odds ratios obtidos para os

três tipos de CAS antes dos 15 anos no sexo feminino com a entrada dos

seis fatores relativos A infância na equação de regressão logística

(modelo 3), pode estar relacionada ao pequeno número de mulheres com

determinado tipo de CAS antes dos 15 anos e ao mesmo tempo, antecedentes

positivos para determinado fator relativo & infância. Por exemplo,

somente 14 mulheres com CAS misto, 44 com CAS somente não violento e 4

com CAS somente violento apresentaram abuso sexual (dados não

ponderados). Estes números correspondem a 18,2% das mulheres com CAS

misto, 14,5% com CAS somente não violento e 17,7% com CAS somente

violento respectivamente (Tabelas 27, 29 e 31). No entanto, pode-se

concluir que no sexo feminino ha uma tendência para estabelecer-se a

mesma ordem decrescente de importância entre os três tipos de CAS antes

dos 15 anos observada no sexo masculino de acordo com a magnitude do

efeito produzido sobre o CAS a partir dos 15 anos: CAS misto, somente

não violento e somente violento.
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sumário referents ao objetivo primário 2 (modelo 3):

(1) Na presença de seis eventos relativos i infância, os três tipos de

CAS antes dos 15 anos (somente não violento, somente violento e misto)

foram fatores de risco para CAS a partir dos 15 anos apenas no sexo

masculino.

(2) Na população masculina, houve uma ordem decrescente de importância

entre os três tipos de CAS antes dos 15 anos de acordo com a magnitude

do efeito produzido sobre o CAS a partir dos 15 anos: misto, somente não

violento e somente violento.

(3) Na população masculina, o conjunto dos seis eventos relativos &

infância não alteraram o efeito dos três tipos de CAS antes dos 15 anos

sobre o CAS a partir dos 15 anos.

(4) Na população feminina, o efeito inicialmente significante do CAS

misto e CAS somente não violento sobre o CAS a partir dos 15 anos foi

eliminado na presença de seis eventos relativos & infância.

5.3 Objetivo primário número 3

Para atender o terceiro objetivo primário deste estudo, aplicou-se

a análise de regressão logistica passo a passo aos modelos 1, 2 e 3

(Quadros 1, 2 e 3 do capitulo referente a método) nas populações

masculina e feminina. Desta forma, sõ permaneceram na equação de

regressão final os fatores preditivos e relacionados & infância que

alcançaram significância estatistica, ou seja, aqueles fatores de risco
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capazes de aumentar a probabilidade de ocorrência de CAS a partir dos 15

anos.

Através da analise de regressão logistica passo a passo aplicada

aos modelos 1, 2 e 3, chegou-se a diferentes modelos finais para os

sexos masculino e feminino (Tabela 37). Quanto aos tipos de CAS antes

dos 15 anos, todos eles foram considerados de risco para CAS a partir

dos 15 anos na população masculina, sendo o CAS não violento mais

importante que o violento (modelo 2) e o CAS misto mais relevante que o

CAS somente não violento, que por sua vez foi mais relevante que o CAS

somente violento (modelo 3) (Tabela 37). No sexo feminino, o CAS

violento não foi considerado fator de risco para CAS a partir dos 15

anos (modelos 2 e 3). Além disso, o modelo 3 revela que o CAS misto foi

mais relevante que o CAS somente não violento também no sexo feminino

(Tabela 37).

Quanto aos eventos relacionados & infância, houve uma constância

nos fatores identificados como de risco em cada sexo nos três modelos

examinados. Na população masculina, a saúde mental dos pais (pais com

depressão, mania ou episódio psicótico) foi o único evento relacionado

infância considerado de risco para CAS a partir dos 15 anos (modelos

1, 2 e 3) (Tabela 37). No sexo feminino, além do abuso sexual, pais com

CAS ou abuso de álcoól ou drogas também foi considerado fator de risco

para CAS a partir dos 15 anos (modelos 1, 2 e 3) (Tabela 37).
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Tabela 37. Melhores modelos preditivos para CAS a partir dos 15 anos derivados das

análises de regressão logistics passo a passo aplicadas aos modelos 1, 2 e 3 nas

populações masculina e feminina: logaritimo do odds ratio (B), desvio padrão (D.P.),

teste do qui-quadrado (Wald) com os respectivos graus de liberdade (gl) e nível de

significAncia estatística (Sig.) e odds ratios (0.R.) referentes As variáveis

independentes com intervalos de confiança de 95% (I.C. 95%)

