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RESUMO 

 

TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM ESCOLARES DE UMA COMUNIDADE DA 

CIDADE DO RECIFE (Resumo). * Dissertação. Recife, 2011. 

Leila Herculano Lins** 

 

A depressão é hoje relativamente frequente em crianças e adolescentes.  O início 

precoce interfere no relacionamento familiar, escolar e social da criança.  O objetivo 

principal do presente estudo foi estimar a prevalência dos transtornos depressivos 

(Episódio Depressivo Maior e Transtorno Distímico) e investigar a sintomatologia 

depressiva em escolares de 7, 8 e 9 anos, da comunidade Sítio do Cardoso, Madalena, 

Recife-PE, Brasil.  Adicionalmente comparamos o desempenho de dois instrumentos na 

triagem da sintomatologia depressiva.  O estudo foi censitário, descritivo e de corte 

transversal.  Estudamos 200 dos 204 escolares (98%) da comunidade.  A sintomatologia 

depressiva foi investigada através de dois instrumentos específicos, o Children’s 

Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) e o Children´s Depression Inventory 

(CDI), uma entrevista semi-estruturada e um questionário, respectivamente.  Para o 

diagnóstico de transtorno depressivo foi utilizado o Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM-IV-TR).  Os dados foram tabulados e analisados com a 

planilha Microsoft Excel® e o adicional EZAnalyze (versão 3.0), mais o programa 

estatístico XLSTAT®.  Dezessete crianças (8,5%) atingiram o ponto de corte em pelo 

menos um dos instrumentos.  Utilizando-se o DSM-IV foram diagnosticados quatro 

casos de Episódio Depressivo Maior e nove casos de Transtorno Distímico.  Quatro 

crianças não preencheram os critérios para nenhum dos diagnósticos.  A prevalência 

estimada de transtornos depressivos foi de 6,5%, sendo 2,0% Episódio Depressivo 

Maior e 4,5%  Transtorno Distímico.  Comparando os dois instrumentos utilizados para 

a triagem, o Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) foi mais eficiente 

que o Children´s Depression Inventory (CDI), mostrando uma maior sensibilidade (77% 

versus 62%) e valor preditivo positivo (100% versus 67%), os dois foram muito 

específicos (100% versus 98%), no entanto a utilização de ambos foi vantajosa.  Alguns 

sintomas foram mais importantes para sinalizar a presença de transtornos depressivos 
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nos escolares: Baixa auto-estima e ideação mórbida com alta sensibilidade e 

especificidade e moderado valor preditivo positivo.  Em seguida: Sentimentos 

depressivos, ideação suicida, distúrbios do sono e do apetite, com sensibilidade e valor 

preditivo positivo moderados e alta especificidade.  Aspecto deprimido, culpa excessiva 

e dificuldade de divertir-se com alta especificidade e valor preditivo positivo, porém 

com baixa sensibilidade.  Irritabilidade foi o sintoma mais prevalente tanto nas crianças 

sem depressão, quanto nas deprimidas, porém nestas com maior gravidade.  Concluímos 

que a prevalência de transtornos e sintomas depressivos é relatividade alta na população 

infantil de 7 a 9 anos, o que leva a prejuízo em vários domínios.  É importante que os 

profissionais da área de saúde fiquem atentos, pois o diagnóstico precoce, além de 

reduzir o impacto da depressão na criança e na família, reduz o risco de suicídio e de 

abuso de substâncias na adolescência e a persistência ou recorrência destes transtornos 

na fase adulta. 

Palavras-chave: Depressão infantil, prevalência, sintomas depressivos, escolares. 

 

*Transtornos depressivos em escolares de uma comunidade da cidade do Recife (Resumo). 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE (Área: Neurociências). 

Orientador: Everton Botelho Sougey.  Co-orientador: José Marcelino Bandim 

**Endereço: Rua das Graças, 326, Apto 501A, Graças, Recife, PE, Brasil CEP:52011-200 

e-mail: leilahlins@hotmail.com 
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ABSTRACT 

 

DEPRESSIVE DISORDERS IN SCHOOL CHILDREN OF A COMMUNITY OF THE 

CITY OF RECIFE (Abstract). * Dissertation. Recife, 2011. 

Leila Herculano Lins** 

 

Today, depression is relatively frequent among children and adolescents. The early 

onset of its symptoms interferes with family, school and social relations. The main aim 

of this study was to estimate the prevalence of depressive disorders – Major Depressive 

Episode and Disthymic Disorder – and to investigate the depressive symptomatology of 

7, 8 and 9 year-old school children from Sítio do Cardoso Community, Madalena, in the 

City of Recife – State of Pernambuco, Brazil. To do so, we compared performances of 

two instruments in the screening of depressive symptomatology. This was a census-

type, descriptive and cross-sectional study. We studied 200 (98%) of the 204 students in 

the community. Depressive symptomatology was investigated by the application of two 

specific instruments:  The Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) and 

the Children´s Depression Inventory (CDI), a semi-structured interview and a 

questionnaire, respectively. In order to diagnose the depressive disorder, the Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) has been used.  The collected 

data was tabulated and analysed with a Microsoft Excel® spreadsheet, along with 

EZAnalyze Version 3.0, and the statistic software XLSTAT®.  Seventeen children 

(8,5%) reached the cut off point in at least one of the tools. Four cases of Major 

Depressive Episode and nine of Disthymic Disorder were diagnosed by the use of 

DSM-IV. Four children did not meet the criteria for neither diagnosis. The estimated 

prevalence of depressive disorders was 6,5%, where 2,0% was of the Major Depressive 

Episode and 4,5% of the Disthymic Disorder. Comparing the two instruments used for 

the screening, the Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) has proven to 

be more efficient  than the Children´s Depression Inventory (CDI), for showing a higher 

sensitivity (77% versus 62%) as well as predictive positive value (100% versus 67%). 

Both of them were very specific (100% versus 98%) and their use was advantageous. 

Some of the symptoms were more important to indicate the presence of the depressive 

disorders in the students: low self-esteem and morbid ideation with high sensitivity and 
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specificity, and moderate predictive positive value. Depressed feelings, suicidal ideation 

and sleep disturbance with moderate sensitivity and predictive positive value and high 

specificity. Depressed facial affect and difficulty having fun with high specificity and 

predictive positive value, however with low sensitivity. Irritability was the most 

prevalent symptom both for non-depressed and depressed children, but with more 

gravity in the latter ones. We conclude that symptoms and depressive disorders were 

relatively frequent in the children population of seven to nine years, which leads to 

losses in a number of domains. It is important that the ealth care workers stay watchful, 

since the early diagnosis not only reduces the impact of depression on the child and the 

family, but also reduces the risk of suicide and abuse of substances during adolescence 

and the persistence or recurrence of these disorders in the adulthood.  

Keywords: Childhood depression; depressive disorders; prevalence; students 

 

*Depressive desorders in school children of the city of Recife (Abstract). Master’s 

dissertation. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE (Área: Neurociences). Supervisor: 

Everton Botelho Sougey.  Co-supervisor: José Marcelino Bandim 
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APRESENTAÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde-OMS (2003) cerca de 20% das 

crianças e adolescentes sofrem de algum transtorno mental.  Estima-se que milhões de 

crianças apresentando sintomas psicológicos relacionados a problemas de aprendizagem, 

conduta, transtornos alimentares e de ansiedade, abuso de substâncias, transtornos 

depressivos, entre outros, não sejam identificados e não recebam atendimento. 

A depressão é hoje relativamente frequente em crianças e adolescentes.  Desde a 

quarta década do século passado o risco de uma pessoa desenvolver depressão vem 

aumentando continuamente de geração em geração e esta se manifesta em idades cada vez 

mais precoces (RYAN , 1992; LEWINSOHN et al., 1993; KEESLER et al., 1994; 

KOVACS; GATSONIS,1994; BIRMAHER et al., 1996; VERSIANI et al., 2000; SINGH, 

2002; AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY- 

AACAP, 2007).  É o transtorno psiquiátrico mais comumente associado com o suicídio em 

crianças e principalmente em adolescentes (KOVACS et al., 1993; BRENT, 2001; 

KRISHNAKUMAR; GEETA, 2006; BHATIA; BHATIA, 2007), o qual é a terceira causa 

de morte nesta faixa etária (RAMIRES et al., 2009). 

A depressão de início precoce interfere no relacionamento familiar, escolar e social 

e pode ter sérias conseqüências na adolescência e na idade adulta, como abuso de 

substâncias, gestação na adolescência, sérias repercussões no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e nos relacionamentos pessoais e sociais (BIRMAHER et al., 1996; 

GEELER et al, 1998; VERSIANI et al., 2000; MALHOTRA; DAS 2007; AACAP, 2007), 

assim como a persistência destes transtornos na idade adulta (ACHENBACH et al., 1995; 

HOFSTRA et al., 2000; KIM-COHEN et al., 2003; SOURANDER et al., 2005; AACAP, 

2007), afetando a capacidade produtiva e a inserção social desses indivíduos (RAMIRES et 

al., 2009).  
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É importante que os profissionais que atuam na atenção primária à saúde estejam 

atentos, pois é estimado que 30 a 70% dos casos de depressão passam despercebidos pelos 

clínicos que aí atuam (GERBER et al., 1989; STAAB et al., 2001; MATHET et al, 2003).   

Pelo sofrimento e alto custo econômico causado pelos problemas mentais para a 

criança, o adolescente, a família e a sociedade, como também a possibilidade de 

persistência destes transtornos até a idade adulta, uma triagem das crianças de risco é um 

importante desafio para melhorar a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo 

das crianças deprimidas (SOURANDER et al., 2005). 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

Aspectos clínicos da depressão em crianças 

Para alguns autores, o termo depressão em seu contexto clínico não se refere a uma 

patologia caracterizada obrigatoriamente por humor deprimido, mas a um complexo 

sindrômico caracterizado por alterações de humor, psicomotricidade e por uma variedade 

de distúrbios somáticos e neurovegetativos (ASSUMPÇÃO; KUCZYNSKI, 2000; 

CUNHA et al., 2005). 

O quadro clínico da depressão na infância e adolescência é similar ao quadro 

clínico do adulto, porém há algumas particularidades que podem ser atribuídas a fase do 

seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social (RYAN et al., 1987; MITCHEL 

et al., 1988; BIRMAHER et al, 1996; LEWINSOHN, et al., 2003; AACAP, 2007).  

Portanto, o diagnóstico da depressão na infância apresenta desafios peculiares.  Crianças 

usualmente têm dificuldades para expressar ou relembrar informações relacionadas à sua 

condição e freqüentemente há necessidade de se obter informações adicionais com os pais, 

professores e outras pessoas de sua convivência, as quais são fundamentais para se fazer 

um diagnóstico preciso (WEELER; WEELER, 1991; BANDIM et al., 1996; 

MALHOTRA; DAS, 2007). 

Em pré-escolares o diagnóstico da depressão é particularmente difícil, dependendo 

em grande parte da atenção à linguagem não verbal, como a postura do corpo, o tom de 

voz ou o nível de atividade.  Já as crianças em idade escolar têm uma capacidade mais 

apurada no uso da linguagem verbal  (BANDIM et al., 1996). 

As crianças na idade escolar podem parecer tristes, chorar facilmente, ter 

movimentos lentos e a voz monótona, queixas somáticas como cefaléia e dor abdominal 

são comuns. Apresentam mais freqüentemente sintomas de ansiedade (incluindo ansiedade 

de separação e fobias) e irritabilidade (expressa muitas vezes por crises de raiva, ao invés 

da verbalização dos sentimentos) (BANDIM et al., 1996).  Conforme o nível de 
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desenvolvimento cognitivo, elas são capazes de demonstrar componentes cognitivos de seu 

humor disfórico, como baixa auto-estima, assim como sentimentos de culpa e infelicidade 

(ROYO, 2002).  Uma queda no rendimento escolar, possivelmente decorrente de 

dificuldade de concentração e pensamento lentificado, pode sinalizar um episódio de 

depressão na criança (WEELER; WEELER,1989; BANDIM et al.,1996, 1998; CUNHA et 

al., 2005; SRINATH et al, 2005; KRISHNAKUMAR; GEETA, 2006).  Agitação 

psicomotora, distúrbios do sono e do apetite (dificuldade em atingir o peso esperado para a 

idade), diminuição do interesse em brincadeiras e fadiga excessiva podem ser encontrados 

(CUNHA et al., 2005).  A ideação e tentativas de suicídio são menos freqüentes 

(POZNANSKY, 1982; BANDIM et al., 1996; VERSIANI et al., 2000; BAHLS, 2002; 

MALHOTRA; DAS, 2007). 

Os adolescentes deprimidos apresentam-se com sintomas de auto-reprovação, baixa 

auto-estima, anedonia (incapacidade em sentir prazer com coisas agradáveis), perda de 

interesse em suas atividades habituais, humor depressivo, pensamentos suicidas, perda do 

apetite, distúrbios do sono e diminuição de energia (LYON; JUDGE, 2000).  Em 

comparação com as crianças, os adolescentes apresentam com maior freqüência abuso de 

substância e com menor freqüência ansiedade de separação e transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (YORBIK et al, 2004). 

O suicídio é manifestação particularmente dramática e grave, sendo o fato mais 

relevante do quadro clínico da depressão.  Nos adolescentes deprimidos, 60% apresentam  

ideação suicida e 30% intenção suicida, essas tentativas costumam apresentar alta 

letalidade  (BRENT et al, 1999;AACAP, 2001, 2007). 

Transtorno Depressivo Maior e Transtorno Distímico 

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais-Texto Revisado (DSM-IV-TR, 2002) classifica os 

Transtornos Depressivos dentro dos Transtornos do Humor. Os Transtornos do Humor são 

divididos em Transtornos Depressivos (“depressão unipolar”), Transtornos Bipolares, 

Transtorno do Humor Devido a uma Condição Médica Geral e Transtorno do Humor 

Induzido por Substância. Os Transtornos Depressivos por sua vez são subdivididos em 
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Transtorno Depressivo Maior, Transtorno Distímico e Transtorno Depressivo Sem Outra 

Especificação.  

A Figura 1 mostra como o DSM-IV classifica os transtornos depressivos dentro 

dos transtorno do  humor. 

Figura 1   Classificação dos transtornos depressivos segundo o DSM-IV 

 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) caracteriza-se por um ou mais Episódio 

Depressivo Maior (EDM), isto é, pelo menos duas semanas de humor deprimido ou perda 

de interesse, acompanhados de pelo menos quatro sintomas depressivos adicionais, 

incluindo aumento ou diminuição do apetite, peso e sono, agitação ou diminuição de 

atividade, diminuição da concentração ou indecisão, diminuição da energia (fadiga), 

sentimento de inutilidade ou culpa exagerada, pensamentos de morte recorrentes, ideação 

suicida ou tentativa de suicídio.  Em crianças o humor pode ser irritável (DSM-IV-TR, 

2002). 
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O Transtorno Distímico caracteriza-se por pelo menos dois anos de humor 

deprimido na maior parte do tempo, acompanhado por dois sintomas depressivos 

adicionais, incluindo mudanças no apetite ou peso e alterações no sono, dificuldade de 

concentração ou de tomar decisões, baixa auto-estima e baixa energia (fadiga).  Em 

crianças e adolescentes a duração mínima exigida é de um ano (DSM-IV-TR, 2002). 

O TDM e o Transtorno Distímico são diferenciados com base na gravidade, 

cronicidade e persistência.  O Transtorno Distímico caracteriza-se por sintomas 

depressivos mais duradouros e menos intensos (DSM-IV-TR, 2002). 

No Código Internacional de Doenças - CID-10 (1993) o transtorno distímico 

classifica-se entre os transtornos persistentes do humor, onde os pacientes são usualmente 

capazes de lidar com as exigências básicas do dia-a-dia.  O critério essencial é uma 

alteração de humor duradoura, a qual não é suficientemente grave para preencher os 

critérios para depressão maior.  Embora os sintomas sejam menos intensos que na 

depressão eles causam tanto ou mais sofrimento e prejuízo psicosocial (KOVACS et al., 

1994; MASI et al., 2001; AACAP, 2007). 

O Transtorno Distímico é relativamente comum em crianças.  A duração do 

episódio distímico é geralmente bem mais prolongada que a duração do episódio 

depressivo - média de 3 anos e de 6 meses, respectivamente (LEWINSOHN et al., 1991; 

GARRISON et al., 1992).  Os episódios de distimia isolada geralmente começam mais 

cedo que os de depressão isolada - média de 12 anos e de 14 anos respectivamente 

(LEWINSOHN et al., 1991). O início precoce é considerado como um sinal de mau 

prognóstico, por aumentar a vulnerabilidade para outros transtornos do humor (TDM e 

Transtorno Bipolar (TB), como também para outras doenças mentais (KOVACS, et al, 

1984a,b; ANDERSON et al., 1994; SCHERRYL Et al., 2000; MALHOTRA; DAS, 2007).  

Estima-se que 42 a 75% das crianças e adolescentes com distimia têm depressão maior 

superposta (depressão dupla), nestes casos o quadro de distimia precede de 2 a 3 anos o 

quadro de depressão (MASI et al., 2001).  Esta combinação parece ser mais séria e 

prejudicial para o processo normal de desenvolvimento da criança do que a presença 

isolada de depressão ou distimia (SCHERRYL et al., 2000). 

A probabilidade de recorrência do EDM varia entre 20 a 60% em 1 a 2 anos após a 

remissão e chega a 70% após 5 anos.  A possibilidade de recorrências persiste por longo 
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tempo e em grande parte das crianças e adolescentes continuam até a fase adulta (AACAP, 

2007). 

Ambos, o TDM e o Transtorno Distímico geralmente são acompanhados por outros 

transtornos clínicos e psiquiátricos.  A freqüência de co-morbidades é alta chegando a 40-

90% e mais de 50% apresentam duas ou mais.  As mais freqüentes são os transtornos de 

ansiedade, seguidos pelos transtornos disruptivos e transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade na criança e abuso de substância nos adolescentes.  Nestes casos os 

transtornos do humor geralmente manifestam-se após o início de outros transtornos 

psiquiátricos (por exemplo, ansiedade).  Por outro lado, a depressão também aumenta o 

risco para outros transtornos psiquiátricos - o TB pode ocorrer em 20 a 40% dos casos 

(AACAP, 2007). 

Aspectos epidemiológicos da depressão em crianças 

Os primeiros estudos epidemiológicos sobre depressão na infância surgiram a partir 

da década de 70 (BANDIM et al., 1996).  A partir daí se reconheceu a depressão como 

freqüente nesta faixa etária, pois até então era considerada rara (BAHLS, 2002a,b).  Os 

sintomas depressivos são comuns desde o início da infância, embora se tornem mais 

freqüentes na adolescência, especialmente em sua fase final (ANGOLD, 1988). 

Os estudos epidemiológicos podem ser realizados com a população geral e com 

populações clínicas.  Os primeiros são os que melhor refletem a prevalência de depressão 

numa região ou país.  Tais estudos são ainda escassos em nosso meio (BANDIM et al., 

1996).  A prevalência na população geral é mais baixa que a prevalência estimada a partir 

de amostras obtidas em populações clínicas (MALHOTRA et al, 2002; SRINATH, 2005; 

MALHOTRA; DAS, 2007). 

A taxa de prevalência (o número de casos de uma enfermidade em uma população 

dividido pelo número de pessoas da população em um momento determinado) de 

depressão na infância e adolescência varia na literatura, o que pode ser explicado por 

diferenças no tamanho e tipo da amostra, informante (crianças, pais, professores) e critério 

diagnóstico empregado (BANDIM et al., 1996; MALHOTRA; DAS, 2007).  

A prevalência de depressão é estimada em aproximadamente 0,4 a 2,5% em 

crianças e 0,4 a 8,3% em adolescentes (LEWINSOHN et al., 1986; KASHANI et al., 
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1987A,B; FLEMING; OFFORD, 1990; LEWINSOHN et al., 1993; BIRMAHER et al., 

1996; BEASLEY; BEARDSLEE, 1998; VERSIANI et al., 2000; SINGH, 2002).  Há 

poucos estudos epidemiológicos sobre Transtorno Distímico em crianças e adolescentes.  

Sua prevalência é de 0,6% a 1,7% em crianças e 1,6% a 8% em adolescentes (KASHANI 

et al., 1987A,B; LEWINSOHN et al., 1986; BIRMAHER et al., 1996; AACAP, 2007).  

Para a maioria dos autores a prevalência de distimia é maior que a de depressão 

(FLEMING; OFFORD, 1990). 

Kashani e Simonds (1979) estudaram cerca de 100 crianças entre 7 e 12 anos, 

utilizando o DSM-III como critério diagnóstico e encontraram uma prevalência de EDM de 

1,9%.  Kashani et al (1983),  na Nova Zelândia, utilizando também os critérios 

diagnósticos do DSM-III, encontraram uma prevalência de 1,8% para EDM e de 2,5% para 

Transtorno Distímico em uma amostra de 641 crianças de 9 anos.   

Lefkovitz e Tesiny (1985) estudaram 3020 crianças entre 8 e 12 anos e encontraram 

uma prevalência de 5,2% para depressão severa.   

Polaino-Lorente e Domenech (1993) estudaram a prevalência dos transtornos 

depressivos em 6432 crianças com idades entre 8 e 11 anos, em 4 cidades e 2 áreas rurais 

da Espanha utilizando o CDI e o CDRS-R como instrumentos de triagem e o DSM-III para 

diagnóstico.  A prevalência obtida pelos autores foi de 1,8% para EDM e de 6,4% para 

Transtorno Distímico.  Polaino-Lorente et al (1997) investigando 1275 crianças em Madri 

com idades entre 8 e 11 anos utilizando o CDRS-R para triagem e o DSM-III-R para 

diagnóstico, encontraram uma prevalência de 4% para depressão maior e de 6,1% para 

distimia.  

Mathet et al.(2003) estudaram 150 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, na 

França, utilizando o Center for Epidemiological Studies Depression (CES-D), Child 

Behavior Checklist (CBCL), School Aged Children (Kiddie-SADS) e o DSM-IV, 

encontraram uma prevalência de depressão em crianças de 6% e em adolescentes de 5%.  

A prevalência de distimia na amostra geral foi de 4%. 

Canino et al (2004) em uma amostra de 1886 participantes em Porto Rico, com 

idades entre 4 a 17 anos, utilizando o Diagnostic Interview Schedule for Children,version 

IV (DISC-IV) e o DSM-IV, encontraram prevalências de 3,6% e 0,6% para depressão e 

distimia, respectivamente. 
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A prevalência de depressão infantil entre os sexos varia na literatura.  Para a 

maioria dos autores a prevalência é similar em meninos e meninas (FLEMING; OFFORD, 

1990; LEWINSOHN et al, 1994; KEESLER et al., 1994; BIRMAHER et al., 1996;  

VERSIANI et al., 2000;  KRISHNAKUMAR; GEETA, 2006; MALHOTRA; DAS, 2007; 

AACAP, 2007).  Ryan et al (1987) encontraram uma prevalência maior em meninos, 

enquanto Canino et al (2004) relataram uma maior prevalência em meninas, embora os 

transtornos disruptivos fossem mais frequentes em meninos.  Já em adolescentes os dados 

da literatura são mais uniformes e a depressão é em geral mais freqüente (cerca de duas 

vezes) em meninas (FLEMING; OFFORD, 1990; LEWINSOHN et al, 1994; KEESLER et 

al., 1994; BIRMAHER et al., 1996; VERSIANI et al., 2000; WADE et al., 2002; 

KRISHNAKUMAR; GEETA, 2006; BHATIA; BHATIA, 2007; MALHOTRA; DAS, 

2007; AACAP, 2007).  Tal aspecto pode estar ligado a fatores biológicos, psicossociais e 

cognitivos. (ANGOLD et al., 1999; BIRMAHER et al.,1996; BHATIA; BHATIA, 2007). 

Fatores de risco associados aos transtornos depressivos 

Existem vários fatores de risco associados à depressão: biológicos, psicológicos e 

sociais (SINGH, 2002; MALHOTRA; DAS, 2007).  Esses fatores não são estáticos mas 

constituem um processo dinâmico.  É importante levar em conta o conjunto de fatores de 

risco ao qual uma criança é exposta, o período, o grau de exposição, os limites individuais 

(vulnerabilidade), sua resiliência, seu ambiente familiar e o contexto mais amplo. 

(OLIVEIRA, 1998; PESCE et al., 2004; BORDIM; PAULA, 2007; RAMIRES et al., 

2009).  

Crianças de pais deprimidos têm três vezes mais risco de desenvolver depressão 

que crianças de pais não deprimidos. (ORVASCHEL et al., 1988; BIRMAHER et al.,1996; 

WILLIAMSON et al, 2004).  Estudos mostram que o risco é maior nos casos onde ambos 

os pais têm distúrbios do humor, o que pode associar-se com inicio precoce e recorrências 

(WEISSMAN et al, 1988, MALHOTRA; DAS, 2007), porém Williamson et al (2004) 

sugerem que o risco de desenvolver depressão é o mesmo se um ou ambos os pais são 

afetados e ainda que a presença de transtorno de ansiedade na mãe também aumenta este 

risco. 

As relações familiares têm um importante papel no desenvolvimento de ansiedade e 

depressão em crianças (WARREN;SIMMENS, 2005; ARAL et al, 2006).  Viver em uma 

família não intacta, ou seja, crianças de pais separados, está associado com o 
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desenvolvimento de transtornos depressivos na infância e futuros transtornos na idade 

adulta. (CICCHETTI; TOTH, 1998; CANINO et al, 2004; CUNHA et al., 2005; 

SOURANDER et al., 2005; KWAK  et al, 2008; RAMIRES et al, 2009).  Crianças e 

adolescentes deprimidos apresentam relações familiares marcadas por muitos conflitos, 

hostilidade, rejeição, falta de apoio e pouca comunicação (STEIN et al, 2000; BIRMAHER 

et al, 2004; DIETZ et al, 2008). 

Dificuldades acadêmicas e sociais (crianças com baixo rendimento escolar e poucos 

amigos) (TURNER; BUTLER, 2003; SOURANDER et al, 2005; SCHWARTZ et al, 2008; 

KWAK et al, 2008), problemas de saúde (na gestação ou durante o nascimento), 

enfermidades crônicas, intervenções cirúrgicas, gravidade das doenças (internações em 

UTI), também estão relacionadas com depressão na infância (BANDIM et al.,1998; 

CUNHA et al., 2005; KWAK et al, 2008). 

Eventos estressantes de vida (perda de um dos pais, irmão ou amigo), exposição a 

maus-tratos (abuso sexual, agressão física) estão significativamente associados a um maior 

risco de transtornos depressivos. (BAHLS, 2002A; BORDIM; PAULA 2007; RAMIRES 

et, 2009). 

