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Tabela 44. Taxas de CAS de inicio tardio (+) e CAS ausente (++) em individuos sem 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

Populações

Masculina

N (%)

Feminina

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

Inicio tardio (+)

Ausente (++)

6 ( 2,6) 2 ( 0,8)

212 (97,4) 298 (99,2)

NS

(+) CAS ausente antes dos 15 anos (0-1 CAS não violentos e 0 CAS violento) e

CAS 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)

(+++) * (p<0,05); ** (p0,01); *** (p<0,001); NS (não significante: p>0,05)

Sumário referente ao objetivo secundário 1:

(1) Na população masculina com CAS antes dos 15 anos, 29,5% dos

individuos permaneceram anti-sociais e 70,5% entraram em remissão,

deixando de apresentar CAS a partir dos 15 anos.

(2) Na população feminina com CAS antes dos 15 anos, 11,6% dos

individuos permaneceram anti-sociais e 88,4% entraram em remissão,

deixando de apresentar CAS a partir dos 15 anos.

(3) Entre os individuos com CAS antes dos 15 anos, os homens tiveram o

triplo da probabilidade de apresentar persistência do CAS a partir dos

15 anos em comparação com as mulheres.

(4) Entre os individuos com CAS antes dos 15 anos, as mulheres tiveram

o triplo da probabilidade de apresentar remissão do CAS a partir dos 15

anos em comparação com os homens.
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As taxas de CAS persistente e CAS em remissão variaram segundo o

sexo, mas não de acordo com a idade.

(6) Na população masculina sem CAS antes dos 15 anos, 2,6% dos

individuos apresentaram CAS de inicio tardio e 97,4% não apresentaram

CAS a partir dos 15 anos.

(7) Na população feminina sem CAS antes dos 15 anos, 0,8% dos

individuos apresentaram CAS de inicio tardio e 99,2% não apresentaram

CAS a partir dos 15 anos.

(8) As taxas de CAS de inicio tardio e CAS ausente não variaram segundo

o sexo.

5.5 Objetivo secundário número 2

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

a análise de regressão logística passo a passo ao modelo 4 nas

populações masculina e feminina com CAS antes dos 15 anos (2+ CAS não

violentos ou 1+ CAS violentos). A análise incluiu 441 individuos (281 do

sexo masculino e 160 do feminino) (dados não ponderados). Desta forma,

só permaneceram na equação de regressão final os fatores relacionados &

infância que alcançaram significância estatística, ou seja, aqueles

fatores de risco capazes de aumentar a probabilidade de permanência do

CAS na adolescência e inicio da vida adulta.

Na população masculina com CAS antes dos 15 anos, identificou-se

como fator de risco para persistência do CAS apenas a saúde mental dos

pais (pelo menos um dos pais com depressão, mania ou episódio psicótico)
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45). Na população masculina com CAS antes dos 15 anos, os

indivíduos cujos pais apresentaram problemas de saúde mental (depressão,

mania ou episódio psicótico) tiveram probabilidade 3,9 vezes maior de

pais sem

apresentar CAS persistente em comparação aos

problemas de saúde mental.

Na população feminina com CAS antes dos 15 anos, identificou-se

como fator de risco para persistência do CAS apenas o abuso sexual

(Tabela 45). Na população feminina com CAS antes dos 15 anos, os

indivíduos com antecedente de abuso sexual tiveram probabilidade 8,4

vezes maior de apresentar CAS persistente em comparação aos indivíduos

sem história de abuso sexual.

indivíduos com

Tabela 45. Resultados da analise de regressão logística passo a passo aplicada ao

modelo 4 nas populações masculina e feminina com CAS antes dos 15 anos: 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 as variáveis independentes com intervalos de confiança de 95% (I.C.

95%)

Variáveis independentes

(modelo 4)

População masculina

Wide mental dos pais

Constante

População feminina

Abuso sexual
Constante

(+)

D.P. Wald gl Sig. O.R. (I.C. 95%)

(+) 1,3629 ,4481 9,2510 1 ,0024 3,9074 ( 1,6 - 9,4)

-1,1706 ,2179 28,8656 1 ,0000

2,1261 ,9728 4,7770 1 ,0288 8,3825 ( 1,2 - 56,4)

-2,9661 ,7121 17,3498 1 ,0000

Pelo menos um dos pais com depressão, mania ou episódio psicótico
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Sumário referente ao objetivo secundário 2:

(1) Na população masculina com CAS antes dos 15 anos, apenas um evento

relativo A infância foi considerado fator de risco para persistência do

CAS a partir dos 15 anos: saúde mental dos pais (pelo menos um dos pais

com depressão, mania ou episódio psicótico).

(2) A saúde mental dos pais (pelo menos um dos pais com depressão,

mania ou episódio psicótico) aumentou 3,9 vezes a probabilidade de

persistência do CAS a partir dos 15 anos na população masculina.

(3) Na população feminina com CAS antes dos 15 anos, apenas um evento

relativo A infância foi considerado fator de risco para persistência do

CAS a partir dos 15 anos: abuso sexual.

(4) 0 abuso sexual aumentou 8,4 vezes a probabilidade de persistência

do CAS a partir dos 15 anos na população feminina.

5.6 Objetivo secundário nfimero 3

Para atender o terceiro e último objetivo secundário, aplicou-se a

análise de regressão logística passo a passo ao modelo 5 nas populações

masculina e feminina sem CAS antes dos 15 anos (zero a um CAS não

violentos e zero CAS violentos). A análise incluiu 1041 indivíduos (412

do sexo masculino e 629 do feminino) (dados não ponderados). Desta

forma, só permaneceram na equação de regressão final os fatores

relacionados A infância que alcançaram significância estatística, ou

seja, aqueles fatores de risco capazes de aumentar a probabilidade de
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inicio tardio do CAS (a partir dos 15 anos).

Na população masculina sem CAS antes dos 15 anos, identificou-se

como fator de risco para inicio tardio do CAS apenas a saúde mental dos

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

(Tabela 46). Na população masculina sem CAS antes dos 15 anos, os

indivíduos cujos pais apresentaram depressão, mania ou episódio

psicótico tiveram probabilidade 22,0 vezes maior de apresentar CAS de

inicio tardio em comparação aos indivíduos com pais sem problemas de

saúde mental.

Na população feminina sem CAS antes dos 15 anos, não foi possível

identificar nenhum evento relativo & infância como fator de risco para

inicio tardio do CAS, pois o número de indivíduos com inicio tardio de

CAS foi muito pequeno.

Tabela 46. Resultados da analise de regressão logística aplicada ao modelo 5 nas

populações masculina e feminina sem CAS antes dos 15 anos: 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 is variáveis independentes com intervalos de confiança de 95% (I.C. 95%)

Variáveis independentes

(modelo 5) D.P. Wald gl Sig. O.R. (I.C. 95%)

População masculina

Saúde mental dos pais

Constante

População feminina

Constante

(+) 3,0892 ,9972 9,5971 1 ,0019 21,9589 ( 3,1 -155,0)

-4,7409 ,8100 34,2590 1 ,0000

-4,9974 ,7502 44,3718 1 ,0000

(+) Pelo menos um dos pais com depressão, mania ou episódio psicótico
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Sumário referente ao objetivo secundário 3:

(1) Na população masculina sem CAS antes dos 15 anos, apenas um evento

relativo & infância foi considerado fator de risco para inicio tardio do

CAS (a partir dos 15 anos): saúde mental dos pais (pelo menos um dos

pais com depressão, mania ou episódio psicótico).

(2) A saúde mental dos pais (pelo menos um dos pais com depressão,

mania ou episódio psicótico) aumentou 22,0 vezes a probabilidade de

inicio tardio do CAS na população masculina.

Na população feminina sem CAS antes dos 15 anos, nenhum evento

( 3 )

relativo & infância foi considerado fator de risco para inicio tardio do

CAS.
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DISCUSSÃO

0 presente estudo pretende esclarecer as seguintes questões: (1) a

freqüência do CAS na infância varia de acordo com o sexo e a idade dos

individuos?; (2) existe continuidade entre CAS na infância, CAS na

adolescência e CAS na vida adulta?; (3) qual a evolução do CAS ao longo

do tempo, ou seja, em que proporção o CAS na infância persiste ou entra

em remissão e que porcentagem de indivíduos sem CAS na infância inicia

o CAS tardiamente?; (4) quais as características do CAS na infância que

favorecem a persistência do CAS?; (5) o CAS na infância 6 um fator de

risco para CAS na adolescência ou vida adulta mais importante que outros

eventos ocorridos na infância do indivíduo?; (6) os eventos relativos &

infância que favorecem a persistência do CAS sac) os mesmos que favorecem

o inicio tardio do CAS?; (7) que eventos relativos & infância permanecem

como relevantes fatores de risco para CAS na adolescência e idade adulta

na presença do CAS na infância? e (8) a influencia dos eventos relativos

& infância sobre a persistência do CAS modifica-se segundo níveis de

gravidade do CAS na infância?

