
1
umA AbordAgem descritivA,  

desenvolvimentAl e relAcionAl

Neste capítulo você saberá que:

e o dsm ‑iv,* porque servem como linguagem 
comum a um número crescente de pesquisa‑
dores e clínicos;

7 além das descrições detalhadas desses trans‑
tornos, cada capítulo apresenta sua comorbi‑
dade, sua epidemiologia, seus cursos de de‑
senvolvimento e sua etiologia;

8 em um modelo biopsicossocial, a etiologia dos 
transtornos psicopatológicos é multifatorial – 
reflete o resultado de fatores de risco pessoais, 
familiares, sociais e culturais que, em conjun‑
to, explicam sua origem e sua evolução;

9 a psicopatologia da criança e do adolescente 
é terreno em que os conhecimentos evoluem 
constantemente; a incerteza continua presen‑
te hoje em muitos aspectos, não tanto porque 
a criança é complexa demais para ser objeto 
de uma abordagem científica, mas porque 
nossos conhecimentos ainda precisam ser 
bastante aperfeiçoados.

1 esta obra oferece um levantamento detalha‑
do e crítico dos conhecimentos científicos 
disponíveis na área dos transtornos psicopa‑
tológicos da infância e da adolescência;

2 o normal e o patológico são separados por 
fronteiras estatísticas, normativas, desenvolvi‑
mentais e adaptativas que, em geral, são difí‑
ceis de serem estabelecidas na prática e que 
implicam sempre um julgamento social;

3 a psicopatologia da criança e do adolescente 
é um campo de estudo em plena expansão, 
no qual os conhecimentos desenvolveram ‑se 
de forma muito rápida ao longo das últimas 
décadas e continuam se desenvolvendo;

4 os debates e os pressupostos teóricos frea‑
ram por um longo tempo a aquisição de co‑
nhecimentos no campo da psicopatologia da 
criança e do adolescente; é o caso também de 
inúmeras limitações metodológicas;

5 os pressupostos conceituais subjacentes aos 
esforços de classificação e de instrumentação 
em psicopatologia refletem duas abordagens 
complementares da saúde mental: uma cate‑
gorial e uma dimensional;

6 todas as descrições dos transtornos apresen‑
tados nesta obra baseiam ‑se nos dois sistemas 
de classificação mais utilizados hoje, a cid ‑10 

* N. de R. T. Classificação Internacional de 
Doen ças, 10a Revisão, da Organização Mundial 
da Saúde (CID ‑10) e Manual Diagnóstico e Es‑
tatístico de Transtornos Mentais da American 
Psychiatric Association, quarta revisão (DSM‑
‑IV). No Brasil, ambos publicados pela Artmed 
Editora, em 1993 e 2000, respectivamente.
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Após uma distinção entre o normal e o patológico, além de um exame rápido das origens históricas, 
sociais e culturais daquilo que é chamado hoje de psicopatologia da criança e do adolescente, este 
capítulo apresenta a abordagem teórica da obra. essa abordagem postula que, para compreender os 
diferentes transtornos psicopatológicos da infância e da adolescência, é necessário: 

1. descrever suas características de maneira precisa;
2. situá ‑los no contexto desenvolvimental, social e cultural em que eles aparecem e evoluem; e 
3. avaliar o fato de que todo transtorno manifesta ‑se sempre em um contexto relacional. 

o primeiro aspecto destaca a importância de uma terminologia comum em um campo em que, du‑
rante muito tempo, pesquisadores e clínicos utilizaram palavras e expressões semelhantes, mas com 
interpretações diferentes. o segundo aspecto alerta contra uma interpretação estática dos transtornos 
psicopatológicos da infância e da adolescência. esses transtornos são realidades dinâmicas que evo‑
luem e mudam consideravelmente à medida que a criança cresce e tenta, como todos os seus com‑
panheiros, enfrentar da melhor forma possível os desafios do dia ‑a ‑dia. Finalmente, o último aspecto 
assinala que os transtornos identificados mediante um diagnóstico clínico, em sua maioria, são sempre 
mais ou menos “compartilhados”. eles refletem uma disfunção que se situa menos no indivíduo e mais 
nas relações com seu meio – o qual é também dinâmico e mutável, e que, às vezes, contribui ativamen‑
te para as dificuldades da criança em vez de ajudá ‑la a superá ‑las.

