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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar os comportamentos de pais e dos responsáveis durante 

o processo de diagnóstico e tratamento da depressão infantil. Para tanto, é necessário descrever 

como a patologia afeta o desenvolvimento da criança, explicar o diagnóstico e as principais 

formas de tratamento disponibilizadas atualmente para a depressão na fase da infância, além de 

discutir sobre a depressão infantil no contexto familiar e escolar. Realiza-se, então, uma 

pesquisa de revisão sistemática, utilizando as bases de dados: Google acadêmico, BVS- Brasil 

e Capes. Diante disso, verifica-se os resultados na seleção de 26 artigos, sendo a maioria dele 

nos últimos cincos anos, seleção de artigos com anos mais remotos de autores de referência no 

assunto e uso de quatro livros. O que impõe a constatação de que os sintomas podem afetar de 

forma negativa o desenvolvimento biopsicossocial da criança, a dificuldade em diagnosticar a 

criança com o transtorno, uma vez que seus sintomas são diferentes comparados ao diagnóstico 

adulto, a influência da familiar e a sua dinâmica em lidar com a criança e da escola em poder 

contribuir com as observações da criança e seus comportamentos atípicos e rendimento escolar.  

 

Palavras-Chave: Depressão infantil. Desenvolvimento infantil. Revisão de literatura. 

Tratamento. Familiar. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to identify the behavior of parents and caregivers during the process 

of diagnosis and treatment of childhood depression. Therefore, it is necessary to describe how 

the pathology affects the development of the child, explain the diagnosis and the main forms of 

treatment currently available for depression in the childhood phase, as well as discussing child 

depression in the family and school context. A systematic review is carried out, using the 

databases: Google academic, VHL-Brazil and Capes. Therefore, the results were selected in the 

selection of 26 articles, most of them in the last five years, selection of articles with more years 

of reference authors in the subject and use of four books. This implies that the symptoms can 

negatively affect the biopsychosocial development of the child, the difficulty in diagnosing the 

child with the disorder, since its symptoms are different compared to the adult diagnosis, the 

influence of the family member and its dynamics in dealing with the child and the school in 

being able to contribute with the observations of the child and their atypical behaviors and 

school performance. 

 

Keywords: Child depression. Child development. Literature review. Treatment. family 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A depressão é um transtorno de humor, no qual afeta a saúde mental do indivíduo 

ocasionando prejuízos na vida do mesmo, tanto na saúde física, social e principalmente 

psíquica. Já a depressão infantil, tem algumas características semelhantes a do adulto, porém 

podendo afetar o seu desenvolvimento, como um todo.  

Portanto, a depressão infantil é uma patologia difícil de ser diagnosticada em crianças. 

Geralmente vem a ser detectada quando a criança entra em idade escolar, embora muitas vezes 

pudesse estar presente antes. Esta detecção precoce é obtida por intermédio um olhar mais 

atento de professores, familiares e profissionais, que trabalham com essa faixa etária. 

Conseguindo observar os comportamentos atípicos da criança, das demais, provavelmente 

levando a investigação mais detalhada com os profissionais especialistas da área. 

Antes da década de 60, a depressão na infância não era aceita ou era denominada como 

mascarada, pelo fato de não darem a devida importância a seus sentimentos e nível cognitivo. 

Apesar de avanços nos estudos sobre a patologia, muitos profissionais e fnjamiliares ainda 

ignoram tal patologia e como esta pode afetar o indivíduo nas primeiras fases de sua vida, a 

infância. 

O diagnóstico da depressão na infância é complexo, pois o mesmo pode vir 

acompanhado de outras comorbidades, como transtorno referente a aprendizagem, a dificuldade 

de socialização e comportamentos, muitas das vezes não compreendidos, por eles mesmos, 

pelos pais e por professores, podendo acarretar ainda mais o sofrimento.  

A busca por tratamento é de extrema importância e faz-se necessário que os 

responsáveis, familiares e cuidadores, fiquem atentos e saibam observar os comportamentos 

atípicos apresentados por essa criança.  

Dessa forma, a família é de suma importância para o desenvolvimento da criança, pois 

é nela que a criança aprende seus valores, crenças, e é reflexo da mesma. É dever de a família 

prestar e suprir as necessidades básicas da criança, incluindo a saúde mental. Com as novas 

dinâmicas familiares, é possível que a criança deixe de ser assistida como deveria, seus cuidados 

podem ser realizados por terceiros ou pelos aparelhos tecnológicos, com isso a família tem mais 

dificuldades de perceber comportamentos atípicos apresentados pela criança.  

O agravamento desta patologia pode muitas vezes levar ao suicídio, no caso da 

depressão maior. E o quanto antes for percebido e buscado ajuda com um especialista na área, 

melhor será para o tratamento e mais eficaz, pois, uma vez que, se não tratada poderá acarretar 
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ou se estender, a depressão e outros transtorno, na vida adulta desse indivíduo. Podendo não 

somente afetar a saúde psíquica, mas também a social e o desenvolvimento cognitivo. 

Entretanto, é essencial que a criança seja cuidada no seio familiar, que ela seja ouvida 

e acolhida. Quando a criança começa apresentar comportamentos atípicos, como a 

irritabilidade, perca de interesse por atividades antes prazerosas ou baixo rendimento escolar, é 

essencial que a família procure ajuda de um especialista para uma investigação e um possível 

diagnóstico. 

Portanto, considerando ser um tema recente, com poucos estudos realizados, e por 

estar ligado a essas crenças profissionais, de que a criança ainda está desenvolvendo sua psique 

buscou-se reunir dados recentes para responder a seguinte questão: quais os comportamentos 

apresentados pelos pais ou responsáveis e professores, frente ao diagnóstico da depressão 

infantil? 

Justifica-se a escolha deste tema, devido a sua relevância, pois pretende compreender 

melhor, através de revisão de literatura sistemática, o motivo pelo qual, alguns profissionais, e 

principalmente os pais, professores, psicólogos e psiquiatras, encontram dificuldades em 

identificar tal patologia. Com isso, conhecer o estado da arte a respeito de pesquisas sobre os 

sintomas e comportamento da depressão na fase da infância, para contribuir no diagnóstico e 

auxiliar a quem for preciso em como lidar com tal transtorno e com o tratamento. 

O estudo irá tratar da depressão infantil a partir dos seis anos de idade, uma vez que 

há poucos estudos sobre o tema abordado em crianças abaixo dessa idade, embora os sintomas 

depressivos já se apresentarem em crianças a partir dos 6 meses de idade até a adolescência. 

Portanto, o trabalho está dividido em oito capítulos, no qual irá decorrer, no segundo 

capítulo, sobre a depressão infantil e como este afeta o desenvolvimento infantil, a depressão e 

suas classificações e desenvolvimento infantil.  

Já no terceiro capítulo irá abordar sobre a depressão infantil e suas formas de 

tratamento, focando na área de saúde mental da psicologia E no quarto irá decorrer sobre a 

depressão infantil no âmbito familiar e o quinto no ambiente escolar. 

E para finalizar o sexto e sétimo capítulos irá apontar os métodos e resultados, para a 

realização desse trabalho e o oitavo as considerações finais.  
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar os comportamentos de pais/responsáveis durante o processo de diagnóstico 

e tratamento da depressão infantil. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Descrever como a depressão infantil afeta o desenvolvimento da criança; 

b) Explicar sobre o diagnóstico e as principais formas de tratamentos atuais para a 

depressão infantil; 

c) Discutir sobre a depressão infantil no contexto escolar e familiar. 
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2 COMO A DEPRESSÃO INFANTIL AFETA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

Podemos caracterizar o estudo da depressão na infância como muito recente, pois até 

na década de 60 não se acreditava que tal patologia pudesse afetar crianças. Antes os 

profissionais, como médicos psiquiátricos e psicólogos, tinham as crianças como se ela não 

estivesse a psique formada, então não poderia ser acometida pela depressão. Porém com os 

recentes estudos, de Cruvinel e Boruchovitch (2008), puderam comprovar que em qualquer 

idade o ser humano pode ser acometido por tal patologia, o que pode explicar o motivo de tal 

doença ser inclusa no DSM (Manual Diagnóstico e Estático de Transtornos Mentias), como 

depressão de modo geral, dificultando assim o diagnóstico. Contudo, como nos adultos, os 

sintomas são variados, nas crianças os sintomas também são apresentados de forma diferentes, 

principalmente de acordo com a classificação e a idade. (MIRANDA et al., 2013). 