Os trabalhos sobre CAS encontrados na literatura pertencem & área

da psiquiatria (estudos sobre transtorno da condúta e personalidade

anti-social) e criminologia (estudos sobre o desenvolvimento da

delinqüência e criminalidade). A maioria dos autores estudou

indivíduos do sexo masculino. Como nossa amostra incluiu grande

de indivíduos de ambos sexos, temos a oportunidade de verificar

apenas

número

em que

medida as evidencias baseadas na população masculina são extensivas a
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população feminina. Diferenças entre os sexos serão ressaltadas.

1 Prevalência do CAS na infância segundo o sexo e a idade

A literatura tem demonstrado que o CAS na infância é três a quatro

vezes mais freqüente no sexo masculino que no feminino. Uma das

primeiras pesquisas a identificar taxas de prevalência de transtorno da

conduta em crianças da população geral foi a de RUTTER, TIZZARD &

WHITMORE (1970) na ilha de Wight, Inglaterra. Os autores avaliaram

crianças de 10-11 anos e verificaram taxas de 6,2% entre meninos e 1,6%

entre meninas na proporção de 4:1.

Mais recentemente, dados canadenses revelaram que o transtorno da

conduta atinge 5,5% dos indivíduos da população geral com idade entre 4-

16 anos, com taxa de prevalencia três vezes maior no sexo masculino que

no feminino (8,1% versus 2,7%) e 1,7 vezes maior no grupo mais velho

(12-16 anos) que no grupo mais jovem (7,3% versus 4,2%). Na faixa etária

de 4-11 anos, a prevalência de transtorno da conduta foi de 6,5% entre

meninos e 1,8% entre meninas, enquanto na faixa etária de 12-16 anos,

esta prevalência aumentou para 10,4% entre meninos e 4,1% entre meninas.

Portanto, o transtorno da conduta é mais freqüente no sexo masculino que

no feminino, independentemente da idade e mais freqüente em crianças

maiores (12-16 anos) comparado as menores (4-11 anos),

independentemente do sexo (OFFORD et al., 1989b, OFFORD, BOYLE & RACINE,

1991).

Em nosso estudo, observamos que os homens tiveram probabilidade 3,4

vezes maior de apresentar CAS antes dos 15 ano (2+ CAS não violentos ou
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1+ CAS violentos) em comparação com as mulheres (Tabela 3). Quando

fizemos a contagem do número de CAS violentos e não violentos

separadamente, também houve um predomínio do CAS não violento e do CAS

violento no sexo masculino (Tabela 3). Sabendo-se que o mesmo indivíduo

pode entrar na contagem dos dois tipos de comportamento se apresentar

CAS violento e não violento concomitantes, decidimos criar quatro

categorias mutuamente excludentes para 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).

Desta forma, pudemos examinar a prevalência de CAS antes dos 15 anos em

indivíduos com três tipos distintos de CAS (somente não violento,

somente violento e misto). Foi interessante notar que quando comparados

às mulheres, os homens tiveram mais que o triplo da probabilidade de

pertencer & categoria de CAS somente violento (0R=3,8) e probabilidade

cinco vezes maior de pertencer & categoria de CAS misto (OR=5,1), porém,

a probabilidade de pertencer & categoria de CAS somente não violento foi

a mesma em ambos sexos (Tabela 5).

0 Epidemiological Catchment Area Study (ECA), extenso levantamento

populacional sobre saúde mental realizado nos Estados Unidos com a

colaboração do National Institute of Mental Health (NIMH) também

confirmou que o CAS antes dos 15 anos 6 mais freqüente no sexo masculino

(ROBINS & REGIER, 1991). Este estudo envolveu cerca de 20.000 indivíduos

(18 anos ou mais) provenientes de cinco regiões do pais (REGIER et al.,

1984). Os resultados demonstraram que na faixa etária de 18-29 anos, os
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homens apresentaram maior média do número de sintomas de transtorno da

conduta (violentos e não violentos somados) que as mulheres (1,69+1,56

versus 0,83+1,05) (ROBINS & PRICE, 1991). Em nosso estudo, obtivemos

resultados semelhantes, pois na faixa etária de 16-24 anos, os homens

alcançaram maior média do número total de CAS antes dos 15 anos

(violentos e não violentos somados) que as mulheres 11,50+1,81 versus

0,62+1,10 (Tabela 2)). Além disso, notamos que na contagem dos CAS não

violentos e violentos separadamente, os homens apresentaram médias mais

elevadas para ambos em relação Its mulheres.

ROBINS & PRICE (1991) observaram também que quanto maior a faixa

etária dos individuos adultos que relatam o número de CAS em sua

infância e adolescência, menor a média do número de sintomas de

transtorno da conduta registrados, tanto na população masculina como na

feminina. Tomando como exemplo os grupos mais jovem (18-29 anos) e mais

velho (70 anos ou mais) da amostra, notou-se que os homens mais jovens

apresentaram média do número de sintomas de transtorno da conduta

significantemente maior que os homens mais velhos (1,69+1,56 versus

0,45+0,49), enquanto as mulheres com idade entre 18-29 anos apresentaram

média 
significantemente maior que as mulheres com 70 anos ou mais

(0,83+1,05 versus 0,10+0,18) (ROBINS & PRICE, 1991). Ressaltamos que as

menores médias obtidas entre os individuos mais velhos podem resultar de

um viés de memória, das diferenças nas características da sociedade em

que viveram quando crianças (período histórico) e da menor sobrevida dos

indivíduos com CAS grave.

Em nosso estudo, também avaliamos a influência da idade sobre o

número de CAS antes dos 15 anos, comparando menores de 21 anos (16-20
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anos) com maiores de idade (21-24 anos). Devido A pequena diferença na

idade, podemos dizer que os dois grupos de indivíduos foram criados na

mesma época histórica e estiveram sujeitos ao mesmo viés de memória e

taxa de mortalidade precoce. Mesmo assim, pudemos comprovar o achado de

ROBINS & PRICE (1991) na população masculina, pois os homens com idade

entre 16-20 anos apresentaram média do número total de CAS antes dos 15

anos (CAS violentos e não violentos somados) significantemente maior que

os homens com idade entre 21-24 anos (1,66+1,74 versus 1,27+1,89). De

fato, os homens mais jovens (16-20 anos) tiveram probabilidade 1,7 vezes

maior de apresentar CAS antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+

CAS violentos) que os homens mais velhos (21-24 anos). A taxa de CAS

antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos) variou com

a idade apenas no sexo masculino (48,3% no grupo mais jovem versus 34,8%

no grupo mais velho). No sexo feminino, registraram-se taxas ao redor de

18% em ambas faixas etárias (18,3% no grupo mais jovem versus 17,7% no

grupo mais velho).

Salientamos que ROBINS & PRICE (1991) examinaram apenas a média do

número total de sintomas de transtorno da conduta (CAS violentos e não

violentos somados). Em nosso estudo, quando o número de CAS violentos e

não violentos foram examinados separadamente, não foram constatadas

diferenças estatisticamente significantes em relação & idade em ambos

sexos.

2 Continuidade do CAS na infância, adolescência e vida adulta

A persistência do CAS ao longo do tempo está bastante comprovada na
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literatura, tanto em estudos que utilizaram amostras da população geral,

como em trabalhos realizados com grupos de risco (ex: nível sócio-

econômico baixo) ou grupos constituídos somente por indivíduos

comprovadamente anti-sociais.

No clássico trabalho de ROBINS (1978), reunindo resultados de três

estudos para examinar fatores de risco para CAS na idade adulta, ficou

evidente a continuidade do CAS ao longo do tempo. 0 primeiro estudo teve

como amostra 436 pacientes atendidos na Clinica Municipal de Orientação

Criança (Saint Louis, U.S.A.) na década de 20, sendo iniciado quando

a clinica resolveu eliminar antigos prontuários. A Clinica surgiu para

atender os encaminhamentos do juizado de menores e recebia grande namero

de jovens com CAS grave. 0 segundo estudo incluiu 223 adultos de raça

negra, representando a população total de ex-alunos de escolas primárias

públicas de uma região dos Estados Unidos com altas taxas de CAS em

adultos. Dados relativos & infância e adolescência foram coletados a

partir de registros escolares, fichas policiais, arquivos do juizado de

menores e entrevistas. 0 terceiro estudo envolveu uma amostra

randomizada de combatentes que deixaram o Vietnam em setembro de 1971,

reunindo 571 veteranos de guerra e um grupo controle de 284 não

veteranos, pareados por idade, escolaridade e procedência. Todos os

dados foram coletados a partir de entrevistas.