surda, inacessível... A última crise particularmente 
violenta ocorreu na semana passada. ela e eu tí‑
nhamos viajado por alguns dias para visitar meus 
pais, que moram no litoral. uma manhã, estávamos 
prontos para fazer um passeio na praia a fim de co‑
lher mariscos quando, de súbito, rachel cismou que 
estava com os cabelos desgrenhados e que não po‑
dia sair despenteada. imagine a cena que se arma! 
ela então começa a gritar para quem quiser ouvir 
que não é justo, que eu não posso obrigá ‑la a sair 
antes que ela se penteie, ou melhor, que eu a pen‑
teie, pois, com seus cabelos longos, ela costuma me 
pedir ajuda. Agora, é preciso saber que eu a havia 
preparado na noite anterior. eu lhe havia dito que 
nós nos levantaríamos cedo para ir colher mariscos 
antes do café da manhã e que nos vestiríamos rápi‑
do sem tomar banho, simplesmente para poder sair. 
ela estava de acordo e até excitada com a ideia de 
levantar cedo e partir para a aventura. mas mesmo 
assim me aprontou com sua crise...

também muito tensa, encontrei um boné e disse‑
‑lhe que, se ela não gostava de seus cabelos, bas‑
tava escondê ‑los sob esse boné para que ninguém 
os visse. Primeiro ela hesitou, mas acabou aceitando 
que eu a ajudasse a pôr seus cabelos sob esse boné. 
Foi o que eu fiz, tendo o cuidado de passar seu rabo‑
‑de ‑cavalo por trás da borda do boné e de ajeitar 
tudo direitinho para que ela ficasse contente e a 
gente pudesse sair. mas isso não foi suficiente; ela 
ainda não estava satisfeita e arrancou o boné brus‑

O nORmAl e O pATOlóGiCO

O que é que distingue o comporta-
mento normal de uma criança ou de um 
adolescente de um comportamento pato-
lógico? Como se pode imaginar, existem 
várias respostas para essa pergunta com-
plexa. Antes de considerar essas respos-
tas, que são o objeto desta obra, vamos 
nos debruçar sobre a história de Rachel e 
tentar ver em que seu comportamento se 
distingue daquele da maioria das crianças 
da mesma idade.

RAChel

rachel tem 9 anos. ela foi encaminhada pela avó 
(que é professora) à clínica psicológica que dirigi‑
mos. durante a primeira entrevista com a família, a 
mãe descreveu, em detalhes, os muitos comporta‑
mentos provocadores da filha:

“rachel tem crises de raiva há muito tempo – crises 
violentas durante as quais ela berra, respira rápido, 
transpira e fica simplesmente fora de controle e, 
em geral, inconsolável. não se pode nem falar com 
ela quando está nesse estado; é como se estivesse 
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camente, exigindo que eu a penteasse, depois de eu 
lhe ter posto essa m... de boné que eu começava a 
me arrepender de ter encontrado. eu não lhe disse, 
mas todo mundo estava esperando a gente – não 
apenas meus pais, mas minha prima e seu namora‑
do; enfim, era terrivelmente embaraçoso... bom, eu 
comecei a penteá ‑la e, meu deus, sem querer, puxei 
um nó em seu rabo ‑de ‑cavalo. ela na mesma hora 
perdeu o controle! Pôs ‑se a berrar – de raiva, e não 
de dor – e começou a jogar tudo o que estava ao 
alcance da mão pela sala, naturalmente enquanto 
toda a família se impacientava cada vez mais e fa‑
lava em sair sem a gente e em nos esperar na praia. 
tudo isso por um pequeno acidente, um pecadilho, 
só isso! você pode imaginar meu embaraço... essa 
cena que minha filha estava fazendo diante de toda 
a família... bom, eu saí alguns minutos para não me 
irritar também e começar a berrar, e devo dizer que 
ela se acalmou relativamente rápido. Foi sozinha ao 
banheiro, de onde saiu alguns minutos depois sem 
boné, passando diante de todos como se nada ti‑
vesse acontecido, com um sorriso nos lábios, pronta 
para ir colher mariscos...

essas crises graves de cólera não são recentes; elas 
remontam a pelo menos dois anos. na verdade, 
mesmo quando era bem pequena, rachel não cho‑
rava; ela gritava quando sentia dor ou quando não 
concordava com algo. meu filho chorava quando as 
coisas não estavam bem, mas sua irmã berrava, como 
se alguém a estivesse degolando. eu não acho graça. 
era terrível. ela tinha um grito penetrante, tão forte 
e agudo, já tão pequena. e sempre foi hipersensível 
às coisas, a todo tipo de coisas, às emoções, aos ani‑
mais, às situações novas, até às mudanças de tempo. 
ela é muito emotiva e logo fica contrariada e triste, 
realmente triste... e depois de um ano ou dois, eu não 
sei, ela se irrita sem mais nem menos. de tempos em 
tempos, em plena crise de cólera, ela berra que me 
detesta ou que detesta seus cabelos ou outra coisa, 
mas eu não tomo isso como pessoal, pois sei que ela 
está irritada. o que me preocupa realmente nesses 
momentos não é tanto sua cólera, mas o fato de se 
tornar prisioneira dela: sempre se agita tanto, que 
berra, bate, quebra o que está ao alcance da mão – 
às vezes, a ponto de quase se esquecer de respirar 
e finalmente desabar, esgotada e em lágrimas, mas 
não antes de ter posto toda a casa de pernas para o 
ar, a começar por mim. e agora, isso acontece qua‑
se todos os dias, em média quatro a cinco vezes por 
semana... e depois de uma crise, ela não fica irritada 
ou malcriada, mas se zanga. e como pode se zangar! 
ela se recusa a falar do que quer que seja, sobretudo 
de seu mau humor, e faz de tudo para me responsa‑
bilizar por isso, como se seu comportamento detes‑
tável fosse minha culpa. talvez você não acredite em 
mim, mas ela é uma verdadeira artista que distorce a 

