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HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL

1. NOME DO PACIENTE .:.............................................................................
...........................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M    F
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº

........................... APTO: ..................
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE

.............................................................
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............)

......................................................................

2.RESPONSÁVEL LEGAL
.......................................................................................................................
.......

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)
..................................................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M   F    
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO:

.............................
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE:

......................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD

(............)..................................................................................
_______________________________________________________________________________
_________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA :

Repercussões da Esquizofrenia Materna

na saúde Mental de crianças e
adolescentes..............................................................................................................
.

2-PESQUISADOR: Prof. Dr. Francisco Lotufo Neto

CARGO/FUNÇÃO: . Professor Associado do Departamento de Psiquiatria do HC-
FMUSP.

.INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL N..36108.............................

UNIDADE DO HCFMUSP:.Instituto de Psiquiatria
......................................................................................



3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

SEM RISCO RISCO MÍNIMO X
RISCO MÉDIO

RISCO BAIXO RISCO MAIOR

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do
estudo)

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : ....22 meses . ..........

  III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO
PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A
PESQUISA, CONSIGNANDO:

1.Justificativa e os objetivos da pesquisa ; 2. procedimentos que serão
utilizados e  propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que
são experimentais; 3. desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que
poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que possam ser
vantajosos para o indivíduo.

O instituto de Psiquiatria do HCFMUSP está realizando uma pesquisa
com os filhos de mulheres que possuem uma doença mental, denominada
esquizofrenia .A pesquisa pretende avaliar se essas crianças tem  algum
problema mental ou emocional,  como se relacionam com as outras
pessoas, e como são suas condições de vida (como são as condições do
lugar onde moram, e a renda dos seus pais). Essa pesquisa pretende
comparar as crianças e adolescentes que tenham mãe com essa doença
mental, a esquizofrenia, com crianças e adolescentes que não tenham mãe
com doença mental ou problema emocional.A pesquisa será baseada em
perguntas realizadas para as mães que tenham esquizofrenia e para seus
filhos de 5 a 18 anos, feitas durante entrevistas pelos pesquisadores sobre
seus problemas emocionais. Também serão entrevistadas Mães sem
problemas emocionais  e seus filhos de 5 a 18 anos, que irão responder as
mesmas perguntas que  as mulheres com esquizofrenia e seus filhos , para
podermos realizar uma comparação entre os dois grupos ao final do
estudo. Com a sua colaboração poderemos esclarecer de que forma vivem
os filhos de mulheres com essa doença mental  e se eles tem alguma
necessidade .Se aparecerem dúvidas sobre essa pesquisa e quanto a forma
da sua participação na pesquisa, a qualquer momento, os pesquisadores
estarão a disposição para esclarecê-las. Você pode a qualquer momento
retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo, sem nenhum
prejuízo para seu atendimento e tratamento nesse serviço de saúde. Todas
as informações obtidas durante a entrevista serão analisadas em conjunto
com informações fornecidas por outros participantes e, em momento
algum, você e seu filho serão identificados individualmente (ou seja, em
momento algum o nome de vocês irá aparecer).Se durante a pesquisa
houver alguma necessidade de tratamento para algum participante, os



pesquisadores irão encaminhar os participantes para tratamento adequado.
Se houver algum problema em relação a  saúde de qualquer participante
decorrente da pesaquisa há possibilidade de indenização. Além disso, se
houver qualquer nova descoberta relacionada aos problemas emocionais
em questão, os participantes serão informados.

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 1. acesso, a qualquer
tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.2.
liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da
assistência.3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.4.
disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde,
decorrentes da pesquisa.5. viabilidade de indenização por eventuais danos
à saúde decorrentes da pesquisa. (Está no campo IV) V.
INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA,
PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS
E REAÇÕES ADVERSASPesquisadores Responsáveis:      Prof. Dr.
Francisco Lotufo Neto  R. Dr. Ouvídio Pires de Campos S/N- Instituto
de Psiquiatria do HC-FMUSP   Tel:30696988Elisa Kijner Gutt      R.
Dr. Ouvídio Pires de Campos S/N- Instito de Psiquiatria HC-FMUSP.Tel:
30696963.Prof. Dr. Fernando Ramos Asbahr    R. Dr Ouvídio Pires de
Campos S/N- Instituto de Psiquiatria HC-FMUSP  Tel: 3069697

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar  e autorizo a
participação do meu filho no presente Protocolo de Pesquisa

São Paulo,                    de                            de 2003       .

