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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa teve como finalidade abordar o tema depressão na 
infância, tendo como pergunta problema, como é realizado o diagnóstico de transtorno 
depressivo maior em crianças e quais as modalidades de tratamento. Sendo que para 
responder está questão foi necessário fundamentar acerca do desenvolvimento 
emocional e fisiológico, transtornos de humor, transtorno depressivo e outros 
transtornos de humor na infância, suicídio infantil, processo de avaliação e 
diagnóstico, as principais técnicas utilizadas na entrevista com crianças e as 
modalidades de tratamento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem 
qualitativa e caráter descritivo, utilizou-se materiais bibliográficos e científicos como 
livros, artigos, manuais e sites científicos.  A discussão e análise foi realizada a partir 
das concepções dos teóricos que melhor defenderam o tema. Sendo que a depressão 
está associada a questões cognitivas e físicas, que podem ocasionar prejuízos na 
esferas da vida da criança, interferindo nas relações sociais e familiares, verificou-se 
ainda a importância de uma avaliação diagnóstica para o tratamento adequado sendo 
que para esse transtorno o tratamento de maior resolutividade parece ser a 
psicoterapia integrado com a farmacologia.  
 
 
Palavras-chave: Depressão. Infantil. Diagnóstico. Desenvolvimento emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was to address the theme of depression in 
childhood, asking the problem question, how is the diagnosis of major depressive 
disorder in children and what are the treatment modalities. In order to answer this 
question it was necessary to base on the emotional and physiological development, 
mood disorders, depressive disorder and other mood disorders in childhood, child 
suicide, evaluation and diagnosis process, the main techniques used in the interview 
with children and the modalities of treatment. This is a bibliographical research with 
qualitative approach and descriptive character, and used bibliographic and scientific 
materials such as books, articles, manuals and scientific sites. Referring to the Manual 
of Diagnosis of Mental Disorders (DSM-V), Compendium of Psychiatry, as well as 
studies published in the Journal Psyche. The discussion and analysis was based on 
the conceptions of the theorists who best defended the theme. Since depression is 
associated with cognitive and physical issues, which can cause damage to the child's 
life spheres, interfering with social and family relationships, the importance of a 
diagnostic evaluation for the appropriate treatment was also verified. The most 
resolutive treatment seems to be psychotherapy integrated with pharmacology. 
 
Keywords: Depression. childish.diagnosis. emotional development 
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INTRODUÇÃO 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é considerado uma doença crônica, que 

surge cada vez mais precocemente ainda durante a infância e adolescência, podendo 

estar acompanhada de ideação e tentativas de suicídio, tornando - se assim uma das 

principais preocupações em saúde pública (BAHLS; BAHLS, 2003; PETERSEN; 

WAINER, 2011 apud RIBEIRO; MACUGLIA; DUTRA, 2013).  

 
Nos últimos anos, os chamados transtornos afetivos, dentre eles a depres-
são, adquiriram maior destaque no meio científico e passaram também a 
atrair a atenção da população. A depressão, especificamente, tem se mos-
trado mais evidente desde a década de 1970, quando aumentou o interesse 
no campo da investigação e no meio acadêmico e reconheceu-se a presença 
significativa desse distúrbio entre crianças e adolescentes. Desde então, pas-
sou-se a discutir a identidade da depressão infantil como forma clínica inde-
pendente daquela encontrada em adultos. A noção médica da doença afir-
mou-se, assim, concomitantemente à consolidação da psiquiatria infantil 
como especialidade desvinculada da psiquiatria do adulto e da pediatria (AS-
SUMPÇÃO, 2003, p. 138). 
 

A depressão acontece em virtude de vários fatores, como um evento 

estressante, dificuldades na interação com outros e no aparecimento de alguma 

enfermidade (CHAVES, 2003). É identificada pelo discurso médico-científico 

dominante como uma doença grave, devido a incapacitação social que está 

associada. Está disseminando -se rapidamente na população por intermédio da 

imprensa, o que nem sempre ocorre numa associação restrita à noção de doença. 

Verifica-se que está noção é simplificada, permitindo que o termo seja incorporado 

indistintamente pela população (GILL, COFFEY, PARK, 2000). 

As dificuldades de diagnóstico de depressão infantil são agravadas pelo fato de 

estar relacionada a outras comorbidades, como transtorno de déficit de atenção, 

hiperatividade, baixa autoestima, rendimento escolar, distúrbios do sono e medo 

(CALDERARO E CARVALHO, 2005 apud LEMOS E MARBACK, 2016). 

Quando se aborda o tema depressão na infância deve-se considerar as 

condições externas e os multifatores, visto que a mesma interfere em atividades 

fundamentais da vida e nas fases de desenvolvimento. Em razão disso, é muito 

importante o diagnóstico precoce e efetivação de medidas visando à promoção da 

saúde mental (CHAVES, 2003). Nessa perspectiva foi possível levantar um 

questionamento importante. Como é realizado o diagnóstico de transtorno depressivo 

maior em crianças e quais as modalidades de tratamento? 
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Sendo que o transtorno depressivo maior infantil é cada vez mais frequente, e 

caso não seja diagnosticado e tratado de forma correta e precoce pode se tornar 

crônico. Sendo assim, responder a essa questão de pesquisa pode ser relevante para 

estudantes do curso de psicologia, tendo em vista os inúmeros fatores que estão 

relacionados a depressão infantil. A importância de o acadêmico de psicologia estar 

atualizado teoricamente, auxilia no desenvolvimento das práticas de intervenção e na 

prevenção de agravos psicológicos na infância. Além disso, essa pesquisa pode servir 

como guia de orientação a novos profissionais.  

Em virtude da escassez de estudos referente ao diagnóstico e as intervenções, 

faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas acerca da avaliação e tratamento 

voltados a prática clínica. Sendo possível viabilizar melhora na qualidade de vida e 

bem-estar de crianças que apresentam este transtorno, bem como enriquecendo o 

acervo bibliográfico do tema. 

A depressão está cada vez mais presente na sociedade contemporânea, e vem 

sendo objeto de estudo devido ao aumento crescente de diagnósticos, tornando-se 

assim uma questão de saúde pública. Considerando isso, é possível perceber a 

relevância desse estudo a nível social, sendo viável oferecer, por meio dele, uma 

maior compreensão acerca da doença em crianças, bem como a orientação sobre seu 

manejo, possibilitando o aumento da busca por auxílio. 

O objetivo desse estudo está concentrado em identificar como é realizado o 

diagnóstico de transtorno depressivo maior em crianças e suas as modalidades de 

tratamento. Para isso, faz-se necessário compreender as fases de desenvolvimento 

infantil, enfatizando de maneira sistematizada o desenvolvimento emocional; avaliar a 

descrição diagnóstica do transtorno depressivo maior e outras possibilidades de 

alterações de humor em crianças, bem como as estratégias de conduta diagnóstica; 

pesquisar as modalidades de tratamento para transtorno depressivo maior em 

crianças; e compreender a relação entre diagnóstico e intervenções terapêuticas do 

transtorno depressivo maior em crianças.  

O presente trabalho será descrito de forma bibliográfico explanado sobre o 

desenvolvimento infantil emocional, transtorno depressivo maior na infância, critérios 

diagnósticos, avaliação psicológica e modalidades de tratamento. 
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1 DESENVOLVIMENTO 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1.1 Desenvolvimento infantil 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, (2017, p. 10), Lei nº 8.069/1990 

dispõe no Art. 2 º que “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade”. Portanto Infância é o período compreende do nascimento à puberdade, ou 

seja, de zero aos doze anos de idade. 

Conforme Berger (2016, p.24), “A teoria do desenvolvimento é uma declaração 

sistemática de princípios e generalizações que fornece uma estrutura coerente para 

se estudar e interpretar o desenvolvimento”. No século XX, surgiu as primeiras teorias 

da personalidade sendo elas: a teoria psicanalítica, teoria da aprendizagem e a teoria 

cognitiva que serão descritas a seguir. 

A psicologia do desenvolvimento diz respeito ao estudo das formas de com-
portamento que por sua frequência e marcante incidência em determinadas 
etapas da vida, acabam por caracterizar estas etapas e por se constituírem 
em seus marcos referenciais (ENDERELE, 1987, p.17). 

O desenvolvimento humano é um processo multidimensional que estende-se 

ao longo da vida dos indivíduos, sendo fortemente influenciado por fatores hereditários 

e socioambientais (JOHNSON,1998 apud PIRES, 2017). A compreensão acerca do 

desenvolvimento é fundamental na avaliação psiquiátrica de crianças e adolescentes, 

visto que auxilia na identificação e minimiza o risco de diagnosticar errado (STUBBE, 

2008). 

A infância é marcada por um grande desenvolvimento das aquisições motoras 

cognitivas, emocionais e sociais adaptativas (PIRES, 2017). Freud interpretou o 

desenvolvimento humano como sendo originado através dos impulsos, irracionais, 

inconscientes e ocultos da nossa consciência. Na infância há uma busca de satisfação 

emocional, enquanto na idade adulta busca -se satisfação sexual. O desenvolvimento 

acontece nos primeiros seis anos, sendo que cada fase é caracterizada pelo interesse 

e pelo prazer concentrados em uma determinada parte do corpo (BERGER, 2016). 
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O desenvolvimento pode ser dividido em três domínios: Domínio biossocial, 
cognitivo e psicossocial. O Domínio biossocial inclui o celebro, e o corpo bem 
como as modificações que neles ocorrem e as influências sociais que as 
direcionam. O domínio cognitivo inclui os processos do pensamento as 
aptidões de percepção e o domínio da linguagem além das instituições de 
ensino que os estimulam. Domínio psicossocial inclui as emoções, a 
personalidade e as relações interpessoais com os membros da família, com 
os amigos e com a comunidade em geral (BERGER, 2016, p.15). 

 

A teoria cognitiva compreende a estrutura e o desenvolvimento dos processos 

do pensamento e do conhecimento do indivíduo. Sendo dividida em quatro períodos 

do desenvolvimento cognitivo infantil: Sensoriomotor, pré-operacional, operacional 

concreto e operacional formal, cada período está relacionado com a idade e possui 

peculiaridades que permitem a compreensão (BERGER, 2016). 

Freud caracteriza a primeira infância, como estágio oral qual é marcado pela 

dependência e baixa tolerância a frustração, a zona erógena predominante é a boca. 

Enquanto Piaget em seus estágios compreende como infância o período sensório 

motor que vai do nascimento aos 2 anos de idade, onde a criança utiliza os sentidos 

e as capacidades motoras para explorar o mundo (BERGER, 2016). 