A influência dos fatores sócio-econômicos é controversa.  Vários autores não 

encontraram uma correlação significativa entre depressão e nível sócio-econômico 

(LEFKOVITZ; TESINY, 1985; BIRD et al,1989; COSTELLO, 1989; FLEMING; 

OFFORD,1990; CANINO et al., 2004; MALHOTRA; DAS, 2007).  Para outros a 

desvantagem social está associada ao aumento de sintomatologia depressiva (ANGOLD, 

1988; SOURANDER et al., 2005; KWAK et al, 2008) e a baixa condição sócio-econômica 

na infância está relacionada a maior risco para o desenvolvimento de depressão nos adultos 

(GILMAN et al, 2000).  Gilman et al (2003) referem que indivíduos com baixo nível 

sócio-econômico na infância, têm cerca de duas vezes maior risco de desenvolver 

depressão ao longo de sua vida que aqueles com alto nível sócio-econômico. 

Segundo Ramires, a combinação de baixa renda, analfabetismo, desemprego, más 

condições de moradia e acesso limitado à saúde e à educação aumentam o risco de 

depressão (BENVEGNU et al., 2005; PAULA et al, 2007; VITOLO et al., 2005, 

RAMIRES et al., 2009).  A pobreza parece estar associada a inúmeras condições adversas 

e a maior exposição a fatores de estresse (RAMIRES Et al., 2009). 
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Um estudo em Seattle, EUA (TRACY et al, 2008), com 457 crianças, entre 11 e 13 

anos, utilizando o Computer-based Diagnostic Interview Schedule for Children (C-DISC), 

buscando explicar o que seria responsável pela associação entre fatores decorrentes de 

baixa renda familiar e sintomas depressivos, encontraram uma significativa associação 

entre todos os fatores estudados: Números de eventos estressores de vida, características da 

vizinhança (altos índices criminais, altas taxas de assaltos) e ambiente familiar (divórcio ou 

separação dos pais, falta de apoio pelos pais), porém o ambiente familiar pareceu explicar 

melhor a relação entre baixa renda familiar e sintomas depressivos.  Divórcio ou separação 

dos pais, exposição a prolongados conflitos de custódia (AMATO; KEITH, 1991; 

AMATO, 2000), conflitos com os novos padrastos (ASELTINE, 1996; LEON, 2003), 

pouca atenção e apoio dados à criança em famílias separadas ou divorciadas (BLACK; 

PEDRO-CARROLL, 1993; MCLEOD; SHANAHAN, 1993), além de dificuldades 

financeiras, que são provavelmente ambos, antecedentes e conseqüências de conflitos 

familiares e divórcio (ASELTINE, 1996; GILMAN et al., 2003; MCLOYD, 1990) 

aumentam os sintomas depressivos na criança.  Adicionalmente é provável que o divórcio 

ou separação dos pais, estejam associados com maior probabilidade de depressão nos 

mesmos. (SPENCE et al., 2002; WOOD et al., 2004).  

Há ainda os fatores ambientais, crianças que moram em áreas urbanas têm uma 

maior probabilidade para desenvolverem transtornos de humor e outras patologias mentais 

(CANINO et al, 2004). 

Programa de Saúde da Família 

O Programa de Saúde da Família (PSF) surgiu em 1994, como uma estratégia para 

a reorientação do modelo assistencial vigente a partir da atenção primária, em 

conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), representando o 

primeiro contato da população (porta de entrada) com este, assegurando a referência e 

contra-referência para os diferentes níveis do sistema (BRASIL, 1997). 

Esta estratégia possibilita a integração e promove a organização das atividades de 

saúde em um território definido, sendo assim, trabalhando com uma população adscrita, 

com o propósito de propiciar o enfrentamento e resolução dos problemas identificados.  As 

equipes de saúde atuantes no Programa devem ser multiprofissionais, compostas por no 

mínimo um médico de família ou generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes 
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comunitários de saúde (ACS), que devem se responsabilizar pela atenção integral e 

contínua a saúde de cerca de 600 a 1000 familias (BRASIL,1997). 

Em 28 de dezembro de 2000, através da portaria 1.444, houve a inserção da saúde 

bucal no Programa, composta por uma equipe formada por um cirurgião-dentista, um 

técnico em higiene dental (THD) e um atendente de consultório dentário (ACD). 

A Equipe de Saúde da Família (ESF) possui importantes compromissos, tais como 

entender a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem e não mais o 

indivíduo isoladamente; prestar assistência integral, resolutiva, contínua e de boa 

qualidade; buscar intervir sobre os fatores de risco; agir buscando a humanização das 

práticas de saúde, a criação de vínculos de compromisso e co-responsabilidade entre os 

profissionais de saúde e a comunidade; promover o desenvolvimento de ações 

intersetoriais através de parcerias; promover a democratização do conhecimento do 

processo saúde-doença, da organização do serviço e da produção social da saúde; estimular 

o reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e organizar a comunidade para 

efetivo exercício do controle social (SOUZA, 1999; PEREIRA et al.,2006). 
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OBJETIVOS 

 

Geral 

Estimar a prevalência dos transtornos depressivos e investigar a sintomatologia 

depressiva na poipulação de escolares de 7, 8 e 9 anos da comunidade Sítio do Cardoso, 

Madalena, Recife-PE, Brasil. 

Específicos 

1) Diagnosticar a presença de transtornos depressivos (EDM e/ou Transtorno 

Distímico) nos escolares. 

2) Comparar o desempenho entre dois instrumentos na triagem da sintomatologia 

depressiva. 

3) Verificar a associação dos transtornos depressivos com determinados fatores de 

risco. 

4) Determinar a prevalência e a intensidade dos sintomas depressivos comparando 

entre  sexo, idade e entre os escolares com e sem transtornos. 

5) Avaliar detalhadamente a relação de cada sintoma depressivo com o diagnóstico 

final de transtorno depressivo.   

6) Definir os sintomas depressivos que melhor caracterizam o quadro de transtorno 

depressivo nos escolares da área.  
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MÉTODOS 

Desenho do estudo 

O estudo foi descritivo, censitário, tipo inquérito populacional de base domiciliar, 

de corte transversal. 

Local do estudo 

Os dados foram coletados em todos os domicílios cadastrados no Programa de 

Saúde da Família (PSF) da comunidade Sítio do Cardoso (Distrito Sanitário IV), no bairro 

do Recife-PE, onde houvesse escolares de 7 a 9 anos.  A figura 2 mostra um mapa do local.   

Figura 2  A comunidade Sítio do Cardoso 

 

A parte sombreada mostra a área onde a coleta dos dados foi realizada.  

 

Faziam parte desta comunidade no período da coleta, 1471 famílias, onde residiam 

204 escolares.  A comunidade está situada em uma pequena área no bairro da Madalena, 
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divisa com o bairro da Torre.  Pela sua localização é de fácil acesso, encontrando-se em 

área nobre da cidade e muito cobiçada pelo setor imobiliário.   

A área é quase 100% saneada, apenas 1,8 % é esgoto à céu aberto, com energia 

elétrica (99,5%) e o abastecimento de água pela rede pública corresponde a 80%.  

Praticamente todas as casas são de tijolo (98%).  Há coleta pública do lixo em 100% da 

área. A população é jovem, a maioria encontra-se na faixa etária entre 20 a 39 anos (SIAB-

2009).   

As opções de lazer são poucas.  Há apenas um campo de futebol e duas praças nas 

proximidades (praça da Torre e a praça Calazans), onde os comunitários praticam atividade 

física.  Dispõe de uma creche municipal, uma associação de moradores, quatro igrejas 

evangélicas, três terreiros de umbanda e uma pequena escola pública. 

A comunidade é atendida por uma Unidade de Saúde da Família (USF), aonde 

atuam duas Equipes de Saúde da Família (ESF) composta por duas médicas, duas 

enfermeiras, um cirurgião-dentista, uma atendente de consultório dentário, duas técnicas de 

enfermagem e oito agentes comunitários de saúde. 

População do estudo 

Participaram do estudo todas as crianças residentes no Sítio do Cardoso, com 

idades de 7,8 ou 9 anos completos, que cumprissem os critérios de elegibilidade.  

Critérios de inclusão  

Residir na comunidade Sítio do Cardoso, ter de 7 a 9 anos de idade e cujo cuidador 

(pai ou responsável que ficava com a criança a maior parte do tempo, maior de 18 anos), 

aceitasse o convite para participar voluntariamente do estudo após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

Critérios de exclusão 

Presença nos cuidadores ou na criança de transtorno que inviabilizasse a avaliação 

adequada por meio dos instrumentos ou uso de substâncias que afetassem 

significativamente o psiquismo ou a cognição. 
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Instrumentos 

Instrumento para dados demográficos, classificação econômica e tipo de família 

Os dados demográficos de cada criança foram tabulados em uma Ficha Individual 

Padronizada (Apêndice 2). 

A condição econômica foi classificada de acordo com o Critério de Classificação 

Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Anexo1). A 

caracterização do nível sócio-econômico através deste instrumento se faz a partir da posse 

de determinados eletrodomésticos e do grau de instrução do chefe da família. 

O tipo de núcleo familiar foi classificado através de questionário específico, 

apresentado no Apêndice 3, adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE (2008). 

Instrumentos para avaliação da sintomatologia e dos transtornos depressivos 

Para avaliação da sintomatologia e dos transtornos depressivos foram utilizados 

instrumentos para triagem e avaliação da sintomatologia depressiva e um instrumento para 

classificação diagnóstica.   

Instrumentos para triagem e avaliação da sintomatologia depressiva nas crianças 

Foram utilizados dois tipos de instrumentos: uma entrevista semi-estruturada e um 

questionário auto-aplicável, respectivamente o Children’s Depression Rating Scale-

Revised (CDRS-R) (POZYNANSK et al, 1985) e o Children´s Depression Inventory (CDI) 

(KOVACS, 1985) 

CDRS-R  (Anexo 2) 

Trata-se de uma entrevista semi-estruturada contendo 17 itens nos quais o estado 

afetivo e conduta são avaliados pelo entrevistador.  Todos os itens refletem critérios do 

DSM-III-R para depressão maior e distimia.  O CDRS-R é uma escala amplamente 

utilizada e conhecida na literatura, com suas propriedades psicométricas já consolidadas 

em pesquisas referentes a transtornos depressivos em crianças e adolescentes 

(DOMENENCH; POLAINO-LORENT, 1990) e já utilizadas em crianças brasileiras 



37 
 

 37 

(BARBOSA ET AL, 1997).  Nos 17 itens do CDRS-R, o valor zero de cada item 

corresponde à expressão “incapaz de avaliar”.  As subcategorias de descrição de cada item 

entre 1 e 7 podem ser usadas em uma livre descrição sintomática na seguinte ordem: 1 

ponto: normal; 2 pontos: sintomatologia depressiva duvidosa; 3 e 4 pontos: sintomatologia 

depressiva leve; 5 pontos: sintomatologia depressiva moderada; 6 e 7 pontos: 

sintomatologia depressiva severa.  O escore total do CDRS-R alcança uma pontuação de 

113 pontos, sendo considerado por Poznanski et al.(1985) o escore de 40 como ponto de 

corte, ou seja, a criança/adolescente que obtiver um escore igual ou maior que 40, é 

sugestiva de apresentar algum transtorno depressivo.   

No CDRS-R, ambos, criança e cuidadores são informantes. 

CDI  (Anexo 3) 

Trata-se de um questionário elaborado para avaliar especificamente a 

sintomatologia depressiva em crianças/adolescentes com idades compreendidas entre 7 a 

17 anos.  O instrumento é composto por 27 itens, os quais quantificam uma ampla série de 

sintomas depressivos, incluindo alterações do humor, pensamentos suicidas, capacidade 

hedônica, funções vegetativas (como apetite e sono).  Cada item é composto por três 

alternativas de respostas, com escores de 0-2, com a soma total podendo chegar a 54 

pontos. Das três alternativas, a criança ou adolescente seleciona a que melhor descreve 

seus sentimentos nas duas últimas semanas, o que indicará o grau da sintomatologia 

depressiva.  O instrumento foi validado para crianças brasileiras (GOUVEIA et al, 1995).  

Baseado nesta validação da soma total dos itens, foi estabelecido um ponto de corte de 17 

para escolares brasileiros.  A criança ou adolescente que obtiver um escore igual ou 

superior a 17, será considerada suspeita de apresentar transtorno depressivo. 

O CDI é um dos questionários mais utilizados em crianças, como screening de 

sintomas depressivos (IALONGO et al, 2001; ROYO, 2002; POLI et al, 2003), para 

avaliar a gravidade do episódio depressivo ou registrar a melhora ou piora clínica (ROYO, 

2002). 

Instrumento para classificação diagnóstica nas crianças  

Foi utilizada uma entrevista clínica estruturada para a classificação diagnóstica o 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV (DSM-IV-TR, 2002). Trata-se 
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de uma classificação categorial, que divide os transtornos mentais em subtipos, tendo por 

base os conjuntos de critérios com características que os definem.  Essa designação de 

categorias é o método tradicional de organização e transmissão de informações da vida 

cotidiana e tem sido a abordagem fundamental em todos os sistemas de diagnóstico 

médico. 

O DSM-IV foi elaborado para o uso em contextos clínicos, educacionais e de 

pesquisa.  As categorias diagnósticas, os critérios e as descrições textuais destinam-se a 

serem empregadas por indivíduos com treinamento clínico apropriado e experiência em 

diagnóstico.  É considerado um sistema multiaxial, pois envolve a avaliação em diversos 

eixos cada qual relativo a um domínio diferente de informações, capaz de ajudar o clínico a 

planejar o diagnóstico, tratamento e predizer o resultado.  Na classificação multiaxial do 

DSM-IV existem cinco eixos: 

Eixo I - Transtornos Clínicos e Outras Condições que Podem ser Foco de Atenção 

Clínica 

Eixo II - Transtornos de Personalidade e Retardo Mental 

Eixo III - Condições Médicas Gerais 

Eixo IV - Problemas Psicossociais e Ambientais 

Eixo V – Avaliação Global de Funcionamento 

Foram utilizados os critérios diagnósticos para EDM (Anexo 4) e Transtorno 

Distímico (Anexo 5). 

Para diagnóstico de EDM pelo DSM-IV a criança ou adolescente deve apresentar 

uma mudança persistente de humor por pelo menos duas semanas, manifesta por humor 

depressível ou irritável e/ou perda de interesse ou prazer, mais um grupo de outros 

sintomas, incluindo aumento ou diminuição do apetite, peso e sono, agitação ou 

diminuição de atividade, diminuição da concentração ou indecisão, diminuição da energia 

(fadiga), sentimento de inutilidade ou culpa exagerada, pensamentos de morte recorrentes, 

ideação suicida ou tentativa de suicídio.  Estes sintomas devem representar uma mudança 

no funcionamento anterior, causar sofrimento e prejuízo nas suas atividades sociais e 
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ocupacionais.  Além disso, os sintomas não devem ser atribuídos a abuso de substâncias, 

uso de medicações, outras doenças psiquiátricas ou condições clínicas e luto. 

Para o diagnóstico de Transtorno Distímico pelo DSM-IV a criança deve apresentar 

humor depressível ou irritável a maior parte do dia, na maioria dos dias por um período de 

pelo menos um ano, como também dois outros sintomas adicionais, incluindo mudanças no 

apetite ou peso, distúrbio do sono, dificuldade de concentração ou de tomar decisões, baixa 

auto-estima e baixa energia (fadiga). 

Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada entre fevereiro e maio de 2010, pela pesquisadora e 

3 entrevistadores treinados na aplicação dos instrumentos. Foram visitados todos os 

domicílios da comunidade onde houvesse escolares participantes da pesquisa.   

As entrevistas ocorreram no domicílio das crianças.  Para minimizar a influência 

das diferenças individuais na leitura, os itens foram lidos pelo entrevistador.  Cada 

pergunta foi cuidadosamente formulada e se houvesse dúvidas a pergunta era repetida.   

Operacionalizão: Inicialmente o CDRS-R foi aplicado no cuidador e estes 

respondiam sobre a criança, em seguida o CDRS-R e o CDI foram aplicados na criança.  

No CDRS-R após aplicação do teste no cuidador e na criança, o entrevistador 

julgava o escore que melhor se aplicava a cada item, baseado na resposta de um e do outro 

e no CDI o escore era exatamente a resposta da criança, livre de julgamentos.   

Naquelas que ultrapassaram o ponto de corte em pelo menos um dos instrumentos 

(40 para o CDRS-R e/ou 17 para o CDI), foram aplicados pela médica responsável pela 

pesquisa, os critérios do DSM-IV para EDM e Transtorno Distímico.   

Análise dos dados 

Os dados foram tabulados e analisados com a planilha Microsoft Excel®e o 

adicional EZAnalyze (versão 3.0), mais o programa estatístico XLSTAT®.   

As características sócio-demográficas da população de escolares foram expressas 

em freqüência e percentagem.  Os dados também foram expressos em freqüência e 

percentagem e de forma dicotômica: presença ou ausência de um fator de risco, de um 
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sintoma depressivo em uma criança e do diagnóstico final de depressão, ou seja, presença 

ou ausência de uma determinada condição.  A relação entre as variáveis ordinais foram 

estudadas com o coeficiente de correlação de Pearson (R2) e o coeficiente de associação 

ordinal de Spearman (Rs).  A associação entre variáveis dicotômicas foi quantificada com 

o coeficiente de associação nominal de Cohen (Kappa).   

O desempenho dos instrumentos de triagem e a associação entre a presença de 

depressão na criança e alguns fatores de risco foram estudados através de várias estatísticas 

derivadas de tabelas de contingência: odds ratio e seus limites de confiança de 95%, 

sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo.  Os fatores de risco estudados 

foram ruptura familiar, baixo nível sócio-econômico e baixo grau de instrução do chefe da 

família.  Ruptura familiar foi definida como qualquer quebra da estrutura familiar 

tradicional.  Baixo nível sócio-econômico foi definido como crianças pertencentes as 

classes sociais D ou E.  Baixo grau de instrução do chefe de família foi considerado 

quando este tinha instrução inferior ao fundamental completo (menos de 8 anos de 

escolaridade). 

A pontuação das crianças nos instrumentos foi resumida em média e desvio padrão.  

A significância estatística das diferenças de pontuação entre os sexos e entre as crianças 

deprimidas e normais (não deprimidas) foi estudada com o teste “U” de Mann-Whitney.  A 

significância estatística das diferenças de pontuação entre idades (7, 8 e 9 anos) foi 

estudada com a ANOVA de Kruskal-Wallis.  O p crítico utilizado foi de 0,05.   

A presença de um sintoma depressivo no CDRS-R foi considerada quando uma 

pontuação igual ou acima de 3 estava presente.  A presença de um sintoma depressivo no 

CDI foi considerada quando uma pontuação igual ou acima de 1 estava presente.  A 

percentagem de cada sintoma na população geral de escolares, nas crianças deprimidas e 

normais foi tabulada.   

Tabelas de contingência 2-por-2 foram construídas expressando a presença ou 

ausência de cada sintoma do CDRS-R e CDI nas crianças deprimidas e normais.  A 

presença ou ausência de um sintoma depressivo também pode ser vista como um teste, 

para detectar a presença ou ausência de depressão na criança.  Esta abordagem pode ser útil 

para identificar sintomas ou conjunto de sintomas que sinalizem a presença de depressão 

em uma criança.  Por outro lado, a relação entre a presença (ou ausência) de depressão e a 

presença (ou ausência) de um sintoma, pode ajudar no delineamento do quadro clínico das 
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crianças deprimidas.  Nesta perspectiva, cada sintoma também foi expresso com o seu odds 

ratio e seus limites de confiança a 95% (razão de chances de uma criança com o sintoma 

apresentar depressão ou de uma criança deprimida apresentar o sintoma), sensibilidade 

(proporção de crianças deprimidas que apresentavam o sintoma), especificidade (proporção 

de crianças não deprimidas que não apresentavam o sintoma) e valor preditivo positivo 

(VPP) (proporção de crianças com o sintoma que estavam deprimidas).   

Nós também construímos um modelo de regressão logística utilizando as 

pontuações nos sintomas depressivos com odds ratio significativos como variáveis 

independentes e a presença ou ausência de depressão como variável dependente.  Os 

sintomas depressivos foram organizados em ordem decrescente de odds ratio e 

introduzidos seqüencialmente no modelo de regressão logística.  Os sintomas depressivos 

que se tornavam não significativos após a introdução de uma nova variável eram retiradas 

do modelo.   

Aspectos Éticos 

A pesquisa atendeu aos critérios éticos da resolução nº 196 de 10 de outubro de 

1996 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS).  Foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), sob o número 230/09 (Anexo 

6). 

A coleta de dados foi iniciada após aprovação pelo referido comitê.  As crianças e 

os cuidadores apenas participaram do estudo após consentimento expresso através de 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

Uma carta de anuência foi obtida do Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Neurociências e Ciências do Comportamento do Centro de Ciências da Saúde da UFPE 

(Apêndice 4).  Também foi obtida uma carta de anuência do Coordenador do Ambulatório 

de Saúde Mental do Hospital das Clinicas da UFPE (Apêndice 5). 
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RESULTADOS 

População 

Avaliamos 200 das 204 crianças (98%) residentes na área estudada.  Quatro 

crianças não participaram do estudo.  Uma criança foi excluída por apresentar retardo 

mental grave, outra porque a mãe não aceitou participar da pesquisa e duas crianças não 

foram avaliadas por não conseguirmos entrevistar os pais.   

A Tabela 1 mostra as características sócio-demográficas das crianças estudadas. 

Tabela 1  Distribuição de frequência dos escolares segundo características 

biológicas e sócio-econômicas 

  N % 
    

Sexo Feminino 105 52.5 
 Masculino  95 47.5 
    

Idade (anos) 7  74 37.0 
 8  65 32.5 
 9  61 30.5 
    

Tipo de família Intacta  85 42.5 
 2a união  30 15.0 
 Monoparental  54 27.0 
 Criado por terceiros  31 15.5 
    

Classe econômica B    8   4.0 
 C 126 63.0 
 D   60 30.0 
 E    6   3.0 
    

Instrução do chefe Fundamental incompleto 129 64.5 
 Fundamental completo   36 18.0 
 Médio completo   33 16.5 
    

 

O número de meninas foi ligeiramente maior que o de meninos (52,5% versus 

47,5%).  Houve um leve decréscimo no número de escolares de 7, 8 e 9 anos (74, 65 e  61, 

respectivamente).  Menos da metade das crianças viviam em famílias intactas (pai e mãe 
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biológicos) (42,5%) e a maioria viviam em famílias, com algum tipo de ruptura familiar 

(57,5%).  O nível sócio-econômico predominante foi classe C (63%), seguido pela classe D 

(30%).  Na maior parte das famílias o grau de instrução do chefe foi o fundamental 

incompleto (64,5%) e apenas 1% apresentava nível superior.  Setenta por cento dos 

escolares estudavam em escola pública.  

Triagem de sintomatologia depressiva 

Dezessete crianças (8,5%) apresentaram sintomatologia depressiva (atingiram o 

ponto de corte em pelo menos um dos instrumentos). Cinco crianças (2,5%) atingiram o 

ponto de corte nos dois instrumentos, cinco crianças (2,5%) atingiram o ponto de corte 

apenas no CDRS-R e sete crianças (3,5%) atingiram o ponto de corte apenas no CDI.  

Cento e oitenta e três crianças (91,5%) não atingiram o ponto de corte em nenhum dos 

instrumentos.  O coeficiente de associação nominal de Cohen (Kappa) de 0,42 sugere uma 

concordância moderada entre os dois instrumentos. (Tabela 2) 

Tabela 2  Tabela de contingência dos resultados do CDRS-R e CDI 

  CDRS-R  

  S N T 

S 5 7 12 (6%) 

CDI 

N 5 183 188 (94%) 

 T 10 (5%) 190 (95%) 200 

 Kappa:  0,42   

 

A Figura 3 ilustra a correlação entre os escores no CDRS-R e CDI dos escolares.  

O quadrado do coeficiente de correlação de Pearson (R2) e o coeficiente de associação 
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ordinal de Spearman (Rs), respectivamente 0,4 e 0,5, sugerem uma correlação moderada 

entres os instrumentos. 

 

Figura 3  Gráfico de dispersão das pontuações no CDRS-R e CDI 

 

R2 quadrado do coeficiente de correlação de Pearson;  Rs coeficiente de associação ordinal de Spearman  

 

Prevalência de transtornos depressivos 

Quando foram utilizados os critérios do DSM-IV, treze crianças foram 

diagnosticadas  e a prevalência estimada de transtornos depressivos foi de 6,5%, sendo 2% 

EDM e 4,5% Transtorno Distímico.  O número de meninos e meninas diagnosticados foi 

semelhante, assim como a distribuição por idade (Tabela 3).   
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Tabela 3  Distribuição de frequência dos escolares por tipo de transtorno 

depressivo, sexo e idade 

  N % 
    

Triados ( ≥40 CDRS  ou  ≥17 CDI ) 17 8,5 
    

Diagnosticados Transtornos Depressivos (total) 13 6,5 

 Episódio Depressivo Maior 4 2,0 

 Transtorno Distímico 9 4,5 
    

Sexo Feminino 6 3,0 

 Masculino 7 3,5 
    

Idade (anos) 7 5 2,5 

 8 4 2,0 

 9 4 2,0 
    

 

A Tabela 4 mostra características das crianças diagnosticadas. 

Tabela 4  Características das crianças diagnosticadas com transtorno depressivo 

Caso Sexo Idade Família CE IC CDRS-R CDI Diagnóstico 

JKSG F 7 CT C2 FI 42 15 Depressão 

IVC F 8 MP B1 SC 53 25 Distimia 

AOL F 8 MP C2 FI 41 15 Distimia 

GMS F 8 IN D FI 32 17 Distimia 

JCOM F 9 IN C2 FI 41 27 Depressão 

SBS F 9 SU D FC 40 18 Distimia 

GMMS M 7 MP C1 MC 35 19 Distimia 

ESM M 7 M C2 MC 48 18 Depressão 

PHGS M 7 CT D FI 46 14 Distimia 

VWAS M 7 SU D FI 43 17 Depressão 

JVBS M 8 SU C2 FC 40 16 Distimia 

EASS M 9 MP D FI 37 19 Distimia 

GJS M 9 IN D FI 40 19 Distimia 

CE: Classe Econômica; IC: Instrução do Cuidador; IN: Intacta; M: Monoparental; SU: Segunda união; CT: Criado por terceiros; FI: 
Fundamental incompleto; FC: Fundamental completo; MC: Médio completo; SC: Superior completo 
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A Figura 4 mostra a distribuição de freqüência dos escores no CDRS-R e no CDI 

das crianças deprimidas (diagnosticadas com EDM ou Transtorno Distímico) e normais 

(não deprimidas).   