Os quatro grupos populacionais envolvidos nos três estudos

apresentaram algumas semelhanças (todos americanos, exclusivamente ou

predominantemente do sexo masculino e de classe social baixa) e muitas

diferenças (grupo étnico, idade por ocasigao da avaliação, período

histórico no qual transcorreram a infância e adolescência, Area em que
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residiam nos Estados Unidos, fontes de informação). No entanto, apesar

destas diferenças, os três estudos chegaram a resultados comuns. A

partir da associação encontrada entre CAS grave na infância-adolescência

e CAS grave na idade adulta, ROBINS (1978) concluiu que ambos faziam

parte de uma mesma síndrome, caracterizada por CAS persistente. Nosso

estudo demonstrou a continuidade do CAS ao longo da infância,

adolescência e idade adulta em ambos sexos, através das correlações

encontradas entre o número total de CAS antes dos 15 anos e o número

total de CAS a partir dos 15 anos nas populações masculina e feminina

(Tabela 11).

No estudo de Cambridge sobre o desenvolvimento da delinquência e

criminalidade, 411 meninos residentes no sul de Londres foram

acompanhados dos oito aos 32 anos (FARRINGTON, 1993; FARRINGTON, 1995).

A amostra inicial incluiu todos os escolares do sexo masculino da região

com idade entre oito e nove anos (nascidos em 1953), 399 provenientes de

seis escolas primárias públicas e 12 de uma escola especial. A amostra

era composta em sua grande maioria por filhos de trabalhadores manuais

(94%), sendo 87% da amostra constituída por crianças brancas de origem

britânica (Inglaterra, Escócia ou Pais de Gales). Os meninos foram

entrevistados e testados na escola aos 8-9 anos, 10-11 anos e 14-15

anos. Posteriormente, foram entrevistados em consultórios (aos 16, 18 e

21 anos) e no domicilio (aos 25 e 32 anos). Também foram realizadas

entrevistas com as mães (anualmente até a criança completar 15 anos) e

professores (alunos com 8, 10, 12 e 14 anos). Dados foram coletados

sobre inúmeras variáveis em diferentes ocasiões com Lase nos contatos

realizados com a criança ou jovem, informações fornecidas por pais e
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professores e dados de registros criminais.

No estudo de Cambridge, ficou demonstrada a continuidade entre CAS

na infância, CAS na adolescência e CAS na vida adulta, pois CAS aos 10

anos foi um dos principais fatores de risco para CAS aos 14 anos, que

foi um dos principais fatores de risco para CAS aos 18 anos, que por sua

vez foi um dos principais fatores de risco para CAS aos 32 anos

(FARRINGTON, 1995). No entanto, o estudo de Cambridge tem limitações

quanto & generalização dos resultados, pois sendo a amostra

representativa de uma população urbana de individuos brancos do sexo

masculino, de origem britânica e de classe social baixa, não se sabe se

os resultados obtidos são aplicáveis ao sexo feminino, às populações de

outra origem étnica ou classe social e a residentes de areas rurais.

Além disso, meninos nascidos em 1953 foram criados em outra realidade

mundial e não se sabe se estes resultados se repetiriam nos dias atuais.

Em nosso estudo, testamos três modelos de regressão logistica para

examinar fatores de risco para CAS a partir dos 15 anos e observamos que

o CAS antes dos 15 anos foi o principal fator de risco no sexo masculino

e um dos principais fatores de risco no sexo feminino (Tabela 37),

confirmando os achados de FARRINGTON (1995) em amostra de ambos sexos

proveniente da população geral. De fato, os odds ratios obtidos para o

CAS antes dos 15 anos nos três modelos de regressão logistica revelam o

maior efeito deste fator de risco no sexo masculino (Tabela 37).

Nossos resultados confirmam as conclusões dos estudos que avaliaram

a evolução do CAS em ambos sexos, sugerindo que a influência do CAS na

infância sobre o CAS na adolescência é maior no sexo masculino.

LEFKOWITZ et al. (1977) observaram que o comportamento agressivo na
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terceira série da escola primal-3.a, mais freqüente entre meninos, era um

fator de risco para comportamento agressivo aos 19 anos, de maior efeito

na amostra masculina que na feminina. KELLAM, SIMON & ENSMINGER (1983)

chegaram a resultados semelhantes, notando que o comportamento agressivo

na primeira série da escola primária era um fator de risco para

delinqüência antes dos 17 anos de maior magnitude na amostra masculina

que na feminina.

3 Evolução do CAS ao longo do tempo

Os três estudos de ROBINS (1978) revelaram que: (1) quase todos os

adultos anti-sociais foram crianças anti-sociais, ou seja, é muito raro

o CAS iniciar-se na idade adulta e (2) apesar da grande associação entre

CAS na infância e CAS na idade adulta, muitas crianças com CAS evidente

não se tornam adultos com CAS evidente, ou seja, CAS na infância parece

ser uma condição necessária mas não suficiente para CAS na idade adulta.

Examinaremos estes dois achados em maiores detalhes a seguir.

3.1 CAS persistente e CAS de inicio tardio

Segundo ROBINS (1978), quase todos (88%-95%) os adultos anti-

sociais apresentaram nível moderado a grave de CAS na infância. Nossos

resultados confirmam este primeiro achado, pois 89,6% da população

masculina com 3+ CAS a partir dos 15 anos já apresentavam CAS antes dos

15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos). Dito de outra forma,

29,5% da população masculina com CAS antes dos 15 anos (2+ CAS não

violentos ou 1+ CAS violentos) permaneceram anti-sociais a partir dos 15
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anos (Tabela 40). Além disso, apenas 2,6% dos indivíduos do sexo

masculino sem CAS antes dos 15 anos passaram a apresentar CAS a partir

dos 15 anos (Tabela 40), comprovando que o inicio tardio do CAS é raro.

Em nosso estudo, este achado de ROBINS (1978) também foi confirmado

na população feminina, pois 75,9% das mulheres com 3+ CAS a partir dos

15 anos já apresentavam CAS antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou

1+ CAS violentos). Dito de outra forma, 11,6% da população feminina com

CAS antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos)

permaneceram anti-sociais a partir dos 15 anos (Tabela 41). Além disso,

apenas 0,8% dos indivíduos do sexo feminino sem CAS antes dos 15 anos

passaram a apresentar CAS a partir dos 15 anos (Tabela 41), revelando

que o inicio tardio do CAS é igualmente raro entre as mulheres (teste do

qui-quadrado não evidenciou diferenças entre os sexos nas taxas de CAS

de inicio tardio).

Em nosso estudo, os homens com CAS antes dos 15 anos tiveram

probabilidade três vezes maior de apresentar persistência do CAS a

partir dos 15 anos em comparação com as mulheres com CAS antes dos 15

anos. No entanto, a taxa de persistência do CAS varia em função não

somente do sexo, mas também da natureza da amostra. Maiores taxas de

persistência do CAS foram observadas em amostras constituídas somente

por indivíduos comprovadamente anti-sociais, em comparação com amostras

da população geral. FARRINGTON (1992) observou a evolução de menores

infratores do sexo masculino e notou que cerca de 75% dos individuos com

infrações antes dos 17 anos foram reincidentes a partir dos 17 anos (17-

24 anos). Utilizando definição de CAS semelhante em amostra masculina

proveniente da população geral, WOLFGANG, THORNBERRY & FIGLIO (1987)
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encontraram menor taxa de persistência do CAS. Em estudo tipo coorte, os

autores acompanharam 975 indivíduos do sexo masculino do nascimento aos

30 anos para estudar a evolução da criminalidade ao longo da

adolescência e vida adulta. A amostra foi selecionada ao acaso a partir

do número total de meninos nascidos na Philadelphia em 1945 (N=9.945) e

observou-se que 45% dos delinqüentes juvenis infratores crônicos

permaneceram infratores crônicos na vida adulta (até os 30 anos).