A infância é um período especialmente delicado, com extrema vulnerabilidade 
ao trauma psicológico, porque a criança ainda não desenvolveu suas 
habilidades cognitivas para categorizar e classificar eventos emocionais e 
sensoriais. Tais traumas nessa fase quando não tratados, reverberam na 
adolescência, na idade adulta e na terceira idade, enquanto as emoções e 
sensações dolorosas permanecerem como fragmentos dispersos sem 
representações para o que ocorreu (VASQUES, 2017 p.10). 

 
Nos dois primeiros anos de vida acontece o desenvolvimento do corpo, do 

cérebro e do sistema nervoso, sendo que o desenvolvimento do cérebro possibilita o 

desenvolvimento de habilidades motoras. No domínio cognitivo desenvolve-se as 

habilidades de percepção, e no domínio psicossocial desenvolve as emoções, 

personalidade e interação entre crianças e pais (BERGER, 2016). 

Para que o desenvolvimento emocional aconteça de forma saudável, há 

necessidade de um ambiente familiar, capaz de suprir as necessidades de proteção e 

acolhimento. Quando isso não ocorre, a criança utiliza-se de mecanismos de defesa 

para lidar com as dificuldades, assim compromete o desenvolvimento das estruturas 

de personalidade que ainda estão se formando (CHAVES, 2003). 

Segundo Braun e Bock (2017, p. 48), “Carinho e cuidados são essenciais nos 

primeiros anos de vida para a formação dos circuitos cerebrais, caso não sejam 

ressignificados as experiências traumáticas podem se tornar transtornos psíquicos”. 
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Na primeira infância as experiências com forte apego emocional conduzem o 

desenvolvimento psicológico, que adaptam o comportamento das crianças nas 

primeiras experiências emocionais após o parto. A família contribui no 

desenvolvimento dos vínculos a partir dos cuidados necessários para o crescimento 

e desenvolvimento, que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo infantil 

(CURATOLO E BRASIL, 2005). 

O período que compreende dos 02 aos 6 anos, a criança desenvolve as 

habilidades motoras grossas, habilidades motoras fina e raciocínio abstrato. Inicia o 

desenvolvimento das emoções, da personalidade, como a capacidade de controlar as 

emoções, controlar habilidades físicas e intelectuais (BERGER, 2016). Deve ser 

levado em conta a subjetividade da criança que desde muito cedo apresenta 

comportamentos e reações específicas (OLIVEIRA, 2017). 

O estágio anal descrito por Freud, o treinamento dos esfíncteres está associado 

ao controle, ordem e limpeza. Na fase fálica a tensão está concentrada nos órgãos 

genitais, sendo predominante as emoções de medo e ciúme. O estágio pré-

operacional compreende dos 2 aos 6 anos, é caracterizado pelo desenvolvimento da 

linguagem, habilidade de raciocinar de forma simbólica, brincadeiras de faz de conta 

e pensamento fantasiosos (STUBBE, 2008). 

O período de latência acontece na escola qual é denominado por Freud em 

razão da falta de impulsos sexuais, que são redirecionados para as atividades 

escolares, esportes e jogos.  Há risco e um sentimento de inferioridade e inadequação 

se ela se sentir incapaz de competir nas habilidades da vida, como esportes, 

escolaridade e habilidades sociais (STUBBE, 2008). 

O estágio de operações concretas postulado por Piaget para as idades 7 aos 

11 anos de idade, reconhece e aplica operações lógicas para interpretar as 

experiências de maneira objetiva e racional. Conforme o autor a uma necessidade 

humana de equilíbrio mental, devido a isso busca-se novas experiências que façam 

sentido, quando isso não acontece o indivíduo ingressa em um estado de desequilíbrio 

que leva ao crescimento cognitivo, ou seja, a modificação dos antigos conceitos para 

se ajustar as novas experiências (BERGER, 2016). 

Atrasos de desenvolvimento podem se tornar mais óbvios nessa época, 
incluindo transtornos da linguagem e da motricidade, dificuldades sociais ou 
a capacidade da criança de lidar com o estresse e a frustação. O 
funcionamento estável da família pode evitar que as dificuldades iniciais do 
temperamento se transformem mais tarde em transtornos do comportamento 
(STUBBE, 2008, p. 25). 



17 

Conforme Berger (2016, p. 228), “O desenvolvimento emocional das crianças 

em idade escolar depende dos progressos da cognição social, isto é, do conhecimento 

do mundo social”. Durante a meia infância as crianças tornam-se mais capazes de 

compreender e de aprender. A moralidade surge como uma construção social que 

depende do exemplo dos pais e dos colegas (BERGER, 2016). 

Durante esse período a família precisa atender as necessidades básicas, 

estimular a aprendizagem, desenvolver a autoestima, cultivar as amizades e o mais 

importante proporcionar harmonia e estabilidade. No período escolar as crianças 

começam a conhecer a si mesmas e aos outros, bem como o que está correto em 

suas relações com as outras pessoas. O grupo torna-se cada vez mais importante à 

medida que fica mais independente dos seus pais e mais dependente dos seus 

amigos devido aos interesses mútuos (BERGER, 2016). 

1.2 ALTERAÇÕES DE HUMOR – TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR 

Os transtornos de humor são caracterizados por períodos prolongados de 

tristeza e alegria excessiva, podendo ocorrer em crianças e adolescentes. É 

diagnosticado quando a tristeza é intensa, persistente e vem acompanhada de um 

conjunto de sintomas que prejudica a capacidade de funcionamento da pessoa 

(CORYELL, 2018). 

O humor pode ser definido como uma emoção ou um tom de sentimento 
difuso e persistente que influencia o comportamento de uma pessoa e colore 
sua percepção de ser no mundo. Os transtornos do humor às vezes 
chamados de transtornos afetivos constituem uma categoria importante de 
doença psiquiátrica, consistindo em transtorno depressivo, transtorno bipolar 
(SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017, p. 347). 

De acordo com Vazan (2019, p.30), “Transtornos do humor são aqueles, que o 

sintoma central é a alteração do humor ou do afeto e que influencia nas diversas áreas 

da vida”. Esses transtornos resultam em comprometimento do funcionamento 

interpessoal, social e ocupacional. Conforme Sadock; Sadock; Ruiz (2017, p. 347), 

divide em três categorias os transtornos do humor “Hipomanía é episódio de sintomas 

maníacos que não satisfaz os critérios para episódio maníaco. Ciclotimia e distimia 

são transtornos que representam formas menos graves de transtorno bipolar e de 

depressão maior, respectivamente.” 

Os sintomas nos transtornos do humor são depressão e mania, sendo que os 

episódios depressivos podem ocorrer no transtorno depressivo maior assim como no 
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transtorno bipolar tipo I, o que pode ajudar a diferenciar as duas condições e o 

diagnóstico (SADOCK; SADOCK RUIZ, 2017, p. 361). 

Sadock; Sadock; Ruiz (2017), traz especificadores dos sintomas que podem 

ser utilizadas para descrever pacientes com vários transtornos do humor sendo eles 

aspectos: psicóticos, melancólicos, atípico, catatônicos, pós parto e sazonal. 

A presença de aspectos psicóticos no transtorno depressivo tem implicações 

significativas para o tratamento, pois requerem o uso de medicamentos antipsicóticos, 

além dos antidepressivos e dos estabilizadores do humor. Os aspectos melancólicos 

é caracterizado por anedonia grave, perda de peso e sentimento de culpa. Está 

associada com alterações no sistema nervoso autônomo e nas funções endócrinas. 

Também e conhecida como “depressão endógena” (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 

2017). 

Nos aspectos atípico, há um excesso de apetite e de sono têm uma idade de 

início mais precoce, apresenta como característica lentificação psicomotora grave. 

Devido a incidência e a gravidade dos sintomas apresentados de ansiedade em 

indivíduos com aspectos atípicos possui uma probabilidade de serem classificados de 

forma equivocada com um transtorno de ansiedade em vez de um transtorno do 

humor. A presença de aspectos catatônicos em pacientes com transtornos do humor 

pode ter um significado para o prognóstico e para o tratamento (SADOCK; SADOCK; 

RUIZ, 2017). 

Os sintomas característicos de catatonia – estupor, afeto embotado, reclusão 
extrema, negativismo e retardo psicomotor acentuado – podem ser observa-
dos tanto na esquizofrenia catatônica como na não catatônica, no transtorno 
depressivo maior (frequentemente com manifestações psicóticas) e em do-
enças clínicas e neurológicas (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017, p. 360). 

 
Além disso, o DSM V (2014) possibilita a especificação de um distúrbio do 

humor pós-parto se o início dos sintomas ocorrer no período de 4 semanas após o 

parto. E o padrão sazonal conhecido como transtorno afetivo sazonal, porque o 

paciente tendem a vivenciar episódios depressivos durante uma determinada estação.  

O ser humano apresenta alterações do afeto em resposta a situações sendo 

respostas frequentes o sentimento de tristeza, frustração e desânimo. As respostas 

afetivas podem assumir um caráter patológico, em relação à intensidade, duração ou 

motivo, caracterizando a ocorrência de um transtorno de humor ou afetivo 

(GUIMARÃES,1993; STOPPE; NETO,1997 apud BAHL, 1999). 
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Períodos de tristeza são aspectos inerentes à existência humana sendo que 

esses períodos não podem ser diagnosticados como um episódio depressivo maior, a 

menos que satisfaça os critérios de gravidade, duração, sofrimento e prejuízo 

clinicamente significativos (DSM V, 2014). 

1.2.1 Transtorno Depressivo Maior 

O termo depressão é utilizado para definir uma síndrome, ou seja, um conjunto 

de sinais e sintomas relacionados aos transtornos de humor (DEL PORTO,1999). É 

um estado de sofrimento intenso, que ocasiona uma redução de interesses, seus 

principais sintomas são a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado 

de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de 

funcionamento do indivíduo (DSM V, 2014). 

A depressão está associada com incapacitação funcional e comprometimento 

da saúde física. Os pacientes deprimidos apresentam limitação da sua atividade, além 

de uma maior utilização de serviços de saúde (FLECK; BERLIM; LAFER et al, 2009). 

Alguns fatores contribuem para o surgimento da depressão ao longo da vida como: 

genética, falta de regulação dos sistemas setonergicos   e noradrenérgicos centrais e 

influência de hormônios na puberdade (STUBBE, 2008). 

A prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é 10,4%, 
isoladamente ou associada a um transtorno físico. Ocupa 1º lugar quando 
considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida (11,9%). Es-
tudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% 
para os homens (BRASIL, 2019, p. 1). 