Figura 4  Histograma das pontuações no CDRS-R e CDI das crianças normais e 

deprimidas 

    

 

Três crianças deprimidas não foram triadas (não atingiram o ponto de corte) pelo 

CDRS-R e sim pelo CDI, enquanto que cinco crianças deprimidas não foram triadas pelo 

CDI e sim pelo CDRS-R. 

Desempenho do CDRS-R e CDI na triagem 

Todas as crianças que foram triadas pelo CDRS-R foram diagnosticadas com algum 

transtorno depressivo, enquanto que em 4 crianças triadas pelo CDI nenhum transtorno 

depressivo foi diagnosticado.   

Em três delas não foram satisfeitos os critérios principais para EDM (humor 

deprimido e/ou irritável ou anedonia nos últimos quinze dias) e uma delas, apesar de 

preencher um critério principal (irritabilidade nas 2 últimas semanas), apresentava apenas 

dois sintomas adicionais (baixa auto-estima e lentidão), quando seriam necessários quatro.  

Nenhuma delas preencheu o critério essencial para diagnóstico de Transtorno Distímico 

(humor deprimido e/ou irritável, na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos 

um ano). 
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A Tabela 5 mostra o desempenho do CDRS-R e do CDI na triagem.   

Tabela 5  Correspondência entre a triagem pelo CDRS-R e CDI com o diagnóstico final 

pelo DSM-IV ("padrão ouro") 

  DSM-IV     DSM-IV  

  S N T    S N T 

S 10 0 10  S 8 4 12 
CDRS-R 

N 3 187 190  
CDI 

N 5 183 188 

 T 13 187 200   T 13 187 200 

 

A Tabela 6 compara o desempenho do CDRS-R e CDI na triagem. 

Tabela 6  Comparação entre o desempenho do CDRS-R e CDI 

 CDRS-R CDI 

Odds Ratio 1125 73 

IC 95% 54–23232 16-326 

Sensibilidade   77% 62% 

Especificidade 100% 98% 

Valor Preditivo Positivo 100% 67% 

 

O odds ratio (razão de chance de uma criança que atingiu o ponto de corte pelo 

instrumento ser deprimida) foi bem maior para o CDRS-R que para o CDI (1125 versus 

73), ambos foram estatisticamente significativos (o intervalo de confiança a 95% não inclui 

o 1).  A sensibilidade (percentagem de crianças deprimidas que atingiram o ponto de corte) 

do CDRS-R foi maior que a do CDI (77% versus 62%).  A especificidade (percentagem de 

crianças não deprimidas que não atingiram o ponto de corte) dos dois instrumentos foi alta 

e muito semelhante (CDRS-R 100% e CDI 98%).  O valor preditivo positivo (percentagem 

de crianças que atingiram o ponto de corte e foram diagnosticadas como deprimidas) do 

CDRS-R foi maior que o do CDI (100% versus 67%).  
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Associação entre transtorno depressivo na criança e alguns fatores de risco 

A associação entre a presença de transtorno depressivo e alguns fatores de risco é 

mostrada na Tabela 7. 

Tabela 7  Tabelas de contingência e odds ratio entre a presença de transtorno 

depressivo na criança e alguns fatores de risco 

 Depressão   
Fator de risco 

 Sim Não Odds Ratio IC 95% 
      

Ruptura Familiar Sim 10 105   

 Não 3 82 2,6 0,7- 9,8 
      

Baixa Classe Econômica Sim 7 60   

 Não 6 127 1,8 0,6–5,6 
      

Baixa Instrução do Chefe Sim 6 123   

 Não 7 64 0,4 0,1–1,4 
      

IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% 

 

Crianças com história de ruptura familiar e baixo nível sócio-econômico tiveram 

respectivamente 2,6 e 1,8 vezes mais chance de apresentarem transtorno depressivo. 

Curiosamente, crianças cujo chefe de família possuía baixo grau de instrução, tiveram 

menos chance de apresentarem transtorno depressivo (OR 0,4). No entanto, nenhuma das 

associações alcancou significância (o intervalo de confiança a 95% do OR incluiu o 1).   

Intensidade de sintomas depressivos 

A Tabela 8 mostra as intensidades dos sintomas depressivos, estimada pela 

pontuação em cada sintoma do CDRS-R, nas crianças em geral e por sexo.   
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Tabela 8  Intensidade dos sintomas depressivos do CDRS-R 

Média (desvio padrão) das pontuações em cada item do CDRS-R dos escolares em geral e por sexo.  Os 

sintomas estão listados em ordem decrescente de intensidade na população geral de escolares. 

Total Feminino Masculino Teste U 
# Sintoma depressivo (CDRS-R) 

N=200 105 95 p 
      

8 Irritabilidade 3,1 (1,8) 2,9 (1,9) 3,3 (1,6) 0,068 

1 Baixo rendimento escolar 1,9 (1,4) 1,7 (1,3) 2,0 (1,5) 0,132 

14 Choro excessivo 1,9 (1,3) 1,9 (1,2) 2,0 (1,3) 0,517 

3 Retraimento social 1,9 (1,0) 1,9 (1,0) 1,9 (1,0) 0,983 

7 Queixas físicas 1,8 (1,0) 1,8 (0,9) 1,8 (1,0) 0,983 

12 Ideação Mórbida 1,7 (1,1) 1,8 (1,1) 1,7 (1,1) 0,482 

10 Baixa auto-estima 1,6 (1,0) 1,5 (0,9) 1,6 (1,1) 0,961 

4 Distúrbio de sono 1,4 (0,8) 1,4 (0,8) 1,3 (0,7) 0,308 

6 Fadiga excessiva 1,3 (0,6) 1,3 (0,7) 1,3 (0,5) 0,509 

9 Culpa excessiva 1,3 (0,5) 1,3 (0,5) 1,3 (0,5) 0,988 

11 Sentimentos depressivos 1,2 (0,8) 1,2 (0,7) 1,2 (0,9) 0,971 

5 Distúrbio do apetite 1,2 (0,5) 1,2 (0,5) 1,1 (0,3) 0,688 

15 Aspecto deprimido 1,1 (0,4) 1,2 (0,5) 1,1 (0,3) 0,901 

2 Dificuldade de divertir-se 1,1 (0,3) 1,1 (0,3) 1,1 (0,4) 0,618 

16 Lentidão da fala 1,1 (0,3) 1,1 (0,3) 1,1 (0,4) 0,826 

13 Ideação e/ou atos suicidas 1,0 (0,7) 0,9 (0,7) 1,0 (0,8) 0,577 

17 Hipoatividade 1,0 (0,2) 1,0 (0,1) 1,0 (0,2) 0,787 
      

 Total 25,4 (6,6) 25,1(6,5) 25,7 (6,7) 0,503 

# Numeração do sintoma no CDRS-R  

 

Não houve diferença significativa entre a intensidade dos sintomas depressivos 

entre meninos e meninas, embora irritabilidade tendesse a ser mais intensa em meninos 

(3,3 versus 2,9), a diferença não alcançou significância estatística (U; p=0.068). 

Irritabilidade foi o sintoma depressivo mais intenso na população geral de escolares 

(média 3,1), seguido por baixo rendimento escolar, choro excessivo, retraimento social 

(todos com 1,9), queixas físicas (1,8), ideação mórbida (1,7) e baixa auto-estima (1,6).  Os 

sintomas depressivos menos intensos foram dificuldade de divertir-se (1,1), ideação e atos 
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suicidas (1,0) e os sintomas não verbais aspecto deprimido (1,1), lentidão da fala e 

hipoatividade (ambos com 1,0).  

A Tabela 9 mostra a intensidade dos sintomas depressivos nas crianças deprimidas 

(diagnosticadas com EDM ou Transtorno Distímico) e normais (não deprimidas).  Os 

sintomas estão listados em ordem decrescente de intensidade nos escolares deprimidos. 

Tabela 9  Intensidade dos sintomas depressivos do CDI 

Média (desvio padrão) das pontuações em cada item do CDRS-R dos escolares deprimidos e normais.  Os 

sintomas estão listados em ordem decrescente de intensidade na população geral de escolares. 

Deprimidos Normais Teste U 
# Sintoma depressivo (CDRS-R) 

13 (1.1%) 187 (44.4%) P 
     

8 Irritabilidade 5.7 (0.9) 2.9 (1.7) 0.0000 * 

10 Baixa auto-estima 3.7 (1.1) 1.4 (0.8) 0.0000 * 

1 Baixo rendimento escolar 3.5 (1.7) 1.7 (1.3) 0.0003 * 

12 Ideação Mórbida 3.5 (0.9) 1.6 (1.0) 0.0000 * 

14 Choro excessivo 2.8 (1.6) 1.9 (1.2) 0.0333 * 

3 Retraimento social 2.8 (1.1) 1.9 (1.0) 0.0033 * 

7 Queixas físicas 2.4 (1.2) 1.7 (1.0) 0.0752 * 

4 Distúrbio de sono 2.2 (1.2) 1.3 (0.7) 0.0065 * 

11 Sentimentos depressivos 2.2 (1.1) 1.1 (0.7) 0.0004 * 

15 Aspecto deprimido 1.8 (1.1) 1.1 (0.3) 0.0054 * 

9 Culpa excessiva 1.7 (0.9) 1.2 (0.5) 0.0984 * 

5 Distúrbio do apetite 1.7 (0.8) 1.1 (0.4) 0.0107 * 

13 Ideação e/ou atos suicidas 1.6 (1.3) 0.9 (0.7) 0.0656 * 

2 Dificuldade de divertir-se 1.6 (0.9) 1.0 (0.2) 0.0109 * 

6 Fadiga excessiva 1.5 (0.7) 1.3 (0.6) 0.1668 * 

16 Lentidão da fala 1.2 (0.6) 1.1 (0.3) 0.5942 * 

17 Hipoatividade 1.1 (0.3) 1.0 (0.2) 0.7157 * 
     

 Total 41.2 (5.8) 24.3 (5.1) 0.5030 * 

.# Numeração do sintoma no CDRS-R.  * Diferença considerada significativa. 

A maioria dos sintomas depressivos foi significativamente mais intenso nas 

crianças deprimidas.  Culpa excessiva, ideação e atos suicidas e fadiga excessiva foram 

mais intensos nas crianças deprimidas, mas a diferença não alcançou significância 
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estatística.  Lentidão da fala e hipoatividade tiveram pontuações médias pouco acima de 1 

(normal), tanto nas crianças deprimidas como nas crianças normais. 

A Tabela 10 foi construída a partir da análise das pontuações no CDRS-R em 

forma dicotômica (presença ou não de um sintoma depressivo).  Tabelas de contingência 

foram construídas relacionando a presença de cada sintoma depressivo com a presença de 

diagnóstico final de transtorno depressivo.  A partir dessas tabelas várias estatísticas foram 

calculadas e tabuladas: percentagem de cada sintoma no total de crianças, nas deprimidas e 

nas normais, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e odds ratio, com seus 

limites de confiança de 95%.   

Tabela 10  Distribuição dos sintomas depressivos do CDRS-R 

Percentagem de cada sintoma no total das crianças (%T), deprimidas (%D) e normais (%N), sensibilidade 

(S%), especificidade (E%), valor preditivo positivo (VPP%) e odds ratio (OR) com seus intervalos de 

confiança de 95% (IC 95%).  Os sintomas estão listados em ordem decrescente de odds ratio. 

# Sintoma CDRS-R %T %D %N S E VPP OR IC 95% 
          

10 Baixa auto-estima 11 92 5.6 92 95 55 212 31-1373 * 

15 Aspecto deprimido 1.0 15 0.0 15 100 100 81 3.7-1799 * 

2 Dificuldade de divertir-se 0.5 7.7 0.0 8 100 100 45 1.7-1162 * 

9 Culpa excessiva 1.5 15 0.5 15 99 67 34 2.8-402 * 

12 Ideação Mórbida 20 85 15 85 84 28 30 6.3-142 * 

8 Irritabilidade 54 100 52 100 48 9 19 1.7 -334 * 

11 Sentimentos depressivos 6.0 38 3.7 38 96 42 16 4.2-62 * 

4 Distúrbio de sono 10 46 7.5 46 93 30 11 3.1-36 * 

5 Distúrbio do apetite 2.5 15 1.6 15 98 40 11 1.7-74 * 

13 Ideação e/ou atos suicidas 6.5 31 4.8 31 95 31 8.8 2.3-34 * 

1 Baixo rendimento escolar 25 69 22 69 78 18 8.0 2.3-27 * 

7 Queixas físicas 26 61 24 62 76 15 5.0 1.6-16 * 

3 Retraimento social 36 69 34 69 66 12 4.3 1.3-15 * 

16 Lentidão da fala 1.0 7.7 0.5 8 99 50 15 0.9-263 * 

14 Choro excessivo 29 54 27 54 73 12 3.1 1.0-9.7 * 

6 Fadiga excessiva 5.0 7.7 4.8 8 95 10 1.6 0.2-14 * 

17 Hipoatividade 0.0 0.0 0.0      
          

 Total 5.0 76.9 0.0 77 100 100 1125 54-23232 * 

# Numeração do sintoma no CDRS-R *Diferença considerada significativa. 
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A Figura 5 ilustra graficamente a prevalência geral de transtornos e sintomas 

depressivos.  Esta representação visa proporcionar uma visualização intuitiva da freqüência 

de cada sintoma depressivo na população de crianças deprimidas e normais e facilitar o 

estudo da relação de cada sintoma  com a presença de trantorno depressivo.   

Figura 5  Representação gráfica da prevalência dos sintomas depressivos do CDRS-R nas 

crianças deprimidas e normais 

Os quadrados azuis representam a população geral de crianças.  Os quadrados vermelhos representam as 

crianças deprimidas.  Os quadrados brancos transparentes representam os sintomas depressivos.  A área do 

quadrado vermelho é 6,5% da área do quadrado azul, correspondendo a prevalência de transtornos 

depressivos na população geral de crianças.  As áreas dos quadrados brancos correspondem à prevalência 

de cada sintoma depressivo.  As áreas dos quadrados brancos superpostas ao quadrado vermelho e ao 

quadrado azul correspondem à prevalência do sintoma depressivo nos escolares deprimidos e normais, 

respectivamente.  Ilustramos apenas os sintomas com odds ratio significativo. 
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A Tabela 11 foi construída do mesmo modo que a Tabela 10, porém utilizando os 

dados do CDI.  

Tabela 11  Distribuição dos sintomas depressivos do CDI 

Percentagem de cada sintoma no total das crianças (%T),  deprimidas (%D) e normais (%N), sensibilidade 

(S%), especificidade (E%), valor preditivo positivo (VPP%) e odds ratio (OR) com seus intervalos de 

confiança de 95% (IC 95%).  Os sintomas estão listados em ordem decrescente de odds ratio. 

# Sintoma CDI %T %D %N S E VPP OR IC 95% 
          

1 Eu fico triste muitas vezes 7.0 46 4.3 46 96 43 18 4.9 – 66 * 

9 Eu penso em me matar 7.5 46 4.8 46 95 40 17 4.7 - 61 * 

7 Eu não gosto de mim mesmo 6.0 38 3.7 38 96 43 16 4.2 - 62 * 

14 Minha aparência não é boa 17 69 13 69 87 26 15 4.2 - 51 * 

21 Eu não me divirto na escola 24 77 20 77 80 21 13 3.3 - 48 * 

27 Eu me envolvo em brigas frequentemente 33 85 29 85 71 17 13 2.8 – 61 * 

16 Eu tenho dificuldade de dormir 14 54 12 54 88 24 8.8 2.7 - 28 * 

5 Eu sou má/mau 12 46 10 46 90 24 7.6 2.3 – 25 * 

17 Eu me canso facilmente 10 38 8.0 38 92 25 7.2 2.1 - 25 * 

15 Tenho dificuldade de fazer dever de casa 27 69 24 69 76 17 7.1 2.1 - 24 * 

8 Eu me sinto culpado 20 54 18 54 82 17 5.3 1.7 - 17 * 

6 Eu sinto que coisas ruins me acontecerão 36 69 34 69 66 13 4.4 1.3 - 15 * 

3 Eu faço as coisas errado 21 46 20 46 80 14 3.5 1.1 – 11 * 

22 Eu gostaria de ter mais amigos 40 69 37 69 60 11 3.4 1.0 – 12 * 

23 Meus trabalhos de escola estão piores 17 38 16 38 84 14 3.3 1.0 – 11 * 

11 Eu me sinto preocupado 29 54 28 54 72 12 3.0 1.0 - 9.4 * 

24 Meu nível não é bom como o dos outros 25 46 23 46 77 11 2.8 0.9 – 8.7 * 

10 Eu sinto vontade de chorar 28 46 27 46 73 11 2.3 0.8 - 7.3 * 

20 Eu me sinto sozinho 35 54 34 54 34 35 2.3 0.7 – 7.1 * 

25 Eu não sei se alguém me ama 13 23 12 23 88 12 2.1 0.5 – 8.4 * 

19 Eu tenho medo de sentir dor 40 54 40 54 60 9 1.8 0.6 - 5.5 * 

12 Eu não gosto de estar com as pessoas 22 31 21 31 79 9 1.6 0.5 - 5.6 * 

4 Eu não me divirto 18 23 18 23 81 8 1.4 0.4 - 5.2 * 

18 Eu não tenho vontade de comer 46 39 40 46 61 8 1.3 0.4 - 4.1 * 

26 Eu não faço o que me mandam 48 54 48 54 53 7 1.3 0.4 – 4.0 * 

13 Eu tenho dificuldades de tomar decisões 55 54 55 54 45 6 1.0 0.3 - 2.9 * 

2 Para mim as coisas não vão dar certo 27 23 28 23 72 6 0.8 0.2 -2.9 * 
          

 Total 5.5 54 2.1 62 98 67 73 16 - 226 * 

# Numeração do sintoma no CDI *Diferença considerada significativa.
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Regressão logística 

A Tabela 12 mostra o modelo de regressão logística para o CDRS-R. Os sintomas 

que compõem o modelo estão listados em ordem decrescente de odds ratio.   

Tabela 12 Modelo de regressão logística de sintomas depressivos do CDRS 

CDRS-R Sintoma Depressivo Coeficiente Odds ratio 
    

9 Culpa excessiva 3.0 19.7 

15 Aspecto deprimido 2.6 13.3 

10 Baixa auto-estima 2.1 7.9 

12 Ideação Mórbida 1.7 5.6 

2 Dificuldade de divertir-se 1.7 5.5 

11 Sentimentos depressivos 1.0 2.8 

 B0 -23.9  
    

Modelo: Odds ratio = 2232 (IC 95% 131 - 37923); Kappa = 0,92 

 

A Tabela 13 mostra o modelo de regressão logística para o CDI.  Os sintomas que 

compõem o modelo estão listados em ordem decrescente de odds ratio.   

Tabela 13  Modelo de regressão logística de sintomas depressivos do CDI 

CDI Sintoma Depressivo Coeficiente Odds ratio 
    

1 “Eu fico triste muitas vezes” 9.6 15043 

21 “Eu não me divirto na escola” 9.1 9052 

7 “Eu não gosto de mim mesmo” 7.9 2758 

9 “Eu penso em me matar” 7.6 2038 

16 “Eu tenho dificuldade de dormir” 6.2 505 

17 “Eu me canso facilmente” 4.4 84 

27 “Eu me envolvo em brigas frequentemente” 4.4 78 

5 “Eu sou má/mau” 3.5 34 

6 “Eu sinto que coisas ruins me acontecerão” 3.5 34 

8 “Eu me sinto culpado” 1.7 5.6 

 B0 -27.6  
    

Modelo: Odds ratio = 3125 (IC 95% 121 - 80713); Kappa = 0,96 
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DISCUSSÃO 

Prevalência de transtornos depressivos 

Há poucos estudos epidemiológicos de prevalência de transtornos depressivos na 

infância com a população geral utilizando o DSM-IV.  Em uma recente revisão nas 

bibliotecas eletrônicas Pubmed e Bireme, nos anos de 2000 a 2010, encontramos apenas 

dois artigos: Canino et al. (2004) e Mathet et al (2003).  As prevalências que encontramos 

(Transtornos depressivos 6,5%, EDM 2,0% e Transtorno Distímico 4,5%) são da mesma 

ordem de grandeza das relatadas nestes estudos.   

Mathet et al. (2003) estimaram uma prevalência de EDM de 6,0% e Transtorno 

Distímico de 4,0%, numa amostra de 155 crianças francesas de 7 a 17 anos atendidas na 

atenção primária à saúde.  Canino et al. (2004) estudando uma amostra de 1886 crianças de 

4 a 17 anos na população geral porto-riquenha, encontraram prevalências menores EDM 

3,6% e Transtorno Distímico 0,6%.  Além disso, ambos encontraram uma prevalência de 

Transtorno Distímico menor que a de EDM.   

Em um estudo com metodologia e população com características semelhantes, em 

outra comunidade da cidade do Recife, com 73 crianças da mesma faixa etária (7,8 e 9 

anos), Lins et al. (2009) encontraram uma prevalência de EDM de 2,7% e Transtorno 

Distímico de 5,5%.  

Quando comparamos com estudos anteriores, utilizando o DSM-III como critério 

diagnóstico os dados são semelhantes: Kashani et al (1983) na Nova Zelândia, encontraram 

uma taxa de EDM  de 1,8% e Transtorno Distímico 2,5%, em uma amostra de 641 crianças 

de 9 anos; Polaino-Lorente e Domenech (1993) estudaram a prevalência dos transtornos 

depressivos em 6432 crianças com idades entre 8 e 11 anos, em 4 cidades e 2 áreas rurais 

da Espanha utilizando o CDI e o CDRS-R como instrumentos de triagem e o DSM-III para 

diagnóstico, a prevalência obtida foi de 1,8% para EDM e de 6,4% para Transtorno 

Distímco; Polaino-Lorente et al., (1997) estudaram 1275 crianças em Madri com idades 

entre 8 e 11 anos utilizando o CDRS-R para triagem e o DSM-III-R para diagnóstico e 

encontraram uma prevalência de 4% para EDM e de 6,1% para Transtorno Distímico. 

É importante salientar que todas estas comparações são limitadas pelas diferenças 

amostrais, instrumentais e sócio-culturais. 
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Prevalência de transtornos depressivos quanto ao sexo e idade 

Em nosso estudo encontramos prevalências semelhantes em ambos os sexos, o que 

está de acordo com a maioria dos autores (FLEMING E OFFORD, 1990; LEWINSOHN et 

al.,1994; KEESLER et al., 1994; BIRMAHER et al.,1996; VERSIANI et al.,2000; 

KRISHNAKUMAR; GEETA, 2006; MALHOTRA E DAS, 2007; AACAP, 2007).  No 

entanto, Ryan et al. (1987) encontraram prevalência maior em meninos, enquanto Canino 

et al. (2004) relataram prevalência maior em meninas.  Estas diferenças provavelmente se 

devem a características próprias das amostras.   

 Não encontramos diferenças de prevalência nas idades de 7, 8 e 9 anos, 

provavelmente em razão do estreito intervalo estudado.  Na literatura a prevalência de 

transtornos depressivos tende a aumentar com a idade (ANGOLD, 1988; FLEMING; 

OFFORD, 1990; CANINO et al., 2004), a prevalência é maior na adolescência. 

(LEWINSOHN et al., 1986; KASHANI et al., 1987A; KASHANI et al., 1987B; 

FLEMING; OFFORD, 1990; LEWINSOHN et al 1993; BIRMAHER et al., 1996; 

BEASLE; BEARDSLEE, 1998; VERSIANI ‘., 2000; SINGH, 2002).   

Instrumentos  

Utilizamos dois diferentes tipos de instrumentos para triagem, um questionário 

(CDI) e uma entrevista semi-estruturada (CDRS-R). 

O CDI é um dos questionários (auto-relato) mais amplamente utilizado em crianças 

como screening de sintomas depressivos (IALONGO et al., 2001; ROYO, 2002; POLI et 

al, 2003), para avaliar a gravidade do episódio depressivo ou registrar a melhora ou piora 

clínica (ROYO, 2002) e já validado em crianças brasileiras (GOLVEIA et al., 1995).  O 

CDRS-R apesar de menos utilizado, é a única entrevista semi-estruturada (escala de 

observação) para investigação específica de sintomas depressivos na infância 

(MALHOTRA; DAS, 2007) e já utilizado em crianças brasileiras (BARBOSA et al., 

1997).  

No nosso estudo ambos os instrumentos apresentaram excelente especificidade 

(próxima a 100%), porém o CDRS-R mostrou uma maior sensibilidade (77% versus 62%) 

e um maior valor preditivo positivo (100% versus 69%).  O Kappa de 0,42 sugere uma 

correlação moderada entre os dois instrumentos.  
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O melhor desempenho do CDRS-R na triagem pode ser atribuído ao fato deste 

instrumento utilizar informação dos pais além da criança.  Embora as crianças de 7 a 9 

anos já sejam capazes de relatar os seus sentimentos e muitas vezes os seus relatos nos 

darem uma avaliação mais acurada que o relato dos pais para sintomas internalizantes 

(IALONGO et al., 2001; ADRIAN; COSTELLO, 2001), as informações dos pais são 

importantes para sintomas menos subjetivos e mais externalizantes (BANDIM et al., 1996; 

ADRIAN; COSTELLO, 2001).  Por obter informações de ambas as fontes o CDRS-S pode 

ter sido mais eficiente.  Em alguns casos notamos uma contradição entre o que a criança 

respondia no CDRS-R e o que respondia no CDI em relação ao sintoma semelhante, o que 

atribuímos à falta de maturidade, as informações dos pais eram mais consistentes.  Além 

disso, o melhor desempenho do CDRS-R pode ser atribuído a que todos os seus itens, 

refletem critérios do DSM-III-R para Episódio Depressivo Maior e Transtorno Distímico.   

Todas as 10 crianças triadas pelo CDRS-R foram diagnosticadas com algum 

transtorno depressivo (valor preditivo positivo de 100%), enquanto 3 crianças 

diagnosticadas com transtorno depressivo não alcançaram o ponto de corte (não foram 

triadas) por este instrumento (sensibilidade de 77%).  Das 12 crianças triadas pelo CDI, 8 

apresentaram algum transtorno depressivo (valor preditivo positivo de 67%), 5 não foram 

triadas por este instrumento (sensibilidade de 62%) e 4 foram falso positivos.  Das 7 

crianças que foram triadas pelo CDI e não alcançaram o ponto de corte do CDRS-R, 3 

foram diagnosticadas com transtorno depressivo e 4 não o foram.  Por outro lado, das 5 

crianças que foram triadas pelo CDRS-R e não alcançaram o ponte de corte do CDI, todas 

foram diagnosticas com transtorno depressivo.  Todas as crianças triadas por ambos os 

instrumentos foram diagnosticadas com transtorno depressivo.  Em nossa experiência a 

utilização de ambos os instrumentos conjuntamente é vantajosa.   

