


ão é novidade que infância 

e adolescência são períodos 

de grandes mudanças físicas 

e psicológicas, em que o 

surgimento de um sintoma 

pode tanto ser visto como a expressão de 

uma transição evolutiva absolutamente 

saudável como ser indício do surgimento 

de uma psicopatologia. O que seria con

siderado preocupante em adultos é tido 

como "normal" e até esperado em jovens. A 

labilidade de humor, por exemplo, é comum 

em adolescentes que, ao longo de um único 

dia, podem se mostrar emocionalmente 

frágeis, depois irritados, em seguida eufóri

cos e senhores de si, um pouco mais tarde 

novamente inseguros e melancólicos. Já uma 

criança que mente não pode ser cobrada da 

mesma forma que seria um adulto, pois ela 

não o faz necessariamente para enganar, 

mas porque, muitas vezes, ela confunde a 

realidade concreta com a psíquica. Sonhos, 

por exemplo, podem ser "reais" para ela. 

Por isso, a avaliação psicológica na fase de 

desenvolvimento quase sempre apresenta 

dificuldades específicas. 

Do ponto de vista rigorosamente psico-

diagnóstico não é possível - a não ser nos 

casos de distúrbios em estágio inicial, que 

apresentam forte estabilidade ao longo do 

tempo, como patologias do espectro autis

ta - estabelecer uma equivalência direta de 

quadros clínicos e sintomas patológicos de 

adultos para crianças e adolescentes. Alguns 

quadros observados nos adultos aparente-

mente não se apresentam nesta fase. Na 

depressão, por exemplo, os pequenos costu

mam se mostrar hiperativos e irritados, em 

vez de retraídos e tristes. 

Além disso, o significado psicopatológico 

de determinados sintomas clínicos na idade 

de crescimento varia ao longo do tempo e, 

muitas vezes, difere da manifestação típica da 

fase adulta. É por isso que com o passar dos 

anos são observadas alterações da sintomato

logia: neste caso, fala-se de "continuidade he-

terotópica", quando além da diversidade das 

expressões sintomáticas reveladas na infância 

e na idade adulta é possível supor a existência 

do mesmo processo psicopatológico. Um 

exemplo são os distúrbios de ansiedade: é 

possível que o temor de ficar longe dos pais 

ou fobia escolar se desdobre na idade adulta 

em diagnósticos como depressão, transtorno 

bipolar e distúrbios de personalidade. 

NO OITAVO MÊS 
Há quadros estreitamente ligados ao pro

cesso de crescimento. Algumas manifes

tações aparecem apenas nesta etapa e são 

próprias da junção de causas específicas que 

determinam o comportamento condizente 

com afase de desenvolvimento-como a im

pulsividade típica da adolescência. Podemos 

afirmar que existem aspectos da adaptação 

que podem até parecer patológicos, mas 

na realidade são expressões da alternância 

dos processos próprios do crescimento. 

Um exemplo disso é a angústia em rela

ção à aproximação de pessoas estranhas, 



demonstrada pelo bebê por volta do oitavo mês 

de vida. Trata-se de um fenômeno evolutivo 

esperado, resultante do amadurecimento da ca

pacidade mais duradoura de reconhecer figuras 

familiares -e consequentemente rejeitar as não 

conhecidas. Mas se a angústia persiste de forma 

intensa durante a fase escolar e a adolescência 

ela pode significar problemas. 

Atualmente, as dificuldades de avaliação são 

enfrentadas com uma linha de pesquisa que se 

afirmou a partir dos anos 1980, conhecida como 

psicopatologia do desenvolvimento. Segundo 

este modelo teórico, a patologia é concebida 

como um desvio do processo normal de desen

volvimento (sendo "normal" compreendido aqui 

não como "certo", mas como mais frequente), 

caracterizando-se como uma situação que se 

prolonga e é observável apenas levando em con-

ta seus aspectos temporais. Aos sintomas que 

geralmente mudam com a idade não convém 

atribuir significado definido. Isso só é possível 

em uma ampla avaliação do funcionamento e 

da adaptação geral da personalidade. 

Conceitos básicos podem nos ajudar a definir 

esse paradigma. De acordo com um princípio 

epigenético, a adaptação individual é o resultado 

da interação entre fatores genéticos, ambientais 

e evolutivos. Estes refletem tanto o histórico do 

desenvolvimento como traços específicos de 

cada momento dessa fase; a maneira como o 

indivíduo enfrenta o desafio do crescimento em 

cada etapa constitui um tipo de organização dos 

processos de adaptação nos períodos que virão 

a seguir. Assim, por meio da observação do que 

acontece em cada etapa é possível definir uma 

"trajetória evolutiva" que permite formular previ

sões sobre o percurso de adaptação/inadaptação 

durante o desenvolvimento. 

A possibilidade de definir as trajetórias 

evolutivas não responde a um princípio deter

minista em que causa e efeito são estabelecidos 

a priori. Pelo contrário, o desenvolvimento é 

regulamentado pelos princípios de "equifina-

lidade" e "multifinalidade". De acordo com o 

primeiro, um problema característico de uma 

idade pode ser precedido por trajetórias evolu

tivas muito diferentes entre si. Um estilo edu

cacional baseado na coerção ou os sintomas de 

desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade 

podem estar associados de maneira diferente ao 

desenvolvimento de um distúrbio de comporta

mento na idade escolar. Já segundo o princípio 

da multifinalidade, um panorama específico 

pode dar origem a várias trajetórias evolutivas. 

