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DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA 
BARBOZA, G.S; 
SILVA, A; 
VIEIRA, N; 
SANTANA, M; 
HAKIM, S.E. 
 
RESUMO:  
 
     O presente estudo utilizou do método da revisão integrativa de artigos encontrados 

na web e teve como objetivo apresentar as causas, sintomas e possíveis propostas 

de intervenção voltadas a problemática da depressão na adolescência. Resgatando a 

perspectiva dessa psicopatologia que discorre entre as visões Psicanalíticas e 

Psiquiátricas. A psicanálise elabora a diferenciação entre depressão e a melancolia, 

conceituando as chamadas “fases de luto” durante a adolescência. A psiquiatria 

elabora a depressão como um transtorno mental que deve ser tratado com o uso da 

psicoterapia e a farmacologia. O trabalho contribuiu para o aumento do conhecimento 

sobre o tema da depressão em adolescentes e seus fatores de risco e de proteção, 

associados por fatores externos – violência, situação de abandono e vulnerabilidade 

social e econômica, vivências em distintos grupos sociais, entre outros – e fatores 

internos – fatores genéticos, psicológicos, somatização de transtornos psicossociais, 

construção de vínculos afetivos de formação psicológica. Essa pesquisa objetivou 

identificar os fatores psicossociais relacionados com a problemática ressaltando a 

importância dessa discussão para a dinâmica dos profissionais de saúde, 

principalmente relacionado ao papel do Enfermeiro dentro de sua instituição de ensino 

ou trabalho. Um passo importante é a associação desse profissional com o papel de 

planejamento de programas de prevenção à depressão e a valorização do estudo e 

trabalhos voltados à saúde mental da sociedade.  

 

Palavras-chaves: Depressão; Adolescência; Patologia. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 INTERESSE PELO ESTUDO 

     Esse projeto de pesquisa pretende discutir sobre o tema da “Depressão na 

Adolescência”, ressaltando a importância deste assunto para a atual conjuntura 

social, política e saúde pública no Brasil.  



 

 

 

 

1.2 PROBELMATIZAÇÃO 

     Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) a definição de “Depressão” é 

dada como uma doença ou um distúrbio mental caracterizado por persistentes perdas 

de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia – ocorre por 

fatores sociais, químicos ou biológicos. 

     A depressão pode levar a transtornos de ansiedade, paranoides e aniquilamento 

sentimental de despersonificação, podendo se tornar traumático ou patológico na 

medida que o sujeito não consiga recriar um sistema de representações – trabalhar 

seus traumas. (BIAZUS, Baldicera; RAMIRES, Vera, 2012) 

    Temos como definição de “Adolescência” uma fase do desenvolvimento humano 

caracterizada pela passagem à juventude e que começa após a puberdade, pela OMS 

dos 10 à 19 anos (OMS, 2018), pela ONU (Organização das Nações Unidas) dos 15 

à 24 anos e pelo Ministério da Saúde do Brasil dos 10 à 24 anos.  

    Na adolescência temos a formação de uma nova identidade, ocorrem 

transformações físicas relevantes e a passagem da esfera familiar para a social, que 

podem gerar sofrimento e perdas das imagens da infância causando um 

reordenamento simbólico, sendo uma fase mais vulnerável a sintomas e diagnósticos 

depressivos. (MÉA, Cristina; BIFFE, Eliane; FERREIRA, Vinícius, 2016) 

    A depressão e seus sintomas, que se manifestam numa certa frequência, 

intensidade e duração, são classificados pelos manuais psiquiátricos como 

“Transtorno de Humor” ou “Transtorno Afetivo”. Temos uma diferenciação sobre a 

definição de “Depressão”, entre as visões Psiquiatria Biológica e a Psicanálise.  

    Na perspectiva da Psiquiatria Biológica, temos a depressão como um transtorno 

mental, classificado por moldes padronizados, sendo um fenômeno dado por 

pertencer à natureza biológica humana. Na perspectiva da Psicanálise, a 

adolescência é uma fase onde ocorrem profundas transformações, que causam 

dolorosas realizações psíquicas promovendo sintomas de angústia e “Fases de Luto”. 

