QMPI - QUESTIONÁRIO DE MORBIDADE
PSIQUIÁTRICA INFANTIL (PARA CRIANÇAS DE 5 A 14 ANOS)
ALMEIDA FILHO, 1985
Desenvolvido especialmente para estudos epidemiológicos de transtornos
mentais na população infantil, apresenta algumas limitações, caracterizadas pelo próprio
autor, que refere não ser este instrumento sensível a certos tipos de transtornos
psiquiátricos menos comuns, bem como ineficaz na detecção de condições
monossintomáticas, assinalando somente sintomas de conhecimento do informante, no
caso circunscrito, ao ambiente familiar.
Ref: ALMEIDA FILHO, N. - Epidemiologia das desordens Mentais da Infância no
Brasil. Salvador: Centro Editorial e Didático da Universidade Federal da Bahia, 1985.
Não=0 pouco=1 mais ou menos=2 muito=3.
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demorou a andar?
não consegue ficar quieto?
tem (ou teve) dificuldade de falar?
tem (ou teve) gagueira?
urina na cama ou nas calças?
faz cocô nas calças?
tem tiques, cacoetes?
chupa dedos?
rói unhas?
tem manias?
mente?
rouba?
é nervoso?
zanga-se com facilidade?
não se dá bem com os de casa?
é brigão, agressivo?
é cruel com menores e/ou animais?
é uma criança triste?
tem medo de muitas coisas?
tem muito medo de algumas coisas?
tem dificuldade de dormir?
acorda gritando, tem pesadelos?
é tímido, retraído?
acha que é pouco estimado?
é excessivamente preocupado?
chora com facilidade?
dá "ataques" quando chora?
sente falta de ar (se contrariado)?
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tem dor de barriga (se contrariado)?
tem dor de cabeça freqüentemente?
tem "desmaios", perde a consciência?
tem crises convulsivas?
é esquecido, não presta atenção às coisas?
tem dificuldade de aprender?
é retardado, abobalhado?
O ponto de corte 17 representa suspeita de transtorno psiquiátrico na infância,
devendo-se, então, instituir exploração mais detalhada do quadro em questão.
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