
psicologia

A depressão infantil tem sido observada ultimamente em muitas crianças e adolescentes, no entanto, 
estes não sabem como identificá-la e, muitas vezes, sofrem sem capacidade de pedir ajuda.  

Os(as) pais(mães) e educadores(as) e/ou professores(as) não têm, na maioria das vezes, conhecimento 
para agir perante sintomas apresentados pela criança ou pelo adolescente.

Depressão infantil 
Um desafio para estar atento
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Aidentificação precoce da 
depressão infantil pode ser 
de grande importância, pois 
permite que seja realizado 

um encaminhamento adequado para 
melhoria do estado decorrente. As con-
sequências atingem não apenas a criança 
e/ou adolescente, mas também a família 
e a comunidade escolar. A observação 
atempada e compreensiva desta questão 

pode alterar o percurso da perturbação.
O diagnóstico da depressão nas crian-
ças pode ser difícil, pois os sintomas 
podem confundir-se com má educação, 
birras e agressividade.

Fatores que contribuem  
para a depressão
A depressão na infância e na adolescência 
pode acontecer por vários motivos, como 

por exemplo:
- Perda real (morte do(a) pai/mãe, irmão(ã) 
ou amigo(a) íntimo(a));
- Perda simbólica (pai/mãe fisicamente pre-
sentes mas distantes emocionalmente);
- Abuso físico e/ou sexual;
- Ambiente familiar;
- Depressão no pai ou na mãe.

Alguns fatores contribuem para o de-



senvolvimento da depressão na criança 
e no adolescente e a dinâmica familiar 
pode ser um deles. Na família é muito 
importante a compreensão e apoio à 
criança, diminuindo a idealização que 
os/as pais/mães constroem daquele in-
divíduo. O investimento na segurança 
afetiva, predispondo-se à disponibi-
lidade e atenção e assim estabelecer 
relações de diálogo pleno, de partilha 
das emoções, permitir que a criança 
experiencie o sucesso, mas também 
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Depressão infantil e desempenho escolar
Sendo a depressão complexa no seu significado, pode manifestar-se de 
formas diversas, pois na sua origem estão fatores genéticos, psicológicos, 
ambientais e sociais, afetando a criança e o adolescente em funções 
sociais, emocionais e cognitivas.
A depressão infantil é, em grande parte, percebida no ambiente escolar, 
pois a diminuição do rendimento escolar e a alteração de comportamento 
são mudanças muitas vezes inerentes à depressão. Estas crianças e 
adolescentes podem ter competências intelectuais, mas apresentam falta 
de interesse e motivação escolar. As funções cognitivas, como a atenção, a 
concentração, a memória e o raciocínio estão alteradas, o que influencia 
o rendimento escolar.
A relação entre depressão infantil e desempenho escolar é significativa. 
Quando é detetado algum problema, o encaminhamento para um 
profissional especializado é a melhor forma de ajudar a criança ou o 
adolescente. Na maioria dos casos, é importante e necessário trabalhar 
com a família e com a escola para reforçar a sua confiança e estima.  

Cuidados de pro-
moção para uma 
adequada saúde 
mental
Como é que se pode contribuir 
para diminuir a possibilidade da 
depressão? 
a) Educar os(as) filhos(as) para a 
resiliência;
b) Educar os(as) filhos(as) para a 
autonomia com um forte sentido 
de identidade e autoestima 
positiva; 
c) Educar os(as) filhos(as) para 
que tenham competências 
sociais; 
d) Educar os(as) filhos(as) para 
que tenham competências para 
a resolução de problemas; 
e) Viver em harmonia e otimismo 
no ambiente familiar;
f) Procurar estar envolvido com 
os(as) seus(suas) filhos (as) - 
empatia.

as frustrações e os problemas, propor-
cionar autoconfiança, que provocará 
uma equilibrada autoestima.
Muitas vezes os(as) pais(mães), devi-
do a envolvimento ou distanciamento 
afetivo podem ter dificuldade em perce-
cionar os problemas emocionais dos(as) 
filhos(as). É primordial ter um maior 
conhecimento dos sintomas para faci-
litar essa observação e assim haver uma 
maior capacidade de prevenção.

Sintomas
crianças pré-escolares 

até aos 6-7 anos de idade:
- Sintomas físicos (dores de cabeça e 
abdominais);
- Ansiedade de separação;
- Fobias;
- Agitação psicomotora ou hiperativi-
dade;
- Irritabilidade;
- Prazer de brincar e ir à escola dimi-
nuído;
- Diminuição de apetite;
- Alterações de sono (dificuldades em 
adormecer, pesadelos, terrores, dormir 
demasiado) – que conduzem à fadiga.

crianças escolares 
dos 6 aos 12 anos de idade:
- Tristeza e irritabilidade com tédio;
- Aparência triste;
- Choro fácil;

- Fadiga;
- Isolamento e pobre relacionamento com 
os seus pares;
- Declínio ou desempenho escolar fraco 
(recusa escolar);
- Ansiedade de separação;
- Fobias (intensas e duradouras);
- Baixa autoestima.

adolescentes (seme-
lhantes aos adultos):
- Irritabilidade e instabilidade;
- Humor deprimido;
- Explosão de raiva;
- Perda de energia;
- Desmotivação e desinteresse;
- Sentimentos de desespero e/ou culpa;
- Alterações do sono;
- Isolamento;
- Dificuldade de concentração e baixo 
desempenho escolar;
- Baixa autoestima (sentimento de infe-
rioridade);
- Ideias e tentativas de suicídio;
- Problemas graves de comportamento.

É primordial ter um 
maior conhecimento 
dos sintomas para 

facilitar essa observa-
ção e assim haver uma 
maior capacidade de 

prevenção
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