Esse luto está relacionado à depressão ou à melancolia – “sendo um conflito entre as 

instâncias do ego e do superego”. (MONTEIRO, Kátia Cristine; LAGE, Ana Maria, 

2007) 



 

 

 

 

     Na visão analítica comportamental, a relação entre os casos de depressão e as 

habilidades sociais estão inteiramente associadas – são as classes de comportamento 

sociais presentes no repertório dos indivíduos e suas interações com a sociedade. 

Dentre os fatores de risco apontados estão: quanto mais alta a idade dos indivíduos 

maior propensão à depressão; o sexo feminino como de risco; e não associação entre 

os fatores socioeconômicos e índices de depressão. (CAMPOS, Josiane; PRETTE, 

Almir; PRETTE, Zilda, 2014) 

1.3 JUSTIFICATIVA 

    O desenvolvimento de uma discussão sobre o tema, além de enfatizar o seu 

reconhecimento, têm chamado a atenção por causa do aumento dos casos de 

depressão em crianças e adolescentes, acontecendo de maneira mais comum e 

ocorrendo cada vez mais cedo. (VERSANI, REIS & FIGUEIRA, 2000) 

     Além dos fatores referentes a probabilidade de uma adolescente em situação 

social “normal” desenvolver sintomas de depressão, temos a discussão sobre o 

grande aumento dos índices de casos de crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento – uma medida de proteção colocada à pessoas que vivem em situação 

de vulnerabilidade ou risco -  que desenvolvem a depressão durante o processo de 

ruptura com o convívio familiar, por causa da grande probabilidade do 

desenvolvimento de uma desordem emocional ou comportamental nesses jovens. 

(ÁVARES, Amanda; LOBATO, Gledson, 2013) 

   Esse trabalho colabora com a saúde principalmente para a equipe de enfermagem 

e acadêmicos de enfermagem do que se refere a Depressão na Adolescência, sendo 

assim travará um plano de estudo baseado nas evidências cientificas.  

2. OBJETIVO 

    Esse trabalho de pesquisa se propõe a analisar os principais aspectos da doença, 

suas causas, os principais sintomas e formas de tratamento, durante o período da 

adolescência, ressaltando os fatores de risco e de proteção que podem envolver o 

tema, considerando as relações sociais e culturais da atual sociedade brasileira em 

relação aos sintomas depressivos e de ansiedade.  

 

 



 

 

 

 

3. MÉTODO 

    Será utilizado para a composição desse trabalho de pesquisa o levantamento de 

artigos científicos, especialmente os disponíveis na web (Scielo; Lilocs), sobre o tema 

“Depressão na Adolescência”. Essa escolha se justifica em razão dos artigos 

apresentarem recortes, sintetizando as principais ideias dos autores. 

   Eventualmente, utilizaremos citações de pesquisas bibliográficas que os artigos 

referendam para a compreensão e o apontamento das principais ideias presentes. Por 

meio da análise, revisões e interpretação dessa literatura cientifica, a fim de se 

identificar as metodologias e conceitos empregados pelos autores pesquisados, 

apresentaremos resumos dos artigos e comparações entre os mesmos. 

   Os critérios de inclusão foram: artigos na língua portuguesa, artigos entre 2000 a 

2017, esse período foi escolhido para alcanças o maior número possível de artigos 

referentes ao tema. Não levantamos diretamente em consideração a distinção do 

sexo. Para essa Revisão Integrativa foram utilizados nove artigos para comparação. 

4. RESULTADOS 

   A depressão é um transtorno mental que ocorre por fatores sociais, químicos ou 

biológicos. Trata-se de uma patologia que pode ocorrer em qualquer fase da vida 

humana. (FERREIRA, Vinicius; BIFFE, Eliana; DELLA MÉA, Cristina, 2016) 

   Para que uma pessoa seja diagnosticada com um transtorno depressivo, seus 

sintomas devem persistir por duas ou mais semanas e serem acompanhados de 

sofrimento clinicamente relevantes ou prejuízos na área social e ocupacional. 