De acordo com Miranda et al (2013) o transtorno depressivo é um transtorno de humor 

que distorce as vivências da criança. Essas vivências estão ligadas nos contatos sociais onde há 

uma interação maior da criança com os adultos e grupos de crianças na mesma faixa etária, 

nessas interações ocorrem trocas de ideias, e são nessas trocas que a criança aprende que há 

outras formas de pensar, brincar, novos faz de contas e com isso a criança aprende sobre os 

processos mentais dos outros. 

Portanto, este transtorno compreende fatores cognitivos, comportamentais, 

fisiológicos, sociais, econômicos e religiosos, entre outros. As alterações causadas podem afetar 

de várias formas a vida da criança seja no contexto familiar, social e escolar, sendo assim, estas 

alterações podem ser percebidas através do comportamento no cotidiano (MIRANDA et al., 

2013).  

Conforme Carvalho e Ramires (2013) a criança pode apresentar outros sintomas, além 

dos contextos já mencionados, podem interferir fisicamente, através da não elaboração de seus 

sentimentos, levando-a somatizar e a queixar-se de ansiedade, fobias, agitação ou retardo 

psicomotor, hipersonia ou insônia, irritabilidade, hiperatividade, podendo chegar a uma enurese 

e encoprese, falha na comunicação, choro sem motivo aparente, também apresenta 

comportamento agressivo e de destruição, entre outros comportamentos que afeta de forma 

direta a vida da criança e que tem mais clareza para serem observados. 
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2.1 A DEPRESSÃO E A SUAS CLASSIFICAÇÕES 

 

Conforme Dalgalarrondo (2008) em seu livro “Psicopatologia e semiologia dos 

transtornos mentais”, a semiologia psicopatologia tem seu foco no estudo de sinais e sintomas 

ocasionados pelos transtornos mentais. Em torno desses sinais e sintomas que decorreremos 

esse capítulo. 

A depressão se caracteriza principalmente pela tristeza constante, mas além da tristeza 

há vários outros sintomas afetivos, neurovegetativos e instintivos, ideativos e cognitivos e a 

mudança na psicomotricidade, além de sintomas psicóticos nos casos de depressão grave 

(DALGALARRONDO, 2008). 

O DSM-V (2014), nos relata os diversos diagnósticos depressivos, sendo eles: 

a) disruptivo da desregulação do humor; 

b)  transtorno depressivo maior (incluindo episódio depressivo maior);  

c) transtorno depressivo persistente (distimia);  

d) transtorno disfórico pré-menstrual; 

e) transtorno depressivo induzido por substância/medicamento;  

f) transtorno depressivo devido a outra condição médica;  

g) transtorno depressivo especificado;  

h) transtorno depressivo não especificado. 

Para isso, esta pesquisa abordou o transtorno depressivo que pode acometer o 

indivíduo na fase da infância, pois os sintomas depressivos em crianças e adultos na maioria 

das vezes não são especificados no DSM-V. 

Anteriormente, no DSM-IV, o transtorno depressivo e o transtorno bipolar eram 

tratados separadamente, ao contrário do que ocorre no DSM-V: 

 

A característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, vazio ou 

irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam 

significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que difere entre 

eles são os aspectos de duração, momento ou etiologia presumida (DSM, 2014, p. 

155). 

 

Com a mudança feita no DSM-V (2014), foi realizado um novo diagnóstico de 

tratamento excessivos do transtorno bipolar em criança para transtorno disruptivo da 

desregulação do humor, tendo como sintomas a irritabilidade persistente e descontrole 

comportamental extremo, esses sintomas são acrescentado aos transtornos depressivos para 

crianças até 12 anos de idade. Crianças com esses sintomas podem desenvolver os transtornos 
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depressivos unipolares ou transtorno de ansiedade, e não como era descrito no DSM-IV como, 

transtorno bipolar (DSM, 2014). 

Ainda tendo como base o DSM-V, ele nos esclarece alguns tipos de depressão, período 

e seus sintomas, são eles: 

Quadro 1 – Tipos de depressão na infância 

Transtorno Sintomas Tempo de 

duração 

Diagnóstico Crianças 

Transtorno 

depressivo 

maior 

 Diminuição de 

interesse ou 

prazer; 

 Perda ou ganho de 

peso; 

 Insônia ou 

hipersonia; 

 Agitação ou 

retardo motor; 

 Fadiga e perda de 

energia; 

 Sentimento de 

inutilidade e 

culpa; 

 Pensamentos 

recorrentes de 

morte. 

Pelo menos 2 

semanas 

consecutivas. 

Geralmente na 

puberdade, mas 

pode ocorrer em 

qualquer idade. 

Em crianças 

o humor é 

irritável ao 

invés de 

triste. 

Depressão 

Persistente 

(distimia) 

(F34.1) 

 Apetite diminuído 

ou alimentação em 

excesso; 

 Insônia ou 

hipersonia; Baixa 

energia ou fadiga; 

 Baixa autoestima; 

 Concentração 

pobre ou 

dificuldade em 

tomar decisões; 

 Sentimentos de 

desesperança. 

Um ano em 

criança. 

Crônico Em crianças 

o humor é 

irritável. 

Continua 
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Continuação 

Transtorno 

disruptivo da 

desregulação 

de humor 

(F34.8) 

Irritabilidade 

persistente crônica e 

grave. 

6 meses a 01 

ano 

06 a 10 anos É o mais 

comum que 

as crianças 

apresentam 

nas clínicas 

pediátricas de 

saúde mental. 

As taxas mais 

elevadas são 

em crianças 

do sexo 

masculino 
Fonte: DSM-V, adaptado. 

 

Dessa forma, o quadro 1 descreve as principais características da depressão e para 

melhor compreensão e mais detalhes sobre os tipos de depressão, será descrito a baixo os três 

tipos já mencionados no quadro.  

Transtorno depressivo maior: esse transtorno representa a forma clássica dos 

transtornos depressivos. Ele tem como característica, seus episódios distintos de pelo menos 

duas semanas, envolve alterações no afeto, cognição e em funções neurovegetativas. Suas 

características em crianças e adolescentes, o humor pode ser irritável ou rabugento em vez de 

triste, perda de interesse ou prazer quase sempre está presente, alterações no apetite podem 

envolver redução ou aumento, alteração do sono, alteração psicomotora agitação, cansaço ou 

fadiga excessiva, diminuição de energia, fácil distração. Sua remissão acontece de forma rara. 

A prevalência se dá no sexo feminino.  

Depressão Persistente (distimia) (F34.1): é uma depressão de forma crônica, seu 

diagnóstico tende a ser quando a perturbação do humor continua a pelo menos dois anos em 

adultos e um ano em crianças. Suas características diagnosticas são: apetite diminuído ou 

aumentado, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, concentração 

pobre ou dificuldade em tomar decisões e sentimentos de desesperança. O transtorno depressivo 

persistente com frequência apresenta um início precoce na infância, adolescência e início da 

fase adulta. 

Transtorno disruptivo da desregulação de humor (F34.8): comum entre as crianças 

nas clínicas pediátricas de saúde mental, suas características principais são: irritabilidade 

persistente crônica e grave. Com prevalência de seis meses a um ano. O diagnóstico deve ser 

feito antes dos dez anos, e não pode ser aplicada em crianças com desenvolvimento menor de 

seis anos. Muitas crianças com transtorno disruptivo da desregulação do humor têm sintomas 
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que também satisfazem os critérios para transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 

(TDAH) e para um transtorno de ansiedade. As crianças com irritabilidade crônica estão em 

risco de desenvolver transtornos depressivos unipolares e/ou ansiedade na idade adulta. A 

predominância é no sexo masculino. Outra característica desse transtorno é a dificuldade 

escolar, não consegue participar de atividades com crianças “saudáveis”, dificuldade em sua 

vida familiar e problemas em iniciar e manter amizades, uma vez que crianças com transtorno 

disruptivo do humor, tem uma baixa tolerância á frustração. 