3.2 Remissão do CAS

ROBINS (1978) observou que muitas (59%-77%) crianças com CAS

evidente não se tornavam adultos com CAS evidente. Nossos resultados

foram compatíveis com este segundo achado, pois 70,5% da população

masculina com CAS antes dos 15 anos deixaram de apresentar CAS a partir

dos 15 anos (Tabela 40). Esta observação também foi verdadeira na

população feminina, pois 88,4% das mulheres com CAS antes dos 15 anos

deixaram de apresentar CAS a partir dos 15 anos (Tabela 41).

Em nosso estudo, a prevalência de CAS antes dos 15 anos foi menor

entre as mulheres (18,1%), que entre os homens (42,9%), mas as mulheres

com CAS antes dos 15 anos tiveram probabilidade três vezes maior de

apresentar remissão do CAS a partir dos 15 anos em comparação com os

homens com CAS antes dos 15 anos.

Apesar de haver remissão do CAS, esta pode ser temporária (LOEBER

& LE BLANC, 1990). Por exemplo, BARNETT, BLUMSTEIN & FARRINGTON (1989)

identificaram um grupo de menores infratores que não tiveram passagem

pela policia durante sete a dez anos, mas que por volta dos 20 anos de

idade voltaram a cometer delitos. Portanto, mesmo os indivíduos em
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aparente remissão na adolescência podem voltar a apresentar CAS alguns

anos mais tarde. No entanto, em nosso estudo, a taxa de persistência de

CAS não variou com a idade, pois indivíduos de todas as idades com CAS

antes dos 15 anos (2+ CAS não violentos ou 1+ CAS violentos)

apresentaram taxas semelhantes de persistência (3+ CAS) e de remissão

(0-2 CAS) do CAS a partir dos 15 anos (Tabela 43). Este fato foi

observado nas amostras masculina, feminina e total (Tabela 43). Além

disso, subdividindo-se os indivíduos com CAS antes dos 15 anos em três

categorias segundo o tipo de CAS (somente não violento, somente violento

e misto), notamos que não houve variação nas taxas de persistência e

remissão do CAS segundo a idade em nenhuma das categorias em ambos

sexos.

4 Características do CAS na inancia

As características do CAS na infância que favorecem a persistência

do CAS no decorrer da adolescência e vida adulta incluem: (1) o inicio

precoce do CAS; (2) freqüência elevada do CAS; (3) presença de tipos

variados de CAS, incluindo os agressivos e violentos; (4) ocorrência de

CAS em múltiplos ambientes (ex. familiar e escolar); e (5) associação

com hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção (OFFORD, 1989;

LOEBER, 1991). Em nossa tese, pudemos examinar os fatores (2) e (3). Os

demais fatores não foram investigados por não fazerem parte dos

objetivos dos levantamentos populacionais (OHS e OHSS) que deram origem

ao presente estudo. Maiores detalhes relativos a estes levantamentos

encontram-se no capitulo de método.
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4.1 Freqüência elevada do CAS na infância

ROBINS (1978) constatou que na população masculina, cada um dos CAS

observados na infância e adolescência (ex. brigas, vadiagem, uso de

álcoól-drogas, detenção) foi fator de risco para CAS na idade adulta,

porém, quanto maior o número de CAS na infância ou adolescência, maior

a probabilidade do individuo apresentar CAS violento, mudanças

constantes de emprego, alcoolismo e abuso de drogas na vida adulta.

Em trabalho posterior, realizado com amostra de ambos sexos

proveniente da população geral, ROBINS & REGIER (1991) demonstraram que

quanto maior o número de CAS antes dos 15 anos, maior a porcentagem de

individuos com personalidade anti-social ou abuso de álcoól-drogas em

ambos sexos. Na amostra masculina, 14% dos individuos com 0-2 CAS antes

dos 15 anos apresentaram personalidade anti-social ou abuso de álcoól-

drogas, comparado a 84% dos individuos com 7+ CAS antes dos 15 anos. Na

amostra feminina, o mesmo desfecho clinico foi observado em 4% dos

individuos com 0-2 CAS antes dos 15 anos e 64% dos individuos com 7+ CAS

antes dos 15 anos. Portanto, a freqüência elevada do CAS na infância ou

adolescência foi considerada fator de risco para CAS na idade adulta.

Nossos resultados demonstraram que quanto maior o número de CAS

antes dos 15 anos (de qualquer tipo), maior a porcentagem de 3+ CAS a

partir dos 15 anos em ambos sexos (Tabelas 13 e 14). Por exemplo, no

sexo masculino, 21,3% dos individuos com 0-2 CAS antes dos 15 anos (CAS

violento e não violento somados) apresentaram 3+ CAS a partir dos 15

anos, comparado a 72,6% dos individuos com 5+ CAS antes dos 15 anos

(Tabela 13). No sexo feminino, o mesmo desfecho clinico foi observado em

4,8% dos individuos com 0-2 CAS antes dos 15 anos (CAS violento e não
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violento somados) e 54,4% dos indivíduos com 5+ CAS antes dos 15 anos

(Tabela 14). Além disso, notou-se que quando o CAS esteve presente antes

dos 15 anos, homens e mulheres com o mesmo número de CAS (do mesmo tipo)

tiveram a mesma probabilidade de apresentar 3+ CAS a partir dos 15 anos

(Tabela 15).

4.2 Tipos variados de CAS na infância

Segundo LOEBER (1991), CAS menos e mais graves não ocorrem ao

acaso, mas seguem uma certa ordem, onde CAS menos graves precedem os

mais graves na "carreira" anti-social ao longo dos anos. LOEBER (1988)

descreve dois tipos de "carreira" anti-social. 0 primeiro, nomeado curso

agressivo-versátil, caracteriza-se por maior variedade de CAS (incluindo

os agressivos e violentos), inicio precoce do CAS e sintomas de déficit

de atenção e hiperatividade concomitantes. 0 segundo, nomeado curso não

agressivo, caracteriza-se por CAS não agressivo de inicio menos precoce.

Crianças e jovens de curso agressivo-versátil têm maior probabilidade de

persistência do CAS que aqueles de curso não agressivo (LOEBER, 1988).

Portanto, a variedade do CAS na infância ou adolescência 6 um fator de

risco para persistência do CAS ao longo da vida mais importante que CAS

somente do tipo não agressivo.

Em nosso estudo, apesar de não constar do banco de dados

informações sobre a idade de inicio de cada sintoma e ordem destes

sintomas ao longo do tempo, podemos afirmar que os indivíduos com a

"carreira" anti-social típica antes dos 15 anos (CAS não violentos

seguidos de CAS violentos) foram classificados na categoria de CAS

misto. Como esperado, indivíduos com CAS misto antes dos 15 anos tiveram
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individuos com CAS somente não violento antes dos 15 anos. Esta

probabilidade foi de 2,3:1 no sexo masculino (46,6% versus 27,5%) e de

7,8:1 no sexo feminino (32,8% versus 7,3%), confirmando o achado de

LOESER (1991) em ambos sexos. Além disso, em ambos sexos, os individuos

com comportamentos mistos (violentos e não violentos concomitantes=NVV)

apresentaram média de CAS a partir dos 15 anos superior àquela

encontrada nos grupos de individuos com apenas um tipo de CAS antes dos

15 anos (somente não violento=NV; somente violento=V) (Tabela 12).

Mesmo na presença de variáveis confundidoras, o CAS misto antes dos

15 anos colocou os individuos do sexo masculino sob maior risco de

apresentar 3+ CAS a partir dos 15 anos que os tipos isolados de CAS

(somente não violento e somente violento), como revela a ordem

decrescente dos odds ratios do modelo 3 de regressão logística (Tabela

36). No sexo feminino, houve uma tendência para estabelecer-se a mesma

ordem de importância entre os tipos de CAS antes dos 15 anos, como

revelam os odds ratios relativos a CAS misto e CAS somente não violento,

que alcançaram significância estatística marginal (p=0,052 e p=0,054

respectivamente) (Tabela 36).

5 Importância do CAS na infância frente a outros fatores de risco

Trabalhando com uma amostra masculina, ROBINS (1978) verificou que

o CAS na infância foi um fator de risco para CAS na idade adulta mais

importante que fatores familiares e sociais. Nossos resultados

referentes & população masculina são compatíveis com este achado de
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ROBINS (1978), pois notamos que o CAS antes dos 15 anos (2+ CAS não

violentos ou 1+ CAS violentos) foi um fator de risco para CAS a partir

dos 15 anos mais importante que seis eventos relativos à infância (abuso

físico; abuso sexual; ausência de relacionamento próximo com adultos;

discórdia conjugal entre

psicótico e pais com CAS

reproduzir o que ocorre

os pais; pais com depressão, mania ou episódio

ou abuso de álcoól-drogas). Numa tentativa de

na realidade, onde nenhum evento é excluído,

aplicamos a análise de regressão logística ao modelo 1 (descrito no

Quadro 1), forçando-se todas as sete variáveis independentes a entrar na

equação de regressão. Desta forma observamos que no sexo masculino,

nenhum dos seis eventos relativos & infância obteve maior odds ratio que

o CAS antes dos 15 anos, comprovando a maior importância do CAS antes

dos 15 anos como fator de risco para CAS a partir dos 15 anos (Tabela

34).