(CAMPOS, Josiane; DEL PRETTE, Almir; DEL PRETTE, Zilda, 2014) 

   A depressão pode se tornar um fenômeno traumático ou patológico na medida em 

que o sujeito não consegue recriar um sistema de representação de seus sentimentos 

e comportamentos. 

   A adolescência é vista como uma fase de risco para o desenvolvimento da 

depressão, pois trata-se de um período do desenvolvimento humano caracterizado 

pela passagem à juventude e que começa após a puberdade, adotaremos a faixa dos 

10 anos aos 24 anos, assim como o Ministério da Saúde do Brasil. (FERREIRA, 

Vinicius; BIFFE, Eliana; DELLA MÉA, Cristina, 2016) 



 

 

 

 

   Dentre as características dessa fase, temos o desenvolvimento biológico, o 

estabelecimento dos primeiros relacionamentos afetivos e sexuais, a construção de 

uma identidade e a passagem da esfera familiar à social, que podem levar a situações 

de sofrimento e de confusão mental. O desligamento ou modificações na relação entre 

os adolescentes e seus pais e a perdas das imagens da infância, levam a uma 

ausência de seus “selfs”, de suas referências, necessitando de um reordenamento 

simbólico, caso isso não ocorra o sentimento de despersonificação pode levar a crises 

psíquicas, podendo se tornar uma depressão. 

   Quando abordamos o tema da depressão, temos duas vertentes existentes: a 

Psicanálise e a Psiquiatria Biológica.  

   Na perspectiva da Psicanálise trazem a diferenciação entre a depressão e a 

melancolia. A melancolia é uma perturbação mental pela qual a pessoa desenvolve 

crises psicológicas relacionadas a tristeza, sofrimento e sentimento de solidão. 

(MONTEIRO, Kátia; LAGE, Ana Maria, 2006) 

    A depressão consiste numa série de conflitos psíquicos, vistos pela psicanálise 

como necessários para o desenvolvimento psicológico humano, podendo ser 

acompanhados pela melancolia ou outros tipos de sintomas como, por exemplo, 

ansiedade, hiperatividade, etc. 

     Dentro da psicanálise temos o estudo sobre o funcionamento da mente humana, 

que analisam as atividades que coordenam o cérebro e os processos mentais. Temos 

as definições de ego, superego e id. 

     O “ID” é a impulsividade, consiste na parte da psique humana associada aos 

desejos, vontades e impulsos primitivos, sem nenhuma forma de inibição. O “Ego” é 

a racionalidade, coloca a psique humana em equilíbrio, traz os instintos equilibrados 

com as normas de uma determinada sociedade, mantém os limites com a sanidade. 

O “Superego” é a moralidade, trata-se do componente inibidor da mente, guarda os 

valores morais desenvolvidos a partir do ego, ou seja, aprendidos em uma sociedade 

com regras. (MONTEIRO, Kátia; LAGE, Ana Maria, 2006) 

      Os transtornos entre essas três instâncias podem causar psicopatologias, tal como 

a depressão. 



 

 

 

 

      Na perspectiva da psicanálise, a adolescência é uma fase onde ocorrem 

profundas transformações que podem causar dolorosas realizações psíquicas - 

confrontos entre o ego e o superego - promovendo sintomas como angústia e as 

“fases de luto”.  