verdade e que, em dois tempos, imputa a outros seu 
mau comportamento!

no início, quando ela começou a nos aprontar suas 
crises, meu marido e eu não chegamos a ficar preo‑
cupados. A gente dizia que rachel era pequena e 
que as crianças costumam ser difíceis aos 2, 3 anos. 
e quando ela tinha 5, 6 anos, eu lembro, achei que 
isso estava se prolongando um pouco mais que na 
maioria das crianças. e depois, quando ela chegou 
aos 8 no ano passado e nos aprontava crises cada 
vez mais violentas na 2a série do ensino fundamen‑
tal, então eu realmente comecei a ficar preocupa‑
da. Foi nessa época que fizemos uma consulta pela 
primeira vez. mas isso não ajudou. o que eu quero 
dizer é que a terapeuta era gentil, mas insistia em 
dizer a meu marido e a mim que isso era normal, 
que rachel estava crescendo e que tentava tornar‑
‑se independente. também sugeria que eu deveria 
ter paciência e deixá ‑la ter suas pequenas crises de 
cólera. isso, francamente, é ridículo. essas crises só 
pioraram e simplesmente não são mais aceitáveis. 
eu não sou psicóloga nem psiquiatra, e nem preciso 
ser para me dar conta de que isso não é normal.”

rachel também tem problemas na escola:

“isso é novo (explica sua mãe). ela sempre traba‑
lhou bem na escola, mas neste ano sua professora 
observou várias vezes que rachel rebelava ‑se com 
frequên cia na sala de aula e que chegava até a ser 
agressiva. não gosta de ser corrigida, sobretudo 
quando a professora lhe pede para refazer uma lição 
que ela não fez corretamente ou quando critica sua 
maneira de falar com seus colegas... ela não briga na 
escola e não tem as crises que nos apronta em casa. 
mas a professora nos disse que tem poucos amigos, 
principalmente porque quer ser sempre a primeira 
e quer que os outros façam sempre o que ela pro‑
põe. sei que isso preocupa muito minha mãe, que é 
professora. ela afirma que, muitas vezes, esse é um 
primeiro sinal de dificuldades que vão se agravando 
rapidamente. espero que esteja exagerando, mas, 
assim como ela, devo confessar que também estou 
bastante preocupada, pois a última coisa que quero é 
vê ‑la ter na escola os problemas que tem em casa.”

Rachel preenche os critérios diagnós-
ticos do transtorno oposicional desafiante,* 
o qual será examinado no Capítulo 7. Seus 
problemas em casa, e mais recentemente 

* N. de R.T. Em português, encontra -se tam-
bém como transtorno desafiador de oposição, 
conforme o DSM -IV.



16          Jean E. Dumas

na escola, ilustram as várias facetas do 
que se costuma entender por um compor-
tamento anormal ou patológico, pelo me-
nos em uma cultura ocidental.

Todo grupo social – de uma família 
à sociedade – tem regras de conduta que 
estipulam, direta ou indiretamente, como 
cada um de seus membros deve se com-
portar. Um desafio importante da infância 
e da adolescência é assimilar essas regras 
e aprender a se conformar a elas. O com-
portamento de uma criança e de um ado-
lescente é, em geral, considerado como 
anormal, de um lado, quando eles igno-
ram ou infringem regularmente as regras 
e as expectativas de seu meio; de outro 
lado, quando esse comportamento limita 
de maneira significativa seu desenvolvi-
mento, por exemplo, perturbando suas 
relações familiares e sociais, dificultando 
seu êxito escolar ou impedindo -os de ad-
quirir um nível crescente de autonomia 
pessoal. Mais especificamente, para ser 
considerado como anormal, o compor-
tamento de uma criança ou de um ado-
lescente responde a um ou a vários dos 
seguintes critérios:

