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RESUMO 

 

Durante as últimas décadas, o uso de antidepressivos em adolescentes 

aumentou em diversas partes do mundo. Entretanto, estudos evidenciam que 

esses medicamentos podem aumentar o risco de pensamentos e 

comportamentos suicidas em adolescentes com transtorno depressivo maior. 

É importante que se conheçam os contextos em que ocorre sua utilização, a 

fim de que sejam desenvolvidas ações promotoras de uso racional e seguro. 

Sendo assim, foi realizada uma revisão de escopo buscando artigos completos 

nas bases de dados Pubmed, BVS e Science Direct que abordam sobre as 

experiências dos adolescentes com depressão e com a utilização de 

antidepressivos; assim como a experiência dos profissionais da saúde ao 

prescreverem esses medicamentos, com o intuito de responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: “Quais fatores contextuais contribuem para a utilização 

de antidepressivos em adolescentes? ”. Os resultados encontrados nos 

estudos selecionados foram tratados de acordo com as seguintes etapas 

analíticas: extração dos conceitos de primeira ordem, agrupamento dos 

assuntos selecionados originando os conceitos de segunda ordem e a síntese 

interpretativa expressa em categorias. As dimensões relacionadas à introdução 

de medicamentos no tratamento da depressão em adolescentes são: 

“Tratamento orientado por perspectivas e por apoio de familiares, 

Antidepressivo: escolha preferencial de tratamento pelas poucas opções de 

recursos.” Os resultados deste estudo reforçam a importância da avaliação 

detalhada para a tomada de decisão dos profissionais da saúde para o uso de 

antidepressivos em adolescentes, o que muitas vezes é limitado pelas 

condições e percepções de familiares, assim como pelas dificuldades em 

manejar recursos terapêuticos disponíveis ou indisponíveis nos sistemas de 

saúde.  

 

Palavras – chave: Adolescente. Depressão. Antidepressivos. Qualitativo 
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ABSTRACT 

 

During the past few decades, the use of antidepressants in adolescents 

has increased in different parts of the world. However, studies show that these 

drugs can increase the risk of suicidal thoughts and behavior in adolescents 

with major depressive disorder. It is important to know the contexts in which its 

use occurs, in order to develop actions that promote rational and safe use. 

Therefore, a scope review was carried out looking for complete articles in the 

databases Pubmed, VHL and Science Direct that address the experiences of 

adolescents with depression and the use of antidepressants; as well as the 

experience of health professionals when prescribing these drugs, in order to 

answer the following research question: “What contextual factors contribute to 

the use of antidepressants in adolescents? ”. The results found in the selected 

studies were treated according to the following analytical steps: extraction of the 

first order concepts, grouping of the selected subjects originating the second 

order concepts and the interpretative synthesis expressed in categories. The 

dimensions related to the introduction of drugs in the treatment of depression in 

adolescents are: “Treatment guided by perspectives and support from family 

members, Antidepressant: preferential treatment choice due to the few options 

of resources.” The results of this study reinforce the importance of detailed 

evaluation for the decision making of health professionals for the use of 

antidepressants in adolescents, which is often limited by the conditions and 

perceptions of family members, as well as by the difficulties in managing 

available therapeutic resources or unavailable in health systems. 

 

Keywords: Adolescent. Depression. Antidepressants. Qualitative 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante as últimas décadas tem havido aumento expressivo do uso de 

antidepressivos entre adolescentes em diversos países do mundo 1,2,3,4. Um 

estudo realizado nos EUA avaliou mudanças no perfil do tratamento 

medicamentoso psicotrópico para jovens no período de 1987 a 1996 e 

identificou que a prevalência total de sua utilização por jovens aumentou duas 

a três vezes e incluiu a maioria das classes de medicamentos, entre eles os 

antidepressivos, que foi a segunda classe de medicamentos mais prescrita em 

1996 naquele país 5. Na Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e 

Estados Unidos, um estudo com intuito de avaliar as tendências e padrões do 

uso de antidepressivos em crianças e adolescentes entre 2005 a 2012, revelou 

que houve aumento do uso em todos os países estudados (de 17,6% a 60,5%), 

sendo mais comum na faixa etária entre 15 e 19 anos na Dinamarca, Alemanha 

e Reino Unido 1. Uma pesquisa com o intuito de avaliar o uso de 

antidepressivos em pacientes pediátricos entre 2004 e 2011 na Alemanha, 

identificou que o uso da classe dos tricíclicos diminuiu de 0,9 para 0,6 

prescrições por 1.000 menores, enquanto o uso de inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina aumentou de 0,5 para 1,1/100 6. 

A inserção no mercado farmacêutico dos antidepressivos de segunda 

geração, como os inibidores da recaptação de serotonina (ISRS), a partir do 

ano de 1988, desencadeou alteração mundial no padrão das prescrições 

destinadas ao tratamento da depressão 7. Foi registrado aumento de 53% nas 

vendas de antidepressivos na Itália entre 1988 a 1996, sendo que em 1996 os 

ISRS foram responsáveis por mais de 30% do total de antidepressivos vendidos 

8.  Outro estudo demonstrou que o número de ISRS’s destinadas para crianças 

e adolescentes nos EUA aumentou de 510 prescrições em 1992 para 6984 

prescrições em 1998 9. Na Colômbia, um estudo evidenciou que o 

antidepressivo mais utilizado na população adolescente entre 2015 e 2016 foi 

a fluoxetina, seguida da sertralina, ambos pertencentes à classe dos inibidores 

da recaptação de serotonina 10. 



