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RESUMO 

 

O artigo salienta a necessidade de se conjugarem os esforços preventivos nos identificados 

determinismos dos problemas e não sobre os problemas. 

Conjuga meios informativos, formativos e operativos, que se complementam e se canalizam 

no princípio preventivo para a depressão na infância, com implicação de toda a Comunidade 

Educativa. 

Centra-se na sensibilização e no esclarecimento de informação sobre a depressão na 

infãncia, junto dos actuantes das Comunidades Educativas. 

Assenta, igualmente, na promoção da vivência da infância sem coartações, contribuindo 

para que a matrícula no primeiro ano do primeiro ciclo de escolaridade obrigatória não seja 

efectuada antes da criança completar os 6 anos, favorecendo que a proximidade dos 7 anos sejam 

a idade de excelência para iniciar com naturalidade, satisfação, curiosidade e sentido de tarefa, o 

obrigatório percurso de escolaridade. 

Impõe-se na valorização da crença de que a materialização de constructos modificadores de 

contextos e/ou funcionalidades, assentam na credibilidade da continuidade dos programas com a 

protagonização das próprias Comunidades. 
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Este artigo identifica as fases e composição de dois programas funcionais em indissociação, 

relativos à prevenção da depressão na criança. 

 

- Prevenção da Depressão na Criança. 

 Criado em 1999, no Gabinete de Psicologia Clínica do Centro de Saúde de Braga I, tornou-

se num programa integrante do Plano Anual de Actividades da Equipa de Saúde Escolar, de 

então, do referido Centro de Saúde. 

- Maturidade para o Ingresso no Primeiro Ano de Escolaridade Obrigatória. 

 Em complementariedade, no ano 2000, foi elaborado no Gabinete de Psicologia Clínica do 

Centro de Saúde de Braga I, e posto em prática o citado programa, justificado pelo crescente 

número de requisições para consulta de Psicologia, com queixas inerentes às aprendizagens 

escolares e alterações do comportamento e por se ter verificado que, entre diversos motivos, a 

coartação da infância salientava-se, através do ingresso precoce na escolaridade obrigatória. Este 

programa, articulado com o anterior, passou também a integrar o Plano de Acção da Equipa de 

Saúde Escolar do referido Centro de Saúde. 

Para além dos Jardins-de-Infância e Escolas do Primeiro Ciclo, os programas foram 

implementados em várias Escolas EB 2,3 do concelho de Braga. 

Por razões totalmente alheias aos profissionais operantes nestes programas, durante o 

período de meados de 2007 a finais de 2012, esta actividade foi interrompida.  

A reactivação destes programas em finais de 2012, enquadram-os, integralmente, nas 

planificações e movimentações da responsabilidade da Psicologia Clínica do Centro de Saúde de 

Braga/ACES do Cávado I, bem como de outros Sectores de Psicologia Clínica de outros Centros 

de Saúde/ACES.  

 

Programa Comunitário de Prevenção da Depressão na Infância 

 

O cenário das manifestações depressivas na criança encobre-se com uma conveniente 

manta de defesa pelos cuidadores e educadores, para minimizar a consciencialização da culpa 

(incutida) nas matrizes familiares e sociais, perante esta vivência.  

Por outro lado, espelha-se num paralisante desconhecimento pela diversidade de exibição 

sintomática e pela divergência para com a definição dos critérios dos quadros depressivos 

adultos. 
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Neste contexto, durante muito tempo não foi tida em consideração a hipótese de existência 

de patologia depressiva na infância, latência e puberdade. 

As investigações em Saúde Mental têm demonstrado a ocorrência de vivências depressivas 

nestas faixas etárias, evidenciando o mal-estar psicológico, cujos manifestos passam desde a 

exibição de sinais e sintomas até aos grandes síndromes de sofrimento, desajustamento e 

inadaptação, com os inerentes compromissos no ciclo de desenvolvimento. 

Tem-se verificado um aumento significativo da frequência de manifestos de índole 

depressivo na infância e puberdade, bem como se conhece que vivências depressivas nestes 

grupos etários promovem, significativamente, recorrências desta patologia a partir do início da 

idade adulta. 

Salienta-se que o diagnóstico de depressão na criança não é um diagnóstico sintomático e 

não pode ser confundido com as naturais manifestações de tristeza, nem com as posições 

depressivas que se enfatizam no desenvolvimento. 

 

Operatividade do Programa: 

 

- Em curso desde o ano de 1999 e, após aprovação do projecto apresentado, efectuaram-se 

sessões informativas e formativas internas, ao pessoal Médico e de Enfermagem. 

- Dirigido às Comunidades Educativas (Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo de 

Escolaridade), da área de abrangência do Centro de Saúde de Braga I e posteriormente de todo o 

Centro de Saúde de Braga. 

- Objectivos: 

• Sensibilizar as comunidades educativas para a realidade da vivência depressiva na 

infância. 

• Possibilitar a identificação de sinais e sintomas depressivos na infância. 

• Diferenciar a vivência depressiva das perturbações de aprendizagens. 