LOEBER & STOUTHAMER-LOEBER (1987) realizaram extensa revisão da

literatura sobre fatores de risco para delinqüência juvenil, avaliando

os resultados de trabalhos realizados com populações masculinas e

femininas. Os autores concluíram que alguns fatores familiares (ex.

ausência de um dos pais, pais de nível sócio-económico baixo) foram

fatores de risco para delinqüência menos importantes que o CAS na

infância, enquanto outros (ex. falta de supervisão por parte dos pais,

rejeição) foram igualmente importantes. No entanto, os autores

recomendam cautela na generalização dos resultados, pois o número de

estudos por categoria de fatores de risco foi muitas vezes pequeno,

fatores preditivos identificados em grupos de risco (encaminhados a

serviços de saúde mental, menores infratores) podem ter menor efeito na
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população geral, associações encontradas em determinado período

histórico podem não se repetir em épocas futuras e raridade de estudos

realizados com amostras femininas e minorias raciais.

Nossos resultados são concordantes com as observações de LOEBER &

STOUTHAMER-LOEBER (1987), pois no sexo masculino, os seis eventos

relativos A infância foram fatores de risco para CAS a partir dos 15

anos menos importantes que o CAS antes dos 15 anos, porém, no sexo

feminino, alguns eventos relativos a infância (abuso físico; 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-drogas) foram fatores de risco para CAS a partir dos 15 anos

menos importantes que o CAS na infância, enquanto o abuso sexual foi

igualmente importante. A análise de regressão logística aplicada ao

modelo 1 (descrito no Quadro 1), forçando-se todas as sete variáveis

independentes a entrar na equação de regressão, revelou que no sexo

feminino, o abuso sexual e o CAS antes dos 15 anos obtiveram odds ratios

semelhantes (Tabela 34). Na população feminina, os indivíduos com CAS

antes dos 15 anos tiveram probabilidade 7,2 vexes maior de apresentar 3+

CAS a partir dos 15 anos em comparação aos indivíduos sem CAS antes dos

15 anos, enquanto os indivíduos com abuso sexual tiveram probabilidade

6,8 vezes maior de apresentar 3+ CAS a partir dos 15 anos em comparação

aos indivíduos sem abuso sexual (Tabela 34).
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6 Eventos relativos i infãncia que favorecem a persistência e o

inicio tardio do CAS

Com seu clássico trabalho, já bastante mencionado nesta tese,

ROBINS (1978) trouxe informações importantes sobre os fatores de risco

para CAS na idade adulta, porém não conseguiu identificar as variáveis

familiares capazes de aumentar a probabilidade de persistência do CAS ao

longo da vida ou a probabilidade de inicio tardio do CAS. Em nosso

estudo, dois eventos relativos A infância foram capazes de aumentar a

probabilidade de persistência do CAS no grupo de indivíduos com CAS

antes dos 15 anos: pais com depressão, mania ou episódio psicótico no

sexo masculino, com odds ratio de 3,9 e o abuso sexual no sexo feminino,

com odds ratio de 8,4 (Tabela 45). Na população masculina sem CAS antes

dos 15 anos, o antecedente pais com depressão, mania ou episódio

psicótico também foi capaz de aumentar a probabilidade de inicio tardio

do CAS, com odds ratio de 22,0 (Tabela 46). Na população feminina sem

CAS antes dos 15 anos, não foi possível identificar nenhum evento

relativo A infância como fator de risco para inicio tardio do CAS, pois

o número de indivíduos com inicio tardio de CAS foi muito pequeno.

7 Eventos relativos A infância que permanecem fatores de risco para

persistência do CAS na presença do CAS na infância

Nossos resultados demonstraram que 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 & infância: saúde mental dos

pais (pelo menos um dos pais com depressão, mania ou episódio
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psicótico). 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 & infância: abuso sexual

e pais anti-sociais (pelo menos um dos pais com CAS ou abuso de &Ica)l

ou drogas). A seguir,

relativos à infância

fatores de risco para

examinaremos com maior detalhe os três eventos

identificados nesta pesquisa como importantes

CAS ao longo da vida: problemas de saúde mental

nos pais, pais com CAS ou abuso de álcoól ou drogas e abuso sexual.

7.1 Problemas de saúde mental nos pais

Segundo FARRINGTON (1995), a maneira inadequada dos pais criarem os

filhos (falta de supervisão, disciplina aplicada com brutalidade ou de

forma irregular), discórdia conjugal, família anti-social e baixa renda

familiar constituem importantes fatores de risco para delinqüência. No

entanto, LOEBER & STOUTHAMER-LOEBER (1987) notaram uma ordem de

importância entre os diversos fatores, concluindo que a falta de

supervisão por parte dos pais foi um fator de risco de grande efeito

sobre o desenvolvimento da delinqüência, enquanto a discórdia conjugal

e a criminalidade-agressividade dos pais tiveram um efeito moderado e o

nível sócio-económico familiar baixo teve um efeito ainda menor. Os

autores salientam que as associações encontradas entre fatores

familiares e delinqüência nem sempre representam uma relação de causa e

efeito, pois da mesma forma que o modo inadequado de criar os filhos

favorece o CAS, crianças de temperamento difícil trazem dificuldade aos

pais para criá-las (LOEBER & STOUTHAMER-LOEBER, 1987).

A falta de supervisão por parte dos pais mencionada por LOEBER &
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(1987) e (1995) como um importante fator de

risco para o desenvolvimento da delinqüência, poderia estar associada A

saúde mental dos pais, pois pais com depressão, mania ou episódio

psicótico apresentam-semaisdesorganizados e desestruturados, com menor

condição de cuidar

criar as crianças

EMERY (1988) entre

adequadamente de seus filhos. A maneira inadequada de

poderia explicar a associação encontrada por SHAW &

depressão materna e comportamentos agressivos e anti-

sociais nos filhos. No entanto, 6 preciso considerar a contribuição da

criança para a qualidade do relacionamento entre pais e filhos, pois

como bem lembra EARLS (1994), crianças difíceis de lidar, desobedientes

e explosivas, favorecem a desorganização do ambiente familiar.

Por outro lado, CANINO et al. (1990) notaram que a presença de

transtornos psiquiátricos nos pais favoreceu a ocorrência de discórdia

conjugal e maior número de eventos de vida estressantes (ex. problemas

econômicos, desemprego). Em nosso estudo, observamos maior freqüência de

discórdia conjugal em pais com depressão, mania ou episódio psicótico em

ambos sexos. Na população masculina, os indivíduos com pais com

problemas de saúde mental tiveram probabilidade 7,2 vezes maior de

apresentar discórdia conjugal que os indivíduos sem este antecedente

(62,1% versus 18,5%). Na população feminina, esta probabilidade foi

menor (OR=4,6; 61,9% versus 26,1%). Portanto, problemas de saúde mental

nos pais seria um marcador para a presença de múltiplos fatores de risco

para CAS. Esta hipótese é compatível com os resultados de nosso estudo,

na medida em que os problemas de saúde mental nos pais estiveram

associados não somente & discórdia conjugal, mas também ao abuso físico

e pais anti-sociais em ambos sexos (Tabela 33). Além disso, pais com
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depressão, mania ou episódio psicótico foi o único evento relativo a

infância a fazer parte do melhor modelo preditivo para CAS a partir dos

15 anos na população masculina. Outra razão para justificar a relevância

dos problemas de saúde mental nos pais como fator de risco para CAS

baseia-se na persistência de muitos transtornos psiquiátricos, que

afetando os pais, representaria um estresse crônico na vida da criança.

De fato, LOEBER & STOUTHAMER-LOEBER (1987) afirmaram que quanto maior a

duração dos fatores familiares de risco, maior o efeito sobre o

desenvolvimento da delinqüência.