9 
 

O uso desses medicamentos é de extrema importância para o 

tratamento do transtorno depressivo maior, doença que, segundo o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), pode aparecer pela 

primeira vez em qualquer idade, mas a probabilidade de início aumenta 

sensivelmente com a puberdade 11, período correspondente a uma fase de 

desenvolvimento caracterizada pelo conjunto de transformações biológicas que 

determinam o início da adolescência, que contempla a faixa etária de 10 a 19 

anos 12,13. A depressão desponta como a causa predominante de adoecimento 

entre adolescentes, de acordo com relatório da Organização Mundial de Saúde, 

que também mapeia que o suicídio é a terceira causa de morte nesse grupo 13.  

Esse quadro evidencia a necessidade de atenção à saúde mental de 

adolescentes e adoção de abordagens preventivas e terapêuticas. Os 

tratamentos medicamentosos, embora amplamente utilizados, podem não 

representar a melhor solução. De acordo com as informações sobre a 

segurança de medicamentos no pós-mercado publicadas pela agência 

regulatória norte-americana, Food and Drug Administration (FDA), os 

antidepressivos aumentam o risco de pensamentos e comportamentos suicidas 

em crianças e adolescentes com transtorno depressivo maior e outros 

transtornos psiquiátricos 14, o que alerta para a pouca segurança que esses 

medicamentos apresentam quando utilizados nessa faixa etária.  Ainda assim, 

medicamentos antidepressivos são amplamente utilizados como primeira 

escolha para o tratamento de depressão nesse grupo e também como 

tratamento do transtorno de humor 15, doença que possui opções terapêuticas 

que apresentam maior segurança 16. 

Um estudo realizado nos Estados Unidos avaliou as prescrições de 

antidepressivos em crianças e adolescentes antes, durante e após a introdução 

do alerta emitido em outubro de 2004 pela Food and Drug Administration (FDA) 

sobre o risco aumentado de suicídio relacionado ao uso de antidepressivos 

nesta faixa etária e evidenciou que, apesar da diminuição das prescrições nos 

primeiros anos após a implementação, o declínio não foi sustentado durante o 

período dos cinco anos subsequentes 17.  
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A depressão na adolescência é relevante e pode se apresentar em 

diferentes níveis de gravidade. Um estudo realizado no Brasil com 

adolescentes entre 10 e 19 anos de idade, identificou prevalência de sintomas 

depressivos nos jovens participantes de 68%, sendo que 45% apresentou 

depressão leve, 19% depressão moderada e 4% depressão grave 18. Além 

disso, a mortalidade por suicídio em adolescentes no Brasil aumentou de 1,71 

por 100.000 habitantes em 2000 para 2,51 em 2015, um crescimento de 47% 

19.   

A importância e utilidade dos antidepressivos para tratar a depressão foi 

retratada por meio de uma revisão sistemática que comparou as 

recomendações para o tratamento farmacológico da depressão das diretrizes 

de prática clínica e destacou os inibidores da recaptação de serotonina como 

tratamento de primeira linha. Entretanto, também evidenciou a falta de 

recomendações específicas sobre o risco de suicídio associado à 

farmacoterapia e ausência de indicações para substituição de antidepressivos 

em pacientes que respondem parcialmente ou não respondem à introdução 

desse tipo de medicamento 20. 

As evidências relativas à segurança no uso de antidepressivos por 

adolescentes requer análise cuidadosa, individualizada e que respeite as 

particularidades dessa faixa etária, sendo necessário que se compreendam os 

fatores que podem levar ao emprego inadequado de medicamentos nesse 

grupo. Para isso, a avaliação de como se aborda a depressão no adolescente, 

do contexto em que este está inserido e do acesso aos recursos do sistema de 

saúde é fundamental para que sejam criadas melhores condições para a 

tomada de decisão do profissional ao prescrever esses medicamentos. Além 

disso, é importante proporcionar a todos os envolvidos nesse processo 

condições que permitam escolhas adequadas para cada cenário.  

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi compreender os fatores 

contextuais que podem contribuir para o uso de antidepressivos em 

adolescentes.  
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2 MÉTODO 

Foi elaborada uma revisão de escopo, que consiste no mapeamento da 

literatura sobre uma determinada área de interesse, desenvolvendo uma visão 

descritiva dos estudos revisados, contribuindo assim para obter resultados que 

representam a singularidade de um fenômeno 21,22. Foi realizada a integração 

de resultados qualitativos que definem ou exploram um evento ou experiência, 

com o objetivo de criar traduções interpretativas dos estudos avaliados sobre 

um determinado domínio 23, e a partir disso, realizar a síntese interpretativa dos 

dados primários representando a especificidade de cada contexto observado, 

que pode proporcionar tomadas de decisões que considerem a generalização 

sobre particularidades 23. Sendo assim, uma revisão de escopo norteada por 

uma pergunta de pesquisa com dimensão qualitativa pode evidenciar os 

resultados provenientes de percepção, sentimentos, visão, vivência e 

experiência dos sujeitos, colaborando para melhorar a avaliação do contexto e 

auxiliando como ferramenta para decisões assistenciais em saúde.24,25 

 

2.1 PROCESSO DE BUSCA E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

A busca com o intuito de responder o objetivo do estudo foi realizada por 

uma pessoa que selecionou apenas artigos completos e publicados em 

periódicos científicos, com abordagem qualitativa e que envolviam a temática 

relacionada ao uso de antidepressivos em adolescentes e, dessa forma, 

identificou nos dados primários encontrados quais os fatores contextuais 

podem contribuir para a medicalização desses jovens. A pesquisa para 

identificar estudos qualitativos que abordassem o fenômeno investigado foi 

realizada nos bancos de dados Pubmed, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e 