    O fenômeno da depressão, ocasionado pelas “fases de luto”, faz parte 

invariavelmente da adolescência – “Na adolescência, as perdas simbólicas 

relacionadas à estrutura da infância necessitam ser elaboradas através de vivências 

que despertam nos jovens sentimentos característicos de um processo de luto, com 

manifestações de sintomas depressivos”. (BIAZUS, Camila; RAMIRES, Vera, 2012) 

    As “fases de luto” são, normalmente, manifestações de crises psicológicas 

superáveis, onde o sentimento de melancolia (estado de tristeza profunda onde não 

se identifica com clareza a perda sofrida) pode se manifestar durante certo tempo até 

sua ressignificação e superação. Quando essa “fase de luto” não consegue ser 

superada por um longo período, podemos caracterizá-la como patológica, havendo a 

necessidade de intervenção clínica e psicanalítica. (BIAZUS, Camila; RAMIRES, Vera, 

2012) 

    A depressão pode também estar relacionada à uma problemática de vínculos, ou 

seja, as pessoas estabelecem relações sem um preparo (experiência) emocional e 

psicológico anterior, levando, muitas vezes, a um desequilíbrio para lidar com 

situações adversas, como por exemplo, contradições e frustações.  

    A adolescência apresenta situação de vulnerabilidade do sujeito em relação ao 

despreparo emocional para se lidar com vínculos afetivos. Uma das características 

mais importantes da adolescência é o processo de desligamento e/ou da 

desmistificação da figura dos pais, que até então serviam de espelho para a formação 

de suas personalidades, levando ao sofrimento psíquico e a quebra dos modelos 

comportamentais, culturais e emocionais, construídos desde a primeira infância. 

(BIAZUS, Camila; RAMIRES, Vera, 2012) 

    Outra problemática dos adolescentes, é lidar com a sua nova posição social, ou 

seja, sua incorporação a um corpo social. Essa questão leva o adolescente ao contato 

com situações de risco, como a exposição às decepções, violências e situações de 

abandono. 



 

 

 

 

     A necessidade de se encontrar psicologicamente e de pertencer a um grupo são 

questões primárias aos adolescentes, pois envolvem a formação de uma 

personalidade própria (identidade) e o sentimento de aceitação que são ligados à 

autoestima dos indivíduos. A falta de um preparo emocional para lidar com essas 

novas situações podem levar os jovens a depressão e ao isolamento.  

    Na perspectiva da psiquiatria biológica, temos a depressão como um transtorno 

mental, classificado por moldes padronizados, sendo um fenômeno dado por 

pertencer à natureza biológica. (MONTEIRO, Kátia; LAGE, Ana Maria, 2006) 

    Temos uma forte visão biologicista das causas para o desenvolvimento da 

depressão em um indivíduo, onde a doença é dada por fatores hereditários.  

     A terapia farmacológica é utilizada em todos as formas de tratamento, a utilização 

de drogas antidepressivas é necessária para o reordenamento mental do paciente. 

Os sintomas depressivos são pautados unicamente na dimensão biológica e pré-

estabelecidos por critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico de Transtornos 

Mentais (APA), utilizado por psiquiátricas em todo o Brasil. (MONTEIRO, Kátia; LAGE, 

Ana Maria, 2006) 

     A contribuição de Freud nas discussões sobre depressão é significativa. Destaca 

a relação da doença com o que o sujeito empreende sobre sua realidade; constatação 

de uma formação de sintomas característicos da doença e o uso do método de “escuta 

da história do paciente” para compor o diagnóstico (Psicoterapia). Por isso, hoje em 

dia, são elaboradas sessões entre o paciente e um médico psiquiatra durante as fases 

dos tratamentos. (MONTEIRO, Kátia; LAGE, Ana Maria, 2006) 

    Temos diversas situações que aumentam a probabilidade de o adolescente 

desenvolver uma desordem emocional ou comportamental que levam a depressão, 

dentre elas:  

1° Atributos disposicionais: envolvem autonomia, orientação social, autoestima, 

preferências. 

2° características da família: concordância, afetividade, ausência de desacordos e 

negligência. 

3° Fontes de apoio institucional: forma da família, suporte cultural, atendimento 

médico e psicológico. 