Melhores modelos preditivos
(variáveis independentes
selecionadas + constante) D.P. Wald gl Sig. O.R. (I.C. 95%)

Modelo 1: população masculine
CAS antes dos 15 anos (*) 2,7742
Saúde mental dos pais (+) 1,6876
Constante -4,0218

Modelo 2: população masculina
CAS não violento (**) 2,0987
CAS violento (***) 1,2668
Saúde mental dos pais (+) 1,4974
Constante -3,6845

Modelo 3: população masculina
CAS antes dos 15 anos (****)

(1) Misto (ambos tipos) 3,4978
(2) Somente não violento 2,5484
(3) Somente violento 1,8882

Saúde mental dos pais (+) 1,5314
Constante -3,9673

Modelo 1: população feminina
CAS antes dos 15 anos (*) 2,3071
Abuso sexual 2,3028
Pais anti-sociais (++) 1,9572
Constante -6,3681

Modelo 2: população feminina
CAS não violento (**) 2,5389
Abuso sexual 2,3695
Pais anti-sociais (++) 1,9952
Constante -6,4012

Modelo 3: população feminina
CAS antes dos 15 anos (****)

(1) Misto (ambos tipos) 3,0639
(2) Somente não violento 2,3305
(3) Somente violento ,3201

Abuso sexual 2,3715
Pais anti-sociais (++) 1,8857
Constante -6,3573

,4973 31,1187
,4114 16,8272
,4788 70,5407

,3975 27,8786
,3775 11,2607
,4285 12,2106
,3692 99,6016

,5493
,5661
,6433
,4304
,4758

,9280
,8649
,9085

1,0798

,9148
,8809
,9230

1,0940

1,2219
1,0329
2,4579

,8913
,9412

1,1049

41,9587
40,5545
20,2616
8,6155

12,6588
69,5100

6,1807
7,0896
4,6414

34,7785

7,7027
7,2348
4,6727

34,2357

8,1604
6,2873
5,0906
,0170

7,0799
4,0144

33,1036

1 ,0000 16,0252 ( 6,1 - 42,5)
1 ,0000 5,4067 ( 2,4 - 12,1)
1 ,0000

1 ,0000
1 ,0008
1 ,0005
1 ,0000

3
1
3.
1
1
1

,0000
,0000
,0000
,0033
,0004
,0000

8,1553 ( 1,3 - 17,8)
3,5494 ( 1,7 - 7,4)
4,4701 ( 1,9 - 10,3)

33,0438 (11,3 - 97,0)
12,7860 ( 4,2 - 38,8)

6,6072 ( 1,9 - 23,3)
4,6249 ( 2,0 - 10,7)

1 ,0129 10,0452 ( 1,6 - 61,9)
1 ,0078 10,0026 ( 1,8 - 54,5)
1 ,0312 7,0797 ( 1,2 - 42,0)
1 ,0000

1 ,0055 12,6651 ( 2,1 - 76,1)
1 ,0072 10,6921 ( 1,9 - 60,1)
1 ,0306 7,3539 ( 1,2 - 44,9)
1 ,0000

3 ,0428
1 ,0122
1 ,0241
1 ,8964
1 ,0078
1 ,0451
1 ,0000

21,4102 ( 1,9 -234,8)
10,2835 ( 1,4 - 77,9)
1,3773  

10,7133 ( 1,9 - 61,5)
6,5909 ( 1,0 - 41,7)

2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos
2+ CAS não violentos
1+ CAS violentos
CAS antes dos 15 anos = 3 variáveis dummy:
(1) Tipo misto (2+ CAS não violentos e 1+ CAS violentos)
(2) Tipo somente não violento (2+ CAS não violentos e 0 CAS violentos)

(3) Tipo somente violento (1+ CAS violentos e 0-1 CAS não violentos)

Pelo menos um dos pais com depressão, mania ou episódio psicótico

Pelo menos um dos pais com CAS ou abuso de ilcoól ou drogas
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sumário referents ao objetivo primário 3:

(1) Na população masculina, o melhor modelo preditivo para CAS a partir

dos 15 anos incluiu todos os tipos de CAS antes dos 15 anos e um evento

relativo A infância: saúde mental dos pais (pelo menos um dos pais com

depressão, mania ou episódio psicótico).