Conforme o DSM V (2014) No quadro de transtornos depressivos encontram-

se os: Transtornos disruptivo da desregulação do humor,  depressivo maior, 

depressivo persistente (Distimia), disfórico pré mestrual, transtorno depressivo 

induzido por substância/ medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição 

médica, outros transtornos depressivos especificado e transtorno depressivo não 

especificado, sendo que acometidos por crianças são apenas  o transtorno depressivo 

maior, transtorno explosivo intermitente e o transtorno disruptivo da desregulação do 

humor. 

Um transtorno depressivo ocorre sem uma história de um episódio maníaco, 

misto ou hipomaníaco. O episódio deve durar pelo menos duas semanas, sendo que 

o paciente deverá apresentar pelo menos quatro sintomas dos critérios diagnósticos 

como, alterações no apetite e peso, alterações no sono, falta de energia, sentimento 
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de culpa, problemas para pensar e tomar decisões e pensamentos recorrentes de 

morte ou suicídio (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

Os períodos de tristeza são condições inerentes à experiência humana, e não 

devem ser diagnosticados como um episódio depressivo maior, a menos que sejam 

satisfeitos os critérios de gravidade, duração e sofrimento ou prejuízo clinicamente 

significativos (DSM V, 2014). 

Del Porto (1999), enfatiza que embora o sentimento tristeza e vazio, seja uma 

característica predominante, alguns pacientes podem apresentar redução do 

interesse, à sensação de fadiga, perda de energia e cansaço exagerado, que ocasiona 

lentidão psicomotora, além de pensamento e ideações suicidas.  

1.2.1.1 Transtorno depressivo maior na infância 

A depressão infantil é um adoecimento carregado de enorme prejuízo para o 

desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes. Visto que o aparelho 

psíquico ainda está em desenvolvimento, e a mesma não possui capacidade 

emocional para expressar a emoção de uma maneira clara, além disso os sinais se 

apresentam de variadas formas dificultado o diagnóstico (BENTO, 2017). “A infância 

é um período especialmente delicado, com extrema vulnerabilidade ao trauma, porque 

a criança ainda não desenvolveu suas habilidades cognitivas para categorizar e 

classificar situações emocionais” (VASQUES, 2017 p.12). 

Rene Spitz, realizou um estudo acerca da depressão infantil durante a II guerra 

mundial, realizou o acompanhamento de bebês, entre 6 e 18 meses, que haviam sido 

separados dos pais com os quais tinham tido um bom vínculo. Estes se encontravam 

em instituições, que atendiam suas necessidades de alimento, agasalho e higiene, 

porém eram privadas de amor, devido ao grande número de crianças que ali se 

encontravam (DRUGG, 2002). 

Spitz apud Drugg (2002), observou que inicialmente havia um período de 

choramingo, seguido de um estado de retraimento e indiferença, acompanhado de 

uma regressão no desenvolvimento e inúmeros sintomas somáticos.  Este estado foi 

denominado depressão anaclítica, expressão que significa depressão por perda de 

apoio.  

Depressão Anaclítica é um evento de depressão infantil precoce 
representando severo prejuízo no desenvolvimento físico, psíquico de 
crianças vítimas de abandono e/ou negligência e crianças emocionalmente 
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frágeis que relacionam as rupturas naturais com a mãe como a perda da 
figura materna com frustrações precoces e graves, que podem ser 
ocasionadas pela descontinuidade dos cuidados maternos que podem ser 
originados por luto materno, psicopatologia materna, hospitalização logo 
após o nascimento, o desmame precoce que para o infante pode significar  a 
perda com a qual existia um laço indissolúvel criado pela amamentação 
(POSSI, 2011, p. 2). 

A depressão infantil é desconhecida por muitos, porém pode ser observada no 

início da vida, quando o bebê experimenta a ansiedade vinda de fontes internas e 

externas sendo possível identificar através do choro constante, apatia, distúrbio na 

alimentação e no sono (MELANIE KLEIN apud BENTO, 2017). 

 Além de estar associada a uma inibição motora, que ocasiona uma dificuldade 

para brincar e executar tarefas. Como sintomas predominantes apresentam a 

irritabilidade, baixo peso, humor deprimido e perda do interesse (Chaves, 2003; 

Stubbe, 2008). “A depressão se refere a uma dor psíquica e a uma perda subjetiva, 

com as quais aquele sujeito, ainda, não encontrou defesas em sua estrutura psíquica 

para lidar” (AMBRAMOVITCH, 2011, p. 5). 

A etiologia da depressão não é completamente compreendida. Sabe-se que 
os fatores a seguir influem: Hereditariedade genética, falta de regulação dos 
sistemas serotonérgicos e noradrenérgicos centrais, disfunção do eixo 
hipotalâmico e influências da puberdade (STUBBE, 2008, p. 128). 

As crianças na idade escolar apresentam a depressão através da 

psicossomática. Onde predomina os sintomas de inibição afetiva e, sintomas físicos 

como: enurese, onicofagia, manipulações genitais, terrores noturnos, crises de choro 

e de gritos. Estes sintomas expressam hiperatividade, enurese, encoprese, déficit de 

aprendizagem ou conduta inadequada, podendo assim, a depressão ser nomeada de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH), transtorno de 

aprendizagem ou transtorno de conduta (AMBRAMOVITCH, 2011).  

Braun e Bock (2017, p.50), afirmam que “recém-nascidos de mães deprimidas 

podem se tornar emocionalmente carentes em razão da falta de tonalidade afetiva na 

voz materna”. 20 a 40 % dos que apresentam transtorno depressivo com início na 

infância com manifestação psicóticas, história familiar de transtorno bipolar ou em 

episódio maníaco como resultado da medicação antidepressiva desenvolverão 

transtorno bipolar (STUBBE, 2008). Os sintomas são visualizados a partir da 

observação de comportamentos como, criança quieta, o que pode ser reconhecido 

pelos pais como bom comportamento (VASQUES, 2017).  

Experimentar pelo menos quatros dos sintomas: mudança do apetite ou peso, 
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no sono na atividade psicomotora, diminuição de energia; sentimentos de 
desvalia ou culpa, dificuldade para pensar, concentrar-se ou tomar decisões; 
ou pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida, planos ou tentativas 
de suicídio (DSM V, 2014, p. 163). 

A depressão é o resultado de uma incapacidade de encarar a dor e elaborar a 

ansiedade depressiva ocasionada por uma experiência de perda. Essa incapacidade 

conduziria, ao fracasso em reabilitar, no interior da personalidade, o objeto perdido 

(BENTO, 2017). 

O desenvolvimento emocional infantil tem um papel fundamental na 

apresentação dos sintomas e nas manifestações clínicas de depressão, visto que 

quando a criança ainda não apresenta a linguagem a mesma pode manifestar a 

depressão pela expressão facial, postura corporal e pela falta de resposta aos 

estímulos visuais e verbais.  O pensamento suicida pode acontecer em todas as faixas 

etárias, porém, as crianças relatam sentimento de que devem ser punidas e que seria 

melhor morrer. Sendo assim, a tentativa de suicídio é mais frequente na adolescência 

(CURATOLO; FRIEDRICH, 2000). 

Aproximadamente 50% dos casos de transtornos afetivos têm como 

comorbidades algum tipo de transtorno de ansiedade. A associação desses dois 

transtornos é tão intensa que sintomas de ansiedade na infância podem ser sinal 

preditivo mais eficiente para depressão do que para transtornos de ansiedade.  A 

presença de sintomas de ansiedade pode prevalecer sobre sintomas depressivos, 

principalmente em meninos (CURATOLO; FRIEDRICH, 2000).  

A autora Abramovitch (2011), enfatiza que a depressão infantil pode ser 

confundida com um fase do temperamento retraído da criança, sendo que o 

comportamento muitas vezes é alvo de punição.  A depressão apresenta-se de forma 

silenciosa, acompanhada de inúmeras dificuldades emocionais, com sintomas 

depressivos e ansiosos. 

Também é comum as crianças exibirem posturas de oposição e desafio, de 

hostilidade, instabilidade de humor, irritabilidade e crises de raiva. Esses sintomas 

causam prejuízos psicossociais e acadêmicos e, após recuperação do episódio 

depressivo, os marcos normais do desenvolvimento não serão mais atingidos ou 

ficarão incompletos (ABRAMOVITCH, 2011). 

Para os autores Sadock; Sadock; Ruiz (2017), as questões inerentes ao 

desenvolvimento, influenciam a expressão dos sintomas depressivos. Visto que é raro 

crianças pequenas infelizes que exibem ideias suicidas recorrentes serem capazes 
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de propor um plano suicida realista ou executá-lo. 

Desta forma o humor das crianças é vulnerável às influências de estressores 

sociais graves, como discórdia familiar crônica, abuso e negligência e fracasso 

acadêmico. Os autores supracitados afirmam que muitas crianças pequenas com 

transtorno depressivo maior têm história de abuso, negligência e famílias com fardos 

psicossociais significativos, como doença parental, abuso de substância (SADOCK; 

SADOCK; RUIZ, 2017). 

Esses transtornos afetam aproximadamente 2 a 3% das crianças e até 8% 
dos adolescentes, então a necessidade de identificação o quanto antes e o 
acesso a intervenções baseadas em evidências, tais como terapias cognitivo-
comportamentais (TCCs) e agentes antidepressivos, é essencial (SADOCK; 
SADOCK; RUIZ, 2017, p. 1229). 

 
O DSM-5 (2014) utiliza os mesmos critérios para transtorno depressivo maior 

em jovens e em adultos, exceto que, para crianças e adolescentes, humor irritável 

pode substituir um humor deprimido. Visto que crianças podem se referir a 

sentimentos depressivos em termos de raiva ou de se sentirem “zangadas” em vez de 

tristes. 

 Transtornos do humor tendem a ser crônicos se começam cedo. O início na 

infância pode ser a forma mais grave de transtorno do humor e tende a aparecer em 

famílias com alta incidência desses transtornos e de abuso de álcool. As crianças têm 

probabilidade de apresentar complicações secundárias, como transtorno da conduta, 

abuso de álcool e outras substâncias e comportamento antissocial. Prejuízo funcional 

associado a transtorno depressivo na infância estende-se a quase todas as áreas do 

mundo psicossocial da criança; desempenho e comportamento escolar, 

relacionamento com pares e a família são todas áreas que sofrem (SADOCK; 

SADOCK; RUIZ, 2017). 
12  

 

1.2.1. 2 Outros transtornos de humor infantil 

 

O manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais (DSM V, 2014), traz a 

descrição de outros transtornos que podem ocorrer na infância. Sendo eles o 

transtorno disruptivo da desregulação do humor e o Transtorno Explosivo Intermitente. 