Science Direct (Elsevier). O processo foi conduzido utilizando palavras-chaves 

que auxiliavam na associação de quatro principais tópicos: adolescência, 

depressão, uso de antidepressivos e pesquisa qualitativa. A utilização dos 

operadores booleanos ‘AND’ e ‘OR’ estabeleceu a relação entre os termos 

‘adolescent’ (indexador), ‘depression’, ‘psychic suffering’, ‘child’, ‘teenage’, 
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‘adolescense’, ‘perception’, ‘experience’, ‘qualitative’, ‘psychotropic 

drugs’,’antidepressants’, ‘suicide’. A seguir, estão as expressões que 

contribuíram para selecionar os artigos incluídos nesse estudo:  

• Pubmed “(adolescent [mesh terms]) and (depression or doldrums or 

psychic suffering) and (child or teenage or adolescense) and (perception 

or experience)) and (qualitative)];  

• BVS “(mh:(adolescent)) AND (tw:(depression)) AND (tw:(perception or 

experience)) AND (tw:(qualitative))”;  

• Science Direct: ("adolescent") AND ("depression") AND ("qualitative") 

 O limite de período imposto que restringiu os resultados encontrados foi 

a inclusão apenas de artigos publicados a partir de 1988, ano em que ocorreu 

a inserção da fluoxetina no mercado farmacêutico, antidepressivo da classe dos 

inibidores da receptação de serotonina utilizados como primeira escolha para o 

tratamento da depressão nos adolescentes 26 e o mais utilizado pela população 

27,28. Não foi realizada nenhuma restrição de idioma na busca e elegibilidade 

dos artigos. 

 Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos 

(Quadro 1), os artigos que possuíam título e resumo possivelmente pertinentes 

ao tema foram lidos na íntegra para identificar se os resultados abordados de 

forma qualitativa se adequavam à proposta de retratar temas relacionados com 

a abordagem da depressão na adolescência, destacando como os 

adolescentes diagnosticados com depressão se sentem com ou sem 

tratamento medicamentoso, procurando compreender, do ponto de vista do 

indivíduo, como a depressão se manifesta nessa faixa etária. A busca também 

incluiu estudos que citavam categorias que representavam as possíveis causas 

da depressão na adolescência, de forma a possibilitar análise a respeito da 

influência do contexto em que o adolescente está inserido na ocorrência da 

depressão, com interesse específico nos estudos que abordavam o 

relacionamento familiar e escolar. Na tentativa de identificar fatores 

relacionados aos serviços de saúde, a pesquisa foi direcionada aos estudos 
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que exploravam a percepção dos adolescentes sobre a qualidade do serviço 

fornecido e a experiência dos profissionais da saúde sobre o contexto em que 

exercem os cuidados. Outro evento de interesse para detectar nos resultados 

obtidos dos estudos primários foi a experiência dos profissionais da saúde ao 

prescrever antidepressivos para um adolescente, buscando compreender se a 

especialização do profissional é um diferencial no atendimento e o que interfere 

na sua tomada de decisão. Dessa forma, o fenômeno, evento ou experiência 

que foram identificados nos artigos incluídos contribuíram para compreender e 

responder à seguinte pergunta de pesquisa que orienta esse estudo: “Quais 

fatores contextuais contribuem para a utilização de antidepressivos em 

adolescentes? ”. 

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS 

 Por meio da leitura das interpretações dos estudos e análise dos 

aspectos envolvidos foram extraídos os conceitos de primeira ordem que 

representam os assuntos abordados que possuem potencial para responder à 

pergunta de pesquisa. Após essa etapa, foi realizado o agrupamento e 

interpretação dos temas semelhantes com intuito de representar o conjunto dos 

resultados obtidos em cada estudo, dessa forma, originando os conceitos de 

segunda ordem que retratam de forma explícita os conteúdos mais expressivos. 

E, por fim, foi realizada a síntese interpretativa que produz novos conceitos a 

partir dos resultados qualitativos tratados anteriormente, onde são 

apresentados em categorias temáticas os tópicos mais relevantes para o 

objetivo do estudo. 
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Quadro 1. Critérios de inclusão e exclusão aplicados para selecionar os artigos 

que seriam lidos na íntegra obtidos nas buscas das bases de dados  

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Depressão é a única doença 

abordada 
Outras doenças crônicas 

Nível de cuidado em que o estudo foi 

realizado está especificado, (atenção 

primária ou clínica especializada). 

Estudo não especifica qual o nível de 

cuidados ou nível de cuidado 

hospitalar. 

Estudos que abordam depressão ou 

uso de antidepressivos em 

adolescentes na faixa etária 

determinada pela OMS 

(10 a 19 anos) 

Estudos que não especificaram qual 

a idade dos participantes ou fora da 

faixa etária padronizada. 