Fatores de risco e transtorno depressivo 

As relações familiares têm um importante papel no desenvolvimento de ansiedade e 

depressão em crianças (WARREN; SIMMENS, 2005;ARAL et al., 2006).  Para vários 

autores viver em uma família não intacta, ou seja, com pais separados, está associado com 

o desenvolvimento de transtornos depressivos na infância e futuros transtornos na idade 

adulta (CICCHETTI; TOTH, 1988; CANINO et al., 2004; CUNHA et al., 2005; 

SOURANDER et al., 2005; KWAK et al., 2008; RAMIRES et al., 2009).  Crianças com 

história de ruptura familiar tiveram 2,6 vezes mais chance de apresentarem transtornos 
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depressivos, que crianças vivendo em famílias intactas, porém esta associação não atingiu 

significância estatística.  

A influência dos fatores sócio-econômicos é controversa. Vários autores não 

encontraram uma associação significativa entre nível sócio-econômico e depressão. 

(LEFKOWITZ ;TESINY, 1985; BIRD et al., 1989; COSTELLO 1989; FLEMING; 

OFFORD, 1990; CANINO et al., 2004; MALHOTRA; DAS, 2007).  Para outros autores a 

desvantagem social está associada à depressão na infância (ANGOLD 1988; 

SOURANDER et al., 2005, KWAK et aL., 2008) e a combinação de baixa renda, 

analfabetismo, desemprego, más condições de moradia e acesso limitado à saúde e à 

educação aumentam o risco de depressão (BENVEGNU et al., 2005; PAULA et al, 2007; 

VITOLO et al., 2005, RAMIRES, 2009).  A pobreza está associada a inúmeras condições 

adversas e a uma maior exposição a fatores de estresse (RAMIRES et al., 2009).  As 

crianças vivendo em famílias de pior situação sócio-econômica (classes D e E) tiveram 1,8 

vezes mais chance de apresentarem transtornos depressivos que as demais crianças (classes 

B e C), mas esta associação não foi estatisticamente significativa.  Vale salientar que a 

comparação foi basicamente entre as classes C e D (ambos de baixa renda), não havendo 

contraste muito acentuado entre elas. 

Curiosamente, crianças cujo chefe de família possuía baixo grau de instrução 

(fundamental incompleto) apresentaram menos chance de serem deprimidas que crianças 

de pais com maior instrução (fundamental completo ou acima), embora esta associação não 

tenha alcançado significância estatística.  Canino et al. (2004) também não encontraram 

associação significativa entre a educação dos pais e a depressão infantil;  Kwak et al. 

(2008) encontraram maior prevalência de sintomas depressivos em meninos, cujos pais 

tinham menor grau de instrução e Sourander et.al. (2005) encontraram  maior prevalência 

de depressão na idade adulta (estudo retrospectivo), quando os pais tinham menor nível 

educacional. 

Prevalência de sintomatologia depressiva 

A prevalência geral de sintomatologia depressiva estimada em nosso estudo foi de 

5% pelo CDRS-R e 6,0% pelo CDI.  A prevalência geral de sintomatologia depressiva 

obtida pela combinação dos dois instrumentos foi de 8,5%, pois 2,5% das crianças 

pontuaram em ambos.  
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 No Brasil, Fonseca et al. (2005) avaliando 519 estudantes de 7 a 13 anos, em uma 

escola no interior de Minas Gerais com o CDI, encontraram uma prevalência de 13,9% de 

sintomas depressivos.  Golfeto e D’Oliveira (2004) estudando 2867 crianças e adolescentes 

entre 7 e 14 anos, em Ribeirão Preto com o CDI, encontraram uma taxa de prevalência de 

sintomas depressivos de 6,1%.  Na Coréia, Kwak et al. (2008) avaliando 2305 estudantes 

entre 7 e 12 anos, utilizando o CDI, encontraram uma taxa de prevalência de sintomas 

depressivos de 10,77.  Na Itália, Poli et al (2003) avaliando 685 estudantes entre 8 e 17 

anos, com o CDI, encontraram uma prevalência de sintomas depressivos de 

aproximadamente 10% e Frigerio et al (2001)estudando 284 crianças com 8 anos, também 

na Itália com o CDI, encontraram uma prevalência de 10,6% de sintomas depressivos.  As 

prevalências de sintomas depressivos nestes estudos são consistentes, apesar das diferenças 

de tamanho das amostras e diversidades sócio-culturais que são importantes (POLI et al., 

2003).  

A prevalência de sintomas depressivos na população geral obtida através de 

instrumentos de auto-relato (questionários) está entre 5 e 10% (KOVACS,1992; 

EDELSOHN et al., 1992, POLI et al., 2003) e é maior que a obtida quando se utiliza 

instrumentos de diagnósticos psiquiátricos formais (2%) ( ANDERSON et al., 1987; POLI 

et al., 2003). 

Intensidade dos sintomas depressivos segundo sexo e idade  

As diferenças na intensidade da sintomatologia depressiva entre os sexos varia na 

literatura.  Em nosso estudo não houve diferença significativa entre meninos e meninas.  O 

sintoma irritabilidade tendeu a ser mais grave em meninos que em meninas (3,3 versus 

2,9), mas a diferença não atingiu significância estatística.  Nos estudos de Golfeto e 

D’Oliveira (2004) e Fonseca et al. (2005) a variação entre os sexos também não foi 

estatiscamente significante.  Kwak et al. (2008) encontraram uma prevalência de 

sintomatologia depressiva mais grave em meninas.  No estudo de Poli et al.(2003) na 

forma menos grave as meninas apresentaram escores maiores, quando a sintomatologia 

depressiva foi mais grave, o sexo não foi discriminante. 

Quanto a influência da idade nos escores do CDI, os resultados também são 

inconsistentes na literatura.  Em nosso estudo não encontramos diferenças significantes 

entre a intensidade dos sintomas depressivos nas idades de 7, 8 e 9 anos, o que pode ser 
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atribuído ao estreito intervalo de idade avaliado e tamanho da amostra. Golfeto e 

D’Oliveira (2004) encontraram sintomatologia depressiva mais grave (maiores escores) em 

crianças de 7 e 10 anos.  Fonseca et al. (2005) não encontraram diferenças significativas 

em relação a idade.  Kwak et al. (2008) encontraram prevalência de sintomas depressivos 

mais grave em crianças mais velhas, o que eles atribuíram a maior nível de estresse nas 

últimas séries do ensino elementar.  No estudo de Poli et al. (2003) o papel da idade foi 

complexo, o grupo com idades entre 11 e 14 anos apresentou menores escores, o grupo 

com idades entre 8 e 11 anos, apresentou maiores escores que o grupo entre 11 e 14 anos e 

menores escores que o grupo com idades entre 14 e 17 anos, o qual foi o grupo que 

apresentou sintomatologia depressiva mais grave.   

Prevalência de sintomas depressivos específicos 

Discutiremos aqui os sintomas depressivos delineados pelo CDRS-R, fazendo a 

associação com as perguntas relacionadas a cada sintoma no CDI, comparando as crianças 

deprimidas e as crianças normais (não deprimidas).  Os sintomas depressivos serão 

discutidos em ordem decrescente dos odds ratio no CDRS-R.   

Baixa auto-estima 

Segundo sintoma mais freqüente nas crianças deprimidas.  Foi encontrado pelo 

CDRS-R em 92% das crianças deprimidas e em 10% das crianças normais.  A 

sensibilidade e especificidade elevados (92%, e 95%, respectivamente) e com moderado 

valor preditivo positivo (VPP) 55%.  Uma criança que apresentava este sintoma 

apresentava 212 vezes mais chance de ser deprimida que uma criança que não o 

apresentava.  Este odds ratio é altamente significativo (IC 31-1373).   

No CDI a baixa auto-estima está relacionada com várias questões (3, 5, 7, 14, 24 e 

25).  Os itens 24 e 25 não tiveram odds ratio significativos.  O item 7 (“Eu não gosto de 

mim mesmo”) parece ser o mais importante deste grupo.  Estava presente em 38% das 

crianças deprimidas e em apenas 4% das crianças normais.  As crianças que escolheram 

esta afirmação apresentavam 16 vezes mais chance de serem deprimidas e este odds ratio é 

significativo (IC95% 4,2-62).  É um item muito específico (96%) e de moderada 

sensibilidade (38%), seu VPP foi 43%.   
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No estudo de Fonseca et al (2005) no grupo com sintomatologia depressiva (71 

crianças), a resposta da questão de número 24 do CDI “Nunca vou ser tão bom quanto os 

outros” foi a terceira mais encontrada, mostrando a alta prevalência deste sintoma.  A 

perturbação mais frequente na sintomatologia depressiva é uma imagem negativa de si 

mesmo.  As crianças deprimidas têm um sentimento profundamente arraigado de que são 

más, com sentimentos de auto-crítica e degradação ( FONSECA et al., 2005).   Em nosso 

estudo com o CDI esta resposta foi encontrada em 46% das crianças deprimidas e 23% das 

crianças normais.  O ods ratio (2,8) não foi significativo.    

A freqüência de baixa auto-estima aumenta com a idade, conforme o nível de 

desenvolvimento cognitivo vai progredindo, o que é variável em cada criança.  Usualmente 

os escolares já têm essa maturidade e podem apresentar este sintoma (MALHOTRA; DAS, 

2007).  A criança pode verbalizar este sintoma através de sua auto-descrição, com palavras 

que a desqualificam ou do reconhecimento dos apelidos depreciativos pelos quais é 

chamada pelos colegas (POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 2000). 

Em nosso estudo encontramos nas crianças deprimidas respostas como: “Eu sou 

feio(a)” “Eu me acho uma criança má” “Eu não gosto da minha cor” “Não gosto do meu 

cabelo”.  

Aspecto deprimido 

Este é um dos 3 sintomas não verbais do CDRS-R e não há equivalente no CDI.  É 

avaliado por observação direta da criança pelo entrevistador.  Ocorreu em 15% das 

crianças deprimidas e não foi observado em crianças normais.  Seu odds ratio de 81 foi 

estatisticamente significativo.  Foi um sintoma pouco sensível (15%), mas altamente 

específico e de elevado VPP (ambos 100%).   

Crianças deprimidas podem parecer tristes (BANDIM et al., 1996; BAHLS, 

2002A).  Na depressão mais severa a criança pode parecer nitidamente infeliz 

(POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 2000). 

 

Dificuldade de divertir-se 

Este sintoma foi encontrado em apenas 7,7% das crianças deprimidas e não foi 

encontrado em nenhuma criança normal.  Crianças com este sintoma apresentavam 45 
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vezes mais chance de serem deprimidas que crianças normais.  Este odds ratio foi 

significativo, porém de alta variabilidade (1,7-1162).  Foi um sintoma de baixa 

sensibilidade (8%), porém elevada especificidade e VPP (ambos 100%).   

No CDI os itens 4 e 21 abordam assunto semelhante.  O item 4  (“Nada é divertido 

para mim”) estava presente em 23% das crianças deprimidas e 18% das crianças normais, 

o odds ratio não alcançou significância.  O item 21 (“Eu não me divirto na escola”) estava 

presente em 77% das crianças deprimidas e 20% das crianças normais, o odds ratio (13) foi 

significativo.  Foi um sintoma de boa sensibilidade e especifidade (77%), porém de baixo 

VPP (21%).   

As diferenças entre os resultados do CDRS-R e CDI provavelmente se devem a 

introdução de um novo fator.  A mudança do contexto da avaliação da capacidade de se 

divertir (em geral ou na escola), mudou significativamente a resposta da criança, o que 

sugere que a dificuldade destas se relaciona ao ambiente escolar.   

Certos sintomas mudam com a idade (aumentam ou diminuem), exprimindo 

diferentes aspectos cognitivos.  Primeiro a criança deprimida diminui sua socialização e 

depois diminui seu interesse ou prazer (MALHOTRA; DAS, 2007).  A anedonia (perda do 

interesse ou prazer por todas ou quase todas as atividades) é mais frequente em 

adolescentes. (BANDIM et al., 1996; LYON; JUDGE, 2000; ROYO, 2002; FONSECA et 

al., 2005). 

Lins et al. (2009) em seu estudo sobre a sintomatologia depressiva com o CDRS-R, 

em outra comunidade da cidade do Recife (Caranguejo-Tabaiares), também não 

encontraram dificuldade de divertir-se nas crianças deprimidas, portanto a  baixa 

freqüência deste sintoma  possivelmente também se deve a características sócio-culturais 

próprias da população estudada. 

Culpa excessiva  

Foi encontrado em apenas 15% das crianças deprimidas e em 0.5% das crianças 

normais (uma única criança).  As crianças com este sintoma apresentavam 34 vezes mais 

chances de serem deprimidas que as crianças sem este sintoma (o odds ratio foi 

significativo).   Foi um sintoma de baixa sensibilidade (15%), alta especificidade (99%) e  

VPP (67%).   
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O item 8 do CDI (“Eu me sinto culpado”) foi encontrado em 54% das crianças 

deprimidas e em 18% das crianças normais.  Seu odds ratio foi bem mais baixo (5,3), 

embora estatisticamente significativo.  Apresentou moderada sensibilidade (54%) e baixo 

VPP (17%).   

Supomos que esta discrepância entre o CDRS-R e o CDI se deve provavelmente a 

diferenças na forma de avaliação dos dois instrumentos.  No CDRS-R a resposta 

“Ocasionalmente se sente culpado, a culpa parece apropriada ao acontecimento 

precipitante” é considerada sintomatologia depressiva duvidosa e o sintoma foi 

considerado ausente.  Já no CDI quando a criança escolhia a resposta “Muitas coisas ruins 

que acontecem são minha culpa” o sintoma foi considerado presente. 

Em nosso estudo observamos que a criança muitas vezes, não apenas não assumia a 

própria culpa, como também a colocava em terceiros (o irmão, por exemplo).  Culpa 

excessiva também não foi encontrado por Lins et al.(2009), o que pode ser atribuído a 

características sócio-culturais próprias da população. 

A baixa freqüência deste sintoma, também pode ser justificada pela imaturidade do 

desenvolvimento das funções cognitivas, que é variável de criança para criança.  Este 

sintoma aumenta com a idade, porém já pode ocorrer em crianças a partir dos 9-12 anos 

(MALHOTRA; DAS., 2007).   

Ideação mórbida 

Foi o terceiro sintoma mais prevalente nas crianças deprimidas.  Avaliado pelo 

CDRS-R estava presente em 85% das crianças deprimidas e 15% das crianças normais.  

Crianças com ideação mórbida apresentavam 30 vezes mais chance de serem deprimidas e 

este odds ratio foi significativo.  No entanto, o valor preditivo positivo foi de apenas 28%.   

Este sintoma é avaliado pelo item 6 do CDI (“Penso que coisas ruins vão me 

acontecer”) presente em 69% das crianças deprimidas e 34% das crianças normais.  O odds 

ratio deste item do CDI foi baixo (4,4), porém significativo.  O valor preditivo positivo foi 

de apenas 13%.   

No estudo de Fonseca et al (2005) no grupo com sintomatologia depressiva, a 

resposta da questão 6 foi a mais prevalente.  Responderam afirmativamente 34 meninas 

(94%) e 30 meninos (86%), o que evidenciou o sofrimento das crianças e adolescentes e a 

visão pessimista de si mesmo (FONSECA et al., 2005). 
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Ideação mórbida também foi um dos quatro sintomas mais encontrados por Lins et 

al (2009) tanto nas crianças deprimidas, como na população geral de crianças.  A alta 

prevalência deste sintoma provavelmente está relacionada aos altos índices de violência do 

local (LINS et al, 2009). 

A diferença entre ideação mórbida e o luto é quantitativa e qualitativa, o tema 

morte torna-se repetitivo, algumas vezes a criança elabora fantasias que estão inseridas 

dentro de um evento real.  Em crianças pode está relacionada a morte de algum animal de 

estimação (POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 2000). 

Irritabilidade 

Foi o sintoma mais freqüente, presente em mais de 50% das crianças normais e em 

todas as crianças deprimidas.  Pelo CDRS-R a possibilidade de uma criança com 

irritabilidade apresentar depressão foi 19 vezes maior que uma criança que não apresentava 

este sintoma.  O OR foi significativo (IC95% 1,1-334), porém o limite inferior do intervalo 

de confiança é bem próximo a 1.  Apesar da alta sensibilidade (100%), apresentou 

especificidade regular (48%) e VPP baixo (9%).  No CDI este sintoma pode ser 

correlacionado com o item 27 (“Eu me envolvo em brigas frequentemente”) presente em 

85% das crianças deprimidas e 29% das crianças normais (OR 13, sensibilidade 85%, 

especificidade 71% e VPP 17%). 

A importância deste sintoma é explícita nos critérios diagnósticos para transtornos 

depressivos do DSM-IV (LEIBENLUFT et al., 2006), que são os mesmos para crianças, 

adolescentes e adultos, porém em crianças e adolescentes pode ser considerado humor 

irritável ou deprimido, enquanto nos adultos apenas se considera humor deprimido.  

Irritabilidade e anedonia, são os dois sintomas principais para EDM e o único sintoma 

principal (de exclusão) para Transtorno Distímico, os outros são sintomas adicionais.   

Períodos de irritabilidade são comuns entre crianças sem diagnóstico 

psicopatológico, principalmente durante alguns períodos específicos do desenvolvimento 

(ACHENBACH; EDELBROCK. 1981; ACHENBACH et al., 1991; BIRMAHER et al., 

1996; LEIBENLUFT et al., 2006).  Por outro lado irritabilidade representa um dos 

sintomas mais comumente encontrado nas crianças, associado a várias condições 

psiquiátricas incluindo transtornos de humor, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), transtornos de conduta e transtorno desafiador de oposição 

(BIRMAHER et al., 1996; GEELER et al., 2001; LEIBENLUFT et al., 2006).  
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A irritabilidade muitas vezes é expressa por crises de raiva, ao invés da 

verbalização dos sentimentos (BANDIM et al., 1996).  Geralmente a criança deprimida é 

descrita pelos pais como irritada e dizem que esta irritação é constante (POZYNANSKY, 

1982; VERSIANI et al., 2000). 

Pelo fato de irritabilidade ocorrer no curso do desenvolvimento normal, este 

sintoma também foi muito frequente nas crianças normais.  A elevada prevalência deste 

sintoma, também pode ser atribuída aos altos índices de violência presentes no local, bem 

como a instabilidade familiar.  Irritabilidade também foi o sintoma mais encontrado por 

Lins et al. (2009). 

Sentimentos depressivos  

Estavam presentes em 38% das crianças deprimidas e em 3,7% das crianças 

normais.  O odds ratio (16) foi significativo.  Apresentou moderado valor preditivo 

positivo (42%).   

Os itens 1, 2 e 11 do CDI estão relacionados a este sintoma.  Somente o item 1 (“Eu 

fico triste muitas vezes”) odds ratio 18, foi estatisticamente significativo.  Estava presente 

em 46% das crianças deprimidas e em 4,3% das crianças normais, seu VPP foi moderado 

(43%).  Os dados deste sintoma no CDI foram muito semelhantes aos do sintoma similar 

no CDRS-R.   

Em pré-escolares observa-se este sintoma sob a forma de labilidade de humor.  Na 

medida em que a criança vai amadurecendo, vai aparecendo um sentimento de infelicidade 

prolongada e na adolescência fica mais claro o humor triste (MALHOTRA; DAS, 2007).  

Nos escolares já existe uma capacidade mais apurada do uso da linguagem e eles 

são capazes de relatar melhor seus sentimentos de tristeza (BANDIM et al., 1996). 

Distúrbio do sono 

Distúrbio do sono foi encontrado em 46% das crianças deprimidas e em 7,5 % das 

crianças normais.  Crianças com distúrbio do sono apresentavam 11 vezes mais chance de 

serem deprimidas que crianças sem este sintoma.  Este odds ratio (11) foi significativo.  O 

sintoma tem sensibilidade moderada (46%), alta especificidade (93%) e VPP moderado 

(30%).   
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No CDI o item similar é o 16 (“Eu tenho dificuldade para dormir”).  Estava 

presente em 54% das crianças deprimidas e 12 % das crianças normais.  Seu odds ratio 8,8 

e foi significativo.  Como o sintoma similar do CDRS-R, tem sensibilidade moderada 

(54%), alta especificidade (88%) e VPP baixo (24%).   

Os distúrbios do sono, assim como os alimentares (ambos alterações das funções 

neuro-vegetativas) são mais referidos nos adolescentes, sendo o mais encontrado a 

hipersonia (Royo, 2002; Fonseca et al. 2005). 

Em nossas crianças observamos freqüentemente uma falta de higiene do sono (falta 

de horários regrados para dormir e acordar e excesso de barulho na comunidade).   

Algumas vezes as crianças referiam dificuldade para adormecer, mas ao se perguntar aos 

pais, estes negavam.  Pelo CDRS-R dificuldade para dormir é considerada presente apenas 

se a criança leva mais de meia hora para adormecer.  Achamos que a criança nas idades 

estudadas, principalmente 7 anos, ainda não é muito precisa em relação à expressão do 

tempo.  Na nossa amostra as crianças deprimidas freqüentemente acordavam no meio da 

noite. 

Distúrbio do apetite 

Este sintoma estava presente em apenas 15% das crianças deprimidas e 1,6% das 

crianças normais.  No entanto, o odds ratio de 11 foi significativo.  Foi um sintoma de 

baixa sensibilidade (15%), alta especificidade (98%) e moderado VPP (40%). 

No CDI o odds ratio (1,3) do item 18 (“Eu não tenho vontade de comer”) não foi 

significativo, pois foi encontrado com freqüência igual em crianças deprimidas e normais 

(cerca de 40%).   

Uma dificuldade para este item é que se considera escore 1 no CDRS-R (normal) se 

a criança foi sempre caprichosa com relação à alimentação ou existe um padrão alimentar 

inadequado na família.  Durante as entrevistas observamos crianças comendo muitos doces 

e salgadinhos e a falta de uma rotina de horários para as principais refeições, o que 

provavelmente contribui para a falta de apetite nas refeições e o peso inadequado (para 

mais ou para menos).   

Como os distúrbios do sono, os distúrbios da alimentação são mais freqüentes em 

adolescentes que em escolares (ROYO, 2002; FONSECA et al. 2005).  Crianças 

usualmente não são boas informantes para relatar a diminuição do apetite, porque quando 
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não se alimentam bem, a mãe insiste para que se alimentem e isto lhes transmite a idéia de 

desaprovação dos pais.  Portanto não é surpresa que a criança mostre-se embaraçada para 

falar sobre redução do apetite (POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 2000). 

Ideação e Atos suicidas 

Este sintoma apresentou uma prevalência de 31% nas crianças deprimidas (com 

intensidade leve) e 4,8% nas crianças normais.  A chance de uma criança com ideação ou 

atos suicidas apresentar depressão foi significantemente maior (8,8 vezes) que uma criança 

sem este sintoma.  Apesar da alta especificidade (95%), apresentou sensibilidade e VPP 

moderados (ambos 31%).  Nenhuma criança referiu intenção suicida.  Cerca de um quarto 

(22,5%) das crianças pontuaram zero (“Incapaz de avaliar”) neste sintoma, pois não sabiam 

o significado da palavra suicídio.   

No CDI a prevalência do item 9 (“Eu penso em me matar”) foi de 46% nas crianças 

deprimidas e 4,8% nas crianças não deprimidas.  Apresentou odds ratio de 17 

(estatisticamente significante), sensibilidade e VPP moderados (46% e 40%, 

respectivamente) e alta especificidade (95%).  Nenhuma criança respondeu “Eu quero me 

matar”. 

  No estudo de Fonseca et al. (2005) 59,1% do grupo com sintomatologia 

depressiva responderam que pensavam em se matar, mas não o fariam e 7% relataram 

intenção suicida (“Eu quero me matar”), este sintoma também foi encontrado no grupo sem 

sintomatologia depressiva (0,6%).  No estudo de Golfeto e D’Oliveira (2004) 2,7% das 175 

crianças que atingiram o ponto de corte no CDI referiram intenção suicida.  No estudo de 

Poli et al.(2005) cerca de um terço dos estudantes (32,3%) relataram que tiveram 

pensamentos de morte, mas que nunca se matariam e 2,2% relataram intenção suicida. 

Com o desenvolvimento cognitivo surge primeiro o desejo de morrer, em seguida a 

ideação suicida e depois as tentativas (MALHOTRA; DAS, 2007), portanto este sintoma 

aumenta com a idade, sendo mais frequente em adolescentes (RYA et al., 1987; 

BIRMAHER et al., 1996; ROYO, 2002).  Nos escolares a ideação e tentativas de suicídio 

são menos freqüentes (POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 2000; BAHS, 2002A; 

MALHOTRA; DAS, 2007).  Nos adolescentes já existe uma compreensão mais clara do 

fenômeno da morte, consequentemente nos deprimidos tanto as idéias de suicídio quanto 

as tentativas, que costumam apresentar maior letalidade, alcançam uma dimensão maior 

(BAHS, 2002a). 
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Em nosso estudo observamos certo constrangimento em relação a esta pergunta, 

principalmente pelos pais.  Em um estudo realizado na Finlândia por Sourander et al. 

(2005), com crianças de 8 anos utilizando o CDI esta questão foi retirada, pois poderia 

confundir as crianças desta idade, especialmente na ausência da possibilidade de discussão 

sobre o tema com um adulto.  Por outro lado, as tentativas de suicídio, embora pouco 

freqüentes em escolares são sempre sérias, portanto é importante indagar a cada criança 

deprimida sobre a presença desse sintoma (POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 

2000). 

Baixo rendimento escolar 

Quarto sintoma mais frequente nas crianças deprimidas, baixo rendimento escolar 

estava presente em 69% das crianças deprimidas e em 22% das crianças normais.  Odds 

ratio foi relativamente baixo (8), porém significativo, foi um sintoma de baixo valor 

preditivo positivo (18%).   

Os itens 15 e 23 do CDI estão relacionados a este sintoma.  Somente o item 15 

(“Tenho dificuldades para fazer os deveres de casa”) odds ratio 7,1 foi estatisticamente 

significativo.  Estava presente em 69% das crianças deprimidas e em 24% das crianças 

normais.  Seu VPP foi relativamente baixo (17%).  No item 23 (“Meus trabalhos da escola 

estão piores”) o sintoma estava presente em 38% das crianças deprimidas e em 16% das 

crianças normais, OR 3,3 não foi significativo (IC95% 1,0-11).  Ambos os itens 

apresentaram alta especificidade 76 e 84% respectivamente. 