O transtorno disruptivo da desregulação do humor é caracterizado pela 

irritabilidade crônica grave, manifesta através de explosões de raiva que podem ser 

expressas através da linguagem ou pelo comportamento são desproporcionais tanto 
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na intensidade quanto na duração. Apresentam alguns prejuízos funcionais, como 

perturbação na família e no desempenho escolar. O início do transtorno deve ser antes 

dos 10 anos e o diagnóstico não deve ser aplicado a crianças em idade de 

desenvolvimento até os 6 anos de idade, os sintomas devem ocorrer três vezes na 

semana (DSM V, 2014). 

As crianças com sintomas podem utilizar o jogo para a descarga de emoções, 
demonstrando um prejuízo na capacidade para brincar de forma recíproca e 
limitando-se a temas concretos e repetitivos. Tendem a culpar os outros e as 
circunstâncias pelas consequências negativas do seu comportamento, apre-
sentam falhas nas habilidades sociais e déficits do ego em várias áreas 
(KERNBERG; CHAZAN, 1992, apud ROSA; OLIVEIRA; GASTAUD, 2019, p. 
2). 

Crianças que apresentam sintomas de transtorno explosivo intermitente 

apresentam momentos de explosão de raiva graves, no entanto difere do transtorno 

disruptivo das desregulação do humor. O transtorno explosivo intermitente não requer 

perturbação persistente do humor entre explosões.  Além disso requer três meses de 

sintomas ativos, em contraste com a exigência de 12 meses para o transtorno 

disruptivo da desregulação do humor. O diagnóstico não devem ser feitos na mesma 

criança (DSM V, 2014). 

No DSM V (2014), se acrescenta um novo transtorno depressivo para crianças 

até 12 anos de idade.  O transtorno disruptivo da desregulação do humor, que se 

refere a irritabilidade persistente e episódios de descontrole comportamental extremo. 

“Crianças com esse padrão de sintomas tipicamente desenvolvem transtornos 

depressivos unipolares ou transtornos de ansiedade, em vez de transtornos bipolares, 

quando ingressam na adolescência e na idade adulta” (DSM V, 2014, p. 156). 

 Transtorno Depressivo Persistente (Distimia), é um humor depressivo que 

ocorre na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos um ano para 

crianças e adolescentes. De acordo com DSM V (2014), tem seu início precoce, ou 

seja, antes dos 21 anos de idade, se apresentando na infância e na adolescência ou 

no início da vida adulta, o início precoce está associado a uma probabilidade maior de 

transtornos de personalidade e transtornos por uso de substâncias comórbidos. 

1.2.1.3 Suicídio Infantil  

O suicídio é um fenômeno de causa múltipla e está ligado às doenças mentais. 

Sendo que cerca de 90% dos casos tem associação com transtornos psiquiátricos, 
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depressão e transtorno bipolar do humor são os quadros mais associados às 

tentativas de suicídio (MENEZES, 2016). 

É de fundamental a avaliação correta e precoce do risco de suicídio em crianças 

e adolescentes, para uma intervenção adequada. O suicídio constitui um importante 

problema de saúde pública, visto que crianças e adolescentes que apresentam tal 

comportamento, exigem intervenção médica, social e psiquiátrica. O pensamento 

suicida ocorre, muitas vezes, como reflexo de conflitos internos, sentimentos de 

depressão e ansiedade que acompanham profunda reorganização física, psíquica e 

social (TONIAZZO; GOMES; ROCHA, 2018). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), apud Stefano (2019), 

atualmente a doença que mais acomete as pessoas é a depressão. A tendência é de 

crescimento, principalmente, entre os jovens. No Brasil por exemplo, o suicídio entre 

os jovens com idade entre 15 a 29 anos aumentou 20% nas últimas décadas.  

Segundo Vanzan (2019, p. 26) “O suicídio resulta de uma complexa interação 

entre fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais”. 

Além disso há os fatores de risco para o suicídio infantil que são: perda de familiares, 

figuras significativas; baixa tolerância a frustração; tentativas de suicídio anterior; e 

tentativas de suicídio em pessoas próximas (ASSUMPÇÃO, 1994), 

Toniazzo; Gomes; Rocha (2018), traz que o suicídio pode ser dividido em: 

ideação, pensamento de acabar com a própria vida; planejamento, consiste quando o 

sujeito estabelece quando, onde e como fará o suicídio; tentativa de suicídio: 

resultando ou não em morte. 

Nas crianças tentamos esclarecer se havia uma doença mental nos casos de 

tentativas de suicídio e pudemos constatar que havia casos de doença mental. Mais 

em metade das tentativas de suicídio podiam ser associadas a fatores sociais, 

econômicos, familiares (ASSUMPÇÃO, 1994, p.473). 

 De acordo com Assumpção (1994, p.470). “Pensamentos suicidas são comuns 

em pacientes psiquiátricos em idade escolar, embora o comportamento suicida real 

seja raro até a adolescência”.  Sadock, Sadock, Ruiz (2017), enfatiza que é um desafio 

tratar o suicídio é identificar crianças e adolescentes com ideação suicida, 

principalmente aqueles que têm transtornos psiquiátricos não tratados, já que o risco 

de suicídio aumenta com a idade. 

Crianças e adolescentes deprimidos que expressam comportamentos ou ideias 

suicidas frequentemente exigem alguma avaliação estendida na segurança do 
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hospital psiquiátrico para proporcionar máxima proteção contra impulsos e 

comportamentos autodestrutivos (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

1.2.2 Diagnóstico 

A avaliação de crianças e adolescentes é bastante solicitada na prática 

educacional e clínica, pelo faro de possibilitar uma perspectiva integrada do 

tratamento e promover uma rede de suporte aos familiares. É necessários estar atento 

as particularidades da criança que está em desenvolvimento e maturação cerebral, 

deve se ter um conhecimento sobre o desenvolvimento típico e atípico, os marcos do 

desenvolvimento bem como os principais transtornos que podem ser acometidos 

nesta faixa etária (PIRES, 2017). 

Deve-se ser avaliado os sintomas psíquicos e fisiológicos, compreende se 

como sintomas psíquicos o humor depressivo, sensação de tristeza, 

autodesvalorização, sentimento de culpa, apatia, redução da capacidade de interesse, 

fadiga ou sensação de perda de energia, diminuição da capacidade de pensar ou 

tomar decisões. Enquanto sintomas fisiológicos são as alterações do sono como 

insônia e hipersônia, alterações do apetite e redução do interesse sexual (DEL 

PORTO, 1999). 

Para a avaliação deve incluir a história clínica, fatores sociais, psicológicos e 

biológicos, que podem ter contribuído para o desenvolvimento de determinado 

transtorno mental. Sendo assim não basta apenas apresentar os sintomas e 

estabelecer um diagnóstico, e necessários fazer uma avaliação multifatorial (DSM V, 

2014). O manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, em sua 5ª edição 

revisada, estabelece cinco critérios diagnósticos, descritos a partir das letras A até E 

apresentados na tabela abaixo. 

Quadro 01: Critérios Diagnósticos para transtorno Depressivo Maior 

 

 Critério A Apresentar cinco ou mais dos seguintes sintomas estiverem presen-

tes durante o mesmo período de duas semanas e representam uma 

mudança em relação ao funcionamento anterior; pelo menos um 

dos sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda do interesse ou 

prazer. 

1.Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, 
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2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase 

todas as atividades; 

3. Perda ou ganho significativo de peso (Em crianças considerar o 

insucesso em obter ganho de peso esperado); 

4. Insônia ou hipersônia quase todos os dias; 

5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias; 

6. Fadiga ou perda de energia;  

7. Sentimentos e inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada; 

8. Capacidade diminuída para pensar ou concentrar-se, ou indeci-

são; 

9. Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente 

sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano espe-

cífico para cometer suicídio. 

 

Critério B Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativamente ou 

prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo. 

Critério C O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substân-

cia ou a outra condição médica. 

Critério D A ocorrência do episódio depressivo maior não é mais bem expli-

cada por transtornos de esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno 

esquizofreniforme, transtorno delirante, ou transtorno de espectro 

da esquizofrenia e outro transtorno psicótico especificado ou trans-

torno de esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado. 

Critério E Nunca houve um episódio maníaco ou em episódio hipomaníaco 

Fonte: DSM-5 (2014, p.161) 
 

 São necessários que os indivíduos satisfaçam os critérios acima citados, para 

estabelecer o diagnóstico do transtorno, bem como é possível especificar a 

predominância sintomatológica. 

A depressão pode ser uma manifestação de praticamente qualquer transtorno 

mental, mas os transtornos mentais devem ser considerados com atenção no 

diagnóstico diferencial (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). O DSM V (2014), explana 

sobre o diagnóstico diferencial para os transtornos de humor e alguns transtornos 



28 

semelhantes, os quais serão apresentados na tabela abaixo.  

Quadro 02: Diagnóstico Diferencial para o Transtorno de Depressivo Maior 

 

Episódios Maníacos com 

humor irritável ou episó-

dios mistos 

Episódios depressivos maiores com humor irritável, 

proeminente podem ser difíceis de distinguir de epi-

sódios maníacos com humor irritável ou de episódios 

mistos. Essa distinção requer uma criteriosa avalia-

ção clínica da presença de sintomas maníacos.  

Transtornos de Humor de-

vido a outra condição mé-

dica 

Se a perturbação do humor não for considerado, com 

base na história individual, no exame físico e em 

achados laboratoriais, em consequência fisiopatoló-

gica direta de uma condição médica especifica. 

Transtorno Depressivo ou 

Bipolar induzido por subs-

tâncias/medicamentos 

O uso de substância parece estar etiologicamente re-

lacionado à perturbação do humor, exemplo quando 

ocorre no contexto da abstinência. 

Transtornos de déficit de 

atenção/ hiperatividade 

A distrabilidade e a baixa a tolerância a frustração 

podem ocorrer tanto em um transtorno de déficit de 

atenção/ hiperatividade quanto em um episódio de-

pressivo maior; caso sejam satisfeitos os critérios 

para ambos, o TDAH pode ser diagnosticados em 

conjunto. Deve ter cautela para não superdiagnósti-

car. 

Transtornos de adaptação 

com humor deprimido 

Um episódio depressivo maior que ocorre em respos-

tas a um estressor psicossocial é diferenciado do 

transtorno de adaptação com humor deprimido pelo 

fato de que no transtorno de adaptação não são sa-

tisfeitos todos os critérios para um episódio depres-

sivo maior.  