Artigos que não possuíam a 

qualidade determinada pelo 

instrumento do COREQ 

 

Fonte: Oliveira (2020) 
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3 RESULTADOS 

 

 A busca resultou em treze estudos de interesse que foram submetidos a 

um instrumento de avaliação da qualidade dos estudos. O Quadro 2 apresenta 

o check list do COREQ - Critérios consolidados para relatar estudos 

qualitativos, que consiste numa lista de verificação de 32 itens que descrevem 

os componentes necessários da pesquisa que devem ser apresentados na 

descrição do estudo qualitativo 29. A análise dos critérios determinados foi 

realizada e, embora o instrumento não determine um limite mínimo de itens 

verificados, os estudos que atenderam a partir de 60% dos itens do check list 

foram incluídos e considerados com a qualidade forte conforme estudos prévios 

30,31. Sendo assim, apenas um estudo foi excluído por não apresentar a 

quantidade mínima determinada na verificação dos itens, resultando em doze 

artigos selecionados para contribuir com o objetivo da pesquisa. O fluxograma 

da pesquisa realizada pode ser observado na Figura 1. 

Os doze estudos selecionados foram desenvolvidos nos seguintes 

países: Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. O título, nome 

do(s) autor(es), ano de publicação e país de origem estão apresentados no 

Quadro 3. As categorias de análise, os temas identificados como conceitos de 

primeira ordem e agrupamento dos conceitos semelhantes originando os 

conceitos de segunda ordem estão demonstrados no Quadro 4. 
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa bibliográfica 

Fonte: Oliveira (2020) 

Associação das palavras-chaves com o auxílio dos operadores 
booleanos e filtro do período aplicado

PUBMED 

n= 460

BVS

n=341

Eliminação por duplicidade

Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão

Seleção dos artigos possivelmente significativos pela leitura do título e resumo 

n=34

Seleção após leitura na íntegra

n=13

Check list COREQ

n=12

SCIENCE 
DIRECT

n=72
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Quadro 2. Critérios consolidados para relatar estudos qualitativos: lista de 

verificação de 32 itens 

 

Fonte: Tong A, Sainsbury P, Craig J. (2007) 
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Quadro 3. Apresentação dos artigos selecionados para a pesquisa. 

 

Fonte: Oliveira (2020) 

1

Beyond a diagnosis: The 

experience of depression 

among

clinically-referred adolescents 

(32)

Nick Midgley, Sally 

Parkinson Josh Holmes 

Emily Stapley Virginia 

Eatough Mary Target

2015 Inglaterra

2

System struggles and 

substitutes: 

A qualitative study of general 

practitioner and psychiatrist 

experiences of prescribing 

antipsychotics to children and 

adolescents (38)

Andrea L Murphy  David 

M Gardner  Steve Kisely 

Charmaine A Cooke,  

Stanley P Kutcher and 

Jean Hughes

2016 Canadá

3

Parents’ role in adolescent 

depression care: primary care 

provider perspectives (39)

Ana Radovic Kerry 

Reynolds, Heather L. 

McCauley, Gina S. 

Sucato, Bradley D. Stein 

and Elizabeth Miller 

2015
Estados 

Unidos

4

“Did I bring it on myself?” An 

exploratory study of the beliefs 

that adolescents referred to 

mental health services have 

about the 

causes of their depression (33)

Nick Midgley · Sally 

Parkinson · Joshua 

Holmes· Emily Stapley· 

Virginia Eatough· Mary 

Target

2016 Inglaterra

5

Atenção psicossocial de 

adolescentes: a percepção de 

profissionais de um CAPSij (40)

Jaqueline Ferreira da 

Silva, Maria Fernanda 

Barboza Cidb, Thelma 

Simões Matsukurab

2018 Brasil

6

Meaning and medication: a 

thematic

analysis of depressed 

adolescents ’ views

and experiences of SSRI 

antidepressants

alongside psychological 

therapies (42)

Rita A. Maroun , Lisa A. 

Thackeray  e Nick 

Midgley 

2018 Inglaterra

7

Adolescent trust and primary 

care: Help-seeking for

emotional and psychological 

difficulties (45)

Dagmar Anna S. Corry , 

Gerard Leavey
2016 Inglaterra

8

The experience of major 

depression: adolescents' 

perspectives (34)

Terri J. Farmer 2009
Estados 

Unidos

9

Pediatric Primary Care 

Providers and Adolescent 

Depression:

A Qualitative Study of Barriers 

to Treatment and the Effect of 

the

Black Box Warning (41)

Laura P. Richardson, 

Charlotte W. Lewis, Mary 

Casey-Goldstein, 

Elizabeth McCauley, 

Wayne Katon

2007
Estados 

Unidos

10

Pais  e  responsáveis  do  

adolescente

deprimido:  buscando  

conhecer

experiências  que  levaram  à  

procura

de  atendimento  especializado 

(37)

Helmer Magalhães 

Antunes , Claudinei José 

Gomes Campos 

2007 Brasil

11

Living in the shadow of fear: 

adolescents’ lived experience 

of depression (35)

Roberta Lynn Woodgate 2006 Canadá

12

Exploring  adolescents’  causal  

beliefs  about  depression:  a 

qualitative study with 

implications for prevention   

(36)

Kathryn  E.  Cairns, Marie  

B.  H.  Yap, Alyssia  

Rossetto, Pamela  D.  

Pilkington, Anthony F. 