Excesso ou insuficiência. Costuma-
-se considerar um comportamento como 
anormal quando sua frequência e/ou 
sua intensidade diferem claramente da 
maneira como a maioria das pessoas se 
comporta em circunstâncias semelhantes. 
Se qualquer criança, ou quase todas, tem 
uma crise de cólera de tempos em tempos, 
Rachel, de sua parte, não tinha nenhuma 
tolerância frente às frustrações inevitáveis 
do cotidiano, e suas crises de choro e de 
raiva eram extremas e tão frequentes, que 
se revelavam excessivas. Esse critério de 
excesso ou de insuficiência é essencial-
mente estatístico: a criança comporta -se 
normalmente quando não se distingue 
muito de seus companheiros. Ainda que 
em geral seja útil para definir a psicopa-
tologia, isso é insuficiente, pois nem todo 
desvio da média é necessariamente pato-

lógico. Por exemplo, uma criança cujas 
capacidades intelectuais são elevadas é 
anormalmente inteligente, mas nem por 
isso é anormal.

Infração às normas. É comum ainda 
qualificar como anormais os comporta-
mentos que não respondem às expectati-
vas familiares, sociais e culturais. A mãe 
de Rachel tolerou as crises de cólera da fi-
lha durante anos – por muito mais tempo 
do que faria a maioria dos pais. Contudo, 
quando a família foi encaminhada à nossa 
clínica, a mãe declarou com firmeza que 
não as aceitava mais. Em outras palavras, 
Raquel finalmente infringira as normas de 
sua mãe. “Isso, francamente, é ridículo. 
Essas crises só pioraram e simplesmente 
não são mais aceitáveis.” A mãe se dava 
conta também de que o comportamento 
da filha era inaceitável aos olhos de sua 
família. “Você pode imaginar meu emba-
raço... essa cena que minha filha estava 
fazendo diante de toda a família”. Embora 
também seja útil, esse critério, mais uma 
vez, é insuficiente, pois as normas às 
quais as crianças e os adolescentes de-
vem submeter -se dependem, na verdade, 
do contexto em que são avaliados e das 
pessoas que os avaliam. Por exemplo, per-
tencer a uma gangue contribui para o fato 
de que muitos jovens com um transtorno 
de conduta se percebam positivamente, 
embora os adultos, em geral, considerem 
esse pertencimento como uma transgres-
são do que eles esperam desses jovens.

Atraso ou defasagem desenvolvi‑
mental. Um comportamento também é 
anormal quando atrasa ou dificulta o de-
senvolvimento da criança e, com isso, a 
impede de adquirir uma série de compe-
tências afetivas, sociais e instrumentais. O 
comportamento de Rachel não apenas era 
socialmente inaceitável, como também 
estava em dissonância com o que se es-
pera de uma menina de 9 anos em termos 
de desenvolvimento. Se as crises de cólera 
são relativamente frequentes nos primei-



Psicopatologia da criança e do adolescente         17

ros anos, exige -se das crianças com mais 
idade que tenham aprendido a controlar 
suas emoções e, quando não concordam 
com algo, a expressá -las de maneira acei-
tável – ou seja, falando ou pedindo ajuda 
em vez de gritar ou de jogar tudo o que 
se encontra ao alcance da mão. A mãe de 
Rachel tinha consciência dessa defasagem 
desenvolvimental: “No início a gente dizia 
que Rachel era pequena e que as crianças 
costumam ser difíceis aos 2, 3 anos... E 
depois, quando ela chegou aos 8 no ano 
passado e nos aprontava crises cada vez 
mais violentas na 2a série do ensino fun-
damental, então eu realmente comecei a 
ficar preocupada”.

Entrave ao funcionamento adaptativo. 
Por fim – um elemento muito importante 
– o comportamento de uma criança ou de 
um adolescente é considerado anormal 
quando perturba o curso habitual do de-
senvolvimento e causa um sofrimento evi-
dente para o jovem e, com muita frequên-
cia, para a família. O comportamento de 
Rachel deixava -a profundamente infeliz; 
suas crises penosas eram acompanhadas 
de ou acabavam quase sempre em crises 
de choro. Além disso, esse comportamen-
to impedia cada vez mais seus progressos 
escolares, tanto na aquisição de novos co-
nhecimentos quanto no desenvolvimento 
de relações harmoniosas com os colegas e 
com a professora. Embora esses dois últi-
mos critérios destaquem a importância de 
considerar o desenvolvimento da criança 
em qualquer distinção entre o normal e o 
patológico, eles também são insuficientes. 
De fato, uma criança cujo comportamento 
corresponde perfeitamente ao que se es-
pera dela em diferentes fases do desenvol-
vimento pode ser “comportada demais” a 
ponto de não conseguir se afirmar de for-
ma saudável.