Tristeza Períodos de tristeza são aspectos inerentes a expe-

riência humana. Esses períodos não devem ser diag-

nosticados como um episódio depressivo maior, a 

menos que sejam satisfeitos os critérios de gravi-

dade. 

Fonte: DSM-5 (2014, p.168) 
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É relevante que saibamos que o DSM V (2014) explicita sobre as 

comorbidades, que são transtornos que surgem juntamente ao transtorno depressivo 

maior, frequentemente são transtornos relacionados   a substâncias, transtornos do 

pânico, transtorno obsessivo - compulsivo, anorexia nervosa, bulimia nervosa e 

transtorno da personalidade bordeline. E confirmado que indivíduos com transtornos 

depressivos maiores têm maior risco de apresentar um ou mais transtornos 

comórbidos (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

Além disso precisa ser avaliados os fatores de riscos como os fatores 

temperamentais, ambientais, genéticos e fisiológicos e modificadores do curso, que 

influenciam no diagnóstico (DSM V, 2014). Conforme será descrito na tabela a seguir. 

 

 

Quadro 03: Fatores de Risco 

 

Temperamen-

tais 

Afetividade negativa é um fator de risco estabelecido para o início 

do transtorno depressivo maior, e altos níveis pode aumentar a 

probabilidade de os indivíduos desenvolverem episódios depres-

sivos em respostas a eventos estressantes na vida. 

Ambientais  Experiências adversas na infância, constituem um fatores de risco 

potenciais para transtorno depressivo maior. Eventos estressan-

tes na vida, porém a presença ou ausência de eventos adversos 

na vida próximos ao início dos episódios não aparece oferecer um 

guia útil para prognostico ou seleção do tratamento. 

Genéticos e 

 Fisiológicos 

Os familiares de primeiro grau tem risco mais elevado de desen-

volver a doença que a população em geral 

Modificadores 

de Curso 

São os transtornos maiores não relacionados ao humor que au-

mentam o risco de um indivíduo desenvolver depressão como o 

uso de substância, ansiedade e transtorno de personalidade bor-

deline. As condições medicas crônicas ou incapacitantes, como 

diabetes, obesidade mórbida e doenças cardiovasculares. 

Fonte: DSM V (2014, p.166) 

 

Conforme Sadock; Sadock; Ruiz (2017), quando há histórico de transtorno na 

família aumenta-se o risco de algum familiar desenvolver. Bem como é frequente que 
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após um evento estressante aconteça os primeiros episódios de transtornos do humor. 

Os indivíduos com uma apresentação maior de sintomas depressivos têm mais 

probabilidade de ter diagnósticos estáveis ao longo do tempo e de ter parentes com 

doença afetiva do que indivíduos deprimidos com menos sintomas depressivos. De 

acordo com Sadock; Sadock; Ruiz (2017, p. 370) “a identificação precoce e o 

tratamento dos sintomas iniciais podem prevenir o desenvolvimento de um episódio 

depressivo completo”. 

 Na avaliação de crianças, deve ser considerado o tempo e o espaço, pois 

permite a compreensão dos sintomas dentro de uma cultura e uma sociedade na qual 

o indivíduo está inserido (TISSER, ROSA, 2019). Bem com a realização de entrevista 

por meio de uma observação cuidadosa possibilita que o profissional obtenha 

informações para o diagnósticos clinico, para o conhecimento da dinâmica afetiva do 

paciente, e o é mais importante, para a intervenção e o planejamento terapêutico 

(DALGALARRONDO, 2008). 

Sadock; Sadock; Ruiz (2017), enfatizam que deve ser considerado há história 

clínica, o contexto da situação de vida atual do indivíduo, pois o diagnóstico pode se 

dar devido a uma condição medica geral, e isso pode levar a erros diagnósticos. Visto 

que doenças neurológicas e clínicas, bem como agentes farmacológicos, podem 

produzir sintomas de depressão. 

Quando se avalia uma criança ou adolescente, é importante realizar uma 

avaliação psiquiátrica abrangente que considere todos os transtornos psiquiátricos 

possíveis, porque os sintomas de depressão podem sobrepor-se aos de outros 

transtornos (STUBBE, 2008). 

Na avaliação médica deve incluir testes para as funções tireoidiana e 

suprarrenal, porque doenças de ambos os sistemas endócrinos podem aparecer como 

transtornos depressivos. Bem como no transtorno do humor induzido por substância, 

qualquer medicamento, ou substâncias psicoativas deve ser considerado um fator 

potencial para o transtorno do humor (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

Sendo de extrema relevância que o profissional possa estar nas condições de 

acolher o paciente em seu sofrimento, de ouvi-lo e realmente escutar suas 

dificuldades. A avaliação deve ser realizada de forma multifatorial, iniciando pelo 

entrevista inicial, a anamnese, exame psíquico, que avalia o estado mental e o exame 

físico geral e neurológico onde o exame deve ser realizado por outro profissional, além 

de exames complementares (DALGALARRONDO, 2008). 
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O diagnóstico dos transtornos mentais infantil é um desafio da pratica clínica, 

devido a semelhança dos quadros clínicos e suas particularidades diagnósticas. 

Sendo que a saúde mental infantil é um tema atual e transversal a diferentes 

especialidades educacionais, médicas e sociais (VINOCUR; PEREIRA, 2011). 

Enfatiza que os aspectos médicos essencial que é o diagnostico clinico, a 

entrevista e o seu relato devem fornecer uma compreensão suficientemente ampla da 

personalidade do paciente, da dinâmica de sua família de seu meio sociocultural 

imediato (DALGALARRONDO, 2008). 

Para que um transtorno seja diagnosticado é necessário que haja um histórico 

de anormalidades sustentadas e recorrentes, que ocasionem uma perturbação no 

funcionamento deste sujeito, bem como em uma ou mais esferas da vida. 

Especialmente na infância quando os problemas se apresentam internalizados, como 

sentimentos negativos, humor deprimido e ansiedade, é de difícil reconhecimento, 

permanecendo muitos anos na esfera de sofrimento pessoal, com pouco impacto para 

adultos até que apareça as dificuldades advindas das demandas sociais para a 

criança. E comum o atraso nestes diagnósticos, uma vez que a família o problema 

seja transitório. Enquanto os comportamentos externalizantes como hiperatividade 

agressividade são trazidos com mais frequência a atenção médica (VINOCUR; 

PEREIRA, 2011). 

1.2.2.1 Entrevista diagnóstica infantil 

Conforme o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2003), a avaliação é um 

processo de coleta de dados, estudo e interpretação de informação a respeito de 

fenômenos e características psicológicas, como cognição, a emoção, a personalidade 

entre outros. 

A entrevista clínica consiste em um conjunto de técnicas de investigação, de 

tempo delimitado, dirigido por um entrevistado que utiliza de conhecimentos 

psicológicos em uma relação profissional. A utilização de instrumentos, relato de pais, 

professores e outros profissionais tornará a entrevista mais completa e com múltiplas 

perspectivas (TAVARES, 2000 apud PIRES, 2017). 

A entrevista psicopatológica permite a realização dos dois principais aspectos 

da avaliação a Anamnese, que verifica o histórico dos sintomas apresentados ao longo 

de sua vida, seus antecedentes pessoais e familiares, e o meio social. E o exame 
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psíquico avalia as funções cognitivas, também conhecido como exame do estado 

mental (DALGALARRONDO, 2008). 

Durante a primeira entrevista deverá ser avaliado os seguintes aspectos: 

Informações Gerais (nome, endereço, composição familiar, uso de medicação), 

Queixa principal; Desenvolvimento desde a gestação (pré- natal, amamentação) até 

a idade atual; histórico médico familiar e da criança; Características da personalidade; 

vida escolar; rotina familiar; levantamento do sintomas emocionais e 

comportamentais. E observação da pessoa responsável pelas informações (PIRES, 

2017). Iniciar com sessão mais livre e menos estruturada contendo uma atividade 

lúdica é sempre ter um bom começo, para estabelecimento do vínculo e do rapport 

com a criança (PIRES, 2017). 

Segundo Arzeno (1995) apud Pires (2017), “Ao utilizar brinquedos, fantoches, 

massinhas e desenho como mediadores, a criança se expressa e vivência 

experiências do cotidiano num espaço acolhedor através do brincar espontâneo”. A 

avaliação de uma criança e adolescentes consiste em pelo menos três elementos: 

entrevista; coleta de informação e avaliação básica da família; Entrevistas/ avaliação 

da criança ou do adolescente; e informação de profissionais, assistência médica, 

escola (STUBBE, 2008). 

Durante a entrevista deve ser avaliado o exame das funções mentais, com 

crianças o exame do estado mental pode ser obtido pela inquirição direta, atividades 

de brinquedos ou observação durante a sessão. O que deve ser avaliado: aparência 

e comportamento; relacionamento social; fala e linguagem; funções motoras; humor e 

afetos; processo e conteúdo do pensamento; ansiedade; medos; possíveis traumas; 

isco de suicídio; desempenho cognitivo e insight e julgamento (STUBBE, 2008). 

Em seguida deve ser feito a formulação clínica e o diagnóstico, segundo Stubbe 

(2008) a formulação clínica e o diagnóstico é a principal capacidade de caracterizar a 

psiquiatria em criança e adolescentes, e a integração de todas as informações 

coletadas da anamnese, entrevistas e teste psicológicos utilizados. 

 

A formulação serve para integrar e sintetizar a informação obtida em uma 
compreensão coerente de vários fatores que têm probabilidade de contribuir 
para a gravidade ou a redução dos sintomas. É essa compreensão que 
informa o diagnóstico os prognósticos e as recomendações (STUBBE, 2008, 
p. 44). 
 

Aberastury (1992), enfatizou a importância da entrevista lúdica, por meio do 
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jogo diagnóstico que utiliza-se de uma caixa com material lúdico, considerando 

qualquer tipo de brinquedo. A hora de jogo diagnóstica, é um recurso técnico que o 

psicólogo utiliza dentro do processo psicodiagnóstico, que tem começo, 

desenvolvimento e fim, operando como unidade para o conhecimento inicial da 

criança, devendo interpretá-la como tal, e cujos dados serão ou não confirmados com 

a testagem (EFRON, 1978 apud CUNHA, 2014). 

No psicodiagnóstico infantil, costuma-se entrevistar os pais, antes de ver a 

criança, com o objetivo de obter informações o mais abrangentes possíveis sobre o 

problema e sobre como a criança é. Após as entrevistas com os pais, mantém-se o 

primeiro contato com a criança, que pode ser por meio de uma entrevista lúdica 

(CUNHA, 2014). 