O baixo rendimento escolar pode ser fator de risco para depressão (SOURANDER 

et al., 2005), como também conseqüência da depressão( WELLER; WELLER, 1989; 

BANDIM et al., 1995, 1996).  Certos sintomas depressivos comprometem o 

funcionamento cognitivo, como por exemplo, prolongada dificuldade de concentração, 

retardo psicomotor e podem causar prejuízos ao padrão de aquisição e consolidação de 

informações das funções mnemônicas, acarretando prejuízos no rendimento escolar 

(BANDIM et al., 1998).  As mudanças bruscas são importantes, uma queda no 

desempenho escolar pode sinalizar um episódio depressivo (WELLER; WELLER, 1989; 

BANDIM et al., 1995, 1996). 
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Queixas físicas 

Sessenta e um por cento das crianças deprimidas e 24% das crianças normais 

apresentavam queixas físicas.  O odds ratio foi relativamente baixo (5), porém 

significativo, semelhante aos 2 sintomas anteriores o VPP foi baixo (15%).  De acordo com 

a literatura as queixas físicas mais referidas por nossas crianças foram cefaléia e dor 

abdominal (POZYNANSKY, 1982; BANDIM et al., 1996; VERSIANI et al., 2000). 

No CDI o item 19 “Eu tenho medo de sentir dor” deve acessar um fator semelhante.  

Em nossas crianças o seu odds ratio não foi significativo.  O item “Eu me preocupo com 

dores” do CDI foi um dos três mais encontrados por Fonseca et al. (2005), 94,4% das 

meninas com sintomatologia depressiva e 80% dos meninos.     

Queixas físicas é um sintoma comum nesta faixa etária, vai diminuindo com a 

idade, sendo menos frequente em adolescentes (RYAN et al., 1987, BANDIM et al., 1996).  

Nas crianças deprimidas não existe uma causa orgânica para estas dores (POZYNANSKY, 

1982; VERSIANI et al., 2000). 

Em crianças e adolescentes a depressão pode manifestar-se com predomínio de 

queixas somáticas, o que pode dificultar o diagnóstico (FONSECA et al., 2005). 

Retraimento social 

Este sintoma estava presente em 69% das crianças deprimidas e 34% das normais.  

O odds ratio foi baixo (4,3), porém alcançou significância estatística, o seu  VPP foi baixo 

(12%).   

No CDI os itens 12, 20 e 22 são similares a este sintoma.  Os odds ratio destes itens 

não alcançaram significância estatística.   

É comum as crianças deprimidas dizerem que não têm amigos, ou que os colegas 

não gostam dela, entretanto é ela que após sucessivas recusas de participação nas 

brincadeiras e com a insistência de impor suas regras, ocasionam o afastamento das outras 

crianças.  Pode ser encontrado um apego excessivo aos animais em substituição aos amigos 

(POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 2000; BAHS 2002A). 

Em nosso estudo não encontramos muitas crianças com poucos amigos, mas antes, 

crianças com relações conturbadas, inconstantes e marcadas por muitas brigas. 

Freqüentemente as amizades eram superficiais e fugazes e as crianças tinham dificuldade 
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para referir quem era o seu melhor amigo. Acreditamos que este fato pode ter relação com 

o elevado grau de irritabilidade apresentada. 

Choro excessivo 

O odds ratio deste sintoma não alcançou significância estatística, assim como o 

odds ratio do item equivalente no CDI (item 10).  Foi um sintoma encontrado com 

freqüência moderada tanto nas crianças deprimidas quanto nas crianças normais.   

A criança pode relatar tristeza e solidão de modo pouco claro e inespecífico, em 

função da dependência de seu desenvolvimento cognitivo e em alguns casos observa-se 

apenas choro fácil e irritabilidade (FONSECA et al., 2005).  É um sintoma mais 

encontrado em crianças desta faixa etária (6-8 anos), do que em crianças mais velhas 

(POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 2000). 

Fadiga excessiva 

O odds ratio deste sintoma avaliado pelo CDRS-R não alcançou significância 

estatística.  No entanto, o item 17 do CDI (“Eu me canso facilmente”) foi encontrado em 

38% das crianças deprimidas e 8% das crianças normais e seu odds ratio (7.2) foi 

significante.  Pelo CDI foi um sintoma de moderada sensibilidade (38%) e baixo VPP 

(25%).   

As divergências entre o CDRS-R e CDI neste tópico, provavelmente se devem 

também a diferenças na forma de avaliar as repostas.  O item “Queixas ocasionais de 

fadiga durante o dia” do CDRS-R e o item “Eu me canso frequentemente” do CDI não 

apresentaram respostas consistentes.  Isto de deve provavelmente a que o CDRS-R é uma 

entrevista semi-estruturada, em que se dialoga com a criança e seus pais, enquanto o CDI é 

um questionário em que a criança escolhe uma das afirmações lidas por ela ou pelo 

entrevistador.  A criança pode, por exemplo, responder que se cansa durante o dia e ao ser 

perguntado, acrescentar que se cansa durante tarefas que para elas são chatas e enfadonhas.  

Desta forma o sintoma seria considerado ausente pelo CDRS-R (avaliação do 

entrevistador) e provavelmente presente pelo CDI (avaliação da criança).   

Fadiga é em geral considerada um sintoma característico do quadro clínico da 

depressão infantil (BAHS, 2002A). 
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Hipoatividade 

Sintoma não verbal do CDRS-R sem equivalente no CDI.    Hipoatividade não foi 

encontrada em nossas crianças.  É encontrada principalmente na depressão moderada/grave 

(POZYNANSKY, 1982; VERSIANI et al., 2000). 

Lentidão da fala 

Outro sintoma não verbal do CDRS-R sem equivalente no CDI.  Lentidão da fala 

foi pouco encontrado em nossas crianças: 7,7% das crianças deprimidas e 0,5% das 

crianças normais.  Odds ratio não significativo. 

A criança com lentificação da fala e da linguagem tende a responder as perguntas 

com uma ou duas palavras, pronunciadas de forma monótona (POZYNANSKY, 1982; 

VERSIANI et al., 2000). 

Sintomas do CDI sem equivalentes no CDRS-R 

Indecisão (item 13) e Desobediência (item 26) 

Os itens “Eu tenho dificuldades de tomar decisões” e “Eu não faço o que me 

mandam” foram escolhidos por metade das crianças, tanto deprimidas quanto normais.  Os 

odds ratio foram respectivamente 1 e 1,3 (não significativos).  Indecisão é um sintoma 

importante no DSM-IV, pois é um dos sintomas adicionais para EDM e Transtorno 

Distímico.  Os dados mostram que as crianças da área são muito desobedientes.   

Concluindo, alguns sintomas foram freqüentes e estavam presentes em 

praticamente todas as crianças deprimidas, portanto servem de alerta para possibilidade de 

um transtorno: baixa auto-estima e ideação mórbida. .  Dificuldade de divertir-se, aspecto 

deprimido e culpa excessiva foram pouco encontrados, mas todas as crianças que 

apresentavam estes sintomas estavam deprimidas.  Sentimentos depressivos, ideação 

suicida e distúrbios do sono, apresentaram uma freqüência regular e estavam presentes em 

grande parte das crianças deprimidas.  Alguns sintomas foram os mais freqüentes, mas 

também estavam presentes em grande parte das crianças normais: irritabilidade, 

retraimento social, queixas físicas e baixo rendimento escolar. 
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Regressão logística 

Os modelos de regressão logística salientaram alguns sintomas depressivos e foram 

razoavelmente consistentes entre si.  Os sintomas mais associados com a presença de 

depressão foram os relacionados com baixa auto-estima, tristeza e sua expressão exterior, 

dificuldade de divertir-se, ideação mórbida, culpa excessiva, irritabilidade e agressividade, 

dificuldade para dormir e fadiga excessiva.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa realizada em uma área circunscrita, relativamente pequena, atendida 

pelo PSF, verificou que os sintomas e transtornos depressivos foram relativamente 

freqüentes em nossos escolares.  É provável que também o sejam em escolares de outras 

comunidades com características semelhantes a esta. 

Este estudo também nos permitiu um conhecimento detalhado da sintomatologia 

depressiva das nossas crianças.  Acreditamos que estes conhecimentos ajudarão os 

profissionais de saúde que atuam na atenção primária a reconhecerem mais precocemente a 

depressão nesta faixa etária, bem como as crianças de risco para estes transtornos do 

humor, pois como este é um estudo com a população geral, torna-se claro que estas 

crianças passam despercebidas e sem tratamento.   

Nossos achados também servem de alerta para a necessidade de estratégias de 

promoção à saúde mental na infância, assim como a implementação de serviços de saúde 

mental multidisciplinares voltados à criança. 

Uma limitação foi o tamanho relativamente pequeno da população estudada.  

Apesar de termos investigado a quase totalidade dos escolares do local (98%), o número de 

crianças diagnosticadas foi pequeno, devido a prevalência de transtornos depressivos ser 

menor que 10% na população geral.  Isto pode ter contribuído para que algumas diferenças 

não atingissem significância estatística.  Seria interessante a ampliação do estudo para uma 

maior área populacional, por exemplo, um bairro, não necessariamente atendido pelo PSF, 

isto permitiria uma maior estratificação da situação sócio-econômica e uma maior potência 

aos testes estatísticos, para avaliarmos mais detalhadamente, por exemplo, as interações 

entre os fatores sócio-econômicos e familiares e a presença de depressão infantil.  
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APÊNDICE 1:  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM ESCOLARES 

DE UMA COMUNIDADE DA CIDADE DO RECIFE 

 

INFORMAÇÕES AO VOLUNTÁRIO 

Prezados pais ou responsáveis:  Convidamos vocês e seu filho (a) para participarem 

de um estudo sobre transtornos depressivos.  Estas informações são para vocês.  Para 

facilitar elas foram organizadas em perguntas e respostas.  Se tiverem outras 

perguntas estamos à disposição para esclarecê-las.   

Sobre o que é este estudo? 

Estamos estudando os transtornos depressivos nas crianças de 7 a 9 anos que 

moram na comunidade do Sítio do Cardoso.  

Como será feito este estudo?  

Os pais ou responsáveis e a criança respondem algumas perguntas que servem para 

estudar estes  sintomas depressivos.   

Está pesquisa está autorizada? 

Esta pesquisa foi analisada e aprovada por um Comitê de Ética. Um Comitê de 

Ética é um conselho independente de pessoas com a responsabilidade de garantir os 

direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de uma pesquisa.  O endereço do 

comitê de ética é: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco 

Av. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP 50670-901, Tel 2126-

8588. 

Posso deixar de participar da pesquisa a qualquer momento que quiser? 

Sim.  Você pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento.   
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O que esta pesquisa poderá me trazer de benefício? 

O benefício direto é a possibilidade de diagnóstico e tratamento de um transtorno 

depressivo em vocês ou no seu filho(a).  Caso vocês ou seu filho(a) seja diagnosticado com 

transtorno depressivo, vocês serão encaminhados ao Ambulatório de Saúde Mental do 

Hospital das Clínicas da UFPE, que garantirá o tratamento necessário.   

O benefício indireto é um melhor conhecimento da sintomatologia depressiva nos 

escolares da comunidade e a aquisição de conhecimentos que ajudarão aos médicos a 

diagnosticar e tratar melhor os transtornos depressivos.   

Caso eu ou meu filho tenha depressão o que deverei fazer? 

Neste caso vocês serão atendidos e acompanhados no Ambulatório de Saúde 

Mental do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. 

Existem riscos? 

Sim.  O estudo terá risco mínimo, relacionado a um possível constrangimento 

durante as entrevistas e aplicação das escalas.  No entanto, este será contornado porque 

você e sua família serão tratados com o máximo respeito, profissionalismo e discrição.   

Outras pessoas vão saber sobre o que eu falar? 

Será mantido sigilo absoluto sobre todas as informações que nos forem confiadas. 

Os resultados finais do estudo poderão ser publicados em revistas científicas, mas seus 

dados pessoais nunca serão revelados.  

Se eu quiser entrar em contato a quem procuro? 

Se tiver qualquer questão relacionada ao estudo você pode entrar em contato com a 

pesquisadora responsável (Dra. Leila Herculano Lins):   

 

Av. Menezes Drumond, 99, Madalena, Recife-PE, CEP 50610-320,  
Telefone: 3232-7682 E-mail: leilahlins@hotmail.com. 

 

Muito obrigada pela atenção.  

( Por favor vire a página )
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TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM ESCOLARES 

DE UMA COMUNIDADE DA CIDADE DO RECIFE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Concordo em participar do projeto de pesquisa “Transtornos depressivos em 

escolares de uma comunidade da cidade do Recife”.  Entendi as informações que me 

foram fornecidas.  Compreendo que minha participação no estudo é totalmente voluntária.   

 

Nome da Criança 

____________________________________________________________ 

Nome do pai ou responsável 

___________________________________________________ 

RG:  _____________________ 

Endereço:

 _______________________________________________________________ 

_____________________________ 

Telefones:_________________________ 

Data:  ___________________ 

Assinatura :

 _______________________________________________________________ 

 

Pesquisador:

 _______________________________________________________________ 
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Assinatura :

 _______________________________________________________________ 

 

Testemunha:

 _______________________________________________________________ 

Assinatura :

 _______________________________________________________________ 

 

Testemunha:

 _______________________________________________________________ 

Assinatura :

 _______________________________________________________________
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APÊNDICE 2:  FICHA INDIVIDUAL PADRONIZADA 

 
TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM ESCOLARES 

DE UMA COMUNIDADE DA CIDADE DO RECIFE 

 
FICHA INDIVIDUAL PADRONIZADA 

 

Data: ____________                                              Número de Identificação:  
___________ 

Nome:  
____________________________________________________________________ 

Sexo:  ___  Data de Nasc:  ______   Idade:  ____  Escolaridade:  _____  Pub   Priv  

Nome do pai:   
______________________________________________________________ 

Nome da mãe:  
_____________________________________________________________ 

Telefones        
_______________________________________________________________ 

Endereço:  
_______________________________________________________________ 

   
_______________________________________________________________ 

Notas:   
_______________________________________________________________ 

   
_______________________________________________________________ 

   
_______________________________________________________________ 

 

Família 

Tipo de Família  

Número de Pessoas  

 
 

Classificação Econômica 

Classe  
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CDRS-R  

1. Baixo Rendimento Escolar  

2. Dificuldade de Divertir-se  

3. Retraimento Social  

4.  Distúrbio do Sono  

5.  Distúrbio do Apetite  

6.  Fadiga Excessiva  

7. Queixas Físicas  

8. Irritabilidade  

9. Culpa Excessiva  

10. Baixa Auto-Estima  

11. Sentimentos Depressivos  

12. Ideação Mórbida  

13. Ideação e Atos Suicidas  

14. Choro Excessivo  

15. Aspecto Deprimido  

16. Lentidão da Fala  

17. Hipoatividade  

Pontuação Total  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSM-IV 

Episódio Depressivo Maior  

Transtorno distímico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes de depressão  

Sim (S) ou Não (N)  

 
Notas: 

 

CDI 

1. Eu fico triste muitas vezes  

2. Para mim as coisas não vão dar certo  

3. Eu faço as coisas errado  

4. Eu não me divirto  

5. Eu sou má/mau  

6. Eu sinto que coisas ruins me acontecerão  

7. Eu não gosto de mim mesmo  

8. Eu me sinto culpado  

9. Eu penso em me matar  

10. Eu sinto vontade de chorar  

11. Eu me sinto preocupado  

12. Eu não gosto de estar com as pessoas  

13. Eu tenho dificuldades de tomar decisões  

14. Minha aparência não é boa  

15. Tenho dificuldade de fazer dever de casa  

16. Eu tenho dificuldade de dormir  

17. Eu me canso facilmente  

18. Eu não tenho vontade de comer  

19. Eu tenho medo de sentir dor  

20. Eu me sinto sozinho  

21. Eu não me divirto na escola  

22. Eu gostaria de ter mais amigos  

23. Meus trabalhos de escola estão piores  

24. Meu nível não é bom como o dos outros  

25. Eu não sei se alguém me ama  

26. Eu não faço o que me mandam  

27. Eu me envolvo em brigas frequentemente  

Pontuação Total  
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APÊNDICE 3:  TIPOS DE FAMÍLIA 
 
 
 
 
 

Tipo de família (no domicílio) 

   (1) Casal: pais biológicos  

   (2) Casal: pai biológico  

   (3) Casal: mãe biológica  

   (4) Casal: criado por terceiros (avós ou outros)  

   (5) Casal: adotivo  

   (6) Monoparental: pai biológico  

   (7) Monoparental: mãe biológica  

   (8) Monoparental: criado por terceiros (avós ou outros)  

   (9) Monoparental : adotivo  

   (10) Outros  

 
 
 

Número de pessoas morando no domicílio  
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APÊNDICE 4:  CARTA DE ANUÊNCIA DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM NEUROPSIQUIATRIA E CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO DO CENTRO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

 

 

TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM ESCOLARES 

DE UMA COMUNIDADE DA CIDADE DO RECIFE 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Declaro para os devidos fins que tenho conhecimento do estudo Transtornos Depressivos 

em Escolares de uma Comunidade da Cidade do Recife de responsabilidade da Dra. Leila 

Herculano Lins e concordo com a sua realização.   

 

 

 

Recife, 16 de Julho de 2009 

 

 

Prof. Dr. Everton Botelho Sougey 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco
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APÊNDICE 5:  CARTA DE ANUÊNCIA DO COORDENADOR DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Declaro para os devidos fins que conheço o projeto intitulado Transtornos Depressivos em 

Escolares de uma Comunidade da Cidade do Recife de autoria da Dra. Leila Herculano 

Lins e que o Ambulatório de Saúde Mental do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Pernambuco garantirá o atendimento dos eventuais casos diagnosticados nas crianças e 

adultos participantes do projeto. 

 

 

 

Recife, 16 de Setembro de 2009 

 

 

Prof. Dr. João Ricardo Mendes de Oliveira 

Coordenador do Ambulatório de Saúde Mental 

Hospital das Clínicas  

Universidade Federal de Pernambuco. 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1:  CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 
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ANEXO 2:  CHILDREN DEPRESSION RATING SCALE (CDRS-R) 

 
 

CHILDREN DEPRESSION RATING SCALE (CDRS-R) 

 
Obter informações de todas as fontes disponíveis, por exemplo, entrevistas com as crianças, pais, professores e outros. Se as 
opiniões deferirem, utilizar o julgamento clínico. Se nenhuma dessas subcategorias parecerem ser aplicáveis, utilizar as escalas 1-5 
ou 1-7 como uma escala não estruturada e avaliar a severidade. Sob as categorias: AFETO DEPRIMIDO, RETARDO DA 
LINGUAGEM, HIPOATIVIDADE, avaliar segundo as observações realizadas somente durante a entrevista. 
 

 

  1    Baixo Rendimento Escolar 

Avaliar o grau em que os problemas de concentração, motivação e comportamento na classe afetam o trabalho 
escolar. Freqüentemente irritável? Facilmente provocado? Demasiado tranqüilo? Continuamente em sonho? 
EXCLUIR a contribuição das dificuldades para aprender e da hiperatividade por si. 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Prestação concordante com a habilidade. 

2 

3 Interferência menor em alguns temas. 

4 

5  Interferência importante na  maioria dos temas. 

6 

7  Não motivado para fazer algo. 

 

 

  2    Dificuldade de Divertir-se 

Não confundir com a ânsia de escapar do ambiente local. 

 

0  Incapaz de avaliar. 

1 Interesse e atividade apropriados à idade, personalidade e ambiente social.Não demonstra nenhuma 
mudança apreciável durante a enfermidade atual ou durante os últimos meses. 

2 

3 Descreve algumas atividades realisticamente acessíveis várias vezes na    semana, mas não cada dia. 
Mostra interesse, mas não entusiasmo. 

4 

5 Aborrece-se facilmente. Queixa-se de “nada a realizar”. Participa em atividades estruturadas com uma 
atitude de “deixar-se levar”. Não apresenta entusiasmo nem interesse real. Expressa interesse em 
atividades que não são acessíveis (realisticamente) de uma forma usual. 

6 

7  Não tem iniciativa para participar em nenhuma atividade. Primariamente passivo. Contempla como os 
demais os jogos ou olha a televisão, mas tem pouco interesse pelo programa. Requer que alguém o 
pressione para participar de uma atividade. 
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  3    Retrimento Social 

EXCLUIR as situações de incapacidade para estabelecer relações. 

 

0 Incapaz de avaliar. Nunca tem tido relações adequadas com crianças de sua idade. 

1 Nenhuma. Custa-lhe uma boa amizade com outras crianças na escola e em casa. 

2 

3 Tem diversos amigos, mas suas relações parecem ser deficientes ou tem um ou dois amigos que não 
têm os requisitos para ser especialmente relacionáveis ou  íntimos. 

4 

5 Não procura afeição nas amizades. Espera que outros iniciem uma relação.             Observador, mais 
que participante, em grupos.Freqüentemente repele oportunidades para uma interação desejável com 
outros ou cria situações em que o desejo é inevitável.    

6 

7 Não se relaciona com outras crianças. Afirma que “não tem amigos” ou deseja ativamente amigos 
novos ou do passado. 

 

 

  4    Distúrbio do sono 

Informação usualmente muito confiável mediante entrevista da criança. 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Nenhuma dificuldade (ou só ocasional). (Se dorme no prazo de ½ hora ou  menos). 

2 

3 Freqüentemente tem uma leve dificuldade com o sono. (A criança ou os pais podem comunicá-lo). 

4 

5 Dificuldade moderada com o sono quase cada noite. (A criança tem aspecto cansado. Pode existir 
evidência de falta de sono). 

 

 

  5    Distúrbio do Apetite 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Ausência de problemas ou de mudança no padrão das comidas (considera-se  que a criança pode ter 
sido sempre caprichosa com as comidas ou que existe um padrão familiar de comer excessivamente). 

2 

3 Mudança moderada em relação aos hábitos habituais nas comidas no prazo do começo dos atuais 
problemas comportamentais. 

4 

5 Claramente anoréxico. A maioria das vezes não tem apetite ou come excessivamente desde o começo 
dos problemas comportamentais atuais. 
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  6    Fadiga Excessiva 

Não confundir com a fadiga ocasional relacionada com a falta de sono. 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Não se queixa de sentir-se cansado durante o dia. 

2 

3 Queixas ocasionais de fadiga durante o dia. 

4 

5 Freqüentemente se queixa de estar cansado durante o dia. Voluntariamente tem sesta depois da escola 
apesar de ter dormido suficiente durante a noite.  

6 

7 Queixa-se de sentir-se cansado boa parte do dia. Não tem energia para realizar atividades de que 
anteriormente gostava. 

 

 

  7    Queixas físicas 

Dores gástricas, cefaléia e outras dores sem base orgânica. Avaliar a freqüência e a distratibilidade em relação a 
essas moléstias. 

 

0  Incapaz de avaliar. 

1  Nenhuma. 

2 

3  Ocasionalmente se queixa, mas se tranqüiliza facilmente. 

4   

5  Freqüentemente se queixa, mas não pode ser distraído ou tranqüilizado. 

6   

7  Preocupado por suas dores; pode reprimir-se de ter outras atividades. 

 

 

  8    Irritabilidade 

Facilmente contrariado. Os adultos podem descrever como uma queixa ou “como uma atitude de ressentido”.  
Avaliar segundo uma freqüência. 

 

0  Incapaz de avaliar. 

1  Rara. 

2  Ocasional. 

3  Episódica; uma vez por semana ou menos. 

4 

5  Freqüente; várias vezes por semana. 

6 

7  Constante; diariamente. 
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  9    Culpa Excessiva 
 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Não manifesta nenhum sentimento indevido de culpa. 

2 Ocasionalmente se sente culpado. A culpa parece apropriada ao 

acontecimento  precipitante. 

3 Exagera a culpa e/ou vergonha desproporcional com o acontecimento descrito. 

4 

5  Sente-se culpado por coisas que não estão sob seu controle. A culpa é    claramente patológica. 

6 

7  Desilusões de culpa, severas. 

 

 

  10    Baixa Auto-Estima 

Segundo expressado em termos concretos, quer dizer, se ele gosta ou não de sua própria aparência, inclusive 
detalhes específicos tais como o cabelo, os olhos, a cor etc; se gosta ou não das demais crianças ou adultos. Os 
matizes afetivos em relação às respostas são importantes. 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Se autodescreve em termos positivos. 

2 

3 Se autodescreve em termos mais positivos que negativos. 

4 

5 Se autodescreve com uma preponderância de termos negativos. Dar respostas afáveis a essas questões. 

6 

7 Refere-se a si mesmo em termos depreciativos. Manifesta que outras   crianças falam dele, utilizando 
apelidos depreciativos. Evita completamente qualquer questão relativa ao amor próprio, própria 
imagem, ou conceito de si mesmo. 

 

 

  11   Sentimentos Depressivos (Verbal) 

Diz que se sente infeliz, “deprimido”, triste ou deprimido. Se a criança utiliza o termo “mal”, tratar de 
compreender o que quer dizer. Por exemplo: infeliz, enjoado, culpado. 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Períodos ocasionais de infelicidade que não duram um dia inteiro. O incidente pode estar relacionado 
com uma decepção importante. 

2 

3 Descreve períodos de infelicidade que são levemente anormais em    freqüência e/ou  severidade, ou 
nega que alguma vez se sente infeliz nem sequer durante períodos de tempos curtos. 

4 

5 Sente-se infeliz uma parte significativa do tempo. 

6 

4 Sente-se infeliz a maior parte do tempo. Acompanhado de dor psíquica, quer  dizer, “não posso 
suportá-lo”.
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  12    Ideação Mórbida 

 

0 Incapaz de avaliar 

1 Nenhuma 

2 

3 Tem alguns pensamentos mórbidos, os quais se relacionam com um acontecimento recente ou real. 

4 

5 Tem pensamentos mórbidos, freqüentemente, em casa ou durante a entrevista. 

6 

7 Fala de temas de morte ou de pensamentos mórbidos, que são elaborados de forma ampla, e estranhos. 

 

 

  13    Ideação e Atos Suicidas 

A maioria dessas crianças conhece o significado da palavra “suicídio”, a menos que sejam muito jovens ou 
estejam isolados dos meios informativos. 

 

0 Incapaz de avaliar 

1 Compreende a palavra “suicídio’, mas não aplica o termo a si mesmo. 

2 

3 Tem pensamentos sobre o suicídio, usualmente quando está desgostoso. 

4 

5 Pensa repetidamente no suicídio se está moderadamente deprimido, nega intensamente que pensa no 
suicídio. 

6 

7 Tem realizado intentos de suicídio nos últimos meses ou está ativamente suicida. 

 

 

  14    Choro Excessivo 

Perguntar à criança/adolescente sobre sentimentos como o choro. 

 

0 Nenhuma informação. 

1 Normal para a idade 

2 

3 Declaração sugestiva de que a criança chora, ou se sente como se o choro seja mais freqüente para sua 
idade. 

4 

5 Chora ou se sente como se chorasse freqüentemente, mais do que razoável para sua idade ou uma 
provocação. 

6 Chora quase todo dia. 
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  15    Aspecto Deprimido (Não Verbal) 

O afeto pode ser estimulado ou suprimido. (Triste, desamparado, melancólico, angustiado). Anotar a expressão 
facial, contato ocular, posição corporal.  AVALIAR SÓ COM BASE NA ENTREVISTA. 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Claramente não deprimido. Expressão facial e voz animada durante a entrevista. 

