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To assess depressive symptoms in children

Depression is a disorder that interferes in lives of human be-
ings in a broad and comprehensive manner in several respects. 
Objectives: To assess the presence of depressive symptoms in 
children and make a comparison between two different groups. 
The research is a pilot study, who is results of a Masters disser-
tation who is in development. It counted on two types of samples 
totaling 36 children. Was realized analyzes mean comparison 
between samples using the Student t test for independent sam-
ples. After accomplish the analyzes between the groups previ-
ously discriminated against in the survey, it was found that there 
was no statistically significant difference in the total score for 
the instrument of depressive symptoms between the clinical and  
the school group. However, when the analysis was redone and 
the groups were outlined by a median, it was found that there 
was statistically significant difference in the total score for the in-
strument of depressive symptoms between the upper and lower 
group. At the end of the study it was concluded that their main 
objective was successfully achieved. Nevertheless, this is still an 
early study, which needs to be given continuity and enhanced in 
order to obtain even more scathing informations.  
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INTRODUCTION 

 Depression has been occupying alarming data 

and is increasingly being cited as a cause of 

distancing social ties and even suicides. It is a 

disorder that interferes in the life of the human 

being in a broad and global way in several 

aspects, compromising from their behavior their 

way of dealing with everyday and social 

situations. According to the Diagnostic Statistical 

Manual in version number1, Depressive 

Disorders are covered by the axis of affective 

disorders and are especially characterized by a 

decrease or loss for pleasure in daily activities 

and the presence of sad, empty or irritable mood 

that must last a period of time. expressive time. 

According to a survey conducted on the World 

Health Organization (WHO) website, it is 

estimated that 350 million people suffer from this 

disorder, which is quite significant. In addition, 

suicide is the second most significant form of 

death in young people aged 15-19. For WHO, 

about 8% to 12% of the child population suffers 

from depression. In addition, according to a 

survey2, estimates indicate that the incidence of 

depressive symptoms in childhood is around 

0.4% to 3%. These rates tend to be higher in 

adolescence and to perpetuate the disorder in 

adulthood3. 

The earliest efforts to investigate childhood 

depression date back to the early nineteenth 

century. The first forms of conceptualization 

were strongly based on the psychoanalytical 

view of understanding the psychodynamic 

processing of the individual who presented 

symptoms of depression4. However, it was not 

until around 1980 that officially the diagnostic 

criteria for depression specifically in children and 

adolescents was added to the DSM-III 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, third version) 5. 

Even with the recognition of the form of 

depressive manifestation in children, childhood 

depression was considered with diagnostic 

criteria corresponding to those used in 

adolescents and adults. DSM-IV expresses that 

the essential symptoms of a Major Depressive 

Episode appear equally in children and 

adolescents, as well as the criteria used to 

diagnose adults. However, the same manual 

makes an addendum as to the 

symptomatological forms, which may appear 

according to specific events of the childhood and 

adolescence phase6. 

With the advent of new research, it was 

observed that young children who did not 

manifest depressive symptoms characteristic of 

those in adults could also be affected with the 

disorder. However, they presented their own 

manifestations of the subjectivity of each child. 

Thus, the traits and symptoms most rooted in the 

usual concept of depression may occur in more 

typical ways of the child world, such as loss of 

interest in play and drop in school performance7. 

Several times it is possible to have failures or 

omissions in the detection and diagnosis of 

disorders such as depression, which makes it 

essential to use a screening tool that enables 

referral for a future diagnosis. Thus, the 

instrument built should be able to make a 

symptomatic investigation of childhood 

depression and differentiate the magnitude of 

symptoms. Its primary purpose, then, is not 

diagnostic but to trace the possible symptom in 

order to facilitate a subsequent process of 

psychological evaluation. Thus, the present 

research aimed to verify the presence of 

depressive symptoms in children and to make a 

comparison between two distinct groups. 

 METHODOLOGY 

The research was exploratory, with analysis of 

quantitative approach data, based on the 

Classical Test Theory. This is a pilot study, the 

result of a Master's Dissertation which is under 

development. The target population of this study 

consisted of two types of samples: 14 children 

with some clinical demand (who attended or 

attended a psychological service last year) and 

22 children in school activity, both with ages 

ranging from 7 to 10 years, totaling 36 children. 

Children of both sexes, ranging in age from 7 to 

10 years old, were included, who had a minimum 
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understanding of the items, even with the 

researcher's help. We excluded from this study 

the cases in which participants had some 

impairment in understanding and / or response 

of items and those who presented some form of 

physical or emotional discomfort. 