Modelo de depressão, conforme Crunivel (2003), existe quatro principais modelos de 

depressão, são eles, modelo biológico, comportamental, cognitivo e psicanalítico: 

a) biológico: Há estudo que comprove a influência dos fatores genéticos, 

hereditários e ambientais, no diagnóstico da depressão, no qual puderam comprovar 

que crianças com pais depressivos, tem a tendência de ter depressão mais cedo, 

comparada a crianças que não tem pais depressivos; 

b) comportamental: se refere a aprendizagem e das interações com os meios. No 

qual a patologia depressiva é apresentada como diminuição dos comportamentos 

adaptados, aumento dos comportamentos de fuga e esquiva e estímulos aversivos, uma 

vez que para a abordagem comportamental, tais comportamentos são aprendidos; 

c) cognitivo: Com a ocorrência de várias vivências negativas, o sujeito começa a 

ter crenças de que os eventos não podem ser controlados, assim instalando nele 

alterações de afeto, da autoestima e da motivação, causando o transtorno depressivo; 

d) psicanalítico: a depressão para o modelo psicanalítico é descrita como uma falha 

na evolução do processo da elaboração normal do luto ou da perda. Isso corre quando 

o indivíduo perde o objeto de amor, seja real ou simbólico, no qual o sentimento 

inconsciente de hostilidade, dessa perda, se direciona para si próprio. 

Como citado acima, podemos perceber a importância, de uma boa avaliação dos 

comportamentos e sintomas na criança, para ser realizado um diagnóstico mais seguro, e 

consequentemente um bom tratamento, que poderá afetar e acarretar para toda vida do 

indivíduo. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO NA TERCEIRA INFÂNCIA  

  

O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a infância é o período de 0 a 12 

anos de idade, (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990). A partir dos 12 anos o indivíduo sai da 

infância e é reconhecido como adolescente. 
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A terceira infância de acordo com Papalia e Feldman (2013), é na faixa etária em que 

a criança tem dos 6 até os 12 anos incompletos. Quando a criança completa os 6 anos de idade, 

ela já está ou está próximo de iniciar o ensino fundamental, é descrito pelos os autores Bee e 

Boyd (2011), como a continuidade da meninice, é marcado pelo o desenvolvimento cerebral e 

de crescimento dos 6 e 8 anos e dos 10 e 12 anos.  

Dessa forma, cognitivamente a criança já compreende alguns problemas culturais e 

inclusão de classe, entende melhor a realidade do concreto e de si mesmo. Aumenta as 

estratégias cognitivas, julgamento de valores e autoconceito dos 7 ou 8 anos e a separação de 

gênero aos 6 ou 7 anos. As mudanças do cognitivo e social não são feitas de forma rápida, a 

maioria das vezes a criança entende algo aos 7 anos, mas só compreende aos 11 anos (BEE; 

BOYD, 2011). 

Os processos centrais nos anos do ensino fundamental se desenvolvem em três 

conjuntos, o cognitivo, social e físico. As influências cognitivas nessa fase são consideradas 

por muitos psicólogos, conforme Bee e Boyd (2011), como a mais central, porém não há uma 

mudança suficiente para as alterações de relacionamentos e do self, “a criança parece chegar a 

um senso global do próprio valor através de algum processo somativo, indutivo.” Os 

relacionamentos das crianças com outras crianças e das crianças com os pais, tem agora um 

entendimento cognitivo de reciprocidade e de tomada de perspectiva, nessa fase a criança 

compreende que está sendo compreendida (BEE E BOYD, 2011). 
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3 DIAGNÓSTICO E AS PRINCIPAIS FORMAS DE TRATAMENTOS ATUAIS PARA 

A DEPRESSÃO INFANTIL 

 

Perceber os sintomas depressivos não é uma tarefa fácil, pois os sintomas modificam 

de acordo com a faixa etária do indivíduo. Há criança que pode compreender seus sintomas e 

comportamentos depressivos, como sendo algo natural ou aquela, que por volta dos seus seis 

anos de idade já conseguem descrever seus sentimentos (MIRANDA, 2013). 

É de suma importância à participação da família e da equipe escolar, observando os 

comportamentos da criança, principalmente quando iniciam condutas atípicas, como a 

alterações de apetite, sono, isolamento, falta de prazer nas atividades antes prazerosas, baixa 

estima, irritabilidade, notas baixas, entre outros (FRAGA, 2015). 

São dadas alguns adjetivos para essa criança, como raivosas, irritáveis, facilmente 

aborrecidas e rabugentas. E possui sentimento de inutilidade, crenças negativas, havendo 

interpretações distorcidas dos outros, do ambiente e dela mesmo, expectativas de pessimismo 

e consequentemente previsões de resultados negativos (FRIRDBERG e MCCLURE, 2007). 

A criança também perde o interesse por atividades e passatempos antes que lhe 

causava prazer, como brincadeiras e principalmente atividades sociais, como não se interagir 

mais com os colegas, ficar no canto assistindo os amigos brincarem, tem briga e discussões com 

os irmãos e colegas com mais frequência. Crianças mais novas em sua maioria não conseguem 

expressar seus sentimentos, geralmente demonstram que não estão se sentindo confortávais, já 

crianças maiores conseguem comunicar seus sentimentos, inclusive a tristeza (FRIRDBERG e 

MCCLURE, 2007). 

Outra forma de ser perceber a depressão na criança é através dos sutis sinais somáticos, 

como as dores de cabeça, no estômago e físicos, dores essas que não tenha causa orgânica 

explicável. Apresenta também problemas na alimentação, tanto aumentando como diminuindo 

o apetite o sono também é afetado, podendo ser com hipersonia ou a insônia (FRIRDBERG e 

MCCLURE, 2007). 

 Após a escola perceber e orientar os pais, ou os próprios pais ter essa percepção, é 

necessário ajuda de um especialista, inicialmente procura-se o médico pediatra, e se constatado 

que não há alterações com exames orgânicos, a partir deste resultado o médico deve considerar 

a possibilidade de uma doença mental e orientar os responsáveis em procurar ajuda psicológica 

e psiquiátrica (FRAGA, 2015). 

Para tanto, o especialista da área de psicologia, inicia a investigação, para confirmar 

ou não a possível hipótese de depressão na criança. Crunivel e Boruchovitch (2008), referência 
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brasileira sobre depressão infantil, em seus trabalhos, publicados como livros, artigos e tese, 

utilizam e descrevem o Inventário de Depressão Infantil ou CDI, em suas pesquisas, 

desenvolvido por Kovacs em 1983, tal inventário é uma auto avaliação com 27 itens, que tem 

por finalidade identificar os sintomas depressivo, podendo ser aplicado faixa etária dos 7 ao s 

17 anos, o CDI é uma adaptação do Beck Depressin Inventory – BDI. 

 

O Inventário de Depressão Infantil (CDI), por sua vez, é apenas um instrumento de 

rastreamento de sintomas de depressão na infância e não propriamente uma medida 

de diagnóstico de depressão. Acresce-se que, apesar do CDI ser uma medida de 
avaliação empregada em diversos estudos, nacionais e internacionais, bem como 

apresentar bons índices de consistência interna, a análise fatorial dos itens do 

inventário levanta algumas dúvidas quanto à natureza do construto depressão infantil 

(CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2009). 

 

Gouveia et al (1995), adaptou tal inventário para o Brasil, que atualmente é utilizado 

para a população infantil brasileira. Com o mesmo objetivo do CDI original, de avaliar os 

sintomas afetivos, cognitivos e comportamentais. Tal inventário é composto por 20 questões, é 

um instrumento psicométrico (CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2009). 

A Revised Children’s Depressive Rating Scale (CDRS-R), é outro instrumento 

utilizado para avaliar os sintomas depressivos, nele são inclusos formulários para os pais, 

professores e irmãos, sendo assim há observações de outrem. O CDRS-R é utilizado para 

crianças e adolescente entre 9 a 16 anos de idade (FRIRDBERG e MCCLURE 2007). 