Quanto a grande importância da saúde mental dos pais apenas no

modelo preditivo da população masculina, há evidências na literatura

sugerindo que os meninos são mais vulneráveis à doença mental nos pais

que as meninas (RUTTER, 1970b; CADORET & CAIN, 1980; OFFORD, BOYLE &

RACINE, 1989a). Em estudo caso-controle, CADORET & CAIN (1980) avaliaram

246 individuos adotados ao nascer: 84 adultos (18 anos ou mais) e 162

crianças e jovens (10-17 anos). Os autores avaliaram o efeito de fatores

genéticos (transtornos psiquiátricos na família biológica) e ambientais

sobre o CAS na adolescência e verificaram que indivíduos do sexo

masculino eram mais vulneráveis a condições ambientais adversas (família

adotiva com transtornos psiquiátricos, separação dos pais) que

indivíduos do sexo feminino. A análise de regressão múltipla identificou

os transtornos psiquiátricos ou separação dos pais adotivos como fator

de risco para CAS na adolescência apenas no sexo masculino (CADORET &

CAIN, 1980). Mais evidencias são trazidas por OFFORD, BOYLE & RACINE

(1989a) com base em extenso levantamento populacional sobre saúde

mental. Os autores verificaram que no grupo de crianças e jovens (4-16
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anos) com pais com problemas mentais, os meninos tiveram probabilidade

6,1 vezes maior de apresentar transtorno da conduta que as meninas,

enquanto no grupo com pais sem problemas mentais, esta diferença entre

os sexos desapareceu (OR=1,0) (OFFORD, BOYLE & RACINE, 1989a).

7.2 Pais com CAS ou abuso de Alco61 ou drogas

Segundo FARRINGTON (1995), adultos com CAS tendem a ter filhos

anti-sociais. Sabendo-se que a personalidade anti-social é um transtorno

duradouro, pode-se supor que os filhos de pais anti-sociais crescerão

tendo pais com CAS como modelo para a formação da própria identidade. De

fato, LOEBER & STOUTHAMER-LOEBER (1987) salientaram que o efeito dos

fatores familiares sobre a delinqüência variou em função de sua duração

(fatores presentes por longo período foram mais relevantes que os

temporariamente presentes). Poderíamos também supor que pais com CAS ou

abuso de Alcoól-drogas estariam mais sujeitos a criar os filhos de

maneira inadequada (falta de supervisão, disciplina aplicada com

brutalidade) e em meio a discórdia conjugal, dois importantes fatores de

risco para delinqüência, segundo FARRINGTON (1995). Em nosso estudo,

observamos maior freqüência de discórdia conjugal em pais com CAS ou

abuso de álcoól-drogas em ambos sexos. Na população masculina, os

indivíduos com pais com CAS ou abuso de Alcoól-drogas tiveram

probabilidade 8,2 vezes maior de apresentar discórdia conjugal que os

indivíduos sem este antecedente (64,9% versus 18,3%). Na população

feminina, esta probabilidade foi semelhante (OR=7,0; 68,4% versus

23,4%).

Nossos resultados revelaram que o antecedente pais com CAS ou abuso
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de álcoól-drogas esteve associado não somente a discórdia conjugal, mas

também a problemas de saúde mental nos pais em ambos sexos (Tabela 33).

Estes dados são concordantes com a observação de RUTTER & QUINTON

(1984), de que a persistência da discórdia conjugal e dos transtornos

mentais nos pais é mais marcante na presença de transtorno da

personalidade nos pais. Ressaltamos que na população feminina, o

antecedente pais com CAS ou abuso de álcoól-drogas esteve associado a

mais dois fatores: abuso físico e abuso sexual (Tabela 33). Estas

múltiplas associações seriam responsáveis pelo grande efeito do fator de

risco pais com CAS ou abuso de álcoól-drogas sobre a persistência do CAS

a partir dos 15 anos na população feminina. Devido & sua importância,

este fator de risco foi selecionado em análise de regressão logística

para fazer parte do melhor modelo preditivo para CAS na população

feminina. De fato, LOEBER & STOUTHAMER-LOEBER (1987) ressaltaram que o

efeito dos fatores familiares sobre a delinqüência variou em função de

sua multiplicidade (efeito cumulativo de fatores de risco

concomitantes). Esta multiplicidade de fatores teria por consequência a

exposição da criança a níveis graves de estresse, que segundo ROBINS

(1978) estariam envolvidos nos mecanismos responsáveis pelo

desenvolvimento do CAS na infância e adolescência.

HAMDAN-ALLEN, STEWART & BEEGHLY (1989) notaram que quanto mais

grave o transtorno da conduta, maior a freqüência de pais com CAS e mães

com abuso de Alcoól ou drogas. Os autores investigaram os antecedentes

psiquiátricos familiares de 191 meninos (11 anos em média), pacientes

graves (internados e ambulatoriais) do Centro de Tratamento da Divisão

de Psiquiatria Infantil da Universidade de Iowa. Os resultados do estudo
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revelaram freqüência decrescente de mães com abuso de álcoól em três

grupos de meninos: 21% no grupo com transtorno da conduta agressivo

grave, 9% no grupo com transtorno da conduta agressivo situacional

(restrito a apenas um ambiente: escolar ou familiar) e 6% no grupo

controle (com outros transtornos psiquiátricos). A freqüência de mães

com abuso de drogas também foi decrescente no grupo de meninos com

transtorno da conduta agressivo grave (13%), transtorno da conduta

agressivo situacional (5%) e grupo controle (0%). Finalmente, a

freqüência de pais anti-sociais foi de 26% no grupo de meninos com

transtorno da conduta agressivo grave, 13% no grupo com transtorno da

conduta agressivo situacional e 8% no grupo controle.

Sabendo-se que quanto mais grave o transtorno da conduta, maior a

variedade dos tipos de CAS apresentados pela criança, os achados de

HAMDAN-ALLEN, STEWART & BEEGHLY (1989) são compatíveis com nossos

resultados. Em nosso estudo, quanto maior a variedade de CAS antes dos

15 anos, maior a freqüência de pais (um ou ambos) com CAS ou abuso de

álcoól ou drogas em ambos sexos. Na população masculina, esta freqüência

foi de 10,6% no grupo de indivíduos com ausência de CAS antes dos 15

anos, 12,6% no grupo com CAS somente violento, 12,9% no grupo com CAS

somente não violento e 22,8% no grupo com CAS misto (CAS violentos e não

violentos concomitantes) (Tabelas 26, 28, 30). Na população feminina,

esta freqüência foi de 16,8% no grupo de indivíduos com ausência de CAS

antes dos 15 anos, 28,4% no grupo com CAS somente violento, 27,1% no

grupo com CAS somente não violento e 57,1% no grupo com CAS misto

(Tabelas 27, 29, 31). 0 teste de Mantel-Haenszel revelou uma associação

linear entre esta seqüência de porcentagens em ambos sexos.
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7.3 Abuso na infância

As crianças experimentam situações de estresse de diferentes

formas, dependendo do nível de seu desenvolvimento biológico e

psicológico. Portanto, a experiência de abuso na infância tem

significados diferentes para cada individuo, dependendo do momento de

vida em que estes eventos ocorreram (RUTTER, 1989).

Segundo BARNETT, MANLY & CICCHETTI (1993), uma série de fatores

devem ser investigados na situação de abuso na infância para melhor

avaliar o impacto do evento sobre a criança. Os principais fatores são:

tipo de abuso, gravidade do incidente, freqüência e cronicidade do

abuso, nível de desenvolvimento da criança, quem cometeu o abuso, número

de vezes em que a criança foi afastada de casa por ordem judicial e tipo

de local para onde foi transferida. Em nosso estudo, discriminamos o

tipo de abuso (físico ou sexual), mas optamos por não subdividir os

casos segundo a gravidade ou freqüência do abuso para não criarmos

variáveis com número muito reduzido de individuos.

A literatura sugere que crianças que sofreram abuso precocemente

manifestam maior freqüência de comportamento agressivo que crianças sem

antecedentes de abuso na infância. Alguns autores verificaram que o

abuso físico em idade pré-escolar e escolar favoreceu a agressividade

física e verbal no relacionamento com outras crianças (MUELLER &

SILVERMAN, 1989; HASKETT & KISTNER, 1991; SHIELDS, RYAN & CICCHETTI,

1994; ROGOSCH & CICCHETTI, 1994). Maior agressividade também foi

observada em crianças que sofreram abuso sexual (ERICKSON, EGELAND &

PIANTA, 1989). De fato, nossos resultados confirmam uma associação entre

abuso na infância e CAS antes dos 15 anos. Porém, notamos variações
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nessa associação segundo o sexo dos indivíduos, tipo de abuso e tipo de

CAS antes dos 15 anos. Na população masculina, observamos maior média do

número total de CAS antes dos 15 anos na presença de abuso físico que em

sua ausência, não havendo diferença entre as médias obtidas na presença

e ausência de abuso sexual (Tabela 20). Na população feminina, foram

constatadas diferenças nas médias do número total de CAS obtidas na

presença e ausência dos dois tipos de abuso na infância (Tabela 21).