Once the institutions were made viable and the 

parents / guardians consented, the Depression 

Inventory for Children was started. These 

applications were performed individually for 

those children who could not read and / or 

demanded greater availability from the 

researcher. Thus, item by item and their possible 

answers were read, and these were marked as 

indicated by the child, without interference from 

the applicator. With the children who 

demonstrated to understand the application of 

the test, it was performed in small groups 

containing between 5 and 10 participants. 

In addition, the instruments used in this research 

were: 1) Sociodemographic Questionnaire: 

Along with the Depression Inventory for 

Children, a sociodemographic questionnaire 

was applied to characterize the studied samples. 

From this it was possible to know information 

such as: gender, age and educational level; 2) 

Depression Inventory for Children: In order to 

carry out this research, a screening instrument 

was constructed and intended to discriminate 

symptoms of the depression construct in 

children, with the help of the psychometric 

literature on instrument construction. 66 items 

were initially elaborated based on the 

description of Major Depressive Disorder and its 

five diagnostic criteria (A-E), especially aimed at 

children, present in the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders in its version # 5 

(DSM-V). Such items are aimed at children, 

taking into account their different and developing 

cognitive levels. At the end, the instrument was 

applied with 62 items. A four-point Likert scale 

was used, which represents from almost no 

symptom absence (point 0) to a gradually 

increasing strong presence (point 4). 

For data treatment and analysis, the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS, version 

21.0) was used for tabulation and data analysis. 

Initially, the data set and its distribution regarding 

its normality were verified by the Kolmogorov-

Smirnov test. In view of the objective of the 

present study, analyzes were also performed to 

compare means between clinical and school 

samples through the Student t test for 

independent samples. 

RESULTS AND DISCUSSION 

According to the sociodemographic 

questionnaire, it was possible to characterize the 

sample. These were 36 children, with a mean 

age of 8.53 years (SD = 1.08); of both sexes, 

38.9% male and 61.1% female. Most of the 

children were in the 2nd and 3rd grades of 

elementary school (33.3% each). The vast 

majority (86.1%) of participants reported having 

siblings: 2.45 siblings on average (SD = 1.79); 

and 58.3% could not answer what the monthly 

income of the family. 

In order to opt for a statistical analysis 

appropriate to the dataset, it was initially verified 

their distribution as to their normality, by means 

of the Kolmogorov-Smirnov test, suitable for the 

desired variable type 8. In order to satisfy the 

The primary objective of this research was, at 

first, to perform a comparison analysis of means 

between clinical and school sample groups 

using the Student t test for independent 

samples, a parametric version of this analysis 

since the data distribution behaved as normal. 

The value of the t-test will be directly proportional 

to the value of the differences between the 

means. This is decided according to the Levene 

test, a subtest that checks for significant 

statistical differences between the means of the 

two. If the test significance is ≤ 0.05, we reject 

the null hypothesis (equality of variances); 

otherwise, equality of variances is considered9. 

Thus, when performing a t-test for independent 

samples between the groups previously 

discriminated in the research, it was found that 

there was no statistically significant difference in 

the total score for the depressive symptoms 

instrument between the clinical group (M = 

70.57; SD = 24.88) and schoolchildren (M = 
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56.00; SD = 34.218), for a 95% confidence 

interval (with a t-test significance greater than 

0.05). 

As the differences between the predefined 

groups were not significant, it was decided to 

make new analyzes of group comparisons. 

However now taking into consideration two 

groups obtained as a function of the median in 

the total score score obtained in the instrument. 

Thus, a cutoff point of 58.00 was obtained. Two 

new groups were considered: a higher group, 

with a point above the median; and a lower 

group with a point below the median. Again a t-

test was performed for independent samples 

and this time it was found that there was a 

statistically significant difference in the total 

score for the depressive symptoms instrument 

between the upper group (M = 84.44; SD = 

25.70) and the lower group. (M = 38.89; SD = 

16.36), for a 95% confidence interval (with a t-

test significance greater than 0.05). 

With the results obtained in the two different 

comparisons, it can be inferred that depressive 

symptoms in children do not depend on their 

clinical condition and whether they are attending 

a psychological service or not. This is because 

when previously separated into two groups, the 

differences were not significant. However, by 

dividing the groups according to their total 

scores on the instrument, it was possible to 

verify significant differences. Thus, it is assumed 

that depressive symptoms can affect children in 

any environment, as long as they have any 

complaints that trigger them. So many of these 

complaints are discredited or confused with 

problems of misbehavior and excessive shyness 

at some stage in life; and consequently do not 

receive proper attention or proper treatment. 