1.2.2.2 Instrumentos de Avaliação de sintomas depressivos na infância  

 Além da entrevista diagnóstica, possuímos o uso de instrumentos na avaliação 

de crianças e adolescentes, inventários de sintomas, escalas de sintomas específicos 

para depressão e instrumentos para avaliação da qualidade de vida e de experiências 

traumáticas. O uso de métodos epidemiológicos em psiquiatria da infância e 

adolescência é relativamente recente, mas ainda assim já estão disponíveis muitos 

instrumentos de avaliação em saúde mental desenvolvidos especificamente para essa 

população (PIRES, 2017). 

O Child Behavior Checklist (CBCL) é um inventário de sintomas acompanhado 

de uma versão para professores e para o adolescente, que possibilita uma avaliação 

dimensional de sintomas. E o Inventário de Depressão Infantil (CDI), foi desenvolvido 

a partir de uma adaptação do Inventário de Depressão de Beck para adultos, sendo 

seu objetivo verificara presença e a gravidade de sintomas de depressão em jovens 

de 07 a 17 anos, a partir do seu autorelato. (GORENSTEIN, WANG E 

HUNGERBUHLER, 2016). 

 De acordo com Gorenstein, Wang e Hungerbuhler (2016), a análise do 

inventário acontece com base em três fatores sendo eles: Afetivo somático, que é o 

item que analisa os sentimentos de tristeza, de solidão, vontade de chorar, 

irritabilidade e ideação suicida. 

 No fator relação com o outro refere-se as dificuldades em relacionamento com 

os outros, falta de prazer nas atividades, e auto depreciação. No fator desempenho, 
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envolve os itens em que há uma autoavaliação cognitiva em relação ao próprio 

desempenho, nas tomadas de decisões e no comportamento agressivo 

(GORENSTEIN, WANG E HUNGERBUHLER, 2016). 

  O Instrumento de avaliação de qualidade de vida, é um instrumento utilizado 

para aplicação em crianças com condições agudas e crônicas de saúde.  Este modelo 

de mensuração foi desenvolvido a partir de pesquisas relacionados ao 

desenvolvimento de instrumentos, iniciando-se pela mensuração da dor e do estado 

funcional (GORENSTEIN, WANG E HUNGERBUHLER, 2016). 

Qualidade de vida é um constructo multidimensional e subjetivo, envolvendo o 

equilíbrio entre os aspectos da saúde física e mental, os relacionamentos pessoais e 

sua relação com o ambiente, retomando a ênfase no ser biopsicossocial 

(GORENSTEIN, WANG E HUNGERBUHLER, 2016). 

1.2.3 Modalidades de intervenção para o tratamento do transtorno depressivo 

em crianças 

 
O diagnóstico do Transtorno Depressivo Maior infantil deve ser o mais precoce 

possível, com avaliação e definição do tipo de tratamento. Além de ser necessário 

realizar a avaliação da sintomatologia depressiva e as possíveis associações: 

diagnóstico, falhas na educação, prejuízo no funcionamento/psicossocial, transtornos 

psiquiátrico e maus tratos (LIMA, 2004 apud ROSEMEIRE E RODRIGUES, 2013). 

Sendo de suma importância o diagnóstico e tratamento precoce adequado, visto que 

a depressão interfere diretamente nas fases de desenvolvimento infantil (CALDERRO 

E CARVALHO, 2005). 

Sendo que quanto mais cedo for o início do tratamento mais fácil é a 

modificação dos comportamentos depressivos, tendo em vista que, ao longo do 

tempo, estes podem se tornar mais resistentes à mudança. E quanto mais tempo 

demorar para estabelecer o diagnóstico do transtorno e dar início ao tratamento, mais 

difícil poderá ser essas modificações (ZAGO, 2018). 

 O diagnóstico precoce implica intervenções precoces e orientação dos pais a 

respeito do prognóstico ou, em algumas situações, aconselhamento genético. A 

comorbidades entre esses transtornos é muito frequente, e a manifestação de uma 

delas pode ser a pista para o diagnóstico de outra (GRILLO E SILVA, 2004). Sendo 

que “A detecção e tratamento precoces desses transtornos são importantes, já que 
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eles podem persistir na vida adulta com incapacidades quando não tratados” (GRILLO 

E SILVA, 2004, p. 4). 

Zago (2018), enfatiza o importante da psicoterapia para o diagnóstico e 

tratamento desse transtorno. Qual verificará os sintomas, e em alguns casos 

encaminhará para um psiquiatra a fim de refutar e confirmar a hipótese diagnóstica, 

além de que em alguns casos é necessária a medicação. Há estudos que indicam que 

uma combinação de psicoterapia e farmacoterapia é o tratamento mais eficaz para 

transtorno depressivo maior (SADOCK, SADOCK, RUIZ, 2017). 

1.2.3.1 Tratamento Psicológico 

 As intervenções psicoterapêuticas são indicadas para a maioria dos transtornos 

psiquiátricos de criança e adolescentes. Para que possa ser eficiente a participação 

dos pais ou cuidadores é necessária. Há vários tipos de psicoterapia como a terapia 

individual, terapia de grupo e terapia familiar são algumas delas (STUBBE, 2008). 

Outras formas de psicoterapia, como individual, comportamental, cognitiva e a 

hipnose, podem auxiliar grandemente no tratamento (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 

2017).  

Estudos demonstraram que a terapia cognitiva é eficaz e que, em alguns 
casos, é superior ou igual ao uso exclusivo de medicamentos. Trata-se, 
atualmente, de uma das intervenções psicoterapêuticas mais úteis 
disponíveis para transtornos depressivos e mostra-se promissora no 
tratamento de outros transtornos (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017, p. 876). 
 

A psicoterapia individual com crianças e adolescentes começa estabelecendo 

uma conexão por meio de psicoeducação adequada ao nível de desenvolvimento em 

relação aos sintomas e transtornos a serem tratados. Quanto mais nova a criança, 

mais os membros da família participam do tratamento (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 

2017).   

Terapia familiar é indicando quando a família é resistente com enfrentamento 

de problemas, não compreende a natureza das dificuldades da criança e não possui 

habilidades de manejo. Os tratamentos psicossociais são indicados para quase todos 

os transtornos psiquiátricos que afetam as crianças e os adolescentes. Utilizar as 

informações para formular um programa individualizado de tratamento que leve em 

conta o nível de intensidade da intervenção necessária (STUBBE, 2008). 

Sadock; Sadock; Ruiz (2017), afirma que o objetivo de qualquer estratégia 

terapêutica é estabelecer um relacionamento de trabalho com a criança ou o 
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adolescente. Sendo que as intervenções psicoterapêuticas individuais bem-sucedidas 

necessitam da relação terapêutica com os pais para ter entendimento do contexto em 

que os sintomas emergiram. 

 A psicoterapia individual com crianças foca-se em melhorar habilidades 

adaptativas, bem como em reduzir sintomatologia específica. A maioria das crianças 

não busca tratamento psiquiátrico; de modo habitual, elas são levadas ao 

psicoterapeuta devido a sintomas notados por um familiar, professor ou pediatra 

(SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

As crianças e adolescentes informam de maneira mais precisa os seus próprios 

pensamentos, sentimentos, humores e experiências perceptivas; no entanto, 

problemas comportamentais costumam ser identificados com maior precisão por pais 

e professores (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

 A psicoterapia infantil individual, de modo geral, ocorre em conjunto com 

terapia de família, terapia de grupo, remediação educacional e intervenções 

psicofarmacológica (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). Outra forma é a prevenção 

evitando as rupturas através do trabalho de orientação, prevenção social através da 

sensibilização de escolas, creches, os serviços de pediatria e instituições 

(AJURRIAGUERRA, 1998).  

Além disso, cada técnica pode facilitar a outra; a psicoterapia pode permitir que 

o paciente aceite um agente farmacológico necessário, e o fármaco psicoativo pode 

permitir que ele supere a resistência de começar ou continuar a psicoterapia 

(SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

Por ser uma doença grave que pode ter recorrência na vida adulta, a 

intervenção psicoterapêutica nos casos de TDM infantil mostra-se imprescindível, 

sendo associada à psicofarmacologia nos casos mais graves. Pesquisas demonstram 

que as abordagens mais eficazes no tratamento do TDM são a TCC, a psicoterapia 

de orientação psicodinâmica e a psicoterapia interpessoal (RIBEIRO; MACUGLIA; 

DUTRA, 2013) 

A TCC é uma modalidade de terapia que tem sido amplamente testada, pois 

apresenta uma estrutura bem definida e, principalmente, faz uso de uma série de 

técnicas de simples aplicação. O protocolo terapêutico é um conjunto inclusivo de 

intervenções psicológicas semiestruturadas, sua utilização favorece a prática do 

psicólogo, reduzindo o tempo de planejamento (RIBEIRO; MACUGLIA; DUTRA, 

2013). 
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Segundo Ribeiro; Macuglia; Dutra (2013, p. 5): 

Beck e colaboradores (1997) desenvolveram um protocolo para a depressão 
destinado ao público adulto, composto por 20 sessões. O tratamento envolve, 
basicamente, a identificação dos pensamentos relacionados à depressão, o 
incentivo a atividades prazerosas, a reestruturação cognitiva, o implemento 
de autocrítica e de respostas de enfrentamento e o treino de resolução de 
problemas. 

  É necessário que o terapeuta auxilie a criança a identificar e contestar 

seus pensamentos negativos, ajudando-a a testar sua validade, nesse sentido, o 

programa de atividades prazerosas configura-se como uma defesa valiosa contra a 

anedonia, o retraimento social e a fadiga (RIBEIRO; MACUGLIA; DUTRA, 2013). 

1.2.3.2 Tratamento Médico 

 
Os medicamentos utilizados para tratar transtornos psiquiátricos são chamados 

de fármacos psicotrópicos costumam ser descritos por sua aplicação clínica como, 

antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor, ansiolíticos, hipnóticos, 

intensificadores cognitivos e estimulantes (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

Na farmacoterapia de tratamento deve ser considerado todos os aspectos da 

vida da criança, não devendo subestimar a intervenção psicossocial e educacional. 

Da mesma forma o medicamento não pode ser utilizado como a última recurso de 

tratamento (STUBBE, 2008). 

Conforme Sadock; Sadock; Ruiz (2017) é necessário que na prática se inicie 

com uma dose pequena e que a mesma seja aumentada até que se observem efeitos 

clínicos. Os fármacos mais utilizado são fluoxetina, citalopram e sertralina que 

possuem aprovação da Food and Drug Administration (FDA) no tratamento de 

depressão maior em adolescentes. 