Outras medidas de avaliação através do auto relação são a Depression Self-Rating 

Scale (DSRS), a Depression Adjective Checklist (CDACL) e a Children’s Depression Scale 

Revised (CDS-R). Tais avaliações são ferramentas para auxiliar, porém são necessário que seja 

realizado entrevistas clínicas nas quais poderá fornecer importantes informações sobre os 

sintomas (FRIRDBERG e MCCLURE 2007). 

Portanto, a criança com sintomas depressivos, pode ser observada durante os 

momentos de brincadeiras, como a agitação ou retardo motor, pode ser verificado se preferem 

brincar sozinha, negando a companhia de outrem e principalmente o valor de simbolização que 

a criança dá a brincadeira livre, uma vez que essa criança apresenta sintomas depressivos, ela 

não consegue desenvolver a fantasia (CARVALHO; RAMIRES, 2013). 

O suicídio também pode ocorrer com crianças, apesar do seu índice ser baixo, mas 

com o passar dos anos poderá ocorrer a tentativa, sendo que as meninas são mais predispostas 

a cometer o suicídio, porém o ato é mais consumado por meninos. Contudo, essa ideação suicida 

não é a primeira opção da criança, antes disso, passou por um período de pensar em uma forma 

de resolver os problemas. Os sinais de tentativas de suicídio podem ser percebidos em atitudes 
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arriscadas que a criança começa a ter, atos de automutilação e escrever sobre morte. A maioria 

dos casos ocorre quando a criança não está sendo tratada. (COLAVITE et al, 2013; LEMOS, 

MARBACK, 2016). 

O medicamento também é uma forma de tratamento, porém á discussões sobre o uso 

alguns médicos indica somente a psicoterapia, já outros preferem o uso de medicamentos por 

ser um método mais eficiente e rápido nos resultados obtidos. Os medicamentos mais antigos 

são mais utilizados no tratamento farmacológico com crianças, são eles os antidepressivos 

como os tricíclicos: imipramina, clomipramina, maprotilina, amitriptilina ou nortriptilina e os 

inibidores seletivos da recaptura da serotonina (ISRS), a citar: cloridrato de sertralina e 

fluoxetina, tem outros medicamentos utilizados, porém seus estudos sobre os efeitos colaterais 

ainda são escasso. Os pacientes que usam tais medicamentos devem ser avaliados a cada 6 

meses (MIRANDA et al, 2013). 

Vale ressaltar que a maioria dos medicamentos utilizados para o tratamento depressivo 

em crianças não tem estudos de seus efeitos em longo prazo. É interessante destacar que a 

medição não deve substituir a psicoterapia, uma vez que esses trazem resultados positivos no 

tratamento, entretanto se a patologia já está avançada e prejudicando o desenvolvimento da 

criança se faz necessário os dois métodos de tratamento (MIRANDA et al, 2013). 

Há outra forma de tratamento que é a técnica de eletroconvulsoterapia (ECT), esse 

método só é utilizado quando as demais formas de tratamento falham, ela é mais usadas em 

pacientes com o transtorno depressivo grave, dependendo da intensidade, manifestações 

psicóticas ou catatônicas, risco de suicídio ou seja é usada em somente casos extremos, uma 

vez que podem deteriorar a saúde física do indivíduo e também não há muitos estudos sobre 

seu uso em crianças (MIRANDA et al, 2013). 

 

3.1 ABORDAGENS PSICOLÓGICAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO 

 

Fraga (2015), descreve em seu trabalho, que há poucos estudos sobre as formas de 

tratamento mais eficaz para a depressão na infância, porém há abordagens de psicoterapia 

indicada para tratar tal patologia, desde do mais leve até o mais grave. Existem várias formas 

de ser tratadas dentro dessas abordagens, seja a psicoterapia individual, grupal, psicoterapia 

familiar e piscoeducação dos pais.  

Lemos e Marback (2016), ressalta que o manejo de psicoterapia com criança tem que 

se adequar a ela, como uma linguagem que ela possa compreender e assimilar. 
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De acordo com Marconi (2017), nos artigos levantados a Terapia Cognitiva 

Comportamental (TCC) é a mais utilizada, pelos os profissionais psicólogos e eficazes para 

tratar a depressão infantil, por apresentar melhora dos sintomas. É sustentada em 5 elementos 

básicos: o contexto interpessoal/ambiente do paciente, fisiologia, funcionamento emocional, 

comportamento e cognição. A intervenção comportamental apresenta mais benefícios e menor 

possibilidade de recaídas, pelo fator de tratar as distorções cognitivas enfrentadas (LEMOS; 

MARBACK, 2016). 

Antes de iniciar o tratamento psicoterapêutico na abordagem TCC é necessário 

escolher uma forma de intervenção inicial, incluindo os fatores como, a idade, nível de 

desenvolvimento cognitivo, que determinará as interversões cognitivas que poderão ser 

utilizadas, habilidades sócias, a gravidade da depressão e as habilidades da criança. Inicialmente 

é utilizadas técnicas básicas, pelo fator da baixa motivação ocasionada pelo transtorno 

depressivos, tais técnicas são a capacidade de resolução de problemas, desesperança, ativação 

de comportamentos de interação social, e tarefas como aumentar a auto eficácia e a motivação.  

No tratamento é inserido desenvolvimento de planos de segurança, redução de desesperança, 

verificar pensamentos negativos relacionado a ideação suicida (FRIRDBERG; MCCLURE, 

2007). 

As sessões da TCC são estruturadas a partir de 6 elementos centrais: o registro do 

humor, a revisão da tarefa de casa, o estabelecimento da agenda, o conteúdo da sessão, a 

atribuição da tarefa de casa, além do feedback. Com as sessões estruturadas, a criança vai tendo 

mais confiança em seu psicoterapeuta, deixando-o de ver como figura de autoridade, e se 

sentindo mais seguro, sabendo o que esperar da próxima sessão. Nas sessões são utilizados 

como ferramentas, narrações de histórias, jogos de faz de conta, entre outros que podem 

estimular e motivar o imaginário do paciente/cliente (LEMOS; MARBACK, 2016). 

a) Segundo Bahls e Bahls (2003), também referência em, depressão infantil, cita 

que além da TCC outras abordagens são utilizadas, como a terapia interpessoal (TIP), 

que apoia os relacionamentos interpessoais saudáveis. Focando nos problemas atuais 

do paciente, contribuindo para que o paciente compreenda esses problemas no 

contexto dos relacionamento interpessoal e ensinando como o mesmo monitora os 

sintomas depressivos, levando-o a se questionar, esclarecer e aprimorar suas 

habilidades de comunicação, entre os afetos e acontecimentos. 

Sua estrutura é breve e focal, 16 sessões, indicada para depressão aguda não psicótica 

ou bipolar. É estruturado em três fases, a inicial com a anamnese, segunda a 

intermediaria com o desenvolvimento do processo, com investigação nas áreas 
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problemas e a final, que se solidificam os avanços, que obtiveram durante o processo 

e a capacidade de identificar e lidar com os novos sintomas depressivos. A chamada 

de “áreas-problemas”: luto, conflitos interpessoais, mudanças de papel e déficits 

interpessoais, são os assuntos geralmente abordados na fase intermediaria da 

psicoterapia (BAHLS; BAHLS, 2003): 

b) a terapia de orientação psicodinâmica (TOP), abrangem todas as formas de 

terapias com base nos princípios psicanalítico. Tem como objetivo investigar fantasias 

e desejos reprimidos, do inconsciente, determinando os conflitos intrapsíquicos, no 

qual o ego tenta lidar com os impulsos sexuais e se utilizando dos mecanismo de 

defesa. Quando há uma falha nesse manejo surgem os sintomas e quadros 

psicopatológicos. Durante o processo terapêutico, o paciente é orientado a expressar 

seus sentimentos de forma aberta, e o psicoterapêutica em esclarecer os conflitos 

trazendo ao consciente. Ela é breve e foca na elaboração do luto, sejam esse luto por 

perda ou separação e promovendo o desenvolvimento do ego por meio da 

interpretação. Segundo o autor não há nenhum estudo cientifico que sustenta o uso e a 