Dessa forma, os distúrbios de comportamento 

na idade escolar, por exemplo, podem estar 

associados a comportamentos antissociais e ao 

alcoolismo na adolescência. Mas não necessa

riamente. Daí a dificuldade e a necessidade de 

considerar aquela frase que parece ser destituída 

de profundidade, mas é essencialmente verda

deira: cada caso é único. 

Para definir as trajetórias evolutivas que resul

tam na psicopatologia é fundamental considerar 

a influência de fatores de risco - que interferem 

na adaptação e aumentam a possibilidade de 

aparecimento da psicopatologia - e dos fatores 

de proteção que, ao contrário dos anteriores, 

promovem a adaptação e reduzem o impacto 

de aspectos que contribuem para o estresse. 

Tanto uns como outros podem ser próprios do 

indivíduo ou estar ligados ao contexto em que 

ele vive, intervindo em vários momentos. Por 

isso, para que haja uma avaliação correta dos 

resultados de sintomas apresentados a longo 

prazo, esse aspecto torna indispensável que se 

considerem tanto as áreas de vulnerabilidade 

quanto a adaptação do ind iv íduo-e não apenas 

sua sintomatologia. 

Os aspectos mais relevantes da nova pers

pectiva introduzida pela psicopatologia do de

senvolvimento são a consideração do ambiente 

social no qual a criança cresce e os fatores evolu-



tivos que caracterizam 

os problemas apre

sentados nesta faixa 

etária. A avaliação e o 

diagnóstico na infância 

devem considerar o 

fato de que, desde o 

nascimento, a criança 

participa ativamente 

das relações sociais. 

Em r a z ã o d i s s o , o 

processo d i a g n ó s t i 

co exige que, além da 

simples adequação de 

modelos s i n t o m á t i 

cos e consideração de 

comportamentos ma

nifestos, seja realizado 

um estudo profundo. É 

preciso levar em conta o percurso do desenvolvi

mento, o funcionamento do sistema familiar, as 

características dos pais e da relação deles com 

a criança, os aspectos da constituição e ama

durecimento do pequeno paciente, os padrões 

que costumam se repetir no campo afetivo, na 

linguagem, nas atividades cognitivas, motoras 

e sensoriais da criança. 

Para atender a essas necessidades, nos 

últimos anos a comunidade científica passou 

a elaborar sistemas diagnósticos específicos, 

como a Classificação diagnostica da saúde mental 
e dos distúrbios de desenvolvimento na infância e o 

Manual diagnóstico psicodinâmico. Os aspectos 

inovadores dessas classificações com múltiplas 

linhas de análise consistem na determinação 

de critérios mínimos específicos para a faixa 

etária, no exame de quadros clínicos que se 

apresentam apenas (ou principalmente) na 

infância e, sobretudo, na avaliação das relações, 

do funcionamento psíquico e da experiência 

subjetiva, com atenção especial à formação 

da personalidade. De fato, o desenvolvimento 

psíquico, a estruturação das defesas (em grande 

parte responsáveis pela relação de uma pessoa 

consigo mesma e com o mundo) e da capaci

dade de controlar as emoções, bem como a 

construção de representações de si e dos outros 

se dão no âmbito das relações primárias. 

Tendo em vista a complexidade do desen

volvimento e o caráter único de cada criança, 

o processo d i a g n ó s t i c o deve ser baseado 

em grande n ú m e r o 

de i n f o r m a ç õ e s e é 

conveniente que to

dos esses elementos 

sejam reunidos em 

um quadro diagnóstico 

global. Ou seja, a ava

liação completa deve 

incluir a aquisição de 

informações sobre as 

características indivi

duais da criança, por 

meio da observação 

direta e da coleta dos 

dados anamnésicos; a 

avaliação das reações 

e da elaboração da in

formação sensorial, da 

força motriz e da capa

cidade de planejamento; observações diretas 

sobre o funcionamento familiar e entrevistas 

com os pais sobre a história detalhada do de

senvolvimento da criança. 

Nas conversas com os pais, é importante que 

o clínico recolha informações de duas categorias. 

A primeira compreende os dados "objetivos", 

dos quais fazem parte a anamnese da criança e 

dos pais, incluindo não só a descrição dos sin

tomas, mas também as fantasias eapreensões 

dos adultos acerca deles. A segunda categoria 

abrange os dados subjetivos, que incluem os 

estados emotivos e afetivos dos pais, as repre

sentações mentais de si mesmos, do parceiro e 

da criança. Também é fundamental considerar a 

capacidade das figuras parentais de reconhecer 

os estados mentais da criança em relação às suas 

necessidades, intenções, expectativas e desejos 

e, quando necessário, ajudá-las nessa tarefa. 

Em linhas gerais, para chegar a um diagnós

tico adequado, o clínico deve avaliar os pontos 

fortes e vulneráveis tanto da criança quanto de 

sua família, investigando a capacidade de adap

tação e a atuação, levando em conta as áreas de 

desenvolvimento e comparando-as aos índices 

elaborados com base em modelos referentes a 

cada idade cronológica. Afinal, embora o diag

nóstico não seja imutável ao longo dos anos, 

é dessa etapa que depende - pelo menos em 

grande parte - o sucesso da intervenção tera

pêutica - e transformar a vida tanto da criança 

quanto de sua família. 
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