Comprovou-se que o tratamento combinado é superior a qualquer terapia 

usada de maneira isolada no tratamento de depressão maior. Ele está associado a 

melhora do funcionamento social e ocupacional e a mais qualidade de vida em 

comparação com qualquer tipo de terapia isoladamente (SADOCK, SADOCK, RUIZ, 

2017). 

  O tratamento de crianças e adolescentes com transtornos depressivos. Estas 

incluem psicoeducação e intervenções de apoio para jovens com formas leves de 

depressão. Para jovens com depressão moderada a grave ou com episódios 

recorrentes de depressão maior, com prejuízo significativo e com pensamentos ou 
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comportamentos ativamente suicidas, a melhor intervenção inclui tanto tratamento 

farmacológico quanto a psicoterapia (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Para a realização desse trabalho, usou-se pesquisa de natureza qualitativa do 

tipo bibliográfica, a qual caracteriza-se em uma revisão da literatura, por meio das 

bases de dados eletrônicas e bibliografias relacionadas ao tema. Ao final da coleta de 

dados foi realizada discussão das informações obtidas, bem como uma análise das 

principais ideias e autores para chegar a resposta do problema de pesquisa. 

2.1 Natureza e Tipo de Pesquisa 

  O presente trabalho apresenta-se sobre natureza qualitativa. Segundo Lara; 

Molina (2015, p.6): 

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e 
o pesquisador como instrumento-chave; A pesquisa qualitativa é descritiva; 
Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não sim-
plesmente com os resultados e o produto; Os pesquisadores qualitativos ten-
dem a analisar seus dados indutivamente; O significado é a preocupação es-
sencial na abordagem qualitativa.  

O trabalho também apresenta-se sobre a forma bibliográfica. Segundo 

Fonseca, 2002 apud Gerhardt; Silveira (2009, p.36): 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóri-
cas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 
com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que 
já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se 
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóri-
cas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 
prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. 

2.2 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

  Essa pesquisa de natureza qualitativa e do tipo bibliográfica pode encontrar 
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dados para análise por meio de matérias científicos bibliográficos como livros, artigos, 

manuais, sites e revistas científicas para realização da coleta das informações 

referentes ao tema de pesquisa.  

2.3 Procedimentos  

Foram selecionados alguns autores que melhor defendem o presente tema em 

questão, para que fosse possível fazer a análise das ideias e interpretações, e 

consequentemente responder o problema de pesquisa levantado. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo será realizada a análise e discussão dos dados obtidos através 

da pesquisa bibliográfica, abordando as principais ideias encontradas sobre o 

Transtorno Depressivo Maior na Infância como o conceito, diagnóstico e as 

modalidades de tratamento. 

A depressão é um tema atual e já vem sendo estuda há muito tempo, contudo 

apenas recentemente se vem falando acerca do diagnóstico da depressão na infância, 

devido à dificuldade da identificação da apresentação dos sintomas.  Conforme 

explicitado por Spitz (1991) apud Drugg (2002), já se estudava a depressão infantil 

em bebês durante a II guerra mundial, o que foi chamado pelo autor de depressão 

anaclítica, que se refere ao prejuízo no desenvolvimento físico, psíquico de crianças 

vítimas de abandono, negligência e crianças emocionalmente frágeis. 

Melanie Klein apud Bento (2017), também já mencionava que a depressão 

poderia ser observada no início da vida quando o bebê experimenta a ansiedade 

advindas do meio externo, identificado através do choro e dificuldades no sono.  

De acordo com Curatolo; Frederich (2016), o desenvolvimento infantil é 

fundamental na apresentação dos sintomas e nas manifestações clínicas, visto que 

não apresenta linguagem, conhecimento das emoções. Conforme afirmado pelo autor 

Vasques (2017), este é um momento de vulnerabilidade ao trauma, visto ainda estar 

desenvolvendo as habilidades cognitivas.  

É fundamental enfatizar a importância de compreendermos o desenvolvimento 

infantil, para realização de uma avaliação psicológica abrangente, que minimiza os 

riscos de uma avaliação errônea.  Foi abordado durante o trabalho acerca do 

desenvolvimento infantil, com base nas seguintes teorias:  teoria psicanalítica e a 
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teoria cognitiva, relacionando o desenvolvimento fisiológico e desenvolvimento 

emocional infantil.  

Na teoria psicanalítica Freud interpretou o desenvolvimento humano como 

sendo originado através dos impulsos, irracionais e inconscientes, enquanto na teoria 

cognitiva de Piaget é compreendida a partir dos processos do pensamento e do 

conhecimento do indivíduo (Berger, 2016). 

Conforme os autores supracitados, fica evidente a diferença no processo 

estruturação de ambas as teorias, no entanto se muda a forma como se escreve, 

porém o desenvolvimento se assemelha, sendo que uma o enfoque é para o 

desenvolvimento da psique e do emocional, enquanto a outra para aspectos 

cognitivos e fisiológicos. No quadro abaixo é possível observar um comparativo sobre 

as duas teorias do desenvolvimento mencionadas.  

 

Quadro 04: Descrição das teorias do desenvolvimento 

 

PERIODO TEORIA PSICANÁLITICA  TEORIA COGNITIVA  

Primeira Infân-

cia 

(0 a 2 anos) 

Oral   

- Baixa tolerância a frustra-

ção, dependência, controle 

Sensoriomotor 

- Utiliza os sentidos; 

-Desenvolvimento motor; 

02 a 06 anos Anal e Fálica 

- ao controle, ordem e lim-

peza. 

- Desenvolvimento das 

emoções, da personali-

dade.  

Estágio Pré- operacional Desen-

volve as habilidades motoras gros-

sas, motoras fina e raciocínio abs-

trato. Desenvolvimento da lingua-

gem, raciocínio simbólico. 

07 a 11 anos  Latência  

Impulsos são direcionados 

para as atividades escola-

res, esportes e jogos.  

Estágio de operações concretas 

- Reconhece e aplica operações ló-

gicas para interpretar as experiên-

cias de maneira objetiva e racional. 

Fonte: (MIRANDA, 2019) 

 

Conforme o quadro demonstrado acima, observa-se que no período de 0 a 02 

anos, inicia-se o desenvolvimento motor e a utilização dos sentidos, sendo que nesta 

fase conforme descrito por um dos autores acima a parte do corpo utilizada é a boca 
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como forma de exploração ao mundo o que vem de encontro com a teoria cognitiva 

que afirma que neste período a criança utiliza os sentidos, ou seja, o paladar, sendo 

que está fase é marcada pela baixa tolerância a frustração.  

 Dos 02 aos 06 anos, acontece o desenvolvimento fisiológico, as habilidades 

motoras iniciadas na pré escola, o raciocínio simbólico o que é reforçado por Freud 

que neste período acontece a formação de personalidade e discernimento das 

emoções.  Enquanto na última fase do desenvolvimento infantil que precede a 

adolescência, ambos os autores trazem de forma distinta porém com a mesmo 

significado que acontece o desenvolvimento das relações de grupo, e de raciocínio 

logico. Sendo explanado pelos autores Sadock; Sadock; Ruiz (2017), que afirma que 

desenvolvimento, influencia na expressão dos sintomas depressivos devido a criança 

ser vulnerável ao meio que está inserida.  

De acordo com o DSM- 5 (2014), em seus critérios diagnósticos para o 

transtorno depressivo maior em adultos e jovens, devem apresentar humor deprimido 

quase todos os dias, além de fadiga, insônia e perda de interesse. Nesta quinta edição 

os autores trazem que exceto para crianças e adolescentes os sintomas se 

apresentam diferente, a tristeza na forma de irritabilidade, agressividade e choro 

excessivo.  

Sadock; Sadock; Ruiz (2017), argumentam que o para o diagnóstico desta 

patologia deverá apresentar sintomas como, alterações no apetite, peso, sono, falta 

de energia, sentimento de culpa e dificuldade de resolução de problemas e tomadas 

de decisão.  

Ainda Abramovitch (2011), cita que é comum a criança apresentar postura 

hostil, instabilidade de humor, irritabilidade e sintomas psicossomáticos, como crises 

de choro e de grito que acarretam prejuízos em diversas áreas em todo o seu 

desenvolvimento. 

Os sintomas supracitados causam sofrimento significativo e afetam a vida do 

paciente em diferentes áreas como acadêmico, social e afetivo. Os autores 

reconhecem a diferença na apresentação dos sintomas da depressão infantil para a 

depressão adulta, que se caracteriza por diversas vezes como uma dificuldade de 

aprendizagem devido ás semelhanças dos sintomas. Sendo assim observa-se a 

importância da avaliação diagnostica cuidadosa.  

A figura a seguir retrata de uma forma mais clara a ideia dos autores 

mencionados, sobre as diferenças da apresentação do sintomas em adultos e 
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crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 05: Sintomas depressivos em adultos x sintomas depressivos em crianças  

 
ADULTOS INFANTIL 

Humor triste Humor irritável 

Falta de interesse  Inibição no brincar 

Perda ou ganho de peso, Dificuldade de atingir o peso 

 Alterações no sono,  Inibição motora 

Dificuldades na tomadas decisões Crises de Choro 

Pensamentos recorrentes de morte ou 

suicídio 

Crises de grito 

Fonte: (MIRANDA, 2019) 

 

Desta forma, entende-se que é necessário o conhecimento a respeito dos 

sintomas apresentados no transtorno depressivo maior infantil, tendo em vista que, 

indivíduos com esses sintomas muitas vezes recebem outro diagnostico ou não são 

diagnosticados.   

Segundo Del Porto (1999), é de suma importância realizar a avaliação dos 

sintomas fisiológicos e sintomas emocionais da depressão, a fim de aplicar uma 

avaliação mais ampla. 

Os critérios diagnósticos para o transtorno depressivo maior estão subdivididos 

em seis critérios (A, B, C, D e E) conforme descritos pelo DSM-5 (2014), sendo que o 

indivíduo deve apresentar pelo menos um dos seguinte sintomas: 1) humor triste na 

maior parte do dia ou; 2) perda do interesse, por um período mínimo de duas semanas; 

acompanhados de outros sintomas como perda/ganho de peso, insônia/hipersônia e 
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pensamentos de suicídio, sendo que estes causam prejuízos em áreas fundamentais 

da vida do indivíduo. Os sintomas não podem ser justificados pelo uso de uma 

substância ou condição médica. É importante lembrar que, essas condições devem 

estar presentes na vida do indivíduo por mais de seis meses, para que assim, se 

estabeleça o diagnóstico do transtorno. 