• Correlacionar as implicações da vivência depressiva na globalidade do 

desempenho existencial. 

- Conteúdos: 

• Sintomatologia geral. 

• Análise discriminativa da semiologia depressiva na criança: 

 . Resposta depressiva. 
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 . Sintomas ligados ao sofrimento depressivo. 

 . Sintomas como defesa contra a posição depressiva. 

 . Equivalentes depressivos. 

• Vivência depressiva em função da idade. 

• Cenários etiopatogénicos: 

 . Contextos familiares. 

 . Contextos sociais. 

• Variantes terapêuticas. 

• Medidas preventivas. 

- Intervenção: 

• - Articulação com as diferentes Escolas e Agrupamentos de Escolas. 

• - Sessões informativas e formativas a docentes e discentes. 

• - Grupos operativos a pais e encarregados de educação. 

• - Avaliação psicológica de crianças, com triagem prévia. 

• - Intervenção terapêutica. 

 

Programa Comunitário sobre Maturidade para o Ingresso no Primeiro Ano de 

Escolaridade Obrigatória 

 

A escolarização é, provavelmente, o valor social mais fortemente enraizado e generalizado 

e, enquanto valor, o de práticas mais rígidas na obrigatoriedade do seu cumprimento, sem que, 

muitas vezes, tenha sido facilitada à criança a descoberta dos alicerces, para a conveniência da 

integração nos processos de influência social. 

O ingresso na escolaridade obrigatória reveste-se, satisfatoriamente, na sucessão da 

curiosidade do desenvolvimento e do seu constante papel reforçador e promotor construtivo. 

A entrada precoce na escolaridade obrigatória, cobre-se de mecanismos legislativos, sócio-

culturais e institucionais que em nada estão consonantes com a maturação funcional do 

desenvolvimento psicológico. 

É indispensável a adequada função da instância reguladora dos princípios de normalização, 

no psiquismo humano, de modo a que as noções de direito e dever se instalem para as intenções 
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canalizadas ao desenvolvimento comunitário e ambiental, ultrapassando, assim, a saturante 

vertente de valorização momentânea e individual. 

Apenas por volta dos 7 anos de idade esta instância está maximizada e qualificada para 

identificação, decifração e interpretação ajustadas das exigências. 

A matrícula precoce na escolaridade obrigatória, pode favorecer a sobreposição do ser 

aluno, em detrimento do ser criança, com toda a perigosidade consequente a esta coartação de 

infância. 

 

Operatividade do Programa: 

 

- Em curso desde o ano 2000, após aprovação do projecto. 

- Dirigido às comunidades educativas (Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo do ensino 

básico) da área de abrangência do Centro de Saúde de Braga I e, sequencialmente, a todo o 

Centro de Saúde de Braga. 

- Objectivos: 

• Informar sobre os requisitos neuropsicológicos e psicológicos para o 1º ano de 

escolaridade obrigatória. 

• Sensibilizar para o efeito desorganizador da precocidade da matrícula no 1º ciclo 

de escolaridade. 

• Promover a participação da comunidade educativa na prevenção de perturbações 

de desenvolvimento. 

- Conteúdos: 

• Aquisições necessárias e indispensáveis. 

• Maturidade: 

 . Das funções psicológicas. 

 . Dos instrumentos psíquicos. 

 . Do desenvolvimento da personalidade. 

 . Do desenvolvimento físico. 

• Maturidade e meio. 

• Idade e maturidade para o ingresso escolar. 

• Formas de imaturidade para o ingresso escolar. 
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• Desarmonias do desenvolvimento. 

• Perturbações de adaptação. 

- Intervenção: 

• Sessões informativas e formativas a docentes e discentes. 

• Sessões operativas com pais e encarregados de educação. 

• Exame psicológico de todas as crianças que completarem 6 anos entre 15 de 

Setembro e 31 de Dezembro, crianças cuja matrícula escolar é condicionada. 

 

Quaisquer medidas preventivas em Saúde Mental e de intervenção comunitária intentam no 

desenvolvimento centrado na seriedade das exigências de direito, que assiste a qualquer criança. 

A sobrevalorização de encantos circunstanciais e caprichosas vontades dos oportunismos 

idiossincráticos de crença e opinião sócio-familiar e político-institucional estão subjacentes às 

perturbações do desenvolvimento, criando desencantos, inseguranças e dissonâncias na vivência 

da criança. 

A ênfase está na simples justificativa de ser criança e não nas banais qualificações de 

conveniência, corruptelas discursivas e adulterações egocêntricas de prioridades.   

 Atitudes perpetuadoras do processo de domesticação e pró-patologização da infância 

estão dependentes das intervenções centradas nas opiniões e nas idiossincrasias correntes (apesar 

de desactualizadas), sendo que as rigorosas caracterizações epidemiológicas, as medidas leais de 

avaliação, o criterioso método clínico e a glorificação dos postulados científicos, são as armas 

que estão no suporte e na defesa de quem, em consciência profissional, se mobiliza na seriedade 

das vias avaliativas, explicativas e interventivas. 
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