2 Supressão leve de afeto. Certa perda de espontaneidade. 

3 Perda global da espontaneidade. Aspecto muito claramente infeliz durante a entrevista. Todavia pode 
ser capaz de sorrir quando se conversa sobre áreas não ameaçantes. 

4 

5 Restrição moderada do afeto durante a maior parte da entrevista. Tem períodos mais longos ou mais 
freqüentes de aspecto claramente infeliz. 

6 

7 Severo. Aspecto triste, deprimido. Interação verbal mínima durante toda a entrevista. Chora ou pode 
estar choroso. 

 

 

  16    Lentidão da Fala 

Fazer referência primariamente a um possível retardo psicomotor da linguagem. Considerar a bagagem cultural 
e a inteligência da criança. Considerar a quantidade e qualidade do material verbal. AVALIAR SOMENTE 
COM BASE NA ENTREVISTA. 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Normal. 

2 Lento. 

3  Lento; atrasa a entrevista. 

4 

5 Severo; lento, marcada interferência com a entrevista. 

 

 

  17    Hipoatividade 

AVALIAR SOMENTE COM BASE NA ENTREVISTA. 

 

0 Incapaz de avaliar. 

1 Nenhuma. 

2 

3 Leve. Movimentos corporais lentos. 

4 

5 Moderada. Retardo motor claro. 

6 

7 Severa. Está a maior parte do tempo sentado ou repousa na cama.  
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ANEXO 3:  CHILDREN’S DEPRESSION INVENTORY (CDI) 
 
 

CHILDREN’S DEPRESSION INVENTORY (CDI) 

 

Instruções 

Neste questionário existem grupos de afirmações. Por favor leia cuidadosamente cada uma delas. A seguir seleccione a afirmação, em cada 

grupo, que melhor descreve como se sentiu NA SEMANA QUE PASSOU, INCLUINDO O DIA DE HOJE. Desenhe um círculo em torno 

do número ao lado da afirmação seleccionada. Se escolher dentro de cada grupo várias afirmações, faça um círculo em cada uma delas. 

Certifique-se que leu todas as afirmações de cada grupo antes de fazer a sua escolha. 

 

  1   

0 Eu fico triste de vez em quando 

1 Eu fico triste muitas vezes 

2 Eu estou sempre triste. 

 

  2   

0 Para mim tudo se resolverá bem 

1 Eu não tenho certeza se as coisas darão certo para 
mim 

2 Nada vai dar certo para mim. 

 

  3   

0 Eu faço bem a maioria das coisas 

1 Eu faço errada a maioria das coisas 

2 Eu faço tudo errado. 

 

  4   

1 Eu me divirto com muitas coisas. 

2 Eu me divirto com algumas coisas. 

3 Nada é divertido para mim. 

 

  5   

0 Eu sou mau (má) de vez em quando. 

1 Eu sou mau (má) com freqüência 

2 Eu sou sempre mau (má). 

 

  6   

0 De vez em quando eu penso que coisas ruins vão 
me acontecer. 

1 Eu temo que coisas ruins me aconteçam. 

2 Eu tenho certeza que coisas terríveis me 
acontecerão 

  7   

0 Eu gosto de mim mesmo. 

1 Eu não gosto muito de mim mesmo. 

2 Eu me odeio. 

 

  8   

0 Normalmente eu não me sinto culpado pelas coisas 
ruins que acontecem. 

1 Muitas coisas ruins que acontecem são minha culpa. 

2 Tudo de mau que acontece é por minha culpa. 

 

  9   

0 Eu não penso em me matar. 

1 Eu penso em me matar, mas não o faria. 

2 Eu quero me matar. 

 

  10   

0 Eu sinto vontade de chorar esporadicamente. 

1 Eu sinto vontade de chorar freqüentemente 

2 Eu sinto vontade de chorar diariamente. 

 

  11   

0 Eu me sinto preoculpado esporadicamente. 

1 Eu me sinto preoculpado freqüentemente. 

2 Eu me sinto sempre preoculpado. 

 

  12   

0 Eu gosto de estar com pessoas. 

1 Freqüentemente eu não gosto de estar com pessoas. 

2 Eu não gosto de estar com pessoas. 
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  13   

0 Eu tomo decisões facilmente. 

1 É difícil para mim tomar decisões 

2 Eu não consigo tomar decisões. 

 

 

  14   

0 Eu tenho boa aparência. 

1 Minha aparência tem alguns aspectos negativos 

2 Eu sou feio. 

 

  15   

0 Fazer os deveres de casa não é um grande 
problema para mim. 

1 Com freqüência eu tenho que ser pressionado para 
fazer os deveres de casa. 

2 Eu tenho que me obrigar a fazer os deveres de 
casa 

 

  16   

0  Eu durmo bem à noite. 

1 Eu tenho dificuldade para dormir à noite, 
freqüentemente. 

2 Eu tenho sempre dificuldade para dormir à noite 

 

 

  17   

0 Eu me canso de vez em quando 

1 Eu me canso freqüentemente. 

2 Eu estou sempre cansado. 

 

  18   

0 Eu como muito bem  

1 Alguns dias eu não tenho vontade de comer. 

2 Quase sempre eu não tenho vontade de comer. 

 

  19   

0 Eu não temo sentir dor. 

1 Eu temo sentir dor com freqüência. 

2 Eu estou sempre temeroso de sentir dor. 

  20   

0 Eu não me sinto sozinho 

1 Eu me sinto sozinho com freqüência. 

2 Eu sempre me sinto sozinho 

 

  21   

0 Eu me divirto na escola, freqüentemente. 

1 Eu me divirto na escola de vez em quando. 

2 Eu nunca me divirto na escola. 

 

  22   

0 Eu tenho muitos amigos. 

1 Eu tenho muitos amigos, mas gostaria de ter mais. 

2 Eu não tenho muitos amigos. 

 

  23   

0 Meus trabalhos de escola são bons. 

1 Meus trabalhos de escola não são tão bons quanto 
eram antes. 

2 Eu tenho me saído mal em matérias em que costumava 
ser bom. 

 

  24   

0 Meu nível é tão bom quanto o das outras crianças. 

1 Meu nível pode ser tão bom quanto o das outras 
crianças, se eu quiser. 

2 Meu nível nunca é tão bom quanto o das outras 
crianças. 

 

  25   

0 Eu tenho certeza que sou amado por alguém. 

1 Eu não tenho certeza se alguém me ama. 

2 Ninguém gosta de mim, realmente. 

 

  26   

0 Eu sempre faço o que me mandam. 

1 Eu faço o que me mandam com freqüência 

2 Eu nunca faço o que me mandam. 

 

  27   

0 Eu me comunico bem com as pessoas. 

1 Eu me envolvo em brigas com freqüência.  

2 Eu estou sempre me envolvendo em briga. 
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ANEXO 4:  CRITÉRIOS DO DSM-IV PARA EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR 

 
 

CRITÉRIOS DO DSM-IV PARA EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR 
 
 

A) Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiverem presentes durante o mesmo período de 2 
semanas e representam uma alteração a partir do funcionamento anterior; pelo menos um dos 
sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda do interesse ou prazer: 

 
5 Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicando por relato 

subjetivo (por exemplo: sente-se triste ou vazio) ou observação feita por outros (por 
exemplo: chora muito), em crianças, pode ser humor irritável 

6 Interesse ou prazer acentuadamente diminuídos por todas ou quase todas as atividades na 
maior parte do dia, quase todos os dias (indicado por relato subjetivo ou observação feita 
por outros) 

7 Perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta (por exemplo: mais de 5% do peso 
corporal em 1 mês), ou diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias. Em 
crianças, considerar falha em apresentar os ganhos de peso esperado 

8 Insônia ou hipersonia quase todos os dias 

9 Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outros, não 
meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento). 

10 Fadiga ou perda de energia quase todos os dias 

11 Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada (que pode ser delirante), 
quase todos os dias (não meramente auto-recriminação ou culpa por estar doente) 

12 Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, quase todos os dias (por 
relato subjetivo ou observação feita por outros) 

13 Pensamentos de morte recorrentes (não apenas medo de morrer), ideação suicida 
recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer 
suicídio  

 
B) Os sintomas não satisfazem os critérios para um episódio misto. 

 
C) Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social 
ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

 
D) Os sintomas não se devem ao efeitos fisiológicos diretos de uma substância (por exemplo: 
droga ou abuso de substância) ou de uma condição médica geral (por exemplo: hipotiroidismo). 

 
E) Os sintomas não são mais bem explicados por luto, ou seja, após a perda de um ente querido; os 
sintomas persistem por mais de 2 meses ou são características por acentuado prejuízo funcional, 
preocupação mórbida com desvalia, ideação suicida, sintomas psicóticos ou retardo psicomotor. 
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ANEXO 5:  CRITÉRIOS DO DSM-IV PARA TRANSTORNO DISTÍMICO 

 
TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM ESCOLARES 

DE UMA COMUNIDADE DA CIDADE DO RECIFE 

CRITÉRIOS DO DSM-IV PARA TRANSTORNO DISTÍMICO 
 
 
 
TRASTORNO DISTÍMICO 
 

A) Humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, indicado por relato subjetivo ou 
observação feita por outros, por pelo menos 1 ano. Em crianças e adolescentes, o humor pode ser 
irritável.    

 

B) Presença enquanto deprimido, de duas (ou mais) das seguintes características: 

7 Apetite diminuído ou hiperfagia 

8 Insônia ou hipersonia 

9 Baixa energia ou fadiga 

10 Baixa auto-estima 

11 Fraca concentração ou dificuldade em tomar decisões. 

 

C) Durante o período de 1 ano de perturbação, jamais a pessoa esteve sem os sintomas dos critérios 
A e B  por mais de 2 meses a cada vez.  

 

D) Ausência de episódio depressivo maior durante 1 ano para crianças e adolescentes; isto é, a 
perturbação não é mais bem explicada por um transtorno depressivo maior crônico ou transtorno 
depressivo maior, em remissão. 

 

E) Jamais houve um episódio maníaco, um episódio misto ou um episódio hipomaníaco e jamais 
foram satisfeitos os critérios para transtornos ciclotímicos. 

 

F) A perturbação não ocorre exclusivamente no curso de um transtorno psicótico crônico, como 
esquizofrenia ou transtorno delirante. 

 

G) Os sintomas não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância (Ex: droga de 
abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral (por exemplo: hipotiroidismo). 

 

H) Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social 
ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 
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ANEXO 6: Aprovação pelo comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos do 

Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 
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ANEXO 7: ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

ARTIGO 1: 

TRANSTORNOS DEPRESSIVOS EM ESCOLARES DE UMA COMUNIDADE  

URBANA DE BAIXA RENDA DO NORDESTE DO BRASIL 

Revista: European Child and Adolescent Psychiatry (a ser submetido) 

 

 

 

ARTIGO 2: 

SINTOMAS DEPRESSIVOS EM ESCOLARES DE UMA OMUNIDADE DA CIDADE 

DO RECIFE 

Revista: Revista Brasileira de Psiquiatria (a ser submetido) 
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RESUMO 

 

A depressão é hoje relativamente frequente em crianças.  O início precoce interfere no 

relacionamento familiar, escolar e social infantil e pode ter sérias conseqüências na 

adolescência e na idade adulta.  O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de 

transtornos depressivos nos escolares de uma comunidade urbana de baixa renda da cidade 

do Recife, nordeste do Brasil, correlacionando-os com alguns fatores de risco: ruptura 

familiar, baixo nível econômico e baixa instrução do chefe de família.  O estudo foi 

censitário, descritivo e de corte transversal.  Estudamos 200 dos 204 escolares (98%) da 

comunidade, de 7,8 e 9 anos.  Utilizamos dois tipos de instrumentos: O Children’s 

Depression Rating Scale – Revised (CDRS-R), uma entrevista semi-estruturada e o 

Children Depression Inventory (CDI), um questionário.  Naquelas crianças que 

apresentaram escores acima do ponto de corte (40 para o CDRS-R e 17 para o CDI) foi 

aplicado o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders (DSM-IV) para 

diagnóstico de Episódio Depressivo Maior e Transtorno Distímico. .Dezessete crianças 

atingiram o ponto de corte (8,5%) e 13 crianças (6,5%) foram diagnosticas com transtornos 

depressivos.  A prevalência de Episódio Depressivo Maior e Transtorno Distímico foi 

respectivamente 2% e 4,5%.  Não houve associação estatisticamente significativa com 

nenhum fator de risco estudado, embora as crianças com algum tipo de ruptura em suas 

famílias apresentavam 2,6 vezes mais chance de serem deprimidas.  Como este é um 

estudo com a população geral, torna-se claro que muitas crianças com transtornos 

depressivos passam despercebidas e sem tratamento.   

 

Palavras-chave: Depressão infantil, transtornos depressivos, prevalência, escolares 
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ABSTRACT 

 

Today, depression is relatively frequent among children and adolescents. The early onset 

of its symptoms interferes with family, school and social relations and may have serious 

consequences during adolescence and adulthood. The aim of this study was to estimate the 

prevalence of depressive disorders in students of a low-income urban community in the 

city of Recife – Northeastern region of Brazil, correlating them with some risk factors: 

family rupture, low economic level and low instructional level of the family chief. This 

was census, descriptive and cross-sectional study. We studied 200 (98%) of the 204; 7, 8 

and 9 years old, of the community. We used two kinds of tools:  The Children’s 

Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R), a semi-structured interview and the 

Children´s Depression Inventory (CDI), a questionnaire, respectively. In order to diagnose 

the depressive disorder, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

IV-TR) has been used. On children presenting scores above the cut off point - 40 for the  

CDRS-R and 17 for the CDI –the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders 

(DSM-IV)  was used  for diagnosing the Major Depressive Episode and the Disthymic 

Disorder. Seventeen children reached the cut off point (8,5%) and 13 children (6.5%) were 

diagnosed as having depressive disorders. The prevalence of the Major Depressive 

Episode and  Disthymic Disorder was 

2% and 4,5% respectively. There was no statistically significant association with any risk 

factor studied, although the children with some kind of family rupture presented 2.6 times 

more probability of being depressed. Since this is a study with the general population, it 

becomes clear that many children with depressive disorders go unnoticed and without any 

treatment.  

 

Keywords: Childhood depression, depressive disorders, prevalence, students 
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INTRODUÇÃO 

A depressão é hoje relativamente frequente em crianças e adolescentes [1] .  A 

idade de início dos transtornos do humor vem decrescendo com o passar dos anos e a taxa 

de prevalência entre os jovens vem aumentando, o que é mais evidente em depressão leve 

e moderada, um fenômeno chamado de “efeito cohort” [2, 3, 4]. 

A depressão de início precoce interfere no relacionamento familiar, escolar e social 

da criança e pode ter sérias conseqüências na adolescência e idade adulta, como abuso de 

substâncias, gestação na adolescência, sérias repercussões no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e nos relacionamentos pessoais e sociais [4, 5, 6, 7, 8] e ainda está 

associada com um pior prognóstico na idade adulta e a persistência destes transtornos nesta 

fase [8, 9, 10, 11, 12] afetando a capacidade produtiva e a inserção social desses indivíduos 

[13]. 

Os primeiros estudos epidemiológicos sobre depressão na infância surgiram a partir 

da década de 70 [14], a partir daí se reconheceu a depressão como freqüente nesta faixa 

etária, pois até então era considerada rara [1, 15].  Os estudos epidemiológicos podem ser 

realizados com a população geral e com populações clínicas, os primeiros são os que 

melhor refletem a prevalência de depressão numa região ou país, entretanto tais estudos 

são escassos em nosso meio [14].  A prevalência de depressão na população geral é mais 

baixa que a prevalência estimada a partir de amostras obtidas em populações clínicas [4, 

16,17].  

A taxa de prevalência de depressão na infância e adolescência varia na literatura.  É 

estimada em aproximadamente 0,4 a 2,5% em crianças e 0,4 a 8,3% em adolescentes [5, 7, 

18-24].  O que pode ser explicado por diferenças no tamanho e tipo da amostra, informante 

(crianças, pais, professores) e critério diagnóstico empregado [4,14].   

Há poucos estudos epidemiológicos sobre distimia em crianças e adolescentes. Sua 

prevalência é de 0,6% a 1,7% em crianças e 1,6% a 8% em adolescentes [5,8,18,19,21]  

Geralmente a prevalência de distimia é maior que a de depressão [20].  

Existem vários fatores de ris co associados à depressão: biológicos, psicológicos e 

sociais [4, 24]. Esses fatores não são estáticos, mas constituem um processo dinâmico É 

importante considerar o conjunto de fatores de risco a que uma criança é exposta, o 
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período, o grau de exposição, os limites individuais (vulnerabilidade), sua resiliência, seu 

ambiente familiar, o contexto mais amplo [13, 25-27].  

O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de transtornos depressivos em 

escolares de uma comunidade de baixa renda da cidade do Recife, localizada no nordeste 

do Brasil. Adicionalmente, visou estudar a associação destes com alguns fatores de risco 

para depressão infantil: estrutura familiar, condição econômica e grau de instrução do 

chefe de família.  

MÉTODOS 

Estudo descritivo, censitário, tipo inquérito em base populacional-territorial, de 

corte transversal.  Os dados foram coletados na comunidade Sítio do Cardoso, situada no 

bairro da Madalena na cidade do Recife, Pernambuco-Brasil, em todos os domicílios 

cadastrados no Programa de Saúde da Família (PSF), o qual é a porta de entrada na 

atenção primária, do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil [28].  A coleta de dados foi 

realizada entre fevereiro e maio de 2010.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), sob o número 230/09. 

Participaram da pesquisa aquelas crianças e/ou cuidadores que não apresentassem 

distúrbios que inviabilizassem a avaliação pelos instrumentos e aceitassem o convite para 

participar voluntariamente do estudo, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).   

A condição econômica da comunidade foi classificada de acordo com o Critério de 

Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa [29].  O 

tipo de núcleo familiar foi determinado através de questionário próprio, adaptado do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [30]. 

A sintomatologia depressiva foi investigada por dois instrumentos específicos o 

Children’s Depression Rating Scale-Revised-CDRS-R [31] e o Children´s Depression 

Inventory-CDI [32], uma entrevista semi-estruturada e um questionário, respectivamente.  

Para o diagnóstico de transtorno depressivo (Episódio Depressivo Maior (EDM) e/ou 

Transtorno Distímico) foi utilizado o Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-DSM-IV-TR [33]. 
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O CDRS-R já foi adaptado em crianças brasileiras [34], contém 17 itens nos quais 

o estado afetivo e de conduta da criança são avaliados pelo entrevistador.  O escore total é 

de 113 pontos e escore maior ou igual a 40 é sugestivo de transtorno depressivo.  No 

CDRS-R criança e pais são informantes. 

O CDI, validado em crianças brasileiras [35], é composto por 27 itens os quais 

quantificam uma série de sintomas depressivos.  A soma total dos escores pode chegar a 

54 pontos e a criança que obtiver um escore maior ou igual a 17 é suspeita de apresentar 

um transtorno depressivo.   

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-IV-TR [33] foi 

utilizado como entrevista clínica estruturada para a classificação diagnóstica.  Trata-se de 

uma classificação categorial, que divide os transtornos mentais em subtipos, tendo por 

base os conjuntos de critérios com características que os definem.  Foram utilizados os 

critérios diagnósticos para EDM e Transtorno Distímico.   

Procedimento e Análise estatística: 

As entrevistas ocorreram no domicílio das crianças e foram realizadas pela 

pesquisadora e 3 entrevistadores treinados na aplicação dos instrumentos. Para minimizar a 

influência das diferenças individuais na leitura, os itens foram lidos pelo entrevistador.  

Naquelas que ultrapassaram o ponto de corte em pelo menos um dos instrumentos 

(40 para o CDRS-R e/ou 17 para o CDI), foram aplicados pela responsável pela pesquisa, 

os critérios do DSM-IV para EDM e Transtorno Distímico. 

Os dados foram tabulados e analisados com a planilha Microsoft Excel® e o 

adicional EZAnalyze (versão 3.0), mais o programa estatístico XLSTAT®. 

As características sócio-demográficas da população de escolares foram expressas 

em freqüência e percentagem.  Os dados também foram expressos em freqüência e 

percentagem e de forma dicotômica: presença ou ausência de um fator de risco e do 

diagnóstico final de depressão.  

A associação entre os fatores de risco e a presença de depressão nas crianças foi 

estudada através de tabelas de contingência e a partir destas, derivados o odds ratio (OR) e 

seus limites de confiança de 95% (IC 95%).  Ruptura familiar foi definida como qualquer 
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quebra da estrutura familiar tradicional.  Baixo nível sócio-econômico foi definido como 

crianças pertencentes às classes sociais D ou E.  Baixo grau de instrução do chefe da 

família foi considerado quando este apresentava instrução inferior ao fundamental 

completo (menos de 8 anos de escolaridade). 

 

RESULTADOS 

Avaliamos 200 das 204 crianças (98%) residentes na área estudada.  Quatro 

crianças não participaram do estudo.  Uma criança foi excluída por apresentar retardo 

mental grave, outra porque a mãe não aceitou participar da pesquisa e duas crianças não 

foram avaliadas por não conseguirmos entrevistar os pais.  A Tabela 1 mostra as 

características biológicas e sócio-demográficas das crianças estudadas. 

Tabela 1: Distribuição de freqüência dos escolares segundo características 

biológicas e sócio-econômicas.  

  N % 
    

Sexo Feminino 105 52.5 
 Masculino  95 47.5 
    

Idade (anos) 7  74 37.0 
 8  65 32.5 
 9  61 30.5 
    

Tipo de família Intacta  85 42.5 
 2a união  30 15.0 
 Monoparental  54 27.0 
 Criado por terceiros  31 15.5 
    

Classe econômica B    8   4.0 
 C 126 63.0 
 D   60 30.0 
 E    6   3.0 
    

Instrução do chefe Fundamental incompleto 129 64.5 
 Fundamental completo   36 18.0 
 Médio completo   33 16.5 
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O número de meninas foi ligeiramente maior que o de meninos (52,5 versus 47,5).  

Houve um leve decréscimo no número de escolares de 7, 8 e 9 anos (74, 65 e 61, 

respectivamente).    Menos da metade das crianças viviam em famílias com pai e mãe 

biológicos (42,5%), portanto a maioria das crianças viviam em famílias com algum tipo de 

ruptura familiar (57,5%). O nível sócio-econômico predominante foi classe C (63%), 

seguido pela classe D (30%).  Na maior parte das famílias o grau de instrução do chefe foi 

o fundamental incompleto (64,5%) e apenas 1% apresentava nível superior.  Setenta por 

cento dos escolares estudavam em escola pública. 

Dezessete crianças (8,5%) apresentaram sintomatologia depressiva (atingiram o 

ponto de corte em pelo menos um dos instrumentos), 2,5% atingiram o ponto de corte nos 

dois instrumentos, separadamente o CDRS-R identificou 2,5% e o CDI 3,5%. 

Quando foram utilizados os critérios do DSM-IV, treze crianças foram 

diagnosticadas com transtorno depressivo, em 4 das crianças triadas pelo CDI, nenhum 

transtorno depressivo foi diagnosticado.  A prevalência estimada de transtornos 

depressivos foi de 6,5%, sendo 2% EDM e 4,5% Transtorno Distímico. A Tabela 2 ilustra 

estes resultados. 

Tabela 2: Distribuição de freqüência dos escolares por tipo de transtorno 

depressivo, sexo e idade.   

  N % 
    

Triados ( ≥40 CDRS  ou  ≥17 CDI ) 17 8,5 
    

Diagnosticados Transtornos Depressivos (total) 13 6,5 

 Episódio Depressivo Maior 4 2,0 

 Transtorno Distímico 9 4,5 
    

Sexo Feminino 6 3,0 

 Masculino 7 3,5 
    

Idade (anos) 7 5 2,5 

 8 4 2,0 

 9 4 2,0 
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A associação entre a presença de transtorno depressivo e alguns fatores de risco é 

mostrada na Tabela 3.   

Tabela 3: Tabelas de contingência e odds ratio entre a presença de transtorno 

depressivo na criança e alguns fatores de risco. 

 Depressão   
Fator de risco 

 Sim Não Odds Ratio IC 95% 
      

Ruptura Familiar Sim 10 105   

 Não 3 82 2,6 0,7- 9,8 
      

Baixa Classe Econômica Sim 7 60   

 Não 6 127 1,8 0,6–5,6 
      

Baixa Instrução do Chefe Sim 6 123   

 Não 7 64 0,4 0,1–1,4 
      

IC 95%: Intervalo de Confiança de 95% 

 

Crianças com história de ruptura familiar e baixo nível sócio-econômico tiveram 

respectivamente 2,6 e 1,8 vezes mais chance de apresentarem depressão. Curiosamente, 

crianças cujo chefe de família apresentava baixo grau de instrução, tiveram menos chance 

de apresentar depressão (OR 0,4). No entanto, nenhuma das associações alcancou 

significância (o intervalo de confiança a 95% do OR incluiu o 1).  . 

DISCUSSÃO 

Há poucos estudos epidemiológicos de prevalência de transtornos depressivos na 

infância com a população geral utilizando o DSM-IV.  Em uma recente revisão nas 

bibliotecas eletrônicas Pubmed e Bireme, nos anos de 2000 a 2010, encontramos apenas 

dois artigos: Canino et al. (2004) [36] e Mathet et al (2003) [37].  As prevalências que 

encontramos (EDM 2,0% e Transtorno Distímico 4,5%) são da mesma ordem de grandeza 

das relatadas nestes estudos.  
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Mathet et al. (2003) [37] estimaram uma prevalência de EDM de 6,0% e 

Transtorno Distímico de 4,0%, numa amostra de 155 crianças francesas de 7 a 17 anos 

atendidas na atenção primária à saúde.  Por outro lado, Canino et al. (2004) [36], 

estudando uma amostra de 1886 crianças de 4 a 17 anos da população geral porto-

riquenha, encontraram prevalências menores, EDM 3,6% e Transtorno Distímico 0,6%.  

Além disso, ambos encontraram uma prevalência de Transtorno Distímico menor que a de 

EDM.   

Em um estudo com metodologia e população com características semelhantes em 

outra comunidade da cidade do Recife, avalindo 73 crianças da mesma faixa etária (7,8 e 9 

anos), Lins et al. (2009) [38] encontraram uma prevalência de EDM de 2,7% e Transtorno 

Distímico de 5,5%.  