Considerando-se as três categorias mutuamente excludentes de CAS antes

dos 15 anos, notou-se uma associação entre abuso físico e os três tipos

de CAS no sexo feminino, enquanto no sexo masculino, o abuso físico só

esteve associado ao CAS do tipo misto (Tabela 32). Salientamos que não

foi observada associação direta do abuso sexual com nenhum tipo de CAS

antes dos 15 anos em nenhum dos sexos (Tabela 32). Porém, no sexo

feminino, constatou-se uma associação indireta entre abuso sexual e CAS

antes dos 15 anos. Entre as mulheres, o abuso sexual esteve relacionado

a abuso físico e pais anti-sociais (Tabela 33). 0 abuso físico esteve

diretamente ligado aos três tipos de CAS antes dos 15 anos, enquanto os

pais anti-sociais estiveram associados apenas ao CAS misto (Tabela 32).

A literatura tem demostrado que crianças maltratadas tam maior

probabilidade de apresentar CAS, tanto durante a infância e

adolescência, como no decorrer da vida adulta. Em crianças e jovens com

antecedentes de abuso físico, alguns autores observaram maior freqüência

de transtorno da conduta e delinqüência (LEWIS, MALLOUH & WEBB, 1989;

LEWIS, 1992). Em adultos com história de abuso físico na infância,

notou-se altas taxas de violência (MALINOSKY-RUMMELL & HANSEN, 1993).

Porém, variados problemas metodológicos afetam as pesquisas que procuram
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relacionar abuso na infância e delinqüência, como falta de grupo

controle, inclusão de casos de abuso e negligencia na mesma amostra e

não discriminação entre abuso físico e sexual.

Em nosso estudo, 16,4% dos homens com abuso físico e 9,9% dos

homens com abuso sexual apresentaram 3+ CAS a partir dos 15 anos (Tabela

16), enquanto 10,2% das mulheres com abuso físico e 13,2% das mulheres

com abuso sexual apresentaram 3+ CAS a partir dos 15 anos (Tabela 17).

Esta prevalência é compatível com a literatura, pois estudos

prospectivos que acompanharam indivíduos que sofreram abuso ou

negligência na infância referem delinqüência em 10% a 17% dos casos

(ALFARO, 1981; MCCORD, 1983). No entanto, os autores ressaltaram que a

maioria das crianças que sofreram abuso ou negligencia não se tornaram

delinqüentes. De fato, em nosso estudo, 83,6% dos homens com abuso

físico e 90,1% dos homens com abuso sexual não apresentaram CAS a partir

dos 15 anos (Tabela 16), enquanto 89,8% das mulheres com abuso físico e

86,8% das mulheres com abuso sexual não apresentaram CAS a partir dos 15

anos (Tabela 17).

Crianças maltratadas tam maior probabilidade de apresentar uma

série de transtornos psiquiátricos na idade adulta, incluindo

personalidade anti-social, abuso de drogas, suicídio, somatização,

ansiedade, depressão e dissociação (BEMPORAD & ROMANO, 1992; MALINOSKY-

RUMMELL & HANSEN, 1993; LUNTZ & WIDOM, 1994). Porém, a generalização

destes resultados deve ser vista com cautela, pois além das diferenças

na composição da amostra, os autores nem sempre levaram em conta o

efeito de fatoras de risco concomitantes.

0 trabalho de WIDOM (1989b) esclarece que o efeito do abuso na
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infância sobre o CAS na adolescência e vida adulta pode desaparecer na

presença de outros fatores de risco, como CAS anterior. Em estudo

prospectivo não randomizado, WIDOM (1989b) reuniu todos os casos de

abuso (fisico ou sexual) ou negligencia ocorridos antes dos 12 anos com

processo na justiça entre 1967 e 1971 (N=908) em determinada área

metropolitana americana. Os casos foram pareados por sexo, idade e grupo

étnico com individuos sem antecedentes de abuso ou negligência. Aqueles

que sofreram abuso precoce foram pareados com individuos nascidos na

mesma maternidade, enquanto aqueles em idade escolar por ocasião do

abuso foram pareados com colegas da mesma classe. Quando a amostra

estava com idade entre 16 e 32 anos, a autora verificou os registros

oficiais de criminalidade e detenção para casos e controles. Os

resultados do estudo indicaram que a presença de abuso ou negligência

aumentou a probabilidade dos individuos cometerem crimes. No entanto,

uma vez iniciada a atividade criminosa, o abuso ou negligência não

favoreceram a continuidade desta atividade ao longo da vida, pois

menores infratores com antecedentes de abuso ou negligencia tiveram a

mesma probabilidade de cometer

infratores sem antecedentes de

Nossos resultados confirmam

fisico na população feminina, na

na infância sobre o CAS a partir

outros fatores de risco, como

crimes na idade adulta que menores

abuso ou negligência (WIDOM, 1989b).

o achado de WIDOM (1989b) para o abuso

medida em que o efeito do abuso fisico

dos 15 anos desapareceu na presença de

CAS antes dos 15 anos. Na população

feminina, observou-se que a presença do abuso, tanto fisico como sexual,

aumentou a probabilidade dos individuos apresentarem 3+ CAS a partir dos

15 anos (Tabela 17). As mulheres com abuso fisico tiveram probabilidade
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10,0 vezes maior de apresentar CAS a partir dos 15 anos que as

mulheres sem abuso físico (10,2% versus 1,1%), enquanto as mulheres com

abuso sexual tiveram probabilidade 11,8 vezes maior de apresentar 3+ CAS

a partir dos 15 anos que as mulheres sem abuso sexual (13,2% versus

1,3%) (Tabela 17). No entanto, uma vez presente o CAS antes dos 15 anos,

as mulheres com abuso físico passaram a ter a mesma probabilidade de

apresentar 3+ CAS a partir dos 15 anos que as mulheres sem abuso físico,

pois o abuso físico perdeu a significância estatística nos três modelos

de regressão examinados (Tabelas 34, 35 e 36). 0 melhor modelo preditivo

para CAS a partir dos 15 anos demonstra que a presença de outros fatores

de risco relevantes, como CAS antes dos 15 anos e pais anti-sociais, não

diminuiu o efeito do abuso sexual sobre o CAS na adolescência e inicio

da vida adulta na população feminina (Tabela 37). Mesmo na presença

destes fatores, as mulheres com abuso sexual tiveram probabilidade 10,0

a 10,7 vezes maior de apresentar 3+ CAS a partir dos 15 anos que as

mulheres sem abuso sexual, dependendo do modelo de regressão utilizado

(Tabela 37). Finalmente, na população

como o sexual não foram identificados

nem na ausência, nem na presença de

(Tabelas 16 e 37 respectivamente).

masculina, tanto o abuso físico

como fatores de risco para CAS,

fatores de risco concomitantes

8 Influência dos eventos relativos I infância sobre a persistência do

CAS segundo níveis de gravidade do CAS na infância

ROBINS (1978) notou que a influência dos fatores familiares sobre

a persistência do CAS variava em função da gravidade do CAS na infância.
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A autora dividiu a amostra em dois grupos de acordo com a gravidade do

CAS na infância e aplicou análise de regressão múltipla, utilizando CAS

grave na idade adulta como variável dependente e todos os fatores

familiares como variáveis independentes. A análise de regressão passo a

passo identificou pai anti-social como fator preditivo para CAS na idade

adulta na vigência de CAS leve-moderado na infância, o mesmo não

ocorrendo na presença de CAS grave na infância. Em nosso estudo,

aplicamos a análise de regressão logística em dois grupos de indivíduos

do sexo masculino: com CAS apenas moderado (3-4 CAS) e com CAS moderado-

grave (3+ CAS) antes dos 15 anos. Consideramos os seis fatores relativos

A infância como fatores de risco (variáveis independentes) e 3+ CAS a

partir dos 15 anos como desfecho clinico (variável dependente). A

análise de regressão logística passo a passo identificou o antecedente

pais com CAS ou abuso de álcoól e drogas (0.R.=5,7; I.C.95%=1,2-3,3)

como o único fator preditivo significante no grupo de indivíduos com CAS

moderado e o antecedente pais com depressão, mania ou episódio psicótico

(0.R.=3,6; I.C.95%=1,1-11,5) como o único fator preditivo significante

no grupo de indivíduos com CAS moderado-grave, confirmando este achado

de ROBINS (1978) na população masculina. Na população feminina, não foi

possível utilizar a mesma estratégia de análise de regressão devido ao

pequeno número de indivíduos com CAS moderado (3-4 CAS) (6,1%) e CAS

grave (5+ CAS) (1,2%).