Cada um dos transtornos apresenta-
dos nesta obra ilustra esses diferentes cri-
térios, assim como os estudos de caso des-
crevendo crianças e adolescentes às voltas 

com esses transtornos. Esses estudos de-
veriam permitir observar os aspectos múl-
tiplos dos comportamentos geralmente 
considerados como patológicos durante 
a infância e a adolescência e, assim, ilus-
trar esses critérios. Contudo, estes últimos 
nunca são absolutos. Isso significa que às 
vezes é difícil determinar quem se com-
porta normalmente e quem tem dificulda-
des importantes – em grande medida por-
que essa definição é tanto uma questão de 
julgamento social e de valor quanto uma 
questão de fato. Antes de vir consultar-
-nos, os pais de Rachel tinham se aconse-
lhado com uma profissional que, segundo 
a mãe, “insistia em dizer... que isso era 
normal, que Rachel estava crescendo e 
que tentava tornar -se independente”. Se, 
em muitos casos, a situação é claramente 
patológica, isso nem sempre é evidente. 
As crises de cólera, que são um sinal de 
independência aos olhos de certos profis-
sionais, às vezes preocupam seriamente 
seus colegas, assim como os pais que, de-
samparados, vêm pedir conselho.

Um CAmpO em plenA expAnsãO

A primeira edição desta obra, lança-
da em 1999, chamava a atenção, no pa-
rágrafo de abertura, para o fato de que a 
psicopatologia da criança e do adolescen-
te era um campo em plena expansão, no 
qual o número de revistas especializadas 
e de obras científicas de qualidade não pa-
rava de crescer. Os anos que se seguiram 
não apenas confirmam essa observação, 
como também testemunham uma verda-
deira explosão de publicações e, é de se 
esperar, de conhecimentos nesse campo. 
A Tabela 1.1 ilustra essa explosão, mos-
trando o aumento em porcentagem das 
publicações recenseadas por MEDLINE® 
e PsycINFO a partir de 1999, tratando de 
diferentes transtornos apresentados nesta 
obra. Como se pode constatar, esses dois 
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bancos de dados, que são os mais utili-
zados por pesquisadores e clínicos inte-
ressados na psicopatologia, recensearam 
mais publicações sobre certos temas en-
tre 1999 e 2006 do que durante todos os 
anos anteriores (os dados de MEDLINE® 
remontam a 1966 e os de PsycINFO a 
1806). Isso significa não só que o cresci-
mento dos conhecimentos é exponencial 
na maior parte dos transtornos psicopa-
tológicos da infância e da adolescência, 
como também que, no conjunto, esses 
conhecimentos são muito recentes e que 
hoje é impossível para um leitor assíduo 
estar a par de tudo o que se publica em 
sua área de interesse.

Se, nessa área, assim como em ou-
tras, quantidade não é necessariamente 
sinônimo de qualidade, é provável que 
o número crescente de publicações tra-
tando de problemas psicopatológicos de 
jovens reflita a convergência de fatores 
conceituais e metodológicos. No aspecto 
conceitual, pesquisadores, clínicos e, mais 
amplamente, poder público constatam 
com frequência que:

n ao contrário do que se acreditou por 
muito tempo, os problemas de saúde 
mental perturbam o funcionamento 
adaptativo das crianças e dos adoles-
centes tanto quanto o dos adultos, li-

mitando seu desenvolvimento social, 
afetivo, cognitivo e comportamental, 
assim como seu progresso escolar e, 
mais tarde, profissional;

n os transtornos psicopatológicos são, em 
geral, comórbidos, isto é, manifestam-
-se simultaneamente na mesma crian-
ça ou no mesmo adolescente, com-
plicando suas dificuldades e, muitas 
vezes, retardando seus progressos; por 
exemplo, as crianças que sofrem de um 
transtorno de ansiedade (ver Capítulo 
9) em geral enfrentam também um 
transtorno de humor (ver Capítulo 8); 
e os adolescentes que sofrem de ano-
rexia ou de bulimia em geral são tam-
bém ansiosos (ver Capítulo 10);

n os transtornos psicopatológicos da in-
fância e da adolescência, em sua maio-
ria, são mais ou menos crônicos e têm 
repercussões negativas, às vezes im-
portantes, na idade adulta, implicando 
custos humanos e financeiros conside-
ráveis, além dos sofrimentos que cau-
sam;

n os transtornos psicopatológicos que 
só aparecem na idade adulta, em sua 
maioria, têm origens que remontam à 
infância ou à primeira infância, refle-
tindo às vezes sofrimentos que ficaram 
sem resposta durante anos e que tam-
bém implicam custos consideráveis;