CONCLUSION 

Throughout this research, it can be stated that 

its objective to verify the presence of depressive 

symptoms in children comparing it in two groups 

was successfully achieved, since the results 

were enlightening. Nevertheless, this is still an 

initial study, which needs to be continued and 

refined to obtain even more compelling 

information. 

Depression in childhood, although growing in 

terms of studies and contributions, is still greatly 

hampered by clear and accurate information that 

assists in accurate diagnosis and successful 

treatment. This disorder is still quite discredited 

by parents / guardians, who believe this is an 

“adult disease”. For these reasons, the present 

study is relevant in its contributions, in collecting 

data and information on the subject. It is also 

intended that childhood depression is more 

widespread and more discussed between 

parents and professionals, contributing to a 

healthy development. 
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SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM 

CRIANÇAS: UM ESTUDO INCIAL  

INTRODUÇÃO  

A Depressão vem ocupando dados alarmantes 

e sendo cada vez mais apontada como causa 

de distanciamento dos vínculos sociais e até 

mesmo de suicídios. É um transtorno que 

interfere na vida do ser humano de uma forma 

ampla e global sob diversos aspectos, 

comprometendo desde seu comportamento a 

sua forma de lidar com as situações cotidianas 

e sociais. Segundo o Manual Estatístico 

Diagnóstico na versão de número cinco1, os 

Transtornos depressivos são abrangidos no 

eixo dos transtornos afetivos e é especialmente 

caracterizado por uma diminuição ou perda pelo 

prazer nas atividades cotidianas e presença do 

humor triste, vazio ou irritável que devem 

perdurar um período de tempo expressivo.   

Segundo um levantamento realizado no sítio da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-

se que 350 milhões de pessoas sofrem desse 

transtorno, o que é bastante expressivo. 

Ademais, o suicídio é a segunda forma mais 

relevante causadora de morte em jovens com 

idades entre 15 e 19 anos. Para a OMS, cerca 

de 8 % a 12 % da população infanto-juvenil sofre 

com depressão. Além disso, segundo uma 

pesquisa realizada2, estimativas apontam que a 

incidência da sintomatologia depressiva na 

infância está no entorno 0,4 % a 3 %. Tais 

índices tendem a serem maiores na fase da 

adolescência e de se perpetuar o transtorno na 

fase adulta da vida3.  

Os primeiros esforços para investigar a 

depressão infantil são datados desde o início do 

século XIX. As primeiras formas de 

conceituação foram veementemente pautadas 

na visão psicanalítica de entender o 

processamento psicodinâmico do indivíduo que 

apresentava sintomas de depressão4. 

Entretanto, apenas por volta do ano de 1980 que 

oficialmente os critérios diagnósticos para 

depressão especificamente em crianças e 

adolescentes foi acrescido ao DSM-III (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, terceira versão)5.  

Mesmo com o reconhecimento da forma de 

manifestação depressiva em crianças, a 

depressão infantil foi considerada com critérios 

diagnósticos correspondentes aos utilizados em 

adolescentes e adultos. O DSM-IV expressa 

que os sintomas essenciais de um Episódio 

Depressivo Maior aparecem igualmente em 

crianças e adolescentes, sendo também os 

critérios utilizados para diagnosticar adultos. 

Entretanto, o mesmo manual faz um adendo 

quanto às formas sintomatológicas, que podem 

aparecer segundo eventos próprios da fase 

infantil e adolescência6.  

Com o advento de novas pesquisas, passou-se 

a observar que crianças pequenas as quais não 

manifestavam sintomas depressivos 

característicos daqueles em adultos também 

poderiam estar acometidas com o transtorno. 

Apresentavam, entretanto, manifestações 

próprias da subjetividade de cada criança. 

Dessa forma, os traços e sintomas mais 

enraizados no conceito habitual de depressão 

podem ocorrer de maneiras mais típicas do 

mundo infantil, como perda do interesse por 

brincar e queda no rendimento escolar7.  