eficaz do TOP, em crianças deprimidas, porém em alguns casos pode ser utilizados e 

adequadas para uma intervenção breve (BAHLS; BAHLS, 2003); 

c) outra forma de tratamento é a psicoterapias de grupo, que iniciou com Slavson, 

em 1934, com crianças, e posteriormente outras formas de terapia de grupo para 

crianças. O grupo contribuiu para com interação social, fortalecer a autoimagem, 

modos de interação, habilidades que traz gratificação, vem trazendo suporte e explorar 

de modo os sentimentos. Podem ser utilizados com crianças no grupo terapêutico, 

como ferramenta, jogos e brincadeiras (BAHLS, BAHLS; 2003); 

d) a terapia familiar também podem promover resultados positivos para o 

tratamento de depressão infantil, pois a partir dessa abordagem podem melhorar as 

interações inadequadas entre os pais e filhos, como padrões de comportamentos mal-

adaptados e a comunicação verbal no seio familiar (BAHLS e BAHLS, 2003); 

e) a abordagem psicoeducacional é de suma importância para o tratamento, ela tem 

como objetivo leva a compreensão da patologia, dos sintomas, evolução e recuperação, 

tanto para o paciente como para a família, diminuindo o sentimento de culpa ou 

“procurar os culpados,” de vergonha e assim possibilitando suportes adequados como 

família e amigos sendo colaboradores ativos no tratamento (BAHLS e BHALS, 2003). 

Conforme Colavite et al (2013), se a criança com depressão não for tratada, tem mais 

probabilidade de ter o transtorno depressivo na fase adulta, essa recaída pode ser por fatores 
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estressantes, importância do episódio vivido e aspectos psicóticos. A criança com esse mal pode 

ser afetado com outras comorbidades do transtorno psiquiátrico, como, ansiedade, conduta de 

desafiador opositor e déficit de atenção.  
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4 A DEPRESSÃO INFANTIL NO CONTEXTO FAMILIAR  

 

A família é a base no desenvolvimento do ser humano, o cuidado afetivo nas primeiras 

fases da vida é fundamental, pois as ligações afetivas tem grande influência no desenvolvimento 

físico e psíquico. Por esse motivo é de extrema importância que a criança se desenvolva em um 

ambiente saudável, onde suas necessidades básicas podem ser supridas. E protegendo sua saúde 

mental, e se caso surgir, a família poderá apoiar e ajudar na fase de recuperação (FRAGA, 2015; 

CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2009). 

 

A relação entre família e desenvolvimento saudável do indivíduo sempre esteve 

presente em vários estudos científicos, principalmente nos relacionados à infância, já 

que é no ambiente familiar onde ocorrem as primeiras formas de compreensão do 

mundo, além deste servir como alicerce para a formação da personalidade e das 

relações interpessoais futuras (LEMOS; MARBACK, 2016). 

 

A patologia tem que ser vista de modo amplo do indivíduo, biopsicossocial, pois a 

qualidade de vida do sujeito está relacionada com no meio em que ele está ingerido. Assim 

como a família pode ser um ponto de apoio, ela também pode ser um ponto negativo para o 

surgimento da patologia, como por exemplo não suprir as necessidades básicas da criança, a 

dinâmica familiar, como divórcio e abandono de um ou dos genitores, relações disfuncionais, 

como abusos psicológicos, físicos e sexuais (LEMOS; MARBACK, 2016). 

 Se faz necessário identificar se a depressão também está presente na família, e se isso 

se confirmar é necessário o tratamento para a família toda, pois a família pode ser um ambiente 

disfuncional (BAHLS; BAHLS, 2003).  

Mães que tiveram depressão pós-parto têm 29% de chances de terem filhos com 

desordens emocionais e comportamentais, além disso, podem afetar a linguagem da criança, 

uma vez que se dá através do diálogo entre a mãe e o bebê, pois mães deprimidas ficam mais 

reclusas e introspectivas podendo não dá atenção à saúde, segurança e as necessidades 

psicologias de seu filho e consequentemente exibindo mais afetos negativos como, expressões 

de tristeza, raiva, expressões depressivas, entre outras (FERNANDES; COTRIN, 2013).  

Pais com perfis antissociais, níveis de depressão, abuso de substancia, ansiedade e a 

ausência de uns dos pais também podem influenciar no desenvolvimento da criança como o não 

desenvolvimento favorável de regulação de atenção. Outro fator que aumenta a probabilidade 

de depressão na criança é o baixo nível sócio econômico da família (FRAGA, 2015). 

Famílias onde não há uma boa dinâmica familiar com diálogo e observação dos 

integrantes, principalmente na criança, tem-se maior dificuldade de perceber os sintomas 
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depressivos, em alguns casos os pais não acreditam que tal patologia possa afetar a vida de seu 

filho, uma vez que eles têm a criança como sem problemas, que está sempre brincando e se 

divertindo (SCHNEIDER, 2016). 

Estudos apontam que a presença de depressão nos pais ou ausência deles, contribuiu 

para a depressão na criança, pois além da hereditariedade, os comportamentos depressivos 

também são aprendidos. Se um dos pais ou ambos possuírem tal patologia, poderá ter uma 

possível falta de afeto e felicidade no ambiente familiar, e a ambivalência dos mesmos 

(CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2009. FRAGA 2015). 

Diante disso, a depressão na infância geralmente é o reflexo dos conteúdos e problemas 

familiares, no qual ela está ingerida, como vivências de agressão, punições, brigas e rejeições 

dos pais. O controle excessivo dos pais pode ser mais um fator, pois os pais estão controlando 

o psicológico do filho e consequentemente seus comportamentos (SCHNEIDER, 2016). “A 

maneira como crianças e adolescentes percebem seus pais, bem como aspectos relaciona dos à 

organização familiar e à situação marital também são importantes fatores no desenvolvimento 

da depressão” (CRUVINEL e BORUCHOVITCH, 2009). 

Sendo assim é necessário que o psicoterapeuta faça uma investigação familiar nos 

fatores estressantes e outros problemas que contribuiu para o desencadeamento da patologia, 

pois muitas das vezes os sintomas depressivos da criança são reflexos do meio familiar e da 

interação com está em que ela está inserida (LEMOS; MARBACK, 2016). 

Levanto em conta todos esses fatores podemos considerar que os fatores do contexto 

familiar como o estresse, a hostilidade, agressividade, a discórdia e a rejeição dos pais estão 

associados com os sintomas depressivos na criança. Dessa forma dificuldade que os pais 

perceba esses comportamentos (CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2009). 

É necessário que certas crenças culturais da família mude, como ver a criança sem 

problemas e livres de tristeza, que os pais possam observar situações que a criança possa está 

enfrentando, desde a separação dos pais, bullying, identificação de gênero, abusos psicológicos 

e físicos e problemas famílias, no qual a criança pode se encontrar com sentimentos de 

desamparo, impotência e rejeição de seus cuidadores, sendo os principais aspectos relacionados 

com a patologia depressiva (LEMOS e MARBACK, 2016). 

Dessa forma a família é de suma importância para o desenvolvimento físico como 

também em dá o suporte emocional e se essa tiver relações saudáveis entre os membros, 

contribui para que a criança possa ter e manejos psíquicos adequados, pois essas influências 

vêm desse meio intrafamiliar, dessa maneira facilitando a recuperação da criança com o 

transtorno depressivo, pois a família é a extensão do terapeuta (FRAGA, 2015). 
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5 DEPRESSÃO INFANTIL NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Geralmente é no contexto escolar que a criança começa a desenvolver seus primeiros 

hábitos de socialização, além do contexto familiar, onde ela passar grande parte do seu dia de 

curiosidade e descobertas. A depressão na infância também está ligada ao contexto escolar, pois 

sintomas depressivos estão presentes nesse ambiente, podendo causar ansiedade e estresse, por 

conta da competitividade (FRAGA, 2015). 