TAbelA 1.1 Aumento das publicações recenseadas por medline® e PsycinFo de 1999 a 2006 tratando de 
diferentes transtornos apresentados nesta obra

 medline® PsycinFo

Autismo 143% 84%

transtornos de aprendizagem 59% 33%

transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 354% 227%

transtornos de ansiedade 190% 105%

Anorexia 50% 52%

esses índices são apresentados com o objetivo de ilustrar o rápido aumento do número de publicações sobre psicopatologia da 
criança e do adolescente ao longo dos últimos anos. eles não podem ser comparados, pois não se baseiam em um levantamento 
sistemático da literatura em cada área e provêm de dois bancos de dados estabelecidos a partir de parâmetros diferentes que 
remontam a 1966, para medline®, e a 1806, para PsycinFo.
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n um melhor conhecimento dos trans-
tornos psicopatológicos da infância e 
da adolescência deveria permitir a im-
plantação de programas de prevenção 
ou de intervenção a fim de oferecer 
ajuda o mais cedo possível aos jovens 
em sofrimento e às suas famílias, pois, 
ainda hoje, a maior parte dos jovens 
que enfrentam problemas de saúde 
mental não é objeto de nenhum cui-
dado adaptado, e muitos deles acabam 
sendo identificados mais pelo sistema 
penal do que pelo sistema de saúde 
(Hinshaw e Cicchetti, 2000; Loeber 
e Farrington, 2000; Mash e Dozois, 
2003).

No plano da metodologia, o cresci-
mento exponencial das publicações tratan-
do dos transtornos psicopatológicos dos 
jovens reflete pelo menos dois fatores:

n provenientes da América do Norte, da 
Austrália e da Nova Zelândia, assim 
como da Europa, um número consi-
derável de estudos longitudinais de 
coor tes infantis, iniciados nos anos 
de 1980, chegou à maturidade. Eles 
nos proporcionam, pela primeira vez, 
uma visão verdadeiramente desenvol-
vimental de vários transtornos e uma 
apreciação empiricamente fundamen-
tada de sua natureza dinâmica e de sua 
evolução da primeira infância à idade 
adulta (ver Barkley, Fischer, Smallish 
e Fletcher, 2006; Garber, Keiley e 
Martin, 2002; Goodwin, Fergusson 
e Horwood, 2004; Moffitt, Caspi, 
Harrington e Milne, 2002; Nagin e 
Tremblay, 2001);

n dois sistemas de classificação e de 
diagnóstico são bastante utilizados 
hoje em dia, tanto na pesquisa como 
no trabalho clínico: a Classificação 
Internacional dos Transtornos Mentais 
e dos Transtornos de Comportamento, 
da Organização Mundial da Saúde, 

a CID 10 (OMS, 1992), e o Manual 
Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 
Mentais, da American Psychiatric 
Association, o DSM -IV (APA, 2000). 
Esses sistemas, cujas bases científicas 
também foram assentadas no início 
dos anos de 1980, facilitam bastante 
a acumulação dos conhecimentos na 
área da infância e da adolescência, 
proporcionando aos pesquisadores e 
aos clínicos ferramentas de comunica-
ção que lhes permitem comparar seus 
trabalhos e assim se beneficiar mutua-
mente.

Apesar do interesse crescente que, 
sem dúvida, suscita, a psicopatologia da 
criança e do adolescente é um campo em 
que as perguntas ainda são mais numero-
sas que as respostas. Se hoje todos concor-
dam, em linhas gerais, sobre a natureza 
das dificuldades sociais, afetivas, cogniti-
vas e comportamentais que marcam o de-
senvolvimento de muitas crianças, ainda 
se sabe pouco sobre seus sintomas e sobre 
outras características específicas, sobre sua 
comorbidade, sua epidemiologia, sobre 
seu curso de desenvolvimento e sobre 
sua etiologia. Em outras palavras, ainda é 
difícil na atualidade responder a algumas 
questões aparentemente simples:

 1. Quais são as principais características 
dos transtornos psicopatológicos ob-
servados durante a infância e a adoles-
cência e, sobretudo, os sintomas que os 
distinguem uns dos outros?

 2. Quais são as dificuldades que os acompa-
nham e que, muitas vezes, os agravam?

 3. Qual é a prevalência desses transtornos 
na população em geral e quais são os fa-
tores que influenciam essa prevalência?

 4. Como esses transtornos evoluem ao 
longo do tempo e quais são suas conse-
quências, não apenas na infância e na 
adolescência, como também na idade 
adulta?
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 5. Quais são os fatores que explicam a ori-
gem desses transtornos e, em muitos 
casos, sua permanência?

Isso significa, na verdade, que, quan-
do se depara com um dos muitos trans-
tornos que afetam as crianças e os ado-
lescentes, nem sempre se tem condições 
de responder com clareza a estas cinco 
perguntas fundamentais: do que se tra-
ta? Quais são as dificuldades que acom-
panham e geralmente agravam o trans-
torno em questão? Quantas crianças são 
afetadas, em média, por esse transtorno? 
Como ele evolui? E de onde ele vem? De 
fato, várias razões explicam o fato de essas 
perguntas, de maneira geral, continua rem 
sem resposta. Consideradas em seu con-
junto, essas razões traçam a evolução dos 
conhecimentos no campo da psicopatolo-
gia da criança e do adolescente.