9 Limitações do estudo

Para encerrar o capitulo de discussão, apontaremos cinco elementos
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que trazem limitações a esta pesquisa.

Sendo um estudo de corte transversal, não foi possível estabelecer

sequência temporal entre CAS antes dos 15 anos e eventos relativos A

infância (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 álcoól ou drogas). lido

se sabe quais desses eventos antecedem e quais sucedem o CAS. Portanto,

ficam limitadas as informações geradoras de hipóteses para explicar os

mecanismos envolvidos na origem e permanência do CAS.

Variáveis confundidoras importantes não foram incluídas no presente

estudo. 0 banco de dados não informa o nível sócio-econômico da amostra

no período da infância, nem registra a presença de outros transtornos

psiquiátricos antes dos 15 anos, como ansiedade, depressão e déficit de

atenção com hiperatividade, que podem estar associados ao CAS.

Dados sobre fatores preditivos evariáveis confundidoras referem-se

infância dos indivíduos e foram coletados com base na memória e

portanto, sujeitos A distorções.

Como a amostra incluiu apenas residentes da província de Ontário

com moradia própria, indivíduos com CAS atual sem moradia fixa, fugidos

de casa, presos, foragidos ou vivendo fora da província foram excluídos

da amostra. Também foram excluídos os indivíduos com morte prematura

devido a CAS. Portanto, a prevalência de CAS a partir dos 15 anos pode

estar subestimada, assim como a prevalência de fatores de risco e

fatores confundidores associados a CAS a partir dos 15 anos.

A prevalência de CAS a partir dos 15 anos também pode estar

subestimada devido a perda amostral seletiva. Indivíduos com CAS atual,
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residentes em moradias sorteadas para fazer parte da amostra, podem ter

se negado a participar do estudo ou a responder determinados itens do

questionário para não ser identificados. Esta hipótese 6 especialmente

válida nos casos de CAS mais grave.

Apesar das limitações apontadas, esperamos ter contribuído no

desvendamento de possíveis fatores de risco envolvidos na persistência

do CAS através da adolescência e inicio da vida adulta em indivíduos do

sexo masculino e feminino.
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CONCLUSÕES

A freqüência do CAS na infância varia com o sexo, sendo mais

elevada no sexo masculino que no feminino na proporção de 3:1 a 5:1,

dependendo do tipo de CAS antes dos 15 anos. Em comparação is mulheres,

os homens alcançam média mais elevada na contagem dos CAS não violentos,

violentos e ambos somados. No entanto, quando utilizadas categorias

mutuamente excludentes para CAS antes dos 15 anos, homens e mulheres tam

igual probabilidade de pertencer A categoria de CAS somente não

violento, enquanto os homens têm maior probabilidade de pertencer As

demais categorias (CAS misto e CAS somente violento).

A freqüência do CAS na infância varia também com a idade, porém

apenas no sexo masculino, com individuos de 21-24 anos alcançando maior

média do número total de CAS antes dos 15 anos que individuos com 16-20

anos. No entanto, mais jovens e mais velhos alcançam médias semelhantes

na contagem do número de CAS não violentos e violentos, separadamente.

0 CAS na infância tende a persistir através da adolescência e

inicio da vida adulta em ambos sexos, com taxas de persistência mais

elevadas no sexo masculino que no feminino na proporção de 3:1.

Entretanto, as taxas de remissão são mais elevadas no sexo feminino que

no masculino, também na proporção de 3:1. Entre homens e mulheres, as

taxas de persistência e remissão não variam com a idade,

independentemente da categoria de CAS antes dos 15 anos. A maioria dos

individuos com CAS a partir dos 15 anos já apresentavam CAS antes dos 15

anos, sendo o CAS de inicio tardio igualmente raro em ambos sexos.
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As características do CAS na infância que favorecem a persistência

do CAS ao longo da adolescência e inicio da vida adulta incluem a

freqüência elevada de CAS e a presença de tipos variados de CAS. Quanto

maior o número de CAS antes dos 15 anos (de qualquer tipo), maior a

porcentagem de 3+ CAS a partir dos 15 anos em ambos sexos. Quanto mais

variados os tipos de CAS antes dos 15 anos, maior a probabilidade de

apresentar CAS a partir dos 15 anos. Indivíduos com CAS violentos e não

violentos concomitantes tam maior probabilidade de apresentar CAS a

partir dos 15 anos que individuos com CAS somente não violento, na

proporção de 2:1 no sexo masculino e 8:1 no sexo feminino. Indivíduos

com CAS misto alcançam média mais elevada de CAS a partir dos 15 anos

que individuos com tipos isolados de CAS antes dos 15 anos (somente não

violento e somente violento).

0 CAS antes dos 15 anos (2+ CAS violentos ou 1+ CAS violentos) é um

importante fator de risco para CAS na adolescência e inicio da vida

adulta em ambos sexos, porém de maior magnitude no sexo masculino. Em

ambos sexos, o efeito do CAS antes dos 15 anos (2+ CAS violentos ou 1+

CAS violentos) sobre o CAS a partir dos 15 anos permanece 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 álcoól ou drogas). Quando considerados dois tipos de CAS antes dos 15

anos, nota-se uma ordem decrescente de importância entre o CAS não

violento (2+ CAS) e o CAS violento (1+ CAS) em ambos sexos. Na presença

das seis variáveis confundidoras, ambos tipos de CAS antes dos 15 anos

exercem efeito sobre o CAS a partir dos 15 anos no sexo masculino,
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enquanto apenas o CAS não violento tem efeito sobre o CAS a partir dos

15 anos no sexo feminino. Quando consideradas as três categorias

mutuamente excludentes de CAS antes dos 15 anos, estabelece-se uma ordem

decrescente de importância entre o CAS misto, CAS somente não violento

e CAS somente violento no sexo masculino. Esta ordem é mantida, mas não

confirmada estatisticamente no sexo feminino. Mesmo na presença das seis

variáveis confundidoras, o CAS misto antes dos 15 anos coloca os

individuos do sexo masculino sob maior risco de apresentar 3+ CAS a

partir dos 15 anos que os tipos isolados de CAS (somente não violento e

somente violento).

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 & infância: saúde mental dos pais (pelo menos um dos pais com

depressão, mania ou episódio psicótico). 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 excess-do do violento e dois eventos relativos

infância: abuso sexual e pais anti-sociais (pelo menos um dos pais com

CAS ou abuso de álcoól ou drogas).

No grupo de indivíduos do sexo masculino com CAS antes dos 15 anos,

a saúde mental dos pais (pelo menos um dos pais com depressão, mania ou

episódio psicótico) foi o único evento relativo à infância capaz de

aumentar a probabilidade de persistência do CAS na adolescência e inicio

da vida adulta. No grupo de indivíduos do sexo feminino com CAS antes

dos 15 anos, o abuso sexual foi o único evento relativo A infância capaz

de aumentar a probabilidade de persistência do CAS na adolescência e

inicio da vida adulta. No sexo masculino, o evento que favorece a
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persistência do CAS é o mesmo que favorece o inicio tardio do CAS,

enquanto no sexo feminino, nenhum evento relativo à infância revelou

capacidade para aumentar a probabilidade de inicio tardio do CAS.

Finalmente, no sexo masculino, a influência dos eventos relativos &

infância sobre a persistência do CAS modifica-se segundo níveis de

gravidade do CAS antes dos 15 anos. 0 grupo de individuos com CAS

moderado (3-4 CAS) sofre a influencia de pais com CAS ou abuso de

Alcoól-drogas, enquanto o grupo de indivíduos com CAS moderado-grave (3+

CAS) sofre a influência de pais com depressão, mania ou episódio

psicótico.

Portanto, recomenda-se que os programas desenvolvidos para a

prevenção do CAS entre adolescentes e adultos jovens atuem precocemente

durante a infância, promovendo a saúde mental dos pais e prevenindo o

abuso das crianças. Atenção especial deve ser destinada As depressões,

manias e episódios psicóticos nos pais de meninos, & personalidade anti-

social e abuso de Alcoól-drogas nos pais de meninas e ao abuso sexual no

sexo feminino. Como a violência, o abuso na infância e os transtornos

psiquiátricos são bastante freqüentes em comunidades de baixa renda,

razoável supor que os fatores de risco para CAS na adolescência e inicio

da vida adulta identificados na população geral canadense também sejam

importantes para as populações dos países em desenvolvimento.
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