 

 

 

 

    As causas da depressão são variadas principalmente quando se trata de 

adolescentes, pois os fatores de risco e de proteção mudam de acordo com as 

condições sociais, culturais, educacionais e financeiras de cada indivíduo. (ÁLVARES, 

Amanda; LOBATO, Gledson, 2012) 

     Dentre os fatores de risco, a saber: causas de maior propensão à depressão, 

temos: 

1° O fator da idade: quanto maior idade do indivíduo mais chances de desenvolver 

patologias psicológicas. 

2° Ser do sexo feminino - por conta das diversas e contínuas mudanças hormonais. 

3° Ter um status socioeconômico baixo, ou seja, situações de vulnerabilidade às 

crises econômicas, pobreza, falta de assistência básica, violência, etc. 

     Dentre os fatores propriamente relacionados com a adolescência temos como 

fatores de risco: a falta de uma personalidade forte e já formada, as diversas 

transformações físicas e químicas pelas quais o corpo passa durante nesta fase, a 

passagem da esfera familiar para um corpo social, o desligamento dos pais, as 

descobertas relacionadas a sexualidade, a perda das figuras da infância, etc. 

(CAMPOS, Josiane; DEL PRETTE, Almir; DEL PRETTE, Zilda, 2014) 

     Essas perdas e novas representações simbólicas necessitam de uma elaboração 

através de vivências que podem despertar nos jovens sentimentos depressivos, como 

insegurança, insatisfação, solidão, ansiedade, alterações de humor e tristeza 

profunda, que levam a depressão. 

     Um dos fatores contemporâneos que tem encaminhado os jovens à depressão é o 

uso abusivo dos meios de comunicação – computadores, celulares, televisão, entre 

outros. Os adolescentes se conectam a internet cada vez mais precocemente, levando 

ao isolamento social. (FERREIRA, Vinicius; BIFFE, Eliana; DELLA MÉA, Cristina, 

2016) 

     A adolescência é um período de maior propensão para o desenvolvimento de 

compulsões e vícios, pois os incentivos socias, midiáticos e culturais tem grande 

influência em seu dia a dia, interferindo assim em seus hábitos e personalidade. A 

dependência da internet tem sido um fato social relevante, pois a nova geração, que 

já nasceu na era digital, segue padrões de consumo e de comportamento que 



 

 

 

 

incentivam a hiperconectividade, no que diz respeito a comunicação rápida, o acesso 

a informações para se utilizar tanto no âmbito educacional (escola) como profissional 

(emprego). 

     Os adolescentes que desenvolvem comportamentos impulsivos e abusivos com a 

internet sofrem de sintomas de abstinência e conflitos psíquicos, podendo levá-los 

como à depressão ou ansiedade, que podem ser somados a alguns transtornos 

psiquiátricos como: depressão maior, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, 

déficit de atenção e hiperatividade. (FERREIRA, Vinicius; BIFFE, Eliana; DELLA MÉA, 

Cristina, 2016) 

     O uso abusivo da internet nos jovens pode prejudicar a sua formação intelectual e 

psicológica, ou seja, pode afetar o seu desempenho escolar, profissional e 

comportamental, e nas questões afetivas, pode causar danos nas suas relações 

pessoas (com família e amigos), dificuldade de criação de novos vínculos e perda de 

capacidade de interação com pessoas além do mundo virtual. 

     Outro problema que cerca a nossa atualidade é a questão do abandono de 

menores e a política de acolhimento para adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. Segundo os artigos analisados nesse trabalho, jovens em situação 

de acolhimento em ongs e abrigos, tem maior propensão a desenvolver uma patologia 

psicológica, como a depressão. (ÁLVARES, Amanda; LOBATO, Gledson, 2012) 

      A situação de vulnerabilidade nos jovens é algo que envolve muitas questões 

como: o contato com vários tipos de violência, a falta de um local adequado para o 

seu crescimento, o trabalho infantil, a pobreza, o contato com drogas e outras 

atividades ilícitas, e a própria situação do abandono paterno. 