Jorm

2018 Austrália

Artigo Título Autor Ano País
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Quadro 4. Categorias de análise e os conceitos de primeira ordem e segunda ordem identificados nos estudos selecionados para a pesquisa 

População Contexto Objetivo

Ofertas assistenciais dos sistemas de 

saúde 

6 (42)

12 adolescentes entre 13 e 18 

anos diagnóstico para 

depressão unipolar moderada a 

grave 

Serviços de Saúde Mental para 

Crianças e Adolescentes 

 Visões e experiências dos adolescentes 

com ISRS em seus relatos de prática 

terapêutica psicológica para a depressão

Medicamento como ameaça ao senso 

de autonomia, medo da dependência, 

desejo de autodeterminação, último 

recurso, acesso a outras formas de 

ajuda, formas temporarárias de controle, 

tratamento baseado em tentativa e erro, 

problemas com efeitos colaterais e 

abstinência

Percepções quanto ao tratamento com 

medicamentos antidepressivos

5 (40)
Equipe multidisciplinar 

composta por 12 profissionais

 Centros de Atenção Psicossociais 

Infantojuvenis 

 Atenção psicossocial de adolescentes 

sob a ótica de profissionais 

 Dificuldades na adesão ao tratamento, 

falta de atividades direcionadas a faixa 

etária,  falta de formação e recursos 

para a implementação do trabalho, má 

distribuição do tempo de trabalho

Contexto Familiar, Ofertas assistenciais 

dos sistemas de saúde 

4 (33)
77 adolescentes, com idades 

entre 11 e 17 anos 

 Diagnóstico de depressão 

moderada a grave encaminahdos 

para Atendimento Clínico 

Especializado

Crenças causais sobre depressão em 

uma amostra de adolescentes 

encaminhados clinicamente

Depressão como resultado de 

experiências estressantes, rejeição da 

família, sentimento de raiva, dificuldades 

relacionais, pressão ecolar, definição de 

apenas uma fase de adolescentes.

Contexto Familiar, Identificando a 

depressão na adolescência

3 (39) 15 PCPs 
 Prestadores de cuidados 

primários 

Compreender como os prestadores de 

cuidados primários (PCPs) percebem as 

barreiras aos cuidados de depressão dos 

adolescentes 

Dificuldade das famílias em ajustar as 

visitas de terapia, famílias com recursos 

insuficientes, baixa aderência ao 

tratamento, pais como responsáveis por 

priorizar a obtenção de cuidados

Identificando a depressão na 

adolescência

2 (38)
11 médicos, incluindo 

psiquiatras e clínicos gerais 

Médicos licenciados para a prática 

que havia prescrito antipsicóticos 

nos últimos 2 anos)

Experiências dos médicos em prescrever 

antipsicóticos para crianças e 

adolescentes (contexto, papel e 

identidade e tomada de decisão)

Espera para acessar cuidados 

psquiátricos, substituto de tratamentos , 

falta de coloboração de outros 

profissionais do sistema de saúde,  

tomada de decisão baseadas no 

envovimento das famílias, preocupação 

com eventos adversos

Contexto Familiar, Ofertas assistenciais 

dos sistemas de saúde, Percepções 

quanto ao tratamento com 

medicamentos antidepressivos  

Humor deprimido, perda de interesse ou 

prazer, mudança nos padrões de sono, 

baixa energia, baixa auto-estima e 

pensamentos de suicídio ou morte 

 1 (32)
 77 adolescentes, com idades 

entre 11 e 17 anos 

Adolescentes encaminhados 

clinicamente para o serviço de 

saúde mental com depressão 

moderada/grave 

 Experiência vivida de depressão em

adolescentes encaminhados 

clinicamente. 

Conceitos de Segunda OrdemArtigo 
Categorias de Análise

Conceitos de  Primeira Ordem
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Fonte: Oliveira (2020)

População Contexto Objetivo

Identificando a depressão na 

adolescência, Percepções quanto ao 

tratamento com medicamentos 

antidepressivos

Artigo 
Categorias de Análise

Conceitos de  Primeira Ordem Conceitos de Segunda Ordem

7  (45)

54 adolescentes entre 13 e 16 

anos em oito pós-

escolas primárias

Adolescentes em consulta com 

seu clínico geral sobre problemas 

psicológicos

Barreiras que impedem a procura de 

ajuda por causa de problemas 

psicológicos

Falta de confiança no clínico geral, 

cuidados de continuidade limitados, 

angústia natural, falta de tempo durante 

a consulta, relação assimétrica  

Ofertas assistenciais dos sistemas de 

saúde

8 (34) 5 adolescentes  13 a 17 anos 

Adolescentes diagnosticados 

como deprimidos por terapeutas 

qualificados

Experiência de depressão maior na 

perspectiva do adolescente

Fadiga constante, sintomas físicos 

desagradáveis, declínio e perda da auto-

estima acadêmica, dores de cabeça, 

tonturas, insônia, incapacidade de 

perceber a afeição, distância emocional, 

falta recíproca de confiança, raiva 

constante

Contexto Familiar, Identificando a 

depressão na adolescência

9 (41) 35 profissionais e funcionários

Consultórios pediátricos de base 

comunitária em áreas rurais e 

urbanas 

Barreiras percebidas ao tratamento da 

depressão na juventude, como os 

profissionais lidaram com essas 

barreiras e o impacto do recente aviso 

da caixa preta da Federal Drug 

Administration (FDA). 

Dificuldade de acesso a recursos de 

saúde mental, medida de interrupção, 

falta de comunicação com os 

especialistas, preferências familiares de 

tratamento, monitoramento dos 

pacientes,  descontinuidade

Contexto Familiar, Ofertas assistenciais 

dos sistemas de saúde 

10 (37)
4 pais de adolescentes 

diagnosticados com depressão 

Ambulatório de

psiquiatria do Hospital das Clínicas 

da UNICAMP

 Processos e as motivações que levaram 

os pais e responsáveis a perceberem a 

doença depressiva nos filhos 

adolescentes e à conseqüente procura 

de cuidado especializado

Instabilidade familiar, seriedade dos 

sintomas, tentativas de suicídio, 

interrupção das atividades cotidianas,  

influências  positivas na procura de 

atendimento, atuação conjunta dos 

profissionais da área da saúde

Identificando a depressão na 

adolescência

11 (35)

14 adolescentes diagnosticados 

com depressão em tratamento 

(antidepressivo, psicoterapia)

Centro de Tratamento 

Ambulatorial 

Como era ser um adolescente vivendo 

com depressão.