(2) Na população feminina, o melhor modelo preditivo para CAS a partir

dos 15 anos incluiu todos os tipos de CAS antes dos 15 anos, com

excessão do violento e dois eventos relativos A infância: abuso sexual

e pais anti-sociais (pelo menos um dos pais com CAS ou abuso de Slope)l

ou drogas).

5.4 Objetivo secundário número 1

Para estudarmos a evolução do CAS ao longo do tempo, dividimos a

amostra total em quatro categorias: (1) CAS persistente (CAS presente

antes e a partir dos 15 anos), (2) CAS em remissão (CAS presente antes

dos 15 anos e ausente a partir dos 15 anos), (3) CAS de inicio tardio

(CAS ausente antes dos 15 anos e presente a partir dos 15 anos) e (4)

CAS ausente (CAS ausente antes e a partir dos 15 anos). Lembramos que os

individuos foram considerados anti-sociais ao apresentar 2+ CAS não

violentos ou 1+ CAS violentos antes dos 15 anos e 3+ CAS a partir dos 15

anos. Desta forma, observou-se que 7,5% dos individuos apresentaram CAS

persistente, 23,2% tiveram remissão do CAS, apenas 1,1% iniciaram CAS a

partir dos 15 anos e a grande maioria (68,2%) da amostra nunca
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apresentou CAS (Tabela 38).

Quase um terço da amostra total (30,7%) apresentou CAS antes dos 15

anos (Tabela 38). Observando-se a evolução destes individuos, notou-se

que a partir dos 15 anos, cerca de um quarto (24,3%) deles permaneceram

anti-sociais, enquanto cerca de três quartos (75,7%) deixaram de ser

classificados como anti-sociais (Tabela 39). Por outro lado, a maioria

(69,3%) da amostra total não apresentou CAS

38). Observando-se a evolução destes individuos, notou-se que apenas

1,5% deles apresentou CAS a partir dos 15 anos, enquanto a grande

maioria (98,5%) permaneceu livre destes comportamentos (Tabela 39). De

fato, a probabilidade de apresentar CAS a partir dos 15 anos foi 20,5

vezes maior para os individuos com CAS antes dos 15 anos em comparação

com aqueles sem CAS antes dos 15 anos (Tabela 39). Observou-se também

uma prevalência de 8,5% para CAS a partir dos 15 anos na amostra total,

individuos anti-sociais já apresentavam
sendo que a maioria (87,5%) dos

antes dos 15 anos (Tabela

CAS antes dos 15 anos.

Na população masculina, 42,9% apresentou CAS antes dos 15 anos

(Tabela 38). Observando-se a evolução destes individuos, notou-se que a

partir dos 15 anos, quase um terço (29,5%) deles permaneceram anti-

deixaram de ser
sociais, enquanto mais de dois terços (70,5%)

classificados como anti-sociais (Tabela 40). Por outro lado, a maioria

(57,1%) da população masculina não apresentou CAS antes dos 15 anos

(Tabela 38). Observando-se a evolução destes individuos, notou-se que

apenas 2,6% deles apresentaram CAS de inicio tardio (a partir dos 15

anos), enquanto a grande maioria (97,4%) permaneceu livre destes

comportamentos (Tabela 40). De fato, a probabilidade de apresentar CAS
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Tabela 38. Evolução do CAS ao longo do tempo nas populações masculina, feminina e total

CAS

Populações

Masculina
N (%)

Persistente (+)

Remissão (++)

Inicio tardio (+++)

Ausente (++++)

(+)

48

115

6

212

(12,7)

(30,2)

( 1,5)

(55,7)

Feminina
N (%)

8 ( 2,1)

59 (16,0)

2 ( 0,7)

298 (81,3)

Total
N (%)

56

174

8

510

( 7,5 )

(23,2)

( 1,1)

(68,2)

CAS presente antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos) e

CAS presente a partir dos 15 anos (3+ CAS)

(++) CAS
CAS

(+++) CAS
CAS

presente antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos) e

ausente a partir dos 15 anos (0-2 CAS)

ausente antes dos 15 anos (0-1 CAS não violentos e 0 CAS violento) e

presente a partir dos 15 anos (3+ CAS)