Conforme Fraga (2015) o baixo rendimento escolar, pode ser os primeiros sinais dos 

sintomas de depressão na criança, ou o fracasso escolar pode ser a causa também da patologia, 

uma vez que a criança é exigida pelos pais, em seu desenvolvimento pedagógico. Abaid, et al 

(2010, apud FRAGA, 2015), em seus estudos com crianças, problemas escolares e familiares 

podem potencializar os sintomas depressivos, no qual é externalizado de várias formas no 

âmbito escolar. 

Dessa forma, crianças com sintomas depressivos tem um desempenho baixo 

comparado com média das outras crianças que não apresentam sintomas. Pelo fato das funções 

cognitivas estarem alteradas, como o raciocínio, memória, atenção e a concentração. A 

depressão por si só já causa falta de prazer e desinteresse nas atividades, mesmo as que antes 

dos sintomas lhe causavam prazer (SCHNEIDER, 2016). 

Estudos realizados na cidade de Campinas (SP), por Cruvinel e Boruchovitch, com 

crianças que cursavam o ensino fundamental em uma escola pública, as pesquisadoras são 

referências sobre o tema depressão infantil e no contexto escolar, aplicou avaliações no 

ambiente escolar, utilizando como ferramentas o CDI e entrevistas com os responsáveis dos 

alunos. 

No artigo publicado em 2004, o estudo teve como objetivo avaliar a relação entre 

sintomas de depressão e rendimento escolar em duas disciplinas, Matemática e português, e 

estratégias de aprendizagem de aluno, com a participação de 169 de alunos. Resultando que 

alunos com média maior no CDI tem menos rendimento na matéria de Matemática, comparando 

com alunos com baixa média no CDI. Já em Português não houve diferença significativa. Porém 

a média no Inventário é maior em alunos repetentes (CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2004). 

Já no estudo realizado em 2008, teve como objetivo identificar o números de crianças 

depressivas em duas amostra, uma no ano de 2001, com 169 estudantes, e outra em 2005 com 

157 alunos. Utilizando o CDI, versão brasileira e original, os resultados foram que no 1º estudo 

3,55% e no 2º 17% dos alunos tinham sintomas depressivos. Sendo assim a cada ano o número 

de estudante com a patologia aumentou (CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2008). 
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Outro estudo efetivado 2008 teve como objetivo analisar os parâmetros psicométricos 

do CDI, versão brasileira e sua versão original. Puderam ter como resultados que meninas 

obtiveram média mais alta, comparado com a média dos meninos, e os alunos da 3ª série, 

também obtiveram média mais alta, comparada a outras séries, porém não tendo uma diferencia 

significa entre esses grupos (CRUVINEL; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2008). 

O objetivo do estudo realizado em 2009, foi de investigar variáveis do ambiente 

familiar, dos pais com crianças com e sem sintomas de depressão, participaram 6 mães de 

alunos, sendo 3 que eram mãe de crianças com sintomas depressivos e 3 sem a sintomatologia. 

Para avaliar, além de utilizar o CDI, versão original, foi usado o Inventário de Recursos do 

ambiente familiar (RAF).  

Tiveram como resultados que mãe de criança depressiva tem nível mais elevado de 

escolaridade, maior nível socioeconômico comparada com as mães do outro grupo, outra 

diferença era que mãe que tem filhos com sintomas depressivos, trabalhava fora de casa, sendo 

que no grupo sem os sintomas, a maioria das mães ficava em casa, envolvida nos cuidados dos 

filhos. Outra diferença entre esses grupo é que no grupo de alunos com sintomas depressivos, 

não tinham o costume de brincar na rua e os membros da família passam menos tempo juntos. 

Concluíram que crianças com sintomatologia tem estratégia mais adequada de aprendizagem. 

A pesquisa sobre o autoconceito e crenças de autoeficácia de crianças come e sem 

sintomatologia depressiva, em 2009, com o objetivo de avaliar o autoconceito percepção que o 

indivíduo de si mesmo, e a auto eficácia, “referem-se ao autojulgamento diante de uma tarefa 

especifica,” em 54 alunos, sendo que 27 deles com sintomas depressivos e 27 sem esses 

sintomas. Além do CDI, foi aplicado o roteiro de avaliação de autoeficácia, e a escala infantil 

Pier-Harris de Autoconceito. Crianças com sintomas de depressão apresentaram média baixa 

em autoeficácia e autoconceito, comparado com o outro grupo de estudantes (CRUVINEL; 

BORUCHOVITCH, 2009). 

No estudo realizado em 2011, teve como objetivo avaliar a regulação emocional de 

crianças com ou sem sintomas de depressão, o estudo foi realizada com 27 crianças com os 

sintomas e 27 sem os sintomas, além do uso do CDI, foi usado a entrevista com pranchas para 

avaliação da regulação emocional, nos alunos, tendo como resultado que os dois grupos usam 

estratégias semelhantes em lidar com as diferentes emoções, porém alunos com sintomas 

depressivos sentem tristeza e raiva com maior frequência, e tendem a ter maior dificuldade na 

percepção das emoções como tristeza, medo alegria (CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2011). 
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6 MÉTODO 

 

Os estudos que embasaram e foram utilizados no presente trabalho de conclusão de 

curso, com abordagem na depressão infantil na terceira infância e o papel dos pais no 

tratamento, uma revisão de literatura nos aspectos socais e tratamento, tendo como as principais 

fontes de dados o BVS Brasil (Biblioteca Virtual em Saúde), Capes e google acadêmico e livros. 

Porém os artigos encontrados no BVS Brasil e no Capes, não se encaixa nos critérios adotados 

nesse trabalho.  

Utilizando como palavras chaves: Depressão infantil; Desenvolvimento infantil; 

revisão de literatura; tratamento e família. Para a escrita do T.C.C. será realizada uma revisão 

sistemática. Onde os critérios de inclusão, foram: 

a) artigos que tratam da depressão no período da infância; 

b) área de psicologia, psiquiatria e pedagogia; 

c) artigos publicados no período de 2013 a 2018, excetos autores de referências no 

tema. 

d) artigos em língua portuguesa.  

 

Já os critérios de exclusão foram: tese de doutorados, que relatam da depressão fora 

da fase da infância e artigos de saúde mental que não relatavam sobre a depressão infantil. 

Adotado os critérios de inclusão e exclusão, para a escolha dos artigos a serem 

utilizados, foi seguido as seguintes etapas: 

1ª Etapa: Leitura dos títulos dos artigos; 

2ª Etapa: Leitura dos resumos; 

3ª Etapa: Leitura na integra do artigo. 
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7 RESULTADOS 

 

Foram encontrados 24 artigos, e excluídos 13, pelo fato de abordarem a depressão na 

faixa etária acima de 12 anos, a saúde mental, porém não especificado a depressão infantil, tese 

de doutorado e os anos de publicação serem remotos ao ano de 2013. E foram incluídos os 

estudos publicados entre os anos de 2013 a 2018, anos remotos a 2013 foram incluídos de 

autores de referências sobre depressão infantil, na língua portuguesa, que relata sobre a 

depressão infantil na fase infantil. Em uma pesquisa mais sistematizada foram encontrados 63 

artigos e incluído 1, os critérios de inclusão e exclusão, são os mesmo citados acima. As 

pesquisas foram realizados do mês de abril até setembro do ano de 2018. Para complementar e 

acrescentar o estudo para desenvolver tal artigo, foi realizado uma pesquisa no Google 

acadêmico com as palavras chaves, foram encontrados 15400 artigos, foram selecionados, em 

primeira estagia através dos títulos, posteriormente a leitura do resumo e por último a leitura na 

integra, mais 13 artigos (11) excluídos, por serem de outro ramo que não seja a psicologia, 

psiquiatria ou pedagógica e enfatizarem abordagens psicológicas (2) incluídos. O resultado 

final dos trabalhos utilizados foi à seleção de 26 artigos, porém foram referenciados 16 e o uso 

de 5 livros. 

 

Quadro 2 – Relação de artigos utilizados referentes aos últimos cinco anos.  

Autores Ano Objetivo Resultados  

MARCONI, 

ELIZETE 

2017 Promover maior informação 

para a população sobre 

depressão infantil, uma vez 

que ainda seja um assunto 

pouco discorrido 

Que a depressão na infância 

apresenta inúmeros 

sintomas que podem causar 

significativos danos à 

criança, principalmente em 

casos em que o risco de 

suicídio é eminente.  