Para Sadock; Sadock; Ruiz (2017), os sintomas de depressão, pode ser a 

manifestação de qualquer transtorno mental. Sendo assim, é fundamental que se 

realize o diagnóstico diferencial, durante a avaliação psicológica. As crianças na idade 

escolar manifestam os sintomas depressivos através da psicossomática. Onde 

predominam os sintomas de inibição afetiva, bem como sintomas físicos. Estes 

sintomas podem expressar hiperatividade, enurese, encoprese, déficit de 

aprendizagem ou conduta inadequada, podendo assim, a depressão ser nomeada 

equivocadamente de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH), 

transtorno de aprendizagem ou transtorno de conduta (AMBRAMOVITCH, 2011). 

O DSM-5 (2014), também explana sobre o diagnóstico diferencial acerca dos 

episódios maníacos com humor irritável ou episódios mistos, transtornos bipolar, 

transtornos de humor devido a condições médicas, pelo uso de substância, déficit de 

atenção e um fator social que desencadeia sintomas semelhantes.  

De acordo com os autores supracitados, notou-se que é fundamental 

compreender e observar atentamente os sinais e sintomas que o paciente apresenta, 

para que desta forma, seja realizado o diagnóstico corretamente. Tendo em vista, que 

existem outros transtornos com características similares ao transtorno Depressivo 

Maior.  

Dalgalarrondo (2008), destaca que, para a efetivação correta do diagnóstico, o 

processo deve-se iniciar pela anamnese, sendo a coleta de informações sobre o 

histórico dos sintomas apresentados, a partir de entrevistas realizadas com familiares, 

professores e paciente. Em seguida pelo exame do estado mental que avaliará as 

nossas funções cognitivas. 

Pires (2017), explicita que a entrevista deve ser conduzida avaliando diversos 

aspectos como, queixa principal, desenvolvimento desde o pré natal até a 

amamentação, histórico familiar, predominância de características, rotina familiar 

entre outros.  

Ainda sobre esse assunto, Stubbe (2008), contribui dizendo que a avaliação 

infantil é composta pelos seguintes elementos: entrevista; informação de profissionais, 
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ANAMNESE  

avaliação médica, avaliação das funções mentais, escola e formulação clínica e o 

diagnóstico. 

Os autores citados acima reconhecem que avaliação psicopatológica infantil é 

fundamental, sendo o principal agente de transformação, pois a partir dela é que se 

dará o início do tratamento, sendo essencial. Os mesmos concordam sobre a forma 

como se deve realizar a avaliação diagnostica infantil.  

Na ilustração a seguir será exposto um resumo de uma forma clara e sucinta 

do que os autores transmitiram nos parágrafos acima. 

 

Figura 01: Diagnóstico Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIRANDA (2019) 

 

 Na ilustração acima, é possível perceber o processo de avaliação diagnóstica 

infantil, que inicia com a anamnese, que é uma entrevista com os pais, familiares 

próximos ou escola para a coleta de informações. Em seguida utiliza-se da ludoterapia 

como forma de avaliação, além de aplicação de testes psicológicos, jogos lúdicos afim 
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de avaliar os sintomas e, consequentemente o exame do estado mental também será 

avaliado neste processo.  

O exame médico, e uma das ferramentas utilizadas para realizar o diagnóstico 

diferencial, podendo ser solicitada logo após a anamnese ou quando o profissional 

identificar a necessidade. No final do processo de avaliação, desenvolve-se o 

psicodiagnóstico. 

Calderraro; Carvalho (2005), enfatizam sobre a importância do diagnóstico e 

do tratamento precoce ser realizado, tendo em vista que a depressão afeta de maneira 

direta o desenvolvimento, emocional, físico e social desta criança.  Zago (2018), 

também traz que quanto mais cedo for o início do tratamento é mais fácil a modificação 

dos comportamentos depressivos. Grillo; Silva (2004), concordam que o diagnóstico 

precoce resulta em intervenções precoces como orientações acerca do prognóstico 

para os pais. 

É importante ressaltar que o diagnóstico precoce dos sintomas do transtorno 

depressivo maior possibilita a redução dos prejuízos em diversas áreas da vida que 

acompanham este transtorno. Muitas vezes a criança traz em seu histórico anos de 

dificuldade escolar, isso por esse ser o primeiro ambiente onde os sintomas se 

destacam. Sendo assim, é importante enfatizar que deve-se utilizar todas as 

ferramentas possíveis mantendo como característica essencial avaliação 

biopsicossocial.  

A avaliação de crianças e adolescentes é bastante solicitada na prática 

educacional e clínica, pelo fato de possibilitar uma perspectiva integrada sendo que 

as intervenções psicoterapêuticas são indicadas para a maioria dos transtornos 

psiquiátricos em criança e adolescentes.  

De acordo com Stubbe (2008), o tratamento psicossocial é indicado para quase 

todos os transtornos psiquiátricos que afetam as crianças e os adolescentes. Sadock; 

Sadock; Ruiz (2017), ressaltam que o sucesso terapêutico necessita da relação 

terapêutica com os pais para ter entendimento do contexto em que os sintomas 

emergiram. Porém, quanto maior as crianças menos os familiares participam.  A autora 

Ajuriaguerra (1998), diz que outra forma de tratamento é a prevenção social por meio 

da sensibilização das escolas, creches e instituições. 

A farmacoterapia também é utilizada como tratamento conforme Stubbe (2008), 

porém não deve ser utilizada como único recurso, deve ser considerado todos os 

aspectos, sendo que a melhor forma de intervenção, na maioria dos casos, para este 
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transtorno é psicossocial e educacional.  

Sadock; Sadock; Ruiz (2017), afirma que o tratamento psicoterápico 

juntamente com a utilização de fármacos, o resultado é superior a qualquer tratamento 

utilizado de maneira isolada, pois está associado a melhora do funcionamento social 

e ocupacional. E o tratamento incluem psicoeducação e intervenções a fim de reduzir 

os prejuízos. 

Desta forma, pode-se entender que o transtorno depressivo maior infantil causa 

severos prejuízos no desenvolvimento infantil e que, na maioria das vezes, somente 

na adolescência ou vida adulta são identificadas. Isso pode ser justificado devido a 

semelhança de sintomas dificultando a avaliação. Sendo assim, é fundamental que se 

tenha como uma premissa de trabalho a realização de uma avaliação correta. Visto 

que para que o diagnóstico seja concluído, é necessário que o paciente satisfaça os 

critérios descritos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-5). Contudo, a forma de tratamento é ampla, sendo utilizada como intervenção 

de auxílio a farmacoterapia, as intervenções psicoterapêuticas, psicoeducacionais, 

sociais e demais intervenções que possam ser vistas como positivas nesse processo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como tema, o diagnóstico e 

intervenção terapêutica do transtorno depressivo maior na infância, sendo que para  

melhor compreensão acerca do assunto, teve como principais objetivos que 

nortearam o trabalho a análise sistemática sobre desenvolvimento fisiológico e 

emocional, contextualização do transtorno depressivo maior, podendo assim, 

identificar os fatores diagnósticos, além de pesquisar as ferramentas de  avaliação 

psicológica, bem como as principais  modalidades de tratamento, enfatizando as que 

apresentaram melhores resultados no tratamento deste transtorno. Tendo como 

pergunta problema: como é realizado o diagnóstico de transtorno depressivo maior 

em crianças e quais as modalidades de tratamento? 

Para a concepção deste trabalho, recorreu-se ao método bibliográfico, de 

natureza qualitativa. Foram utilizados materiais científicos bibliográficos como artigos, 

manuais, livros, revistas e sites científicos para realização da coleta das informações 

referentes ao tema. Posteriormente foi escolhido os autores que melhor defenderam 

e explanaram sobre o assunto.  

Desta forma, é possível afirmar que os objetivos que embasaram este trabalho 

foram alcançados, proporcionando conhecimento científico acerca da temática. E 

consequentemente pode-se assegurar que a questão problema foi respondida, haja 

visto que os teóricos que explanaram ao decorrer do trabalho conceituaram de forma 

clara quais os critérios primordiais para o diagnóstico do transtorno depressivo maior 

na infância, e quais as formas de tratamento mais utilizadas neste transtorno. 

Foi possível observar durante os estudos, a dificuldade do diagnóstico, devido 

a semelhança sintomatológica com outros transtornos.  No manual de Transtornos 

Mentais (2014), traz de uma maneira sucinta a diferenciação da patologia entre 

crianças, adolescentes e adultos, além estar correlacionada com outras 

comorbidades, propiciando dificuldade na percepção dos familiares em relação aos 

sintomas e na procura pelo tratamento. 

Constatou-se que o transtorno apresenta diversas consequências 

disfuncionais, interferindo em atividades fundamentais da vida e nas fases de 

desenvolvimento da criança.  Sendo assim é fundamental discussões e estudos 

acerca desta patologia, intervenções precoces, bem como a participação da família e 

escola no processo de tratamento.  
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E importante salientar a relevância dos critérios no processo de avaliação 

diagnóstica da depressão infantil, visto que os sintomas se diferem do adulto porém, 

mante-se os critérios descritos pelo DSM -5 na avaliação. Sendo que o paciente deve 

apresentar pelo um dos seguintes sintomas, que é o humor triste na maior parte do 

dia, lembrando que na infância pode-se manifestar através da irritabilidade/ 

agressividade, ou perda de interesse por atividades, por um período mínimo de duas 

semanas. Acompanhados por outros sintomas que acarretam prejuízos em áreas 

fundamentais da vida. Lembrando que estes não podem ser justificados, por uma 

condição médica ou uso de substância química, estar presente por mais de seis 

meses para que se estabeleça o diagnóstico.  

Com base na pesquisa realizada, conclui-se que o ambiente sobrecarregado 

de conflitos e a estrutura familiar, podem ser considerados fatores que desencadeiam 

ou possibilitam o surgimento de sintomas depressivos na criança, além de que os 

sintomas também trazem consequências para a vida escolar, sendo causa de baixo 

rendimento e problemas de aprendizagem. Além disso foi abordado outra questão no 

trabalho, as formas de avaliação da depressão infantil e os instrumentos utilizados 

para a avaliação. Em razão disso, é muito importante o diagnóstico precoce, e 

efetivação de medidas visando à promoção da saúde mental 

  As intervenções no tratamento da depressão infantil são realizadas através da 

psicoterapia associada a farmacoterapia, sendo que a segunda forma não pode ser 

usada de maneira isolada. E que a utilização das duas de tratamento intervenções 

integradas é a modalidade que se mostra mais eficaz no tratamento desta patologia. 

Por fim, entende-se que é relevante a compreensão acerca do transtorno, bem 

como verificou-se que há uma carência de pesquisas que se dedicam ao diagnóstico 

da depressão infantil, sendo pertinente realizar novas pesquisas. 
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