Por diversas vezes é possível haver falhas ou 

omissões na detecção e diagnóstico de 

transtornos como a depressão, o que torna 

imprescindível o uso de uma ferramenta de 

rastreio que possibilite encaminhamento para 

um futuro diagnóstico. Sendo assim, o 

instrumento construído deverá ser capaz de 

fazer uma investigação sintomatológica da 

depressão infantil e diferenciar a magnitude dos 

sintomas. Sua finalidade primeira então não é 

diagnóstica, mas de rastreamento do possível 

sintoma, de modo a facilitar um posterior 

processo de avaliação psicológica. Dessa 

forma, a presente pesquisa teve como objetivo 

verificar a presença de sintomatologia 

depressiva em crianças e fazer uma 

comparação entre dois grupos distintos.  

METODOLOGIA  
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A pesquisa realizada foi do tipo exploratória, 

com análise dos dados de abordagem 

quantitativa, embasada na Teoria Clássica dos 

Testes. Esta é um estudo piloto, fruto de uma 

Dissertação de Mestrado a qual está em 

desenvolvimento. A população alvo deste 

estudo foi constituída por dois tipos de 

amostras: 14 crianças com alguma demanda 

clínica (que frequentava ou frequentou no último 

ano algum serviço psicológico) e 22 crianças em 

atividade escolar, ambas com faixa etária de 07 

a 10 anos, totalizando 36 crianças. Foram 

inclusas crianças de ambos os sexos, com 

idades variando entre 07 e 10 anos, as quais 

tiveram uma compreensão mínima acerca dos 

itens, mesmo que com auxílio da pesquisadora. 

Foram excluídos deste estudo os casos em que 

os participantes tiveram algum 

comprometimento na compreensão e/ou 

resposta dos itens e aqueles que apresentaram 

algum tipo de desconforto físico ou emocional.  

Obtidos a viabilização pelas instituições e o 

consentimento dos pais/responsáveis, iniciou-

se as aplicações do Inventário de Depressão 

para Crianças. Estas aplicações foram 

realizadas de forma individual para aquelas 

crianças que não sabiam ler e/ou demandaram 

maior disponibilidade da pesquisadora. Dessa 

forma, foram lidos item a item e suas possíveis 

respostas, sendo estas marcadas conforme 

indicação da criança, sem interferências da 

aplicadora. Com as crianças que demonstraram 

compreender a aplicação do teste, a mesma foi 

realizada em pequenos grupos contendo entre 5 

e 10 participantes.  

Ademais, os instrumentos utilizados nesta 

pesquisa foram: 1) Questionário 

sociodemográfico: Junto ao inventário de 

Depressão para Crianças, foi aplicado um 

questionário sociodemográfico com o intuito de 

caracterizar as amostras estudadas. A partir 

deste foi possível conhecer informações como: 

sexo, idade e nível educacional; 2) Inventário de 

Depressão para Crianças: Para a realização da 

presente pesquisa, foi construído e um 

instrumento de rastreio que tem a pretensão de 

discriminar sintomas do construto depressão em 

crianças, com o auxílio da literatura psicométrica 

de construção de instrumentos. Foram 

elaborados inicialmente 66 itens com base na 

descrição do Transtorno Depressivo Maior e 

seus cinco critérios diagnósticos (A-E), 

especialmente voltado para crianças, presente 

no Manual de Diagnóstico e Estatística dos 

Transtornos Mentais em sua versão de n° 5 

(DSM-V). Tais itens são voltados para o público 

infantil, levando em conta seus níveis cognitivos 

diferenciados e em desenvolvimento.  Ao final, 

o instrumento foi aplicado com 62 itens. Fez-se 

uso de uma escala tipo Likert de quatro pontos 

que representa desde quase ausência de 

sintoma (ponto 0) até forte presença (ponto 4), 

gradativamente crescente.   

Para o tratamento e análise dos dados, foi 

utilizado o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, versão 21.0) para tabulação e 

análise dos dados. Incialmente foi averiguado o 

conjunto de dados e sua distribuição quanto a 

sua normalidade, por meio do teste 

Kolmogorov-Smirnov. Tendo em vista o objetivo 

do presente estudo, foram ainda realizadas 

análises de comparação de médias entre as 

amostras clínica e escolar através do teste t de 

Student para amostras independentes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO     

Conforme o questionário sociodemográfico, foi 

possível fazer uma caracterização da amostra. 

Fizeram parte destas 36 crianças, com média de 

idade de 8,53 anos (DP = 1,08); de ambos os 

sexos, dentre elas 38,9 % masculino e 61,1 % 

feminino. A maioria das crianças cursavam os 2° 

e 3° anos do ensino fundamental (33,3 % cada). 