 
Continua 
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Continuação 

FRAGA, BIBIANA 2016 De ampliar conhecimentos 

para um exercício 

profissional mais eficaz. 

Os resultados obtidos em tal 

monografia, mostra a 

relação da depressão na 

infância, como por exemplo 

a família pode ser o fator 

desencadeador da patologia, 

mas, também pode ser o que 

pode ajudar na prevenção e 

no tratamento da mesmo, 

traz os três tipos de 

depressão que mais ocorre 

na infância, como sendo a 

depressão maior, pode levar 

até a criança a cometer o 

suicídio, mas é preciso saber 

investigar bem os sintomas, 

pois pode ser outro tipo de 

transtorno, ou muitos dos 

casos outros transtorno 

também foi desencadeado 

juntamente com a depressão.  

SCHNEIDER, 

ANGÉLICA 

MARIA 

2016 Discorrer acerca do tema 

depressão infantil, bem 

como sobre os fatores que 

levam a criança a 

desencadear sintomas 

depressivos com relação à 

família, ao social e à escolar 

Ressalta que a depressão é o 

mal do século, no qual afeta 

a vida do indivíduo como 

um todo, assim como nas 

crianças os sintomas podem 

ser os mesmo e variados, 

conforme as faixas etárias. 

Causando prejuízos no 

âmbito escolar e familiar, 

muitas vezes essa patologia 

afeta a criança por conta da 

dinâmica da família. 

LEMOS, P. 

MARBACK, R. F. 

2016 Como ocorre o distúrbio 

depressivo nessa faixa 

etária, além de esclarecer 

sobre os sintomas 

específicos pertinentes à 

patologia, a dificuldade de 

diagnóstico, a relação da 

depressão infantil com o 

ambiente familiar e escolar, 

prejuízos acarretados e 

possibilidades de 

intervenções, a partir da 

terapia cognitivo-

comportamental.  

Os resultados obtidos, 

através da revisão literária, 

ressalta a dificuldades de 

diagnosticar casos de 

depressão infantil, pelos 

psicólogos, psiquiatras e 

responsável, pelo fato de 

não ter diferenciação por 

idade da patologia na APA, 

uma vez que cada faixa 

etária apresenta 

características e sintomas 

diferentes 

Continua 
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Continuação 

CARVALHO, 

CIBELE. 

RAMIRES, VERA 

R. R. 

2013 O foco deste trabalho foi o 

processo do brincar em 

crianças com indicadores de 

depressão ou cujas mães 

apresentavam depressão 

Conforme o artigo retrata, o 

comportamento de crianças 

depressivas e com mãe 

depressivas, na qual não 

conseguem criar vínculos 

com seus filhos. Tais 

comportamentos são 

diferenciados de crianças 

que não se encaixa nessas 

categoria. E traz a 

ludoterapia como forma de 

tratamento, no qual a criança 

começa a simbolizar as 

brincadeiras e assim 

desenvolvendo em outros 

aspectos, como na 

socialização e na 

aprendizagem. 

MIRANDA, 

MILENA 

2013 Realizar um levantamento 

acerca dos aspectos mais 

relevantes da depressão 

infantil, incluindo variáveis 

que podem desencadear tal 

distúrbio, sintomatologia, 

diagnóstico e tratamento, 

fornecendo, assim, 

subsídios para uma melhor 

compreensão da patologia 

em questão. 

O artigo teve como resultado 

que a depressão infantil, 

afeta a vida da criança, no 

seu biopsicossocial, e que 

também pode ser 

desencadeada, 

geneticamente, o meio e 

também por 

comportamentos 

depressivos dos pais, o fator 

dos pais é de grande 

importância, pois pode ser 

por genética ou por imitação 

da criança no 

comportamento que os pais 

tem.  
Continua 
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Continuação 

FERNANDES, 

CONTRIN 

 

2013 Apresentar como a 

depressão pós-parto pode 

afetar as interações iniciais 

entre mãe e filho e quais 

suas implicações para o 

desenvolvimento infantil 

A dpp pode afetar de forma 

significativa a maioria das 

relações que a criança pode 

ter com sua mãe desde do 

não desenvolvimento do 

afeto com ela e com os 

demais a sua volta, a 

dificuldade de socializar, de 

aprendizagem, podendo 

afetar a vida adulta. Crianças 

com mãe depressivas tem 

mais chances de 

desencadear o transtorno 

depressivo, tanto 

geneticamente como por 

copiar seus comportamentos 

depressivos. 

MIRANDA, 

MILENA 

2013 Realizar um levantamento 

acerca dos aspectos mais 

relevantes da depressão 

infantil, incluindo variáveis 

que podem desencadear tal 

distúrbio, sintomatologia, 

diagnóstico e tratamento, 

fornecendo, assim, 

subsídios para uma melhor 

compreensão da patologia 

em questão. 

O artigo teve como resultado 

que a depressão infantil, 

afeta a vida da criança, no 

seu biopsicossocial, e que 

também pode ser 

desencadeada, 

geneticamente, o meio e 

também por 

comportamentos 

depressivos dos pais, o fator 

dos pais é de grande 

importância, pois pode ser 

por genética ou por imitação 

da criança no 

comportamento que os pais 

tem. 

 
Autora: BARROS, 2018  
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Quadro 3 – Relação de artigos utilizados referentes anteriores á 2013  

Autores Ano Objetivo Resultados  

CRUVINEL; 

BORUCHOVITCH 

2011 Objetivo do presente 

trabalho é avaliar a 

regulação emocional de 

crianças com e sem sintomas 

de depressão. 

O presente artigo trouxe a 

diferenciação da regulação 

de humor das crianças, no 

qual através das ferramentas 

utilizadas, puderam 

comprovar que crianças com 

sintomas depressivos tem 

mais dificuldades de 

perceber suas emoções. Os 

resultados indicaram que os 

sintomas depressivos estão 

presentes na infância e que 

interferem de maneira 

negativa no uso; de 

estratégias de 

aprendizagem, bem como no 

rendimento escolar, mais 

especificamente no 

desempenho em 

matemática. 
Continua 
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Continuação 

CRUVINEL; 

BORUCHOVITCH 
2009 Objetivo deste estudo foi 

avaliar o autoconceito e a 

autoeficácia de 54 alunos de 

3ª e 4ª séries do ensino 

fundamental, 27 com 

sintomas depressivos (g1) e 

27 sem (g2). 

 

Exista uma relação 

bidirecional entre 

sintomatologia depressiva,  

Crenças de autoeficácia e 

autoconccito. Por um lado, 

pode-se pensar que a 

presença de crenças de 

baixa autoeficácia e 

autoconceito negativo 

possam conduzir a 

sintomas depressivos, e,  

por outro lado, pode-se 

supor que crianças com 

sintomas de depressão 

apresentem também, como 

consequência da 

sintomatologia, alterações 

nas suas autopercepções 

entre elas o auto conceito e a 

autoeficácia. Dito de outra 

forma, um autoconceito 

negativo e uma baixa crença 

de autoeficácia podem ser 

sintomas da depressão, que 

surgem durante um episódio 

depressivo e desaparecem 

com a remissão, ou seja, 

seriam consequência da 

depressão ou, ainda, 

podem ser fatores 

desencadeadores que 

antecedem o episódio 

depressivo. 
Continua 
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Continuação 

CRUVINEL; 

BORUCHOVITCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2009 Analisar a relação entre 

sintomas depressivos e 

variáveis familiares. Nesse 

aspecto, este artigo visa 

investigar fatores do 

ambiente familiar, mais 

especificamente, 

características como 

supervisão, envolvimento e 

suporte dos pais de crianças 

com e sem sintomas de 

depressão. 

Os resultados apontaram 

diferenças entre os dois 

grupos no que concerne à 

“Supervisão dos Pais” em 

relação às atividades da 

criança fora da escola, às 

tarefas escolares e às 

atividades com horário 

definido. O ambiente 

familiar das crianças com 

sintomatologia depressiva 

caracterizou-se por mais 

dificuldades relacionadas à 

supervisão parental. 