Assinatura do sujeito da pesquisa ou
responsável legal

Assinatura do pesquisador



ANEXO III



FICHA DE TRIAGEM

1. Nome da Mãe:
2. RG do HC:
3. Local de tratamento atual:
4. Grau de Parentesco do entrevistado:
5. Cor:
6. Idade:
7. Estado Civil:                  (  ) casada     (  )separada   (  )viuva
                                            (  )solteira     (  ) união estável   (  ) outros
8. Local de Nascimento:
9. Profissão:
10. Ocupação:  (  ) Trabalha em casa     (  ) aposentada     (  )licença médica
                         (  ) Trabalha registrada    (  ) trabalho informal
11. Endereço:

12. Telefone:

13. Número de filhos total:

14. Número de filhos, nome, idade e sexo:
Filho 1
Filho 2
Filho  3

15. Endereço e telefone de cada filho:

16. Quem cuida da criança? \ Ou: Quem cuidou dos filhos?(se adultos).

17. Se os filhos não moram com a Mãe ou se não foram criados pela mãe, qual o
motivo da separação?

18. Endereço e telefone de outro cuidador da criança:

19. HÁ quanto tempo faz tratamento psiquiátrico?
20. Diagnóstico(prontuário e dados fornecidos pela mãe):

21. Escolaridade





                                                         ANEXOIV



Data:
Familia: ___   ____    ____        Mãe:                                               Criança:
Nome entrevistado:
(parentesco com criança)                                                       Nome entrevistador:

Anexo III-Entrevista dados sócio- demográficos e história da mãe.

1-Nome da criança/adolescente:
2-Idade da criança/adolescente:

3-Série Escolar:

4-Ocupação:

Dados da Mãe:
5-Nome da Mãe:

6-Idade da Mãe:

7-Escolaridade da mãe:   Analfabeto (  )
                                        fundamental I completo(  )   fundamental Iincompleto (  )
                                       fundamental II completo(  )  fundamental II incompleto(  )
                                        Médio completo (  )         médio incompleto(   )
                                        Superior completo(  )        superior incompleto (  )

8-Ocupação  atual (se for aposentada ou estiver de licensa médica- caixa colocar
aqui):

9-Profissão:

10- Estado civil:  1-mora com o pai da criança e é casada no papel(  ) Há quanto
tempo?
                           2-mora com o pai da criança e não é casada no papel(  )  Há quanto
tempo?
                          3- mora com outro companheiro e é casada no papel (  )  Há quanto
tempo?
                     4-mora com outro companheiro ( não pai da criança), não é casada no
papel(  )
                        Há quanto tempo?
                     5-solteira (  )
                     6-viúva (  )
                     7-separada (  ) Há quanto tempo?
11- Religião:

 12- número de gestações:



13-número de filhos:

14-número de abortos:

15- Planejou as gestações?

        Sim(  )    não(  )

16- Fez uso de algum método anticoncepcional? Em que época?
       Sim ( )   não( )  Falar para as pacientes que métodos existem (lista abaixo)

Se sim: especificar qual método em que época e quem orientou:

Anticoncepcional oral(  ) época:                                       Quem orientou?
DIU ( )  época:                                                                     Quem orientou?
Anticoncepcional injetável(  ) época:                                 Quem orientou?
Preservativo masculino ( ) época:                                  Quem orientou?
Preservativo Feminino(  ) época:                                   Quem orientou?
Diafragma(  )  época:                                                      Quem orientou?
Tabelinha( )   época:                                                        Quem orientou?
Método cirúrgico- laqueadura (  )  época:                       Quem orientou?
Vasectomia                                (  )   época:                      Quem orientou?

17- Atualmente faz uso de algum método anticoncepcional?
        Sim (  )   não (   )

 Se sim especificar o método( usar lista acima):

 Se sim, quem a está orientando?