Tristeza, solidão, raiva, fadiga, medo de 

não obter ajuda, reconhecimento de 

necessidade de ajuda apoio dos 

familiares

Identificando a depressão na 

adolescência

12 (36)
25 mulheres e 13 homens com 

idades entre 15 e 17 anos. 
Escolas

 Crenças causais dos adolescentes 

sobredepressão.

Estressores psicossociais, apoio social e 

familiar, eventos traumáticos, ausência 

de experiências positivas, ambientes de 

convivência, recursos socioeconômicos.  
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A seguir estão explicitados os conceitos de segunda ordem: 

1) Identificando a depressão na adolescência 

Os estudos apontaram que a depressão no adolescente se manifesta em 

diferentes níveis de gravidade. Os principais sinais e sintomas que foram 

relatados pelos adolescentes e associados à possibilidade de depressão foram: 

humor deprimido, perda de interesse nas atividades que antes proporcionavam 

prazer, mudança nos padrões de sono, baixa energia, baixa autoestima, pouca 

concentração e pensamentos de suicídio ou morte. O desespero, confusão 

mental, angústia, sentimento de inferioridade, medo e raiva constante também 

foram relatados 32,33,34,35,36. A gravidade de alguns sintomas percebidos pelos 

pais e reconhecidos como depressivos foi o que os motivaram a procurar ajuda 

de profissionais, como por exemplo, as tentativas de suicídio e a agressividade 

dos adolescentes 37. 

 

2) Contexto Familiar  

O relacionamento com os pais foi abordado nos estudos como um possível 

influenciador do desenvolvimento do distúrbio. A depressão como resultado do 

abuso verbal por parte dos parentes, episódios de testemunhar violência 

doméstica, divórcio dos pais e sentimento de rejeição da família foram 

evidenciados nas experiências dos jovens, demonstrando que o contexto que 

estão inseridos podem impactar na saúde mental contribuindo para a 

manifestação de sintomas depressivos 33,36,37. Além disso, foi observado pela 

perspectiva dos profissionais de saúde que a indisponibilidade de recursos 

familiares, a influência dos pais em priorizar a obtenção de cuidados e, as 

preferências dos responsáveis de tratamento foram fatores que impactaram 

diretamente na no uso de medicamentos como forma de intervenção e na 

continuidade do cuidado oferecido ao adolescente, ressaltando também a 

vulnerabilidade e dependência dessa faixa etária 38,39,41. 

 



22 
 

3) Ofertas assistenciais dos sistemas de saúde  

A assistência prestada nos sistemas de saúde mencionados no contexto dos 

estudos realizados foi identificada como uma barreira ao cuidado especializado 

e como justificativa para realizar intervenções medicamentosas 38. Entre os 

elementos, a longa espera para agendar consultas no atendimento 

especializado, a falta de comunicação entre os prestadores de cuidados, a falta 

de atividades direcionadas a faixa etária que facilitem a adesão ao tratamento, 

a má distribuição do tempo de trabalho dos profissionais da saúde, cuidados 

de continuidade limitados, relação assimétrica entre paciente e profissional 

foram alguns dos temas que impactaram no tipo e na qualidade do tratamento 

oferecido, além de interferirem na adesão do paciente e também, na busca por 

cuidados quando foi identificada a necessidade de procurar ajuda pelos 

sintomas depressivos apresentados 38,39, 40,41,45.  

 

4) Percepções quanto ao tratamento com medicamentos 

antidepressivos  

Os estudos abordaram as experiências com a utilização dos antidepressivos 

por adolescentes, destacando-se a preocupação dos profissionais de saúde 

com os eventos adversos, os antidepressivos como substitutos de outros 

tratamentos e, também como única medida de interrupção dos sintomas 38. 

Também foram abordadas as perspectivas dos adolescentes que utilizavam 

algum medicamento como forma de intervenção da doença, sendo os 

antidepressivos associados a uma forma de ameaça à autonomia, incluindo 

nesse contexto o medo da dependência. Destacaram–se temas que definiam o 

tratamento baseado em tentativa e erro, demonstrando a dificuldade em acertar 

uma terapia medicamentosa adequada para cada indivíduo. A preocupação 

com a eficácia também foi evidenciada, sendo representada apenas pela 

diminuição dos sintomas mais evidentes e que apresentavam maior gravidade 

34,42. 
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Os conceitos identificados embasaram a elaboração da última etapa 

analítica, que resultou em duas categorias temáticas relacionadas à introdução 

de medicamentos no tratamento da depressão em adolescentes: 

 

Tratamento orientado por perspectivas e por apoio de familiares 

 

A iniciativa da busca por atendimento na área da saúde mental, na 

maioria dos casos, costuma ser promovidas pelos familiares dos adolescentes 

37,39.  A opção de não procurar auxílio especializado quando o diagnóstico é 

realizado pode ser justificada pelo não convencimento por parte dos pais ou 

responsáveis da severidade da doença, pois acreditam na sua remissão 

espontânea 32,34,37. Portanto, a pré-avaliação dos pais de adolescentes que 

apresentam algum tipo de sofrimento psíquico interfere no tipo de desfecho 

dessa doença e na forma de tratamento. 