 

CRUVINEL; 

BORUCHOVITCH 

2008 Objetivo deste estudo foi 

identificar o número de 

crianças com sintomas 

depressivos em duas 

amostras de estudantes da 

cidade de campinas, em anos 

diferentes. 

Do estudo 1, realizado em 

2001, participaram 169 

estudantes de 3ª, 4ª e 5ª 

séries, e, do estudo 2, 

conduzido em 2005, 157 

alunos de 3ª e 4ª séries. A 

prevalência de 

sintomatologia depressiva 

no estudo 1 foi de 3,55%, e, 

no estudo 2, de 17%. Em 

ambos os estudos, não foram 

encontradas diferenças 

significativas entre a média 

no CDI em relação às 

variáveis demográficas. 

CRUVINEL; 

BORUCHOVITCH 

2008 Objetivos da presente 

investigação foram avaliar 

as características 

psicométricas, incluindo-se 

a análise fatorial 

exploratória e da 

consistência interna, de duas 

versões do inventário de 

depressão infantil. 

 

Resultando que meninas 

obtiveram média mais alta, 

comparado com a média dos 

meninos, e os alunos da 3ª 

série, também obtiveram 

média mais alta, comparada 

a outras séries, porém não 

tendo uma diferencia 

significa entre esses grupos 

Continua 
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Continuação 

CRUVINEL; 

BORUCHOVITCH 

2004 Assim sendo, o presente 

estudo tem como objetivo 

avaliar a relação entre 

sintomas de depressão e 

rendimento escolar e 

estratégias de aprendizagem 

de alunos do ensino 

fundamental de uma escola 

pública da cidade de 

campinas, São Paulo. Cabe 

ressaltar que no presente 

estudo serão investigados os 

sintomas depressivos 

isolados. 

Os resultados sugeriram a 

existência de diferenças 

significativas entre 

rendimento escolar em 

matemática e sintomas 

depressivos, bem como 

entre rendimento escolar 

tanto em português quanto 

em matemática e o 

repertório de estratégias de 

aprendizagem dos 

participantes. Uma 

correlação significativa e 

negativa foi também 

encontrada entre os 

sintomas de depressão e o 

repertório de estratégias de 

aprendizagem dos 

participantes. 

CRUVINEL, 

MIRIAM 

2003 Verificar a relação entre 

sintomas depressivos, 

rendimento escolar e 

estratégias de aprendizagem 

em alunos do ensino 

fundamental de uma escola 

pública de Campinas. 

Os resultados indicaram que 

os sintomas depressivos 

estão presentes na infância e 

que interferem de maneira 

negativa no uso de 

estratégias de 

aprendizagem, bem como no 

rendimento escolar, mais 

especificamente no 

desempenho em 

matemática. 

BAHLS; BAHLS 2003 A condição atual das 

abordagens 

psicoterapêuticas 

empregadas no tratamento 

da depressão na infância e na 

adolescência. 

A condição atual das 

abordagens 

psicoterapêuticas 

empregadas no tratamento 

da depressão na infância e na 

adolescência. 
Autora: BARROS, 2018  

 

Podemos analisar, dos 16 artigos utilizados para referenciar o presente trabalho, onde 

9 (nove), artigos mencionava sobre o contexto familiar, no qual ele pode tanto contribuir como 

agravar a patologia na criança. 10 (dez), que relata sobre o contexto escolar, no qual falam sobre 

o meio no qual a criança frequenta, as ansiedades, e também sobre o rendimento pedagógicos 

das crianças com a depressão, no qual podemos citar a Cruvinel e a Boruchovitch, como 

referência em estudo de campo na escola, com crianças e familiares.  
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As autoras Cruvinel e Boruchovitch, foram citadas em 3 (três), dos 7 (sete), artigos 

que foram usados como referencias, sento que outros 7 (sete) artigos utilizados nesse trabalho 

são de autorias delas. E Bahls e Bahls, outros autores de referência no assunto foi citado em 6 

(seis) trabalhos. 

Dos 16 (quatorzes) artigos utilizados 6 (seis) relatava a dificuldade de diagnosticar a 

depressão na infância, por não ser especificado ou ter um capítulo especifico, sobre essa 

patologia na criança, uma vez que os sintomas podem ser diferentes em cada faixa etária. 6 

(seis) artigos descreve sobre a incidência da depressão na criança, quando uns dos pais já tem 

a depressão e a causa por ser hereditário e genética. E 1(um) discorria sobre a depressão pós 

parto e a influência no desenvolvimento da criança.  

O suicídio infantil foi citado em 4 (quatro) trabalhos. E as comorbidades causadas pela 

a depressão em 2 (dois) artigos. E 1 (um) relata que a depressão pode ser causadas por doenças, 

como câncer, internações e UTI (unidade de terapia intensiva) nas crianças. E 1 (um) artigo 

relata sobre o lúdico, a falta de fantasia e criatividade no brincar, em crianças com sintomas 

depressivos. 

O Inventário de Depressão Infantil (CDI) foram citados em 7 (sete), dos artigos 

utilizados. O uso de medicamento para o tratamento foi mencionado em 2 (dois) artigos. E a 

terapia cognitiva comportamental, como sendo a mais usada e eficaz no tratamento de crianças 

com o transtorno depressivo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito inicial do presente trabalho era estudar a depressão infantil nos primeiros 

meses de vida da criança, porém por não encontrar estudos científicos com essa temática, foi 

necessário realizar algumas alterações, então se optou por estudar a patologia na terceira 

infância, no qual a criança já está frequentando a escola, desde modo abrindo mais espaço para 

estudo e pesquisa. Porém foi de grande valia, pois foi possível abrir para outras ramificações, 

sendo assim abrangido para novos objetivos e conhecimentos, dessa forma podemos concluir 

que os novos objetivos foram alcançados. 

O problema idealizado para esse estudo é um questionamento sobre o comportamento 

dos pais e responsáveis frente ao diagnóstico da depressão na infância, uma vez que se a 

dinâmica familiar não puder perceber a criança e a mesma não souber lidar com a 

competitividade na escola, lidando com a ansiedade, como consequências, desencadear ou até 

mesmo agravar a patologia. Porém nenhum dos artigos que foram pesquisado em língua 

portuguesa não descreverem sobre a análise do comportamento e a reação dos pais frente ao 

diagnóstico de depressão no filho. 

É de suma importância, que a família e a escola possam dar o suporte emocional para 

a criança, tanto no processo de assisti-la poder ter uma percepção de comportamentos atípicos, 

como apoiá-la em situações estressantes e durante o processo do tratamento. Além disso, 

podemos concluir que a família tem considerações a ser levadas em questões da patologia, 

sendo a hereditariedade, a carga genética e comportamentos aprendidos, pelas as crianças, 

principalmente se os pais forem depressivos. 

A família é a continuidade do tratamento psicoterapêutico da criança com depressão e 

se necessário essa instituição também terá que fazer o tratamento, uma vez que os fatores que 

ocasionada a patologia são os problemas familiares, o ambiente hostil e a falta de suprir as 

necessidades básicas da criança. 

Também é necessário que a família, os profissionais médicos especialistas no 

tratamento pediátrico, estejam atentos não somente na saúde orgânica e física, mas também na 

saúde mental da criança, uma vez que a depressão instala-se cada vez mais cedo, principalmente 

se tiverem fatores predeterminantes. 

 Tanto a família como a escola não tem preparo para diagnosticar a depressão na 

criança, porém é indispensável que essas instituições assistam a criança e seus comportamentos 

de perto, todavia que é essencial para o diagnóstico. 
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Como já citado, poucos trabalhos foram encontrados com a temática sobre a depressão 

na fase da infância, sobre as abordagens psicológicas como forma de tratamento e a dificuldades 

dos cuidadores da criança em perceber a patologia. Há lacunas a serem preenchidas, este 

trabalho não esgota a pesquisa sobre o tema, é necessário que seja realizado mais estudos e 

pesquisa, uma vez que para o embasamento deste trabalho, foram achado somente pesquisas 

das autoras Cruvinel e Boruchovitht, que atuam na investigação em campo. 
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