18- Ordem do nascimento dos filhos (colocar nome e data do nascimento):

Dados do pai:

19-Nome do pai:

20-Idade:

20-Escolaridade: Analfabeto (  )
                            fundamental I completo (  )       fundamental I incompleto (   )
                            fundamental II completo (  )      fundamental II incompleto (  )
                            médio completo  (  )               médio incompleto(   )
                            superior completo (  )             superior incompleto (   )

15-Ocupação:



16-Profissão:

17-Estado civil: 1-mora com a mãe da criança e é casado no papel(  ) Há quanto
tempo?
                         2-mora com a mãe da criança e não é casado no papel(  )  Há quanto
tempo?
                         3- mora com outra companheira e é casado no papel (  )  Há quanto
tempo?
                    4-mora com outra companheira ( não mãe da criança), não é casada no
papel(  )
                        Há quanto tempo?
                     5-solteiro (  )
                     6-viúvo(  )
                     7-separado (  ) Há quanto tempo?

Dados do entrevistado

18-Nome do entrevistado ( se não for o pai)

19-Idade do entrevistado:

20-Grau de parentesco com a criança:

21-Escolaridade: Analfabeto (  )
                            fundamental I completo (  )       fundamental I incompleto (   )
                            fundamental II completo (  )      fundamental II incompleto (  )
                            médio completo  (  )               médio incompleto(   )
                            superior completo (  )             superior incompleto (   )

22- Ocupação:

23- Profissão:

24-Com quem mora a criança? Listar todas as pessoas que moram na casa com a
criança e grau de parentesco com a criança.

25-Há quanto tempo?

26-Se não mora com a mãe:

A- Já morou Algum período com a mãe?



 B- Quanto durou esse período e em que época( data)?

 C- Morava outro adulto responsável na casa?      Quem era?

D- Descrever grau de contato com a mãe:

 (      )  Todos os dias?
 (      ) 1 vez por semana?
 (      ) Mais de 1 vez por semana?
 (      ) Todos os finais de semana?
 (      )  Outros:

Descrição mais detalhada do contato, se possível (Descrever em cada encontro
quanto tempo ficam juntos e se permanecem com outras pessoas, se a mãe conseguia
cuidar da criança nos primeiros anos de vida, se brincava com ela e há quanto tempo
tem esse grau de contato):

E- Idade da criança quando ocorreu a separação da mãe e criança:

27 - Se mora com a mãe : Existe algum outro adulto que auxilia no cuidado da
criança?

A- Grau de parentesco do adulto com a Criança/ adolescente:

B- Descrever o contato da criança com a mãe (mesmo morando na mesma
casa)- veja questão anterior:

28- Durante o período que a criança morou com a mãe, a mãe teve crises? Quantas
vezes? Colocar a idade que a criança tinha em cada crise.

29- A criança teve contato com a mãe em momentos de crise, mesmo não morando
na mesma casa? Colocar a idade da criança em cada crise.

30- Em algum momento durante o contato da mãe com a criança, a criança foi
colocada em situação de risco pela presença de sintomas da mãe? Descrever a
situação.

 31-Condições de moradia da criança:



          A- número de cômodos na casa ( sem contar banheiros):
 

        B -Quem divide o quarto com a criança?

          C- Há água encanada?    Sim (  )    Não(   )
 
          D- Há esgoto?                  Sim (  )    Não (    )

          E- número de banheiros :

         F- tipo de banheiros: somente fora da casa(  )

                                           dentro de casa compartilhado com outros domicilos(  )

                                          somente dentro de casa e privativo (  )

 G- A casa onde a criança mora é:

     própria(  )

    alugada(  )

    ocupação ou não paga nada(  )

    terreno da família( não paga nada) (  )

     outros(  )________________________________

 32- Renda Familiar :

 A- Na casa onde a criança mora, quem está trabalhando atualmente? Colocar o
nome, grau de parentesco com a criança e quantos salários mínimos ganha,
tempo no emprego, se é registrado..

 

Nome parentesco N salaries
mínimos

Tempo no
emprego

registrado

Renda familiar total por mês:
1 a 2 sal min(  )        3 a 5 sal min(  )       6 a 10 sal min(  )     mais de 10 sal min (  )



Telefones e endereços de contato, caso seja necessário novo contato (anotar pelo
menos duas referencias):

História da doença da mãe:

1- Quando iniciaram os sintomas da mãe?