     Os adolescentes que sofreram com qualquer uma dessas questões de 

vulnerabilidade tendem a depressão por conta do grande sofrimento psíquico gerado 

por essas transformações na ordem “padrão” do que é dado por um ambiente 

adequado para o desenvolvimento de uma criança ou um jovem. 

      A falta de uma personalidade sólida e a capacidade de processar perdas leva o 

adolescente a situações de parcial ou total desequilíbrio psicológico, necessitando de 

ajuda clínica, psicológica e estrutural para o seu reordenamento simbólico sobre as 

suas questões pessoais. 



 

 

 

 

      Entre os sintomas que jovens com depressão podem desenvolver estão: 

irritabilidade, instabilidade, humor deprimido, perda de energia, desmotivação e 

desinteresse, retardo psicomotor, sentimento de desesperança e/ou culpa, alterações 

de sono, isolamento social, baixa autoestima, agressividade, prejuízo escolar, 

problemas graves de comportamento, atividades de risco ou antissociais, dificuldade 

na identificação e expressão de seus sentimento, ansiedade, entre outros. (BIAZUS, 

Camila; RAMIRES, Vera, 2012) 

      Os sintomas depressivos podem variar muito de paciente para paciente, levando 

em conta fatores como: sexo, idade, presença de outras patologias, hereditariedade, 

nível socioeconômico e formação familiar. 

     Esses sintomas, quando não tratados de maneira correta, podem acarretar em 

traumas ou danos psicossociais graves, dificultando em novos processos de 

aprendizagem – diferença entre os níveis de rendimento dos neurotransmissores – e 

desenvolvimento de novas relações interpessoais. (CAMPOS, Josiane; DEL PRETTE, 

Almir; DEL PRETTE, Zilda, 2014) 

     Dentre as propostas de tratamento para pacientes diagnosticados com depressão 

o acompanhamento psicológico adequado é a primeira proposta de ação. 

     A combinação das visões psicanalíticas e psiquiátricas é fundamental, pois a 

necessidade compreensão da mente humana é o princípio para o um tratamento mais 

humanizado das pessoas com depressão, e a utilização, em conjunto, de forma 

adequada e equilibrada de remédios paliativos ajuda a encontrar respostas físicas 

mais rápidas para o processo de reinserção dessas pessoas em seu ambiente social. 

     A psicanálise traz a importância do estudo e do aprofundamento nas questões 

psíquicas e mentais, levando em conta o passado, as vivências, os símbolos e as 

questões emocionais de pessoas com depressão. 

    A psiquiatria traz uma dimensão dos efeitos da depressão no âmbito físico, que 

devem ser tratadas em igual importância aos mentais, e o uso de medicamentos 

adequados é necessário para o combate dos efeitos negativos que essa patologia 

pode causar no dia a dia. 

    Dentre os fatores práticos de medidas paliativas ao combate da depressão nos 

adolescentes temos: 



 

 

 

 

1 ° O investimento em programas educacionais que focalize na prevenção da 

depressão nos jovens, levando informação adequada sobre os principais causas, 

sintomas e formas de tratamento. 

2° Utilizar das fontes de comunicação para investir na troca de informações uteis para 

a prevenção e combate aos fatores de risco de envolvem a depressão, como por 

exemplo, discutir sobre as questões que envolvem o suicídio. 

3 ° Ampliar o repertório dos adolescentes, desmistificando valores sociais, 

econômicos ou disciplinares que possam envolver risco a saúde mental, como por 

exemplo romper com os padrões idealizados de vida, beleza, relacionamentos 

afetivos e comportamentos sociais. 

4° Investir em espaços de socialização e acompanhamento psicológico com uma 

variedade de atividades voltados ao convivo entre jovens e adultos, proporcionando 

de forma integrada um melhor desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, com moldes 

positivos de segurança e proteção interpessoais. 

5° No caso de crianças em situação de acolhimento desenvolver formar de interação 

com a sociedade, para a reintegração desses jovens e reconstrução psicossociais. 

