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O presente estudo teve como objetivo verificar a associação entre problemas 
emocionais e comportamentais e o uso de serviços de saúde em crianças de escolas 
públicas. A amostra foi composta por 176 crianças, de ambos os sexos, do primeiro ao 
quinto ano do Ensino Fundamental I, matriculadas em escolas publicas do município 
de Barueri. Do total, 78 eram meninos e 98 eram meninas, com média de idade 8,18. 
Os instrumentos utilizados foram: a) Inventário de Comportamentos para Crianças e 
Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18); b) Questionário para caracterização 
sociodemográfica e uso de serviços de saúde mental e educacional. No inventário, o 
informante respondeu aos itens de avaliação comportamental da criança avaliada, 
referentes aos últimos seis meses.  O questionário foi respondido por um dos 
pais/responsáveis com o objetivo de fornecer a descrição da amostra e verificar o uso 
de serviços de saúde mental (idade, sexo, escolaridade, utilização de atendimentos 
especializados em neurologia, psiquiatria, psicologia e pedagogia). Os dados 
coletados foram organizados em um banco com o auxílio do programa SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences), versão 19.0. Foram realizados o 
tratamento quantitativo dos dados e análises para verificar a relação do uso de 
serviços de saúde, em função do levantamento de problemas emocionais e 
comportamentais das crianças. Do total da amostra, 136 (77,3%) escolares não 
apresentaram indicadores de dificuldades emocionais e comportamentais e 40 (22,7%) 
apresentaram esses indicadores. Em relação ao uso de serviços, 31 (10,8%) crianças 
participantes fizeram uso de algum tipo de serviço, das quais 22 não apresentaram 
dificuldades emocionais ou comportamentais e somente nove das que apresentaram 
as dificuldades utilizaram no último ano os serviços de saúde mental, a saber: 
neurologia, psiquiatria, psicologia e pedagogia. A partir dos dados dos informantes, 
verificou-se um baixo uso de serviços de saúde mental na amostra de crianças 
(somente 9 dos 40 escolares), mesmo considerando que quase um quarto da amostra 
total apresentou algum tipo de dificuldade emocional ou comportamental. Diante desse 
resultado, levanta-se a hipótese de que provavelmente esses problemas emocionais e 
comportamentais, relatados pelos pais/responsáveis, não estavam sendo manejados e 
tratados adequadamente. A partir dos dados obtidos, estratégias psicoeducativas de 
orientação a pais e educadores foram desenvolvidas nos próprios lócus escolares para 
orientar sobre o uso de intervenções e acompanhamentos necessários. 
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