A falta de suporte familiar na busca por ajuda profissional é uma barreira 

para o tratamento da depressão em adolescentes, o que demostra a 

vulnerabilidade dessa faixa etária e a necessidade da conscientização sobre a 

importância da saúde mental, para evitar a influência de crenças e experiências 

negativas dos familiares com tratamentos e ofertas assistenciais, além do 

estigma relacionados a doenças mentais que desestimulam os pais na procura 

por ajuda. A falta de competência cultural dos profissionais também impede a 

utilização dos serviços de saúde mental no contexto das famílias de imigrantes 

e refugiados pela desconfiança do cuidado oferecido 43,44.  

A aceitação das famílias dos adolescentes em relação à prescrição de 

medicamentos como tratamento da depressão é um elemento que impacta 

diretamente na tomada de decisão dos profissionais, tornando essa medida 

variável e individualizada. Sendo assim, no cenário em que os prestadores de 

cuidado identificam bom apoio familiar para o uso de medicamentos, a 

confiança em prescrever é maior do que num contexto inverso. A preferência 

em escolher o antidepressivo como forma de tratamento é compreendida pelos 

pais e responsáveis como uma solução rápida para os sintomas que os jovens 

apresentam e são evidenciados pelas famílias 37,39,42,45. Entretanto, para alguns 
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adolescentes, a terapia é vista como uma solução a mais longo prazo que o 

tratamento medicamentoso, além de ajudar a resolver outras dificuldades.  

Os recursos financeiros das famílias dos adolescentes que são 

submetidos ao tratamento e ao acompanhamento fornecido pelo sistema de 

saúde também demostram interferência, impactando na adesão e na possível 

melhora da doença. O comparecimento nas consultas é dificultado quando os 

pais ou responsáveis não tem disponibilidade para levá-los, ou também, 

quando a situação financeira não possibilita gastos com o transporte utilizado 

no trajeto até o atendimento, impactando na avaliação do profissional e 

possíveis manutenções no tratamento, pois a análise periódica do progresso 

do paciente pode resultar na interrupção ou continuidade do tratamento 

medicamentoso 37,39,41. 

Alguns dos sinais de depressão que se apresentam de forma leve a 

moderada são confundidos com o comportamento característico da fase da 

adolescência, fator que dificulta o reconhecimento da depressão, o diagnóstico 

preciso e a forma de tratamento adequada. Um exemplo é a irritabilidade, uma 

característica que pode se manifestada com maior frequência na fase da 

adolescência e, quando comparada ao que foi expresso pelos adolescentes, a 

classificação desse sintoma como algo natural pertencente à fase de 

desenvolvimento depende da interpretação do profissional de saúde envolvido, 

que pode variar de acordo com a qualidade do cuidado oferecido 32,35,37,38. 

 

Antidepressivo: escolha preferencial de tratamento pelas poucas opções de 

recursos 

 

A qualidade dos sistemas de saúde é um elemento que interfere 

diretamente no uso de medicamentos. A utilização de antidepressivos ocorre, 

em diversas situações, para suprir a ausência de serviços destinados à área da 

saúde mental 41,42. A baixa disponibilidade de profissionais da saúde mental 

impacta na decisão dos prestadores de cuidado primário, resultando na 

prescrição de medicamentos como medida de contenção dos sintomas 

depressivos até uma avaliação mais pertinente, restringindo a assistência da 
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atenção primária apenas à consulta e prescrição de medicamentos. O acesso 

limitado ao cuidado especializado varia de acordo com os contextos do serviço 

de saúde em cada região em que se exerce o atendimento. A comunicação 

deficiente entre os profissionais da atenção primária e do atendimento 

especializado contribui para o uso prolongado de antidepressivos, pois as 

informações de interrupção do tratamento ou progresso na terapia, muitas 

vezes, são fornecidas pelas famílias e pacientes, gerando nos prestadores de 

cuidados primários insegurança em interromper o uso, por não saber ou ainda 

não ter sido avaliada a necessidade da continuidade da utilização dos 

medicamentos 35,37,38,40,41,42. 

Os profissionais da saúde que prescrevem antidepressivos, 

independentemente do nível de cuidado, demonstram preocupação em utilizar 

essa classe medicamentosa em adolescentes, pelo fato dos riscos 

evidenciados e publicados nos alertas das agências regulatórias e 

organizações responsáveis em promover a saúde. Existe o receio com os 

possíveis efeitos colaterais, como por exemplo, o ganho de peso, os efeitos 

metabólicos e a falta de conhecimento sobre eventos adversos a longo prazo. 

Entretanto, para alguns profissionais, o benefício de prescrever antidepressivos 

é maior do que os riscos que eles apresentam para essa faixa etária, além 

disso, os jovens que expressam comportamentos perigosos criam a 

necessidade de prescrição, fatos que evidenciam a dificuldade e 

responsabilidade que esses profissionais enfrentam ao escolher esse tipo de 

intervenção e assumir os riscos a ela associados 38,39,41. 