A grande maioria (86,1 %) dos participantes 

relataram ter irmãos: 2,45 irmãos em média (DP 

= 1,79); e 58,3 % não souberam responder qual 

a renda mensal da família.  

Para que se pudesse optar por uma análise 

estatística adequada ao conjunto de dados, 

incialmente foi averiguado a distribuição dos 

mesmos quanto a sua normalidade, por meio do 

teste Kolmogorov-Smirnov, adequado para o 
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tipo de variável pretendida 8. Com o intuito de 

satisfazer o objetivo primordial desta pesquisa, 

a princípio realizou-se uma análise de 

comparação de médias entre os grupos de 

amostras clínica e escolar por meio do teste t de 

Student para amostras independentes, versão 

paramétrica desta análise visto que a 

distribuição dos dados se comportou como 

normal.  

O valor do teste t será diretamente proporcional 

ao valor das diferenças entre as médias. Este é 

decido segundo o teste de Levene, sub-teste 

que verifica se há diferenças significativamente 

estatísticas entre as médias dos dois. Caso a 

significância do teste seja ≤ 0,05, tem-se a 

rejeição da hipótese nula (igualdade de 

variâncias); caso contrário, considera-se 

igualdade de variâncias9. Diante disso, ao 

realizar um teste t para amostras independentes 

entre os grupos anteriormente discriminados na 

pesquisa, verificou-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa na pontuação total 

para o instrumento de sintomas depressivos 

entre o grupo clínico (M = 70,57; DP = 24,88) e 

o escolar (M = 56,00; DP = 34,218), para um 

intervalo de 95 % de confiança (sendo a 

significância associada ao teste t superior a 

0,05).  

Como as diferenças entre os grupos pré-

definidos não se mostraram significativas, 

optou-se por fazer novas análises de 

comparações de grupos. Entretanto levando em 

consideração agora dois grupos obtidos em 

função da mediana na pontuação do escore total 

obtido no instrumento. Dessa maneira, obteve-

se um ponto de corte de 58,00. Foram 

considerados dois novos grupos: um grupo 

superior, com um ponto acima da mediana; e um 

grupo inferior, com um ponto abaixo da 

mediana. Novamente realizou-se um teste t 

para amostras independentes e desta vez 

constatou-se que havia diferença 

estatisticamente significativa na pontuação total 

para o instrumento de sintomas depressivos 

entre o grupo superior (M = 84,44; DP = 25,70) 

e o inferior (M = 38,89; DP = 16,36), para um 

intervalo de 95 % de confiança (sendo a 

significância associada ao teste t superior a 

0,05).   

Com os resultados obtidos nas duas 

comparações distintas, pode-se inferir que a 

sintomatologia depressiva em crianças 

independe de sua condição clínica e de estar 

frequentando algum serviço psicológico ou não. 

Isto porque quando previamente separados em 

dois grupos, as diferenças não se mostraram 

significativas. Entretanto, ao dividir os grupos 

segundo suas pontuações totais no instrumento, 

foi possível verificar diferenças expressivas. 

Dessa maneira, pressupõe-se que os sintomas 

depressivos podem acometer crianças em 

quaisquer ambientes, desde que apresentem 

alguma queixa que os desencadeie. De modo 

que muitas dessas queixas são desacreditadas 

ou confundidas com problemas de maus 

comportamentos e timidez excessiva em certa 

fase da vida; e não consequentemente não 

recebem a devida atenção nem o tratamento 

adequado.  

CONCLUSÃO   

No decorrer desta pesquisa, pode-se afirmar 

que seu objetivo de verificar a presença de 

sintomatologia depressiva em crianças 

compará-la em dois grupos foi alcançado com 

êxito, visto que os resultados foram 

esclarecedores. Apesar disso, este é ainda um 

estudo inicial, o qual necessita ser dado 

continuidade e aprimorado para que se obtenha 

informações ainda mais contundentes.  

A Depressão na infância, apesar de vir 

crescendo em termos de estudos e 

contribuições, ainda é bastante prejudicada em 

informações claras e precisas que auxilie em um 

diagnóstico preciso e um tratamento exitoso. O 

referido transtorno ainda é bastante 

desacreditado pelos pais/responsáveis, que 

creem ser este um “mal de adultos”. Por esses 

motivos o presente estudo se mostra relevante 

em suas contribuições, no levantamento de 

dados e informações acerca da temática. 

Pretende-se ainda com este, que a depressão 

infantil seja mais disseminada e mais discutida 
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entre pais e profissionais, contribuindo para um 

desenvolvimento saudável.  
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