A evOlUçãO dOs COnheCimenTOs

A descoberta da infância

Se as crianças são uma realidade tão 
antiga quanto a humanidade, a infância é 

uma descoberta muito mais recente. Até o 
século XIX, as sociedades ocidentais consi-
deravam as crianças como pequenos adul-
tos e as tratavam como tal, e não como 
pessoas com competências e necessidades 
sociais, afetivas e cognitivas específicas 
que evoluem de modo rápido à medida 
que elas se desenvolvem. O investimen-
to afetivo e econômico dos pais em seus 
filhos, embora considerável nas socieda-
des atuais, é um fenômeno recente (ver 
Figura 1.1). De fato, durante séculos, esse 
investimento foi muito limitado. Muitas 
crianças morriam nos primeiros anos de 
vida, e as que sobreviviam raramente 
eram educadas, pois, desde muito jovens, 
tinham responsabilidades na organiza-
ção social e na sobrevivência econômica 
da família e da comunidade. As crianças 
que eram incapazes de cumprir essas res-
ponsabilidades ou que não o faziam de 
maneira satisfatória eram, muitas vezes, 
abandonadas, punidas com severidade 
(ou maltratadas), encarceradas ou mes-
mo eliminadas. Muitas delas eram “lou-
cas” ou “retardadas”, para utilizar os ter-
mos da época: crianças que hoje em dia, 
muito provavelmente, responderiam aos 

fiGURA 1.1 nos países ocidentais, houve exploração do trabalho das crianças por muito tempo, enquanto 
hoje muitas são mimadas.

lewis mills, fotógrafo, 1909. library of congress, Prints e Photographs division, national child labor 
committee collection, reprodução no lc ‑dig ‑nclc ‑01583.
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critérios de um ou de vários transtornos 
considerados nesta obra. Se elas foram re-
jeitadas por muito tempo, não era só por 
crueldade, mas, em geral, por causarem 
medo. A Igreja via nelas o sinal de uma 
possessão demoníaca que, por um efeito 
de contágio maléfico, só podia atrair a má 
sorte para quem cuidasse delas. Por isso, 
os “tratamentos” que lhes eram reservados 
então eram quase sempre maus -tratos: as 
crianças “possuídas” eram frequentemen-
te espancadas e, às vezes, eliminadas para 
expulsar os demônios que as habitavam.

Na Idade Média, enquanto a Igreja 
maltratava os “loucos” e os “retardados”, 
considerados como representantes do 
mal, os Irmãos da Misericórdia abrem os 
primeiros asilos. E, no século XVII, São 
Vicente de Paula acolhe crianças aban-
donadas em uma instituição criada por 
ele para esse fim. É a partir dessa época 
que, de forma progressiva, sob a influên-
cia de filósofos como Locke (1632-1704) 
e Rousseau (1712-1778), de educadores 
como Pestalozzi (1746-1827) e de mé-
dicos como Itard (1775-1838) e Séguin 
(1812-1880), os séculos XVIII e XIX ver-
dadeiramente “descobrem” as crianças 
pela primeira vez e reservam -lhes pouco a 
pouco uma sorte mais favorável que a que 
tiveram no passado. No contexto de certo 
bem -estar econômico ligado à revolução 
industrial e de muitos progressos realiza-
dos na área médica, várias medidas legais 
foram adotadas em diferentes sociedades 
para regulamentar o trabalho das crianças 
e limitar os excessos mais evidentes. As 
crianças estavam também entre os primei-
ros a se beneficiar de campanhas sistemá-
ticas de vacinação e de higiene pública. 
A escolaridade obrigatória foi introduzida 
em diversos países ao longo da segunda 
metade do século XIX. Por exemplo:

n Suécia, 1842;
n Noruega, 1867;
n Suíça, 1874;

n Itália, 1879;
n França, 1882;
n Bélgica, 1886;
n Estados Unidos, entre 1852 (em 

Massachusetts) e 1918 (no Mississipi).

O esforço monumental dessa em-
presa sem precedente evidencia a im-
portância das diferenças individuais no 
processo educativo e oferece, desse modo, 
pela primeira vez em escala social, uma 
melhor compreensão das capacidades e 
das necessidades específicas das crianças, 
assim como das vulnerabilidades e dos li-
mites de algumas delas.