Quando comparamos com estudos anteriores utilizando o DSM-III como critério 

diagnóstico os dados são semelhantes: Kashani et al (1983) [39], na Nova Zelândia, 

encontraram uma prevalência de EDM 1,8% e Transtorno Distímico 2,5%, em uma 

amostra de 641 crianças de 9 anos; Polaino-Lorente e Domenech (1993) [40] estudaram a 

prevalência dos transtornos depressivos em 6432 crianças com idades entre 8 e 11 anos, 

em 4 cidades e 2 áreas rurais da Espanha utilizando o CDI e o CDRS-R como instrumentos 

de triagem e o DSM-III para diagnóstico.  A prevalência obtida foi de 1,8% para EDM e 

de 6,4% para Transtorno Distímco; Polaino-Lorente et al (1997) [41] estudaram 1275 

crianças em Madri com idades entre 8 e 11 anos utilizando o CDRS-R e o DSM-III, 

encontraram uma prevalência de 4% para EDMe de 6,1% para Transtorno Distímico.  É 

importante salientar que todas estas comparações são limitadas pelas diferenças amostrais, 

instrumentais e sócio-culturais. 

Em nosso estudo encontramos prevalências semelhantes em ambos os sexos, o que 

está de acordo com a maioria dos autores [4, 5, 7, 8, 20, 42-44].  No entanto, Ryan et al. 

(1987) [45] encontraram prevalência maior em meninos, enquanto Canino et al, (2004) 

[36] relataram prevalência maior em meninas.  Estas diferenças provavelmente se devem a 

características próprias das amostras.   

Não encontramos diferenças de prevalência nas idades de 7, 8 e 9 anos, 

provavelmente em razão do estreito intervalo estudado.  Na literatura a prevalência de 

transtornos depressivos tende a aumentar com a idade [20,36,46], a prevalência é maior na 

adolescência. [5, 7, 18-24].  



121 
 

 121 

Fatores de risco e a depressão na infância 

As relações familiares têm um importante papel no desenvolvimento de ansiedade 

e depressão em crianças [47,48].  Para vários autores viver em uma família não intacta, ou 

seja, com pais separados, está associado com o desenvolvimento de transtornos 

depressivos na infância e futuros transtornos na idade adulta [12, 13, 36,49-51].  Crianças 

com história de ruptura familiar tiveram 2,6 vezes mais chance de apresentarem 

transtornos depressivos, que crianças vivendo em famílias intactas, porém esta associação 

não atingiu significância estatística.  

A influência dos fatores sócio-econômicos é controversa. Vários autores não 

encontraram uma associação significativa entre nível sócio-econômico e depressão. [4, 

20,36,52,53].  Para outros autores a desvantagem social está associada à depressão na 

infância [12,46,51].  A combinação de baixa renda, analfabetismo, desemprego, más 

condições de moradia e acesso limitado à saúde e à educação aumentam o risco de 

depressão [54,55,56].  A pobreza está associada a inúmeras condições adversas e a uma 

maior exposição a fatores de estresse [13].  As crianças vivendo em famílias de pior 

situação sócio-econômica (classes D e E) tiveram 1,8 vezes mais chance de apresentarem 

transtornos depressivos que as demais crianças (classes B e C), mas esta associação não foi 

estatisticamente significativa.  Vale salientar que em nosso estudo não havia muito 

contraste entre as classes econômicas (C e D), ambos são de baixa renda. 

Curiosamente, crianças cujo chefe de família possuía baixo grau de instrução 

(fundamental incompleto) apresentaram menos chance de serem deprimidas que crianças 

de pais com maior instrução (fundamental completo ou acima), embora esta associação 

não tenha alcançado significância estatística (OR 0.4; IC 95% 0.1–1.4).  Canino et al [36] 

também não encontraram associação significativa entre a educação dos pais e a depressão 

infantil.  Kwak et al., 2008 [51] encontraram maior prevalência de sintomas depressivos 

em meninos, cujos pais tinham menor grau de instrução e Sourander et.al., 2005 [12] 

encontraram uma maior prevalência de depressão na idade adulta (estudo retrospectivo) 

quando os pais tinham menor nível educacional. 

Percebemos algumas limitações metodológicas: As entrevistas foram pessoais, com 

o cuidador e a criança, porém em algumas ocasiões, devido às más condições de moradia 

não foi possível separarmos os dois.  Se por um lado isto pode ter contribuído para a 
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criança se sentir mais segura em responder as perguntas, por outro lado a não preservação 

do anonimato em relação ao cuidador pode ter inibido algumas respostas.   

Outra limitação foi o tamanho relativamente pequeno da população estudada.  

Apesar de ser um estudo censitário onde estudamos a quase totalidade dos escolares do 

local, o número de crianças diagnosticadas foi pequeno, devido a freqüência dos 

transtornos depressivos ser menor que 10% na população geral.  Isto pode ter contribuído 

para que algumas diferenças não atingissem significância estatística.   

Como este é um estudo com a população geral, torna-se claro que crianças com 

transtornos depressivos passam despercebidas e sem tratamento.  É importante que os 

profissionais da área de saúde fiquem atentos. 
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RESUMO  

 

Introdução: O quadro clínico da depressão na criança apresenta especificidades que 

podem ser atribuídas a fase do seu desenvolvimento.  O objetivo deste estudo foi verificar 

a sintomatologia depressiva em escolares de uma comunidade da cidade do Recife, 

Pernambuco,Brasil. 

Métodos: O estudo foi descritivo, censitário e de corte transversal. Estudamos 200 dos 

204 escolares (98%) da comunidade, de 7,8 e 9 anos.  A sintomatologia depressiva foi 

avaliada por dois instrumentos específicos o Children’s Depression Rating Scale-Revised 

(CDRS-R) e o Children´s Depression Inventory (CDI), uma entrevista semi-estruturada e 

um questionário, respectivamente.   

Resultados: Irritabililidade foi o sintoma mais prevalente e de maior gravidade, embora 

não tenha sido muito específico, pois estava presente em todas as crianças deprimidas e em 

mais de 50% das crianças não deprimidas.  Baixa auto-estima também foi muito prevalente 

nas crianças deprimidas e com alta especificidade.  Tristeza e sua expressão exterior e 

dificuldade de divertir-se não foram freqüentes, mas particularmente específicos. 

Conclusões: Os sintomas depressivos foram freqüentes nos escolares da área.  A busca 

ativa de alguns sintomas-chave pode ser uma estratégia na identificação precoce de 

crianças de risco para depressão. 

Palavras-chave: Sintomas depressivos, transtornos depressivos, depressão, crianças, 

escolares. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The clinical picture of childhood depression presents specificities which 

may be assigned to the phase of its development. The aim of this study was to observe the 

depressive symptomatology in students of a community in the City of Recife, state of 

Pernambuco – Brazil.  

Methods: The study was census, descriptive and cross-sectional. We studied 200 (98%) of 

the 204; 7, 8 and 9 years old, of the community. The symptomatology was evaluated by 

the use of two specific tools: the Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) 

and the Children´s Depression Inventory (CDI), a semi-structured interview and a 

questionnaire, respectively.  

Results: Irritability was the most prevalent symptom as well as the most serious, however 

it was not very specific: it was present in all the depressed children and in more than 50% 

of the normal ones. Low self-esteem was also very prevalent in the depressed children and 

quite specific. Sadness and its exterior expression and difficulty having fun and excessive 

guilt were not frequent, but particularly specific. 

Conclusions: The depressive symptoms were frequent in school children of the area. The 

active quest of certain key depressive symptoms may be a strategy in the early 

identification of children under risk of being depressed. 

 

Keywords: Depressive symptoms, depressive disorders, depression, school children 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS)1,2 cerca de 20% das 

crianças e adolescentes sofrem de algum transtorno mental.  Estima-se que milhões de 

crianças apresentando sintomas psicológicos relacionados a problemas de aprendizagem, 

conduta, transtornos alimentares e de ansiedade, abuso de substâncias, transtornos 

depressivos, entre outros, não sejam identificados e não recebam atendimento. 

A prevalência de depressão é estimada em aproximadamente 0,4 a 2,5% em 

crianças e 0,4 a 8,3% em adolescentes 3-8, enquanto a distimia varia de 0,6% a 1,7% em 

crianças e 1,6% a 8% em adolescentes.3,5,6,9  Cinco a 10% das crianças e adolescentes têm 

sintomas sub-sindrômicos, o que também leva a prejuízo em vários domínios.9 

O quadro clínico da depressão na infância e adolescência é similar ao quadro 

clínico do adulto, porém há algumas especificidades que podem ser atribuídas a fase do 

seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social.6,9-11  As crianças na idade 

escolar podem parecer tristes, chorar facilmente, ter movimentos lentos e a voz monótona, 

queixas somáticas, apatia, ansiedade e irritabilidade.12  Conforme o nível de 

desenvolvimento cognitivo, elas são capazes de demonstrar baixa auto-estima, assim como 

sentimentos de culpa e infelicidade.13  Uma queda no rendimento escolar pode sinalizar 

um episódio de depressão na criança.12,14-17  Agitação psicomotora, distúrbios do sono e 

alterações do apetite (dificuldade em atingir o peso esperado para a idade), diminuição do 

interesse em brincadeiras e fadiga excessiva podem ser encontrados.16 A ideação e 

tentativas de suicídio nesta faixa etária, são menos freqüentes.7,12,18-20 

Os transtornos depressivos na infância estão frequentemente associados com um 

mau funcionamento acadêmico e psicossocial, aumento do risco para transtorno bipolar e 

outros transtornos mentais, abuso de substância na adolescência e suicídio,6,17 portanto é 

importante o seu reconhecimento precoce. 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a sintomatologia depressiva de escolares de 

uma comunidade da cidade do Recife. 
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MÉTODOS 

O estudo foi descritivo, censitário, tipo inquérito em base populacional-territorial, 

de corte transversal.  Os dados foram coletados em todos os domicílios cadastrados no 

Programa de Saúde da Família (PSF) da comunidade Sítio do Cardoso, situada no bairro 

da Madalena na cidade do Recife.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), sob o número 230/09.   

Participaram da pesquisa aquelas crianças e/ou cuidadores que não apresentassem 

distúrbios que inviabilizassem a avaliação pelos instrumentos e aceitassem o convite para 

participar voluntariamente do estudo após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).   

A condição econômica da comunidade foi classificada de acordo com o Critério de 

Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. 21 O 

tipo de núcleo familiar foi determinado através de questionário próprio, adaptado do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.22 

A sintomatologia depressiva foi investigada por dois instrumentos específicos o 

Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R)23 e o Children´s Depression 

Inventory (CDI),24 uma entrevista semi-estruturada e um questionário, respectivamente.  

Para o diagnóstico de transtorno depressivo (Episódio Depressivo Maior (EDM) e/ou 

Transtorno Distímico foi utilizado o Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV-TR).25 

O CDRS-R é uma escala amplamente utilizada, com suas propriedades 

psicométricas consolidadas e já utilizada em crianças brasileiras26.  Nos 17 itens do CDRS-

R, o valor zero de cada item corresponde à expressão “incapaz de avaliar”; 1 ponto: 

normal; 2 pontos: sintomatologia depressiva duvidosa; 3  pontos: sintomatologia 

depressiva leve; 4 e 5 pontos: sintomatologia depressiva moderada; 6 e 7 pontos: 

sintomatologia depressiva severa.  É considerado por Poznanski, Freeman e Mokros23 o 
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escore maior ou igual a 40 como sugestivo da criança e adolescente apresentar algum 

transtorno depressivo.  No CDRS-R ambos, criança e pais, são informantes. 

O CDI trata-se de um questionário, composto por 27 itens, cada item apresenta três 

alternativas de respostas, com escores de 0-2 e a soma total dos itens, indicará o grau da 

sintomatologia depressiva.  O instrumento já foi validado para crianças brasileiras.27  

Baseado nesta adaptação da soma total dos itens foi estabelecido um ponto de corte de 17 

para escolares brasileiros.  A criança ou adolescente que obtiver um escore igual ou 

superior a 17 será considerada suspeita de apresentar transtorno depressivo.  O CDI é um 

dos questionários mais amplamente utilizados em crianças como screening de sintomas 

depressivos, 13,28,29 para avaliar a gravidade do episódio depressivo ou registrar a melhora 

ou piora clínica.13   

O DSM-IV- TR25 foi utilizado como entrevista clínica estruturada para a classificação 

diagnóstica.  Trata-se de uma classificação categorial, que divide os transtornos mentais 

em subtipos, tendo por base os conjuntos de critérios com características que os definem.  

O DSM-IV foi elaborado para o uso em contextos clínicos, educacionais e de pesquisa.  As 

categorias diagnósticas, os critérios e as descrições textuais destinam-se a ser empregadas 

por indivíduos com treinamento clínico apropriado e experiência em diagnóstico.  Foram 

utilizados os critérios diagnósticos para Episódio Depressivo Maior (EDM) e Transtorno 

Distímico.  

A coleta de dados ocorreu no domicílio das crianças, no período de fevereiro a 

maio de 2010 e foi realizada pela pesquisadora e 3 entrevistadores treinados na aplicação 

dos instrumentos.  Para minimizar a influência das diferenças individuais na leitura, os 

itens foram lidos pelo entrevistador.  

Naquelas que ultrapassaram o ponto de corte em pelo menos um dos instrumentos 

(40 para o CDRS-R e/ou 17 para o CDI), foram aplicados os critérios do DSM-IV para 

EDM e Transtorno Distímico. 

Análise estatística 

Os dados foram tabulados e analisados com a planilha Microsoft Excel® e o 

adicional EZAnalyze (versão 3.0), mais o programa estatístico XLSTAT®. 

As características sócio-demográficas da população de escolares foram expressas 

em freqüência e percentagem.  A pontuação das crianças nos instrumentos foi resumida em 
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média e desvio padrão.  A significância estatística das diferenças de pontuação entre os 

sexos e entre as crianças normais e deprimidas foi estudada com o teste “U” de Mann-

Whitney.  A significância estatística das diferenças de pontuação entre idades (7, 8 e 9 

anos) foi estudada com a ANOVA de Kruskal-Wallis.   

A presença de um sintoma depressivo no CDRS-R foi considerada quando uma 

pontuação igual ou acima de 3 estava presente.  A presença de um sintoma depressivo no 

CDI foi considerada quando uma pontuação igual ou acima de 1 estava presente.  A 

percentagem de cada sintoma na população geral de escolares, nas crianças deprimidas e 

nas crianças normais foi tabulada.   

Tabelas de contingência 2-por-2 foram construídas expressando a presença ou 

ausência de cada sintoma do CDRS-R e CDI nas crianças deprimidas e não deprimidas 

(normais).  A presença ou ausência de um sintoma depressivo também pode ser vista como 

um teste, para detectar a presença ou ausência de depressão na criança.  Esta abordagem 

pode ser útil para identificar sintomas ou conjunto de sintomas que sinalizem a presença de 

depressão em uma criança.  Por outro lado, a relação entre a presença (ou ausência) de 

depressão e a presença (ou ausência) de um sintoma pode ajudar no delineamento do 

quadro clínico das crianças deprimidas.  Nesta perspectiva, os dados também foram 

expressos como odds ratio e seus limites de confiança a 95% (razão de chances de uma 

criança com o sintoma estar deprimida ou de uma criança deprimida apresentar o sintoma), 

sensibilidade (proporção de crianças deprimidas que apresentaram o sintoma), 

especificidade (proporção de crianças não deprimidas que não apresentaram o sintoma) e 

valor preditivo positivo (VPP) (proporção de crianças com o sintoma que estavam 

deprimidas).  A diferença é considerada não significativa, quando o IC 95% inclui o 1. 

RESULTADOS 

Avaliamos 200 das 204 crianças (98%) residentes na área estudada.  Quatro 

crianças não participaram do estudo.  Uma criança foi excluída por apresentar retardo 

mental grave, outra porque a mãe não aceitou participar da pesquisa e duas crianças não 

foram avaliadas por não conseguirmos entrevistar os pais.   

O número de meninas foi ligeiramente maior que o de meninos (52,5% versus 

47,5%).  Houve um leve decréscimo no número de escolares de 7, 8 e 9 anos (74, 65 e 61, 

respectivamente).  Menos da metade das crianças viviam em famílias intactas (pai e mãe 
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biológicos) (42,5%), portanto a maioria das crianças vivia em famílias com algum tipo de 

ruptura familiar (57,5%). O nível sócio-econômico predominante foi classe C (63%), 

seguido pela classe D (30%).  Na maior parte das famílias o grau de instrução do chefe foi 

o fundamental incompleto (64,5%) e apenas 1% apresentava nível superior.  Setenta por 

cento dos escolares estudavam em escola pública.  

Dezessete crianças (8,5%) apresentaram sintomatologia depressiva (atingiram o 

ponto de corte em pelo menos um dos instrumentos). Utilizando-se os critérios do DSM-

IV foram diagnosticadas 13 crianças com transtornos depressivos (6,5%), 2,0% com EDM 

e 4,5% com Transtorno Distímico.  Não houve diferença com relação a sexo e idade. ( 

Tabela 1) 

Tabela 1: Distribuição de freqüência dos escolares por tipo de transtorno 

depressivo, sexo e idade.   

  N % 
    

Triados ( ≥40 CDRS  ou  ≥17 CDI ) 17 8,5 
    

Diagnosticados Transtornos Depressivos (total) 13 6,5 

 Episódio Depressivo Maior 4 2,0 

 Transtorno Distímico 9 4,5 
    

Sexo Feminino 6 3,0 

 Masculino 7 3,5 
    

Idade (anos) 7 5 2,5 

 8 4 2,0 

 9 4 2,0 
    

 

Também não houve diferença significativa entre a intensidade de sintomas 

depressivos entre meninos e meninas.  Embora irritabilidade tendesse a ser mais intensa 

em meninos (3,3 versus 2,9), a diferença não alcançou significância estatística (U; 

p=0.068). 

A maioria dos sintomas depressivos foi significativamente mais grave nas crianças 

deprimidas.  Fadiga excessiva, culpa excessiva e ideação e atos suicidas foram mais graves 

nas crianças deprimidas, mas a diferença não alcançou significância estatística.  
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As tabela 2 e 3 foram construídas a partir da análise das pontuações no CDRS-R 

(tabela 2) e CDI (tabela 3).  

 

Tabela 2:  Distribuição dos sintomas depressivos do CDRS-R. Percentagem de cada sintoma no 

total das crianças (%T), deprimidas (%D) e normais (%N), sensibilidade (S%), especificidade 

(E%), valor preditivo positivo (VPP%) e odds ratio (OR) com seus intervalos de confiança de 95% 

(IC 95%).  Os sintomas estão listados em ordem decrescente de odds ratio.  Recife, 2011. 

# Sintoma CDRS-R %T %D %N S E VPP OR IC 95% 
          

10 Baixa auto-estima 15 92 10 92 90 39 106 13-862 * 

15 Aspecto deprimido 1.0 15 0.0 15 100 100 81 3.7-1799 * 

2 Dificuldade de divertir-se 0.5 7.7 0.0 8 100 100 45 1.7-1162 * 

9 Culpa excessiva 1.5 15 0.5 15 99 67 34 2.8-402 * 

12 Ideação Mórbida 20 85 15 85 84 28 30 6.3-142 * 

8 Irritabilidade 54 100 52 100 48 9 19 1.7 -334 * 

11 Sentimentos depressivos 6.0 38 3.7 38 96 42 16 4.2-62 * 

4 Distúrbio de sono 10 46 7.5 46 93 30 11 3.1-36 * 

5 Distúrbio do apetite 2.5 15 1.6 15 98 40 11 1.7-74 * 

13 Ideação e/ou atos suicidas 6.5 31 4.8 31 95 31 8.8 2.3-34 * 

1 Baixo rendimento escolar 25 69 22 69 78 18 8.0 2.3-27 * 

7 Queixas físicas 26 61 24 62 76 15 5.0 1.6-16 * 

3 Retraimento social 36 69 34 69 66 12 4.3 1.3-15 * 

16 Lentidão da fala 1.0 7.7 0.5 8 99 50 15 0.9-263 * 

14 Choro excessivo 29 54 27 54 73 12 3.1 1.0-9.7 * 

6 Fadiga excessiva 5.0 7.7 4.8 8 95 10 1.6 0.2-14 * 

17 Hipoatividade 0.0 0.0 0.0      
          

 Total 5.0 76.9 0.0 77 100 100 1125 54-23232 * 

# Numeração do sintoma no CDRS-R.  *Diferença considerada significativa. 
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Tabela 3: Distribuição dos sintomas depressivos do CDI. Percentagem de cada sintoma no total 

das crianças (%T),  deprimidas (%D) e normais (%N), sensibilidade (S%), especificidade (E%), 

valor preditivo positivo (VPP%) e odds ratio (OR) com seus intervalos de confiança de 95% (IC 

95%).  Os sintomas estão listados em ordem decrescente de odds ratio. 

# Sintoma CDI %T %D %N S E VPP OR IC 95% 
          

1 Eu fico triste muitas vezes 7.0 46 4.3 46 96 43 18 4.9 – 66 * 

9 Eu penso em me matar 7.5 46 4.8 46 95 40 17 4.7 - 61 * 

7 Eu não gosto de mim mesmo 6.0 38 3.7 38 96 43 16 4.2 - 62 * 

14 Minha aparência não é boa 17 69 13 69 87 26 15 4.2 - 51 * 

21 Eu não me divirto na escola 24 77 20 77 80 21 13 3.3 - 48 * 

27 Eu me envolvo em brigas frequentemente 33 85 29 85 71 17 13 2.8 – 61 * 

16 Eu tenho dificuldade de dormir 14 54 12 54 88 24 8.8 2.7 - 28 * 

5 Eu sou má/mau 12 46 10 46 90 24 7.6 2.3 – 25 * 

17 Eu me canso facilmente 10 38 8.0 38 92 25 7.2 2.1 - 25 * 

15 Tenho dificuldade de fazer dever de casa 27 69 24 69 76 17 7.1 2.1 - 24 * 

8 Eu me sinto culpado 20 54 18 54 82 17 5.3 1.7 - 17 * 

6 Eu sinto que coisas ruins me acontecerão 36 69 34 69 66 13 4.4 1.3 - 15 * 

3 Eu faço as coisas errado 21 46 20 46 80 14 3.5 1.1 – 11 * 

22 Eu gostaria de ter mais amigos 40 69 37 69 60 11 3.4 1.0 – 12 * 

23 Meus trabalhos de escola estão piores 17 38 16 38 84 14 3.3 1.0 – 11 * 

11 Eu me sinto preocupado 29 54 28 54 72 12 3.0 1.0 - 9.4 * 

24 Meu nível não é bom como o dos outros 25 46 23 46 77 11 2.8 0.9 – 8.7 * 

10 Eu sinto vontade de chorar 28 46 27 46 73 11 2.3 0.8 - 7.3 * 

20 Eu me sinto sozinho 35 54 34 54 34 35 2.3 0.7 – 7.1 * 

25 Eu não sei se alguém me ama 13 23 12 23 88 12 2.1 0.5 – 8.4 * 

19 Eu tenho medo de sentir dor 40 54 40 54 60 9 1.8 0.6 - 5.5 * 

12 Eu não gosto de estar com as pessoas 22 31 21 31 79 9 1.6 0.5 - 5.6 * 

4 Eu não me divirto 18 23 18 23 81 8 1.4 0.4 - 5.2 * 

18 Eu não tenho vontade de comer 46 39 40 46 61 8 1.3 0.4 - 4.1 * 

26 Eu não faço o que me mandam 48 54 48 54 53 7 1.3 0.4 – 4.0 * 

13 Eu tenho dificuldades de tomar decisões 55 54 55 54 45 6 1.0 0.3 - 2.9 * 

2 Para mim as coisas não vão dar certo 27 23 28 23 72 6 0.8 0.2 -2.9 * 
          

 Total 5.5 54 2.1 62 98 67 73 16 - 226 * 

# Numeração do sintoma no CDI.  *Diferença considerada significativa. 
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DISCUSSÃO 

A prevalência geral de sintomatologia depressiva estimada em nosso estudo foi de 

5% pelo CDRS-R e 6,0% pelo CDI.  A prevalência geral de sintomatologia depressiva 

obtida pela combinação dos dois instrumentos foi de 8,5%, pois 2,5% das crianças 

pontuaram em ambos.  No Brasil, Fonseca et al30 avaliando 519 estudantes de 7 a 13 anos, 

em uma escola no interior de Minas Gerais com o CDI, encontraram uma prevalência de 

13,9% de sintomas depressivos.  Golfeto e D’Oliveira 31 estudando 2867 crianças e 

adolescentes entre 7 e 14 anos, em Ribeirão Preto com o CDI, encontraram uma taxa de 

prevalência de sintomas depressivos de 6,1%.  Na Coréia, Kwak et al.32 avaliando 2305 

estudantes entre 7 e 12 anos utilizando o CDI, encontraram uma taxa de prevalência de 

sintomas depressivos de 10,77.  Na Itália, Poli et al 29 avaliando 685 estudantes entre 8 e 

17 anos com o CDI, encontraram uma prevalência de sintomas depressivos de 

aproximadamente 10% e Frigerio et al 33estudando 284 crianças com 8 anos, também na 

Itália com o CDI, encontraram uma prevalência de 10,6% de sintomas depressivos.  As 

prevalências de sintomas depressivos nestes estudos são consistentes, apesar das 

diferenças de tamanho das amostras e diversidades sócio-culturais que são importantes.29    

O CDI é um dos instrumentos mais amplamente utilizado para avaliar a 

sintomatologia depressiva,29o CDRS-R é bem menos utilizado.  A prevalência de sintomas 

depressivos na população geral obtida através de instrumentos de auto-relato 

(questionários) está entre 5 e 10% 29,34 e é maior que a obtida quando se utiliza 

instrumentos de diagnósticos psiquiátricos formais (2%).29 

 

Gravidade dos sintomas depressivos segundo sexo e idade  

As diferenças na gravidade da sintomatologia depressiva entre os sexos varia na 

literatura.  Em nosso estudo não houve diferença significativa na gravidade dos sintomas 

depressivos entre meninos e meninas.  O sintoma irritabilidade tendeu a ser mais grave em 

meninos que em meninas (3,3 versus 2,9), mas a diferença não atingiu significância 

estatística (p=0.068).  Nos estudos de Golfeto e D’Oliveira 31 e Fonseca et al 30  a variação 
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entre os sexos também não foi estatiscamente significante.  Kwak et al,32 encontraram uma 

prevalência de sintomatologia depressiva mais grave em meninas.  No estudo de Poli et 

al.29 na forma menos grave as meninas apresentaram escores maiores, quando a 

sintomatologia depressiva foi mais grave, o sexo não foi discriminante. 

Quanto a influência da idade nos escores do CDI, os resultados também são 

inconsistentes na literatura.  Em nosso estudo não encontramos diferenças significantes 

entre a gravidade dos sintomas depressivos nas idades de 7, 8 e 9 anos, o que pode ser 

atribuído ao estreito intervalo de idade estudado e tamanho da amostra. Golfeto e 

D’Oliveira31 encontraram sintomatologia depressiva mais grave em crianças de 7 e 10 

anos.  Fonseca et al 30  não encontraram diferenças significativas em relação a idade.  