O detalhamento da abordagem da depressão pelos adolescentes é 

possível devido à análise e interpretação particularizada de cada sentimento 

que é expresso por esses jovens. Porém, na realidade e no cotidiano de um 

prestador de cuidado da atenção primária, dificilmente há espaço para uma 

avaliação rigorosa da expressão dos sintomas potencialmente depressivos, 

pois as relações ente os pacientes e os clínicos gerais são definidas como sem 

confiança, pelo fato das consultas rápidas e de forma impessoal, cenário que 

não favorece a análise aprofundada que o problema exige 38,41,45. 
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4 DISCUSSÃO 

Os resultados desse estudo reforçam a ideia de que os sinais da 

depressão leve a moderada no adolescente assemelham-se com 

características e comportamentos particulares da fase da adolescência, o que 

dificulta a diferenciação e exige uma avaliação detalhada dos sintomas 

apresentados 46,47. 

A necessidade de melhorias no atendimento desses jovens é 

imprescindível para obter um processo assistencial que favoreça o diagnóstico 

livre de confusões com comportamentos que são peculiares da faixa etária. A 

importância de ouvir a experiência dos adolescentes ao lidar com a mudança 

comportamental é uma medida que contribui para uma análise detalhada do 

problema, facilitando a tomada de decisão do prestador de cuidado que envolva 

também os desejos do adolescente. A inclusão de protocolos que implementem 

essa forma de avaliar o adolescente priorizando a escuta nas práticas clínicas 

pode minimizar a ocorrência de diagnósticos imprecisos 49, 52,56. 

O acesso a recursos assistenciais que atendem aos adolescentes é um 

fator que contribui para a introdução de medicamentos como medida imediata 

para tratar a depressão 48, 49, 50, 51, demonstrando a necessidade de mudanças 

que auxiliem no aumento da disponibilidade dos serviços de saúde mental e, 

que aproximem os cuidados ofertados pela atenção primária do especializado. 

A oferta de programas que desenvolvam os profissionais da atenção básica 

para cuidados em saúde mental é uma das opções que podem contribuir com 

a qualidade das ofertas assistenciais promovendo uma avaliação e diagnóstico 

pertinentes, impactando na demanda e encaminhamentos para o cuidado 

especializado 57. A prática colaborativa também é uma melhoria que pode ser 

incentivada pela utilização de estratégias que visam aumentar a interface entre 

os prestadores de cuidado primário e os profissionais da psiquiatria infantil, seja 

proporcionando maior contato no ambiente de trabalho ou de forma remota, 

disponibilizando equipes especializadas que auxiliem na tomada de decisão do 

profissional da atenção primária, ofertando uma avalição conjunta da real 

necessidade do uso dos recursos de saúde de mental 58, 59. 
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O acesso à informação sobre a gravidade da depressão e a importância 

da forma adequada de tratamento destinado aos adolescentes e seus 

familiares é um dos recursos que podem contribuir para um melhor 

reconhecimento da doença e entendimento da importância da adesão ao 

tratamento, pois a aceitação do diagnóstico e o incentivo dos pais em buscar 

ajuda profissional são fatores que facilitam a intervenção para a melhora dos 

adolescentes 60,61. A educação escolar integrada às propostas de cuidados em 

saúde mental é uma das formas de prevenir o possível desenvolvimento de 

transtornos mentais. Portanto, é importante para a melhoria da qualidade de 

vida dos jovens que as escolas promovam projetos que estimulam a discussão 

da saúde mental e prevenção de depressão e suicídio, independendo da 

contribuição dos sistemas de saúde 62,63. 

A dificuldade em ajustar a terapia medicamentosa e a preocupação com 

os efeitos adversos retratam a impertinência do uso de antidepressivos em 

adolescentes. Existem outras formas de tratar os sintomas depressivos menos 

severos, buscando opções que possam atender às necessidades dos 

adolescentes contemplando outras dimensões além da sintomatologia. A 

terapia e intervenções multiprofissionais que auxiliam no entendimento das 

causas da depressão podem resultar numa melhoria significativa, além de 

substâncias que apresentam maior segurança para essa faixa etária. É de 

extrema importância e necessidade o alerta aos profissionais da saúde para 

outras possibilidades de tratamento, como a terapia e medicamentos de origens 

naturais, que são eficazes e que apresentam menor risco para os adolescentes, 

incentivando a implementação dessas alternativas nas práticas clínicas 14, 53, 54, 

55. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo reforçam a importância da avaliação 

detalhada para a tomada de decisão dos profissionais da saúde para o uso de 

antidepressivos em adolescentes, o que muitas vezes é limitado pelas 
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condições e percepções de familiares, assim como pelas dificuldades em 

manejar recursos terapêuticos disponíveis ou indisponíveis nos sistemas de 

saúde.  

Indica a necessidade de integrar às práticas clínicas o entendimento do 

contexto que o adolescente está inserido, procurando suprir não somente as 

necessidades que são expressas pelos pais ou responsáveis, mas também o 

que os indivíduos dessa faixa etária entendem como origem do problema e a 

forma de tratamento que desejam. 

Os fatores que contribuem para a utilização de antidepressivos em 

adolescentes variam entre elementos relacionados à família, qualidade das 

ofertas assistenciais e abordagem da depressão na adolescência.  Sendo 

assim, a avaliação multidisciplinar desses casos para entender a mudança de 

comportamento é essencial para mitigar possíveis erros de diagnóstico. Além 

disso, o acesso à informação e o uso de alternativas de tratamento para 

depressão que apresentam maior segurança devem ser incorporados e 

incentivados nos sistemas de saúde, contribuindo para o conhecimento e 

adesão ao tratamento dos jovens que enfrentam o problema e, também, para 

os profissionais da saúde independentemente do nível de cuidado, aprimorar a 

avaliação e a qualidade do cuidado ofertado.  
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