6° Combater situações de vulnerabilidade, como adoção de medidas contra todas as 

formas de violência ou abuso de jovens, a promoção de leis que combatam o trabalho 

infantil, a criação de políticas públicas adequadas de saúde mental e física, moradia 

e educação a todas pessoas que hoje se encontram em uma situação de 

vulnerabilidade social. 

     A importância do estudo sobre “Depressão na Adolescência” na área da saúde 

pública e privada, mais especificamente na formação de enfermeiros, vem da 

possibilidade de abordar essa patologia de maneira mais adequada com os devidos 

cuidados assistenciais e métodos de prevenção, proporcionando uma nova visão 

dessa problemática. (BRAGA, Luiza; DELL’AGLIO, Débora, 2013) 

     O desenvolvimento do conceito de saúde e doença, que envolve o estudo da 

depressão, pode levar uma melhor qualificação ética do profissional de saúde. 

     No processo de formação de um Enfermeiro é necessário aprender a compreender 

os pacientes, aprender a orientar de forma coerente e contribuir para a formação de 



 

 

 

 

profissionais mais completos: com consciência social, ambiental, política e qualidade 

técnica. 

 

5. CONCLUSÃO 

O referente estudo nos mostra que os principais pontos que concluímos sobre a 

Depressão na Adolescência são: 

• 1° - Entre as causas da depressão na adolescência, destacam-se: a 

adolescência sendo um período de grande vulnerabilidade emocional – 

formação de uma identidade – e de profundos conflitos psíquicos – conflitos 

entre o ego e o superego. Dentre os fatores externos, os adolescentes que são 

expostos a traumas, violências, abandono, falta da figura dos pais, 

desigualdade socioeconômica, entre outros, estão mais sujeitos a depressão 

ou a melancolia. A dificuldade de recriar representações simbólicas para suas 

perdas, frustações ou vícios levam os adolescentes a depressão ou a 

melancolia. 

• 2° - Dentre os principais sintomas depressivos dos adolescentes temos: 

variadas alterações de humor e falta de capacidade de interação social. A 

depressão na adolescência vem muitas vezes somadas com outros problemas 

psicossociais como por exemplo o desenvolvimento de transtornos 

psicológicos como: ansiedade, bipolaridade, fobia social, ataques de pânico, 

sentimentos possessivos, transtornos alimentares, entre outros. Essas 

somatizações agravam e diversificam os sintomas de acordo com o grau de 

comprometimento psicológico de cada paciente. 

• 3° - As propostas de intervenção são: educação escolar sobre a importância 

sobre o tema da depressão, valorização das questões ligadas a saúde mental, 

ampliação dos estudos e pesquisas voltadas aos problemas mentais ou 

psicossociais da sociedade, desenvolvimento de melhores condições no 

atendimento público aos pacientes com quadros depressivos, campanhas de 

prevenção à depressão - contínuas e bem estruturadas em informações - e 

melhor capacitação de profissionais de educação e saúde para sensibilização 

e preparo para se lidar com o tema da depressão na adolescência. 

Ressaltamos a importância de o tratamento ser combinado entre as vertentes 



 

 

 

 

da Psicanálise e da Psiquiatria, valorizando o estudo e análise da mente 

humana, com a utilização consciente e se necessária de medicamentos 

indicados para o combate ou contenção de sintomas prejudiciais ao 

comportamento social do paciente, mas sempre com uma visão humanizada e 

individualizada. 

      Durante o trabalho realizado a partir de revisões integrativas de artigos 

relacionados a depressão na adolescência, temos a que ressaltar a importância dos 

profissionais da saúde ligados a essas questões com o trato da saúde mental, 

destacando a figura do Enfermeiro com sua função de cuidar. 

      O Enfermeiro, como especialista no cuidado de cada paciente, tem a função de 

desenvolver uma sensibilidade em relação ao trato e prevenção da depressão. O 

profissional de saúde tem que saber valorizar as questões de saúde mental e melhorar 

a sua capacitação para buscar o melhor atendimento dessas questões dentro de seu 

ambiente de trabalho ou de formação educacional. 
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