2- A criança tinha quantos anos?

3- Quais os sintomas que chamavam a atenção? (descrever)

4- Após os primeiros sintomas se recuperou?

Totalmente (      )   parcialmente (      )   não recuperou (       )

5- Apresentou algum dos sintomas nos últimos 12 meses? (descrever)
Sim (  )   não (   )

6- Apresentou algum dos sintomas nos últimos 6 meses? (descrever)
Sim (   )       não(   )

7- Descrever quais medicações já tomou , por quanto tempo e se apresentou melhora.

8-Número de internações da mãe, data e duração dessas internações.
Data Motivo Duração (dias) Idade

criança
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9- Pai tem história de possuir transtorno mental? Qual? Descrever.

10-Antecedentes familiares da mãe e da criança (alguém na família com transtorno
psiquiátrico?( Descrever o quadro). Incluir , avós paternos e maternos, irmãos, tios,
primos, etc.)

11- Medicação que a mãe está usando.



História da gestação e parto da criança:

A- Mãe fez pré-natal?
B- Descrever intercorrências durante a gestação( inclusive uso de medicamentos,

crises e internações psiquiátricas, acidentes, violência física, outras doenças).
C- Criança teve alguma intercorrência durante o parto ( demorou para nascer,

parto prematuro, anóxia neonatal, icterícia, teve que permanecer internada
após alta da mãe).

D- Tipo de parto:
Normal(   )

      Cesárea(  )
      Fórceps (   )
E- A mãe amamentou a criança?

Sim (   )      não(  )
           Se sim, por quanto tempo?
            Se sim, tomava medicação nesse período?   Qual medicação e dose?

F-  A criança tem história de infecção viral após o nascimento, na primeira
infância (até 4 anos)?
Sim (  )       não(    )

Se sim: Assinalar as abaixo:
 Sarampo (  )  idade:
  Caxumba(  )  idade:
  Varicela  (  )  idade:
  Rubéola  (   )  idade:
  Meningite (   ) idade:
  Outras      (   )  idade:

ANOTAR SE  TEVE MENINGITE POR AGENTE NÃO VIRAL AQUI:

     Sim (   )      não (    )

ANOTAR SE TEVE MENINGITE, MAS NÃO CONHECE A
INFORMAÇÃO SOBRE O AGENTE ETIOLÒGICO AQUI:

Sim (  )         não(   )
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ANEXO VII



QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA
(ANEP)

Data: _____/______/______ Identificação:
______________________

TemNão
Tem 1 2 3 4 ou +

Televisão em cores 0 2 3 4 5
Rádio 0 1 2 3 4
Banheiro 0 2 3 4 4
Automóvel 0 2 4 5 5
Empregada mensalista 0 2 4 4 4
Aspirador de pó 0 1 1 1 1
Máquina de lavar 0 1 1 1 1
Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2
Geladeira 0 2 2 2 2
Freezer (independente ou parte da geladeira duplex) 0 1 1 1 1
TOTAL

Chefe da família: __________________________________________________

Grau de Instrução do chefe de família
Analfabeto / Primário incompleto 0
Primário completo / Ginasial incompleto 1
Ginasial completo / Colegial incompleto 2
Colegial completo / Superior incompleto 3
Superior Completo 5

Soma das posses com grau de instrução do chefe da família
Classe PONTOS Total Brasil

A1 30-34 1
A2 25-29 5
B1 21-24 9
B2 17-20 14
C 11-16 36
D 6-10 31
E 0-5 4

Entrevistador:
____________________________________________________
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Tabela 1a- Perfil comportamental no CBCL*YSR (variáveis combinadas) das crianças
e adolescentes pertencentes grupos FME e FMG.