(++++) CAS ausente antes dos 15 anos (0-1 CAS não violentos e 0 CAS violento) e

CAS ausente a partir dos 15 anos (0-2 CAS)

Tabela 39. Presença e ausência de CAS a partir dos 15 anos (+) na amostra total segundo

a presença e ausência de CAS antes dos 15 anos do tipo combinado (fator preditivo)

(++); odds ratio (OR) entre a presença e ausência do fator preditivo com intervalo de

confiança (I.C.) de 95% e valor de p (+++) para o teste do qui-quadrado

CAS antes dos 15 anos

Violento e não violento combinados

Presente
Ausente

CAS a partir dos 15 anos

Presente
N (%)

Ausente
N (%) OR (I.C. de 95%) p

56 (24,3) 174 (75,7) 20,5 ( 9,6 - 43,8)
8 ( 1,5) 510 (98,5)

***

(+) CAS a partir dos 15 anos: presente (3+ CAS); ausente (0-2 CAS)

(++) CAS antes dos 15 anos: presente (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos);

ausente (0-1 CAS não violentos e 0 CAS violentos)

(+++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)
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a partir dos 15 anos foi 15,9 vezes maior para os individuos com CAS

antes dos 15 anos em comparação com aqueles sem CAS antes dos 15 anos

(Tabela 40). Observou-se também uma prevalência de 14,1% para CAS a

partir dos 15 anos na amostra masculina, sendo que a maioria (89,6%) dos

individuos anti-sociais já apresentavam CAS antes dos 15 anos.

Tabela 40. Presença e ausência de CAS a partir dos 15 anos (+) na população masculina
segundo a presença e ausência de CAS antes dos 15 anos do tipo combinado (fator
preditivo) (++); odds ratio (OR) entre a presença e ausência do fator preditivo com
intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valor de p (+++) para o teste do qui-quadrado

CAS antes dos 15 anos

CAS a partir dos 15 anos

Presente
N (%)

Ausente
N (%) OR (I.C. de 95%)

Violento e não violento combinados

Presente
Ausente

48 (29,5) 115 (70,5) 15,9 ( 6,4 - 39,3)
6 ( 2,6) 212 (97,4)

* * *

(+) CAS a partir dos 15 anos: presente (3+ CAS); ausente (0-2 CAS)
(++) CAS antes dos 15 anos: presente (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos);

ausente (0-1 CAS não violentos e 0 CAS violentos)
(+++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

Na população feminina, 18,1% apresentou CAS antes dos 15 anos

(Tabela 38). Observando-se a evolução destes individuos, notou-se que a

partir dos 15 anos, apenas 11,6% deles permaneceram anti-sociais,

enquanto a grande maioria (88,4%) deixou de ser classificada como anti-

social (Tabela 41). Por outro lado, a maioria (81,3%) da população

feminina não apresentou CAS antes dos 15 anos (Tabela 38). Observando-se

a evolução destes individuos, notou-se que uma parcela minima (0,8%)
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deles apresentou CAS de inicio tardio (a partir dos 15 anos), enquanto

quase a totalidade (99,2%) permaneceu livre destes comportamentos

(Tabela 41). De fato, a probabilidade de apresentar CAS a partir dos 15

anos foi 16,1 vezes maior para os individuos com CAS antes dos 15 anos

dos 15 anos (Tabela 41).
em comparação com aqueles sem

Observou-se também uma prevalência de apenas 2,8% para CAS a partir dos

15 anos na amostra feminina, sendo que cerca de um terço (75,9%) dos

individuos anti-sociais já apresentavam CAS antes dos 15 anos.