Kwak et al,32 encontraram prevalência de sintomas depressivos mais grave em crianças 

mais velhas, o que eles atribuiram a maior nível de stress nas últimas séries do ensino 

elementar  No estudo de Poli et al.29 o papel da idade foi complexo, o grupo com idades 

entre 11 e 14 anos apresentou menores escores, o grupo com idades entre 8 e 11 anos, 

apresentou maiores escores que o grupo entre 11 e 14 anos e menores escores que o grupo 

com idades entre 14 e 17 anos, o qual foi o grupo que apresentou sintomatologia 

depressiva mais grave.  

 

Prevalência de sintomas depressivos específicos 

Discutiremos aqui os sintomas depressivos delineados pelo CDRS-R, fazendo a 

associação com as perguntas relacionadas a cada sintoma no CDI, comparando as crianças 

deprimidas e as crianças normais (não deprimidas).  Os sintomas depressivos serão 

discutidos em ordem decrescente dos odds ratio no CDRS-R.   

Baixa auto-estima 

Segundo sintoma mais freqüente nas crianças deprimidas.  Foi encontrado pelo 

CDRS-R em 92% das crianças deprimidas e em 10% das crianças normais.  A 

sensibilidade e especificidade elevados (92%, e 100%, respectivamente) e com moderado 

valor preditivo positivo (VPP) 39%.  Uma criança que apresentava este sintoma 

apresentava 106 vezes mais chance de ser deprimida que uma criança que não o 

apresentava.  Este odds ratio é altamente significativo (IC 13-862).   
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No CDI a baixa auto-estima está relacionada com várias questões (3, 5, 7, 14, 24 e 

25).  Os itens 24 e 25 não tiveram odds ratio significativos.  O item 7 (“Eu não gosto de 

mim mesmo”) parece ser o mais importante deste grupo.  Estava presente em 38% das 

crianças deprimidas e em apenas 4% das crianças normais.  As crianças que escolheram 

esta afirmação apresentavam 16 vezes mais chance de serem deprimidas e este odds ratio é 

significativo (IC95% 4,2-62).  É um item muito específico (96%) e de moderada 

sensibilidade (38%), seu VPP foi 43%.   

No estudo de Fonseca et al30 no grupo com sintomatologia depressiva (71 

crianças), a resposta da questão de número 24 do CDI “Nunca vou ser tão bom quanto os 

outros” foi a terceira mais encontrada, mostrando a alta prevalência deste sintoma.  A 

perturbação mais frequente na sintomatologia depressiva é uma imagem negativa de si 

mesmo.  As crianças deprimidas têm um sentimento profundamente arraigado de que são 

más, com sentimentos de auto-crítica e degradação.30   Em nosso estudo com o CDI esta 

resposta foi encontrada em 46% das crianças deprimidas e 23% das crianças normais.  O 

ods ratio (2,8) não foi significativo.    

A freqüência de baixa auto-estima aumenta com a idade, conforme o nível de 

desenvolvimento cognitivo vai progredindo, o que é variável em cada criança.  

Usualmente os escolares já têm essa maturidade e podem apresentar este sintoma.20.  A 

criança pode verbalizar este sintoma através de sua auto-descrição, com palavras que a 

desqualificam ou do reconhecimento dos apelidos depreciativos pelos quais é chamada 

pelos colegas. 7,18 

Em nosso estudo encontramos nas crianças deprimidas respostas como: “Eu sou 

feio(a)” “Eu me acho uma criança má” “Eu não gosto da minha cor” “Não gosto do meu 

cabelo”.  

Aspecto deprimido 

Este é um dos 3 sintomas não verbais do CDRS-R e não há equivalente no CDI.  É 

avaliado por observação direta da criança pelo entrevistador.  Ocorreu em 15% das 

crianças deprimidas e não foi observado em crianças normais.  Seu odds ratio de 81 foi 

estatisticamente significativo.  Foi um sintoma pouco sensível (15%), mas altamente 

específico e de elevado VPP (ambos 100%).   
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Crianças deprimidas podem parecer tristes.12,19  Na depressão mais severa a criança 

pode parecer nitidamente infeliz .7,18 

Dificuldade de divertir-se 

Este sintoma foi encontrado em apenas 7,7% das crianças deprimidas e não foi 

encontrado em nenhuma criança normal.  Crianças com este sintoma apresentavam 45 

vezes mais chance de serem deprimidas que crianças normais.  Este odds ratio foi 

significativo, porém de alta variabilidade (1,7-1162).  Foi um sintoma de baixa 

sensibilidade (8%), porém elevada especificidade e VPP (ambos 100%).   

No CDI os itens 4 e 21 abordam assunto semelhante.  O item 4  (“Nada é divertido 

para mim”) estava presente em 23% das crianças deprimidas e 18% das crianças normais, 

o odds ratio não alcançou significância.  O item 21 (“Eu não me divirto na escola”) estava 

presente em 77% das crianças deprimidas e 20% das crianças normais, o odds ratio (13) 

foi significativo.  Foi um sintoma de boa sensibilidade e especifidade (77%), porém de 

baixo VPP (21%).   

As diferenças entre os resultados do CDRS-R e CDI provavelmente se devem a 

introdução de um novo fator.  A mudança do contexto da avaliação da capacidade de se 

divertir (em geral ou na escola), mudou significativamente a resposta da criança, o que 

sugere que a dificuldade destas se relaciona ao ambiente escolar.   

Certos sintomas mudam com a idade (aumentam ou diminuem), exprimindo 

diferentes aspectos cognitivos.  Primeiro a criança deprimida diminui sua socialização e 

depois diminui seu interesse ou prazer. 20  A anedonia (perda do interesse ou prazer por 

todas ou quase todas as atividades) é mais frequente em adolescentes. 12,13,30,35 

Lins et al.36 em um estudo com metodologia e população com características 

semelhantes, em outra comunidade da cidade do Recife (Caranguejo-Tabaiares), avaliando 

73 crianças da mesma faixa etária, também não encontraram dificuldade de divertir-se nas 

crianças deprimidas, portanto a  baixa freqüência deste sintoma  possivelmente também se 

deve a características sócio-culturais próprias da população estudada. 

Culpa excessiva  

Foi encontrado em apenas 15% das crianças deprimidas e em 0.5% das crianças 

normais (uma única criança).  As crianças com este sintoma apresentavam 34 vezes mais 
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chances de serem deprimidas que as crianças sem este sintoma (o odds ratio foi 

significativo).   Foi um sintoma de baixa sensibilidade (15%), alta especificidade (99%) e  

VPP (67%).   

O item 8 do CDI (“Eu me sinto culpado”) foi encontrado em 54% das crianças 

deprimidas e em 18% das crianças normais.  Seu odds ratio foi bem mais baixo (5,3), 

embora estatisticamente significativo.  Apresentou moderada sensibilidade (54%) e baixo 

VPP (17%).   

Supomos que esta discrepância entre o CDRS-R e o CDI se deve provavelmente a 

diferenças na forma de avaliação dos dois instrumentos.  No CDRS-R a resposta 

“Ocasionalmente se sente culpado, a culpa parece apropriada ao acontecimento 

precipitante” é considerada sintomatologia depressiva duvidosa e o sintoma foi 

considerado ausente.  Já no CDI quando a criança escolhia a resposta “Muitas coisas ruins 

que acontecem são minha culpa” o sintoma foi considerado presente. 

Em nosso estudo observamos que a criança muitas vezes, não apenas não assumia a 

própria culpa, como também a colocava em terceiros (o irmão, por exemplo).  Culpa 

excessiva também não foi encontrado por Lins et al.,36 o que pode ser atribuído a 

características sócio-culturais próprias da população. 

A baixa freqüência deste sintoma, também pode ser justificada pela imaturidade do 

desenvolvimento das funções cognitivas, que é variável de criança para criança.  Este 

sintoma aumenta com a idade, porém já pode ocorrer em crianças a partir dos 9-12 anos.20   

Ideação mórbida 

Foi o terceiro sintoma mais prevalente nas crianças deprimidas.  Avaliado pelo 

CDRS-R estava presente em 85% das crianças deprimidas e 15% das crianças normais.  

Crianças com ideação mórbida apresentavam 30 vezes mais chance de serem deprimidas e 

este odds ratio foi significativo.  No entanto, o valor preditivo positivo foi de apenas 28%.   

Este sintoma é avaliado pelo item 6 do CDI (“Penso que coisas ruins vão me 

acontecer”) presente em 69% das crianças deprimidas e 34% das crianças normais.  O odds 

ratio deste item do CDI foi baixo (4,4), porém significativo.  O valor preditivo positivo foi 

de apenas 13%.   

No estudo de Fonseca et al (2005) no grupo com sintomatologia depressiva, a 

resposta da questão 6 foi a mais prevalente.  Responderam afirmativamente 34 meninas 
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(94%) e 30 meninos (86%), o que evidenciou o sofrimento das crianças e adolescentes e a 

visão pessimista de si mesmo. 30 

Ideação mórbida também foi um dos quatro sintomas mais encontrados por Lins et. 

al 36 tanto nas crianças deprimidas, como na população geral de crianças.  A alta 

prevalência deste sintoma provavelmente está relacionada aos altos índices de violência do 

local .36 

A diferença entre ideação mórbida e o luto é quantitativa e qualitativa, o tema 

morte torna-se repetitivo, algumas vezes a criança elabora fantasias que estão inseridas 

dentro de um evento real.  Em crianças pode está relacionada a morte de algum animal de 

estimação. 7,18 

Irritabilidade 

Foi o sintoma mais freqüente, presente em mais de 50% das crianças normais e em 

todas as crianças deprimidas.  Pelo CDRS-R a possibilidade de uma criança com 

irritabilidade apresentar depressão foi 19 vezes maior que uma criança que não 

apresentava este sintoma.  O OR foi significativo (IC95% 1,1-334), porém o limite inferior 

do intervalo de confiança é bem próximo a 1.  Apesar da alta sensibilidade (100%), 

apresentou especificidade regular (48%) e VPP baixo (9%).  No CDI este sintoma pode ser 

correlacionado com o item 27 (“Eu me envolvo em brigas frequentemente”) presente em 

85% das crianças deprimidas e 29% das crianças normais (OR 13, sensibilidade 85%, 

especificidade 71% e VPP 17%). 

A importância deste sintoma é explícita nos critérios diagnósticos para transtornos 

depressivos do DSM-IV, que são os mesmos para crianças, adolescentes e adultos, porém 

em crianças e adolescentes pode ser considerado humor irritável ou deprimido, enquanto 

nos adultos apenas se considera humor deprimido.  Irritabilidade e anedonia, são os dois 

sintomas principais para EDM e o único sintoma principal (de exclusão) para Transtorno 

Distímico, os outros são sintomas adicionais.   

Períodos de irritabilidade são comuns entre crianças sem diagnóstico 

psicopatológico, principalmente durante alguns períodos específicos do desenvolvimento.6, 

37, 38 Por outro lado irritabilidade representa um dos sintomas mais comumente encontrado 

nas crianças, associado a várias condições psiquiátricas incluindo transtornos de humor, 
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transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtornos de conduta e 

transtorno desafiador de oposição.6,37  

A irritabilidade muitas vezes é expressa por crises de raiva, ao invés da 

verbalização dos sentimentos.12 Geralmente a criança deprimida é descrita pelos pais como 

irritada e dizem que esta irritação é constante. 7,18  

Pelo fato de irritabilidade ocorrer no curso do desenvolvimento normal, este 

sintoma também foi muito frequente nas crianças normais.  A elevada prevalência deste 

sintoma, também pode ser atribuída aos altos índices de violência presentes no local, bem 

como a instabilidade familiar.  Irritabilidade também foi o sintoma mais encontrado por 

Lins et al.36 

Sentimentos depressivos  

Estavam presentes em 38% das crianças deprimidas e em 3,7% das crianças 

normais.  O odds ratio (16) foi significativo.  Apresentou moderado valor preditivo 

positivo (42%).   

Os itens 1, 2 e 11 do CDI estão relacionados a este sintoma.  Somente o item 1 

(“Eu fico triste muitas vezes”) odds ratio 18, foi estatisticamente significativo.  Estava 

presente em 46% das crianças deprimidas e em 4,3% das crianças normais, seu VPP foi 

moderado (43%).  Os dados deste sintoma no CDI foram muito semelhantes aos do 

sintoma similar no CDRS-R.   

Em pré-escolares observa-se este sintoma sob a forma de labilidade de humor.  Na 

medida em que a criança vai amadurecendo, vai aparecendo um sentimento de infelicidade 

prolongada e na adolescência fica mais claro o humor triste 20 

Nos escolares já existe uma capacidade mais apurada do uso da linguagem e eles 

são capazes de relatar melhor seus sentimentos de tristeza 12 

Distúrbio do sono 

Distúrbio do sono foi encontrado em 46% das crianças deprimidas e em 7,5 % das 

crianças normais.  Crianças com distúrbio do sono apresentavam 11 vezes mais chance de 

serem deprimidas que crianças sem este sintoma.  Este odds ratio (11) foi significativo.  O 

sintoma tem sensibilidade moderada (46%), alta especificidade (93%) e VPP moderado 

(30%).   
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No CDI o item similar é o 16 (“Eu tenho dificuldade para dormir”).  Estava 

presente em 54% das crianças deprimidas e 12 % das crianças normais.  Seu odds ratio 8,8 

e foi significativo.  Como o sintoma similar do CDRS-R, tem sensibilidade moderada 

(54%), alta especificidade (88%) e VPP baixo (24%).   

Os distúrbios do sono, assim como os alimentares (ambos alterações das funções 

neuro-vegetativas) são mais referidos nos adolescentes, sendo o mais encontrado a 

hipersonia 13,30 

Em nossas crianças observamos freqüentemente uma falta de higiene do sono (falta 

de horários regrados para dormir e acordar e excesso de barulho na comunidade).   

Algumas vezes as crianças referiam dificuldade para adormecer, mas ao se perguntar aos 

pais, estes negavam.  Pelo CDRS-R dificuldade para dormir é considerada presente apenas 

se a criança leva mais de meia hora para adormecer.  Achamos que a criança nas idades 

estudadas, principalmente 7 anos, ainda não é muito precisa em relação à expressão do 

tempo.  Na nossa amostra as crianças deprimidas freqüentemente acordavam no meio da 

noite. 

Distúrbio do apetite 

Este sintoma estava presente em apenas 15% das crianças deprimidas e 1,6% das 

crianças normais.  No entanto, o odds ratio de 11 foi significativo.  Foi um sintoma de 

baixa sensibilidade (15%), alta especificidade (98%) e moderado VPP (40%). 

No CDI o odds ratio (1,3) do item 18 (“Eu não tenho vontade de comer”) não foi 

significativo, pois foi encontrado com freqüência igual em crianças deprimidas e normais 

(cerca de 40%).   

Uma dificuldade para este item é que se considera escore 1 no CDRS-R (normal) se 

a criança foi sempre caprichosa com relação à alimentação ou existe um padrão alimentar 

inadequado na família.  Durante as entrevistas observamos crianças comendo muitos doces 

e salgadinhos e a falta de uma rotina de horários para as principais refeições, o que 

provavelmente contribui para a falta de apetite nas refeições e o peso inadequado (para 

mais ou para menos).   

Como os distúrbios do sono, os distúrbios da alimentação são mais freqüentes em 

adolescentes que em escolares13,30   Crianças usualmente não são boas informantes para 

relatar a diminuição do apetite, porque quando não se alimentam bem, a mãe insiste para 
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que se alimentem e isto lhes transmite a idéia de desaprovação dos pais.  Portanto não é 

surpresa que a criança mostre-se embaraçada para falar sobre redução do apetite. 7,18  

 

Ideação e Atos suicidas 

Este sintoma apresentou uma prevalência de 31% nas crianças deprimidas (com 

intensidade leve) e 4,8% nas crianças normais.  A chance de uma criança com ideação ou 

atos suicidas apresentar depressão foi significantemente maior (8,8 vezes) que uma criança 

sem este sintoma.  Apesar da alta especificidade (95%), apresentou sensibilidade e VPP 

moderados (ambos 31%).  Nenhuma criança referiu intenção suicida.  Cerca de um quarto 

(22,5%) das crianças pontuaram zero (“Incapaz de avaliar”) neste sintoma, pois não 

sabiam o significado da palavra suicídio.   

No CDI a prevalência do item 9 (“Eu penso em me matar”) foi de 46% nas crianças 

deprimidas e 4,8% nas crianças não deprimidas.  Apresentou odds ratio de 17 

(estatisticamente significante), sensibilidade e VPP moderados (46% e 40%, 

respectivamente) e alta especificidade (95%).  Nenhuma criança respondeu “Eu quero me 

matar”. 

  No estudo de Fonseca et al. (2005) 59,1% do grupo com sintomatologia 

depressiva responderam que pensavam em se matar, mas não o fariam e 7% relataram 

intenção suicida (“Eu quero me matar”), este sintoma também foi encontrado no grupo 

sem sintomatologia depressiva (0,6%).  No estudo de Golfeto e D’Oliveira (2004) 2,7% 

das 175 crianças que atingiram o ponto de corte no CDI referiram intenção suicida.  No 

estudo de Poli et al.(2005) cerca de um terço dos estudantes (32,3%) relataram que tiveram 

pensamentos de morte, mas que nunca se matariam e 2,2% relataram intenção suicida. 

Com o desenvolvimento cognitivo surge primeiro o desejo de morrer, em seguida a 

ideação suicida e depois as tentativas 20, portanto este sintoma aumenta com a idade, sendo 

mais frequente em adolescentes.6,10,13  Nos escolares a ideação e tentativas de suicídio são 

menos freqüentes.7,18,19,20 Nos adolescentes já existe uma compreensão mais clara do 

fenômeno da morte, consequentemente nos deprimidos tanto as idéias de suicídio quanto 

as tentativas, que costumam apresentar maior letalidade, alcançam uma dimensão maior. 19 
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Em nosso estudo observamos certo constrangimento em relação a esta pergunta, 

principalmente pelos pais.  Em um estudo realizado na Finlândia por Sourander et al. 39, 

com crianças de 8 anos utilizando o CDI esta questão foi retirada, pois poderia confundir 

as crianças desta idade, especialmente na ausência da possibilidade de discussão sobre o 

tema com um adulto.  Por outro lado, as tentativas de suicídio, embora pouco freqüentes 

em escolares são sempre sérias, portanto é importante indagar a cada criança deprimida 

sobre a presença desse sintoma. 7,18 

Baixo rendimento escolar 

Quarto sintoma mais frequente nas crianças deprimidas, baixo rendimento escolar 

estava presente em 69% das crianças deprimidas e em 22% das crianças normais.  Odds 

ratio foi relativamente baixo (8), porém significativo, foi um sintoma de baixo valor 

preditivo positivo (18%).   

Os itens 15 e 23 do CDI estão relacionados a este sintoma.  Somente o item 15 

(“Tenho dificuldades para fazer os deveres de casa”) odds ratio 7,1 foi estatisticamente 

significativo.  Estava presente em 69% das crianças deprimidas e em 24% das crianças 

normais.  Seu VPP foi relativamente baixo (17%).  No item 23 (“Meus trabalhos da escola 

estão piores”) o sintoma estava presente em 38% das crianças deprimidas e em 16% das 

crianças normais, OR 3,3 não foi significativo (IC95% 1,0-11).  Ambos os itens 

apresentaram alta especificidade 76 e 84% respectivamente. 

O baixo rendimento escolar pode ser fator de risco para depressão 39 como também 

conseqüência da depressão 12,14 Certos sintomas depressivos comprometem o 

funcionamento cognitivo, como por exemplo, prolongada dificuldade de concentração, 

retardo psicomotor e podem causar prejuízos ao padrão de aquisição e consolidação de 

informações das funções mnemônicas, acarretando prejuízos no rendimento escolar.40  As 

mudanças bruscas são importantes, uma queda no desempenho escolar pode sinalizar um 

episódio depressivo.12, 14, 15 

Queixas físicas 

Sessenta e um por cento das crianças deprimidas e 24% das crianças normais 

apresentavam queixas físicas.  O odds ratio foi relativamente baixo (5), porém 

significativo, semelhante aos 2 sintomas anteriores o VPP foi baixo (15%).  De acordo 
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com a literatura as queixas físicas mais referidas por nossas crianças foram cefaléia e dor 

abdominal  7, 12, 18 

No CDI o item 19 “Eu tenho medo de sentir dor” deve acessar um fator 

semelhante.  Em nossas crianças o seu odds ratio não foi significativo.  O item “Eu me 

preocupo com dores” do CDI foi um dos três mais encontrados por Fonseca et al.30, 94,4% 

das meninas com sintomatologia depressiva e 80% dos meninos.     

Queixas físicas é um sintoma comum nesta faixa etária, vai diminuindo com a 

idade, sendo menos frequente em adolescentes 10,12   Nas crianças deprimidas não existe 

uma causa orgânica para estas dores 7,18 

Em crianças e adolescentes a depressão pode manifestar-se com predomínio de 

queixas somáticas, o que pode dificultar o diagnóstico. 30
  

Retraimento social 

Este sintoma estava presente em 69% das crianças deprimidas e 34% das normais.  

O odds ratio foi baixo (4,3), porém alcançou significância estatística, o seu  VPP foi baixo 

(12%).   

No CDI os itens 12, 20 e 22 são similares a este sintoma.  Os odds ratio destes itens 

não alcançaram significância estatística.   

É comum as crianças deprimidas dizerem que não têm amigos, ou que os colegas 

não gostam dela, entretanto é ela que após sucessivas recusas de participação nas 

brincadeiras e com a insistência de impor suas regras, ocasionam o afastamento das outras 

crianças.  Pode ser encontrado um apego excessivo aos animais em substituição aos 

amigos. 7,1819 

Em nosso estudo não encontramos muitas crianças com poucos amigos, mas antes, 

crianças com relações conturbadas, inconstantes e marcadas por muitas brigas. 

Freqüentemente as amizades eram superficiais e fugazes e as crianças tinham dificuldade 

para referir quem era o seu melhor amigo. Acreditamos que este fato pode ter relação com 

o elevado grau de irritabilidade apresentada. 

Choro excessivo 
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O odds ratio deste sintoma não alcançou significância estatística, assim como o 

odds ratio do item equivalente no CDI (item 10).  Foi um sintoma encontrado com 

freqüência moderada tanto nas crianças deprimidas quanto nas crianças normais.   

A criança pode relatar tristeza e solidão de modo pouco claro e inespecífico, em 

função da dependência de seu desenvolvimento cognitivo e em alguns casos observa-se 

apenas choro fácil e irritabilidade.30  É um sintoma mais encontrado em crianças desta 

faixa etária (6-8 anos), do que em crianças mais velhas.7,18  

Fadiga excessiva 

O odds ratio deste sintoma avaliado pelo CDRS-R não alcançou significância 

estatística.  No entanto, o item 17 do CDI (“Eu me canso facilmente”) foi encontrado em 

38% das crianças deprimidas e 8% das crianças normais e seu odds ratio (7.2) foi 

significante.  Pelo CDI foi um sintoma de moderada sensibilidade (38%) e baixo VPP 

(25%).   

As divergências entre o CDRS-R e CDI neste tópico, provavelmente se devem 

também a diferenças na forma de avaliar as repostas.  O item “Queixas ocasionais de 

fadiga durante o dia” do CDRS-R e o item “Eu me canso frequentemente” do CDI não 

apresentaram respostas consistentes.  Isto de deve provavelmente a que o CDRS-R é uma 

entrevista semi-estruturada, em que se dialoga com a criança e seus pais, enquanto o CDI é 

um questionário em que a criança escolhe uma das afirmações lidas por ela ou pelo 

entrevistador.  A criança pode, por exemplo, responder que se cansa durante o dia e ao ser 

perguntado, acrescentar que se cansa durante tarefas que para elas são chatas e enfadonhas.  

Desta forma o sintoma seria considerado ausente pelo CDRS-R (avaliação do 

entrevistador) e provavelmente presente pelo CDI (avaliação da criança).   

Fadiga é em geral considerada um sintoma característico do quadro clínico da 

depressão infantil .19 

Hipoatividade 

Sintoma não verbal do CDRS-R sem equivalente no CDI.    Hipoatividade não foi 

encontrada em nossas crianças.  É encontrada principalmente na depressão 

moderada/grave.7,18 
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Lentidão da fala 

Outro sintoma não verbal do CDRS-R sem equivalente no CDI.  Lentidão da fala 

foi pouco encontrado em nossas crianças: 7,7% das crianças deprimidas e 0,5% das 

crianças normais.  Odds ratio não significativo. 

A criança com lentificação da fala e da linguagem tende a responder as perguntas 

com uma ou duas palavras, pronunciadas de forma monótona. 7,18 

 

Sintomas do CDI sem equivalentes no CDRS-R 

Indecisão (item 13) e Desobediência (item 26) 

Os itens “Eu tenho dificuldades de tomar decisões” e “Eu não faço o que me 

mandam” foram escolhidos por metade das crianças, tanto deprimidas quanto normais.  Os 

odds ratio foram respectivamente 1 e 1,3 (não significativos).  Indecisão é um sintoma 

importante no DSM-IV, pois é um dos sintomas adicionais para EDM e Transtorno 

Distímico.  Os dados mostram que as crianças da área são muito desobedientes.   

 

Considerações finais 

Os resultados nos permitem traçar um esboço da sintomatologia depressiva dos 

escolares deprimidos e/ou distímicos que vivem no local.  São crianças com baixa auto-

estima (“Não gosto de mim mesmo”, “Minha aparência não é boa”), com dificuldade de 

divertir-se (especialmente na escola), irritadas e/ou agressivas (“Eu me envolvo em 

brigas”), com pensamentos mórbidos ou mesmo suicidas (“Eu penso em me matar”).  

Alguns sintomas foram raros, porém de alto valor preditivo positivo quando 

encontrados(VPP = 100%), no CDRS-R: baixa auto-estima, aspecto deprimido, 

dificuldade de divertir-se, no CDI: “Eu não gosto de mim mesmo” (VPP = 96%).   

Nossos achados foram consistentes com a literatura.  As diferenças encontradas 

provavelmente são decorrentes das especificidades sócio-culturais e outras características 
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da população ou da amostra.  Adicionalmente, algumas diferenças podem ser atribuídas a 

características dos instrumentos e a forma como o sintoma é perguntado.  No CDI onde 

apenas a criança é informante, algumas vezes percebemos um esforço da mesma para 

causar uma boa impressão e outras vezes falta de atenção e concentração para responder as 

questões, o que pode resultar em distorções.  

 Acreditamos que estes conhecimentos ajudarão os profissionais de saúde que 

atuam na atenção primária a reconhecerem mais precocemente a depressão nesta faixa 

etária, pois como este é um estudo com a população geral, torna-se claro que estas crianças 

passam despercebidas e sem tratamento. 
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