FME FMG p
Escalas do perfil
comportamental

F (%) F (%)

Ansiedade e
depressão

Clínico 20 (40,8) 21 (42)

Não Clínico 29 (59,2) 29 (58,0) 0,91*
Total 491 (100) 50 (100)

Retraimento e
depressão

Clínico 17 (34,7) 22 (44,0)

Não Clínico 32 (65,3) 28 (56,0) 0,34*
Total 491 (100) 50 (100)

Queixas Somáticas Clínico 11 (22,4) 15 (30)

Não Clínico 38 (77,6) 35 (70,0) 0,39*
Total 491 (100) 50 (100)

Problemas com
contato social

Clínico 12 (24,0) 11 (22,0)

Não Clínico 38 (76,0) 39 (78,0) 0,81*
Total 50 (100) 50 (100)

Problemas com o
pensamento

Clínico 09 (18) 04 (08)

Não clínico 41 (82) 46 (92) 0,14*
Total 50 (100) 50 (100)

Problemas com a
atenção

Clínico 08 (16,3) 12 (24,0)

Não Clínico 41 (83,7) 38 (76,0) 0,34*
Total 491 (100) 50 (100)

Violação de regras Clínico 02 (04,1) 04 (08,0)

Não Clínico 47 (95,9) 46 (92,0) 0,68**
Total 491 (100) 50 (100)

Comportamento
agressivo

Clínico 12 (24,5) 15 (30,0)

Não Clínico 37 (75,5) 35 (70,0) 0,54*
Total 491 (100) 50 (100)

Problemas tipo
internalizantes***

Clínico 33 (67,3) 32 (64,0)

Não Clínico 16 (32,7) 18 (36,0) 0,73*
Total 491 (100) 50 (100)

Problemas tipo
externalizantes****

Clínico 21 (42,9) 25 (50,0)

Não Clínico 28 (57,1) 25 (50,0) 0,48*
Total 491 (100) 50 (100)

Total de Problemas
do comportamento

Clínico 25 (50,0) 31 (62,0)

Não Clínico 25 (50,0) 19 (38,0) 0,22*
Total 50 (100) 50 (100)

  *Teste qui-quadrado de Pearson. ** Teste exato de Fisher.***Soma das escalas ansiedade e depressão,
retraimento e depressão e queixas somáticas. **** Somas das escalas Violação de regras e comportamento
agressivo. 01 dado perdido1.



Tabela 2a- Competência Social no CBCL nos grupos FME e FMG3
FME FMG3 p

 Escalas de
Competêcia
Social

F (%) F (%)

Competência
Atividades

Clínica 21 (42) 11 (37,9)

Não
Clínica

29 (58) 18 (62,1) 0,72*

Total 50 (100) 29 (100)

Competência
Sociabilidade

Clínica 18 (36) 09 (31)

Não
Clinica

32 (64) 20 (69) 0,65*

Total 50 (100) 29 (100)

Competência
Escolaridade

Clínica 04 (8,7) 02 (7,7)

Não
Clínica

42 (91,3) 24 (92,3) 1,00**

Total 46*** (100) 26*** (100)

Competência
Social Total

Clínica 35 (76,1) 20 (76,9)

Não
Clínica

11 (23,9) 06 (23,1) 0,94*

Total 46*** (100) 26*** (100)

* Teste qui-quadrado de Pearson.
** Teste exato de Fisher
*** 04 não souberam responder sobre a competência na escola das crianças e adolescentes
resultando em dados perdidos nos dois grupos neste ítem e na competência social total



Tabela 3a- Competência Social no YSR nos grupos FME e FMG3.
FME FMG3 p

Escalas de
Competêcia

Social

F (%) F (%)

Competência
Atividades

Clínica 08 (22,9) 03 (14,3)

Não
Clínica

27 (77,1) 18 (85,7) 0,51**

Total 35 (100) 21 (100)

Competência
Sociabilidade

Clínica 08 (22,9) 07 (33,3)

Não
Clinica

27 (77,1) 14 (66,7) 0,39*

Total 35 (100) 21 (100)

Competência
Escolaridade

Clínica 34 (100) 20 (100)

Não
Clínica

00 (00) 00 (00)

Total 34*** (100) 20*** (100)

Competência
Social Total

Clínica 17 (50) 08 (40,0)

Não
Clínica

17 (50) 12 (60,0) 0,48*

Total 34*** (100) 20*** (100)

* Teste qui-quadrado de Pearson.
** Teste exato de Fisher
*** 01 não soube responder sobre a  competência na escola  resultando em dados perdidos nos dois grupos neste
ítem e na competência social total.


