
Introdução/Objetivos
Este estudo avaliou a inteligência geral em uma amostra de crianças de uma escola municipal
da cidade do Rio Grande/RS, buscando-se identificar os fatores que se associam com este
desfecho.
Metodologia
Estudo transversal realizado entre março e agosto de 2010, com 33 crianças entre 8 anos e 12
anos e 8 meses, residentes no município do Rio Grande. A história da criança foi investigada
por meio de um questionário aplicado aos pais. Como instrumento para avaliação da
inteligência foi utilizada a escala de Inteligência Wechsler para Crianças, terceira edição (WISC
III)1. A escala total, dividida em escala de execução e verbal, distribui as crianças em seis
grupos: superior, médio-superior, médio, médio-inferior, limítrofe e intelectualmente deficiente.

As variáveis independentes analisadas relacionaram-se às condições socioeconômicas,
demográficas e de moradia; história reprodutiva materna; condições de nascimento e
características da criança; atenção à criança; crescimento e morbidades.

Na análise utilizou-se o qui-quadrado para investigar as associações com o desfecho. Os
resultados do desenvolvimento cognitivo, dicotomizados como satisfatório (superior, médio-
superior, médio) ou insatisfatório (médio-inferior, limítrofe e intelectualmente deficiente) foram
apresentados individualmente em relação à escala total e às escalas de execução e verbal.
Foram considerados os valores em que p<0,05.
Resultados e Discussão

Distribuição das crianças conforme o desempenho nas escalas de execução,
verbal e total.



Fatores associados ao desempenho cognitivo insatisfatório
Escala de Execução- Nesta escala mostraram associação limítrofe com o desfecho as
variáveis: sexo (meninos: 56,2%, meninas: 23,5%; p=0,058); tipo de casa (alvenaria: 33,3%,
outras:100,0%; p= 0,052). Sabe-se que as condições de moradia refletem a situação
socioeconômica da família. Tem sido relatado que o desenvolvimento pode ser afetado
isoladamente e de forma aditiva pela desnutrição e pelas condições socioeconômicas
desfavoráveis2.
Escala Verbal- Nesta escala mostraram associação com o desfecho as variáveis: Idade da
mãe (35 anos: 68,4%, <35 anos: 21,4%; p=0,01); número de filhos (1 filho: 0,0%, 2 filhos:
57,1%; p= 0,03); a cor da criança apresentou associação limítrofe com o desfecho (branca:
37,5%, não branca: 77,8%; p=0,05).
Escala Total- Apresentou associação limítrofe com o desfecho a variável número de filhos (1
filho: 0,0%, 2 filhos: 50,0%; p= 0,05).

Análise dos dados disponíveis sobre os níveis de escolaridade da população brasileira
estratificados pela cor mostra que brancos e não brancos não se apropriam de forma igual das
oportunidades de educação e esta é uma situação que pode influenciar o desenvolvimento
cognitivo da criança3.



Muitas vezes os pais não sabem dividir a atenção aos filhos, diminuindo ou até mesmo
excluindo desta atenção um dos filhos, e isso pode interferir no rendimento escolar, levando em
consideração o papel fundamental que a família exercer sobre a criança. A família
desempenha ainda o papel de mediadora entre a criança e a sociedade, possibilitando a sua
socialização, elemento essencial para o desenvolvimento cognitivo infantil4.
Considerações Finais

Esta análise inicial mostrou que o desempenho cognitivo das crianças avaliadas foi
influenciado sobretudo por fatores sócioeconômico e demográficos e também pela história
reprodutiva da mãe

Esta análise inicial mostrou que o desempenho cognitivo das crianças avaliadas foi
influenciado sobretudo por fatores sócioeconômico e demográficos e também pela história
reprodutiva da mãe.
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