CAS antes

Tabela 41. Presença e ausência de CAS a partir dos 15 anos (+) na população feminina

segundo a presença e ausência de CAS antes dos 15 anos do tipo combinado (fator

preditivo) (++); odds ratio (OR) entre a presença e ausência do fator preditivo com

intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valor de p (+++) para o teste do qui-quadrado

CAS antes dos 15 anos

CAS a partir dos 15 anos

Presente
N (%)

Violento e não violento combinados

Presente
Ausente

Ausente
N (%) OR (I.C. de 95%) p

8 (11,6) 59 (88,4) 16,1 ( 3,7 - 69,8)

2 ( 0,8) 298 (99,2)

(+) CAS a partir dos 15 anos: presente (3+ CAS); ausente (0-2 CAS)

(++) CAS antes dos 15 anos: presente (2+ CAS não violentos ou 1+ AS violentos);

ausente (0-1 CAS não violentos e 0 CAS violentos)

(+++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

* * *

Salientamos que a persistência do CAS variou com o sexo (Tabela

42), mas não com a idade (Tabela 43). Considerando-se apenas os

individuos com CAS antes dos 15 anos, notamos que os homens tiveram
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probabilidade três vezes maior (0.R.=3,2) de apresentar CAS persistente

que as mulheres (Tabela 42). 0 mesmo odds ratio (0.R.=3,2) refere-se &

probabilidade três vezes maior de apresentar remissão do CAS que as

mulheres tiveram em comparação com os homens (Tabela 42).

Tabela 42. Taxas de CAS persistente (+) e CAS em remissão (++) em indivíduos com CAS

antes dos 15 anos nas populações masculina e feminina; odds ratio (OR) entre o sexo

masculino e feminino com intervalo de confiança (I.C.) de 95% e valor de p (+++) para

o teste do qui-quadrado

CAS antes dos 15 anos

Populações

Masculina
N (%)

Feminina
N (%) OR (I.C. de 95%)

Persistência (+)
Remissão (++)

48 (29,5)
115 (70,5)

8 (11,6) 3,2 ( 1,4 - 7,3)
59 (88,4)

* * *

( 4 ) CAS presente antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos) e

CAS presente a partir dos 15 anos (3+ CAS)

(++) CAS presente antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos) e

CAS ausente a partir dos 15 anos (0-2 CAS)

(+++) * (p<0,05); * * (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

Considerando-se apenas os indivíduos com CAS antes dos 15 anos,

observamos que pessoas de todas as idades apresentaram taxas de

persistência e de remissão semelhantes, pois o teste do qui-quadrado não

foi estatisticamente significante (p>0,05) (Tabela 43). Esta afirmação

correta para as populações masculina, feminina e total (Tabela 43).
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Tabela 43. Taxas de CAS persistente (+) e CAS em remissão (++) em indivíduos com CAS

antes dos 15 anos segundo a idade nas populações masculina, feminina e total e valores

de p (+++) para o teste do qui-quadrado realizado em cada grupo populacional

Idade
(anos)

Masculina Feminina Total

Persistência Remissão Persistência Remissão Persistência Remissão

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

8

5

5

6

4

8

6

3

4

(31,9)

(23,9)

(22,9)

(25,7)

(20,2)

(46,5)

(45,2)

(33,8)

(26,6)

17 (68,1)

16 (76,1)

18 (77,1)

16 (74,3)

14 (79,8)

9 (53,5)

7 (54,8)

5 (66,2)

12 (73,4)

Qui-quadrado NS

1 ( 8,2)

1 (17,6)

2 (34,9)

1 (10,4)

0 ( 0,0)

1 ( 7,8)

1 (14,6)

0 ( 6,4)

1 (10,0)

10 (91,8)

6 (82,4)

4 (65,1)

6 (89,6)

8(100,0)

7 (92,2)

6 (85,4)

6 (93,6)

6 (90,0)

NS

9 (25,0)

6 (22,4)

8 (25,4)

6 (22,2)

4 (13,7)

8 (34,6)

7 (34,0)

3 (21,1)

5 (21,8)

27 (75,0)

22 (77,6)

23 (74,6)

22 (77,8)

22 (86,3)

15 (65,4)

13 (66,0)

12 (78,9)

17 (78,2)

NS

(+) CAS presente antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos) e

CAS presente a partir dos 15 anos (3+ CAS)

(++) CAS presente antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos) e

CAS ausente a partir dos 15 anos (0-2 CAS)

(+++) * (p<0,05); ** (p<0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

Quanto ao CAS de inicio tardio, não houve diferença entre os sexos,

pois homens e mulheres sem CAS antes dos 15 anos tiveram a mesma

probabilidade de apresentar CAS a partir dos 15 anos (Tabela 44). Devido

ao pequeno número de individuos com CAS de inicio tardio, não foi

possível examinar variações segundo a idade.


