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Divergencias entre evaluadores 
en la depresión infanto-juveil

Discrepancies among assesors in the assessment of childho-
od and juvenile depression

Helena agueda Marujo* -  adelina lopes da silva*

Resumo

O acordo e a convergência entre as diversas fontes da informaçao envolvidas no processo 
avaliativo da depressão clínica em crianças e adolescentes coloca exigências muito próprias. 
Os dados relativos a um estudo empírico realizado com 2209 crianças e adolescentes portugue-
ses, de ambos os sexos, frequentando entre o 3º e o 9º ano de escolaridade, serãó apresentados 
neste estudo. A avaliação da depressão envolveu instrumentos de auto-descrição (CDI e 
DSRS), e de hetero-avaliação, quer por parte dos colegas (PNID), quer por parte dos professo-
res (IDSE). Os resultados encontrados servirão de ponto de partida para uma reflexão sobre o 
acordo e a divergência entre avaliadores, e sobre e interesse do recurso a fontes diversas para 
a avaliação da depressão infanto-juvenil.
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ADstRAct

This article deals with the impact and meaning of the divergence between different sources of 
information involved in the assessment of depression in children and adolescents. It will present a 
study with 2209 Portuguese students of both sexes, attending from the 3rd the 9th grades. Depression 
was assessed using two self-rating scales (CDI and DSRS), a peer nomination inventory (PNID) 
and a teacher’s inventory (IDSE). The results will be discussed under a cognitive-behavioral and 
developmental aprroach, aimed to deal with the discrepancies of the different evaluators.
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IntRoDução

A avaliação da depressão encerra exigên-
cias em qualquer ponto do ciclo de vida 
(Burgin, 1986; Costello, 1986). Factores 
como a heterogeneidade do conceito, impre-
cisões inerentes à natureza e definição do 
problema, e a escolha arbitrária e conceptual-
mente desenquadrada dos instrumentos ava-
liativos têm sido apontados como impediti-
vos de avaliações adequadas, objectivas e 
precisas (Rehm, 1988).

A par das dificuldades comuns ao proces-
so avaliativo da depressão em qualquer idade, 
a avaliação da depressão nas crianças e 
jovens coloca ainda outros limites, já que 
apresenta exigências muito próprias (Costello, 
1981). Alguns destes entraves não são neces-
sariamente intrínsecos à avaliação da depres-
são, mas próprios à recolha de informação 
em qualquer tipo de perturbação psicológica 
nas populações infantis e juvenis. 

O facto da depressão envolver importan-
tes dimensões internas; implicar, simultâne-
mente, comportamentos passíveis de obser-
vação externa; compreender, para a sua iden-
tificação, uma grande variedade de sintomas, 
uns tidos como essenciais e outros como 
acessórios; não ter um carácter situacional e 
necessitar de ser entendida numa perspectiva 
de determinismo recíproco entre a criança e o 
meio, levou à necessidade de atender, em 
simultâneo, às suas manifestações em dife-
rentes áreas, situações e domínios da perso-
nalidade, e face a diferentes interlocutores. A 
intensa dependência relacional, o controle 
exercido pelo meio sobre a criança e o carác-
ter coercivo de muitas das intervenções clíni-
cas (Adelman & Taylor, 1988) criaram a 
necessidade de envolver diferentes observa-

dores provenientes desses contextos, em 
especial pais, professores e colegas.

No entanto, as perturbações de tipo inte-
riorizado, como a depressão, passam fre-
quentemente despercebidas aos adultos, 
sobretudo quando contrapostas às de tipo 
exteriorizado (Reynolds, Anderson & Bartell, 
1985; Saylor et al., 1984a). Por implicarem 
uma experiência de sofrimento interior, um 
retraimento comportamental e uma centração 
em estados emocionais e cognitivos não 
observáveis do exterior, as perturbações 
depressivas podem não ser detectadas por 
terceiros. Dado que a criança raramente se 
independentiza e voluntariza no pedido de 
ajuda psicológica, supõe-se que os distúrbios 
depressivos sejam largamente subestimados 
na frequência com que aparecem para ava-
liação clínica.

As particularidades, limitações e progres-
sões nas dimensões cognitiva, emocional, 
linguística, e social vividas pela criança, 
associadas às várias etapas do desenvolvi-
mento vieram igualmente impôr exigências 
muito específicas aos procedimentos de ava-
liação (Kovacs, 1986). A este nível, os estu-
dos da depressão levantaram diversas dúvi-
das quanto à adequação e viabilidade de cer-
tas estratégias avaliativas a certos níveis etá-
rios e desenvolvimentistas e questionaram a 
sua validade e fidelidade (Edelsohn et al., 
1992).

A complexidade teórica das questões que 
os problemas mais gerais de avaliação infan-
til vieram colocar, associada às exigências 
concretas da avaliação das perturbações 
depressivas, levaram à proposta de um for-
mato avaliativo com características muito 
próprias. Assim, ele deve apoiar-se em múlti-
plos informadores; envolver a convergência 
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