Embora esses desenvolvimentos re-
presentem incontestavelmente progressos 
importantes, eles têm pouco impacto ime-
diato na psicopatologia que emerge pouco 
a pouco da medicina. Até o início do sécu-
lo XX, as obras que tratam das diversas 
psicopatologias reconhecidas geralmente 
dão muito mais ênfase aos adultos que às 
crianças. Podem -se destacar algumas ex-
ceções – como o tratado de Paul Moreau 
de Tours (1888), intitulado La Folie chez 
les enfants (A loucura nas crianças) – mas 
elas são raras. Uma consequência impor-
tante da ênfase dada à psicopatologia 
adulta, que ainda influencia o estado atu-
al dos conhecimentos, é que esse âmbito 
de pesquisa ignorou por completo, nos 
seus primórdios, o aspecto desenvolvi-
mental dos transtornos de natureza psi-
copatológica. Tipicamente, a maior parte 
dos modelos etiológicos desenvolvidos ao 
longo do século XX teve como base tra-
balhos realizados com adultos, algumas 
vezes generalizados mais tarde às crian-
ças. No entanto, na maior parte dos casos, 
essas generalizações são inadequadas. De 
um lado, elas não se basearam em estudos 
prospectivos de crianças acompanhadas 
até a idade adulta e refletem pouco – ou 
não refletem – as mudanças consideráveis 
que seguem o desenvolvimento social, 
afetivo, cognitivo e comportamental de 
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crianças afetadas por um transtorno psi-
copatológico; de outro lado, essas genera-
lizações são limitadas pelo fato de ainda 
se conhecer pouco sobre os elementos-
-chave desse desenvolvimento nas crian-
ças sem dificuldade e de, portanto, ser di-
fícil estabelecer uma distinção clara entre 
o normativo e o patológico.

Conflitos teóricos e  
limitações metodológicas

Ainda que os primeiros psicólogos 
e psiquiatras modernos – Binet, Freud, 
Watson e outros – reconheçam a impor-
tância de estudar os transtornos psicopa-
tológicos de crianças e adolescentes como 
tais, esse estudo progride lentamente. De 
fato, ao longo do século XX, o desenvol-
vimento de conhecimentos sistemáticos 
nesse campo é sempre freado por debates 
teóricos prolongados, frequentemente es-
téreis, e por uma ausência espantosa de 
pesquisas científicas. De maneira caracte-
rística – ao contrário do que se faz desde o 
início do século passado em biologia e em 
medicina, por exemplo –, pesquisadores e 
clínicos costumam responder às questões 
fundamentais levantadas apenas com 
base em considerações teóricas. Assim, 
a psicopatologia da criança e do adoles-
cente distingue -se menos por estudos sis-
temáticos de crianças e adolescentes con-
frontados com dificuldades de adaptação 
do que por conflitos teóricos, primeira-
mente entre as abordagens psicanalíti‑
cas e comportamentais e, hoje em dia, 
entre as abordagens comportamentais, 
cognitivo ‑comportamentais e bioló‑
gicas. Esses conflitos raras vezes contri-
buem para o avanço dos conhecimentos, 
em primeiro lugar, porque os protagonis-
tas não compartilham os mesmos pressu-
postos epidemiológicos e porque, em ge-
ral, defendem suas posições com um zelo 
quase religioso; em segundo lugar, porque 

nem sempre dispõem de dados científicos 
que lhes permitam fundamentar suas con-
clusões. Assim, por exemplo, o estudo sis-
temático de fenômenos depressivos e de 
transtornos de humor em crianças e ado-
lescentes (ver Capítulo 8) só começou, na 
verdade, ao longo dos anos de 1970, de 
um lado, porque vários teóricos de filiação 
psicanalítica afirmaram por muito tempo 
que esses transtornos eram raros ou até 
impossíveis antes da idade adulta, e, de 
outro lado, porque a natureza interiori-
zada dos fenômenos depressivos não se 
presta a uma abordagem comportamental 
tradicional.

De maneira mais geral, durante qua-
se um século, inúmeros relatórios clínicos 
atribuíram a maior parte das psicopatolo-
gias da criança e do adolescente à influên-
cia doentia de mães más. Esses relatórios, 
muitas vezes, mas não de forma exclusi-
va, de orientação psicanalítica, postula-
vam que essas mães tinham problemas 
de saúde mental. Ainda que, sem dúvida 
nenhuma, a relação mãe -filho tenha um 
papel importante na etiologia de certos 
transtornos psicopatológicos, responsabi-
lizar as mães sistematicamente por eles 
não tem fundamento científico e só faz 
acrescentar sofrimentos inúteis e evitá-
veis a uma situação sempre penosa para 
a família. Como destacaremos em vários 
momentos, o erro fundamental desses re-
latórios é que eles ignoram, de um lado, o 
fato de que os fenômenos complexos cos-
tumam ter causas múltiplas que não são 
sempre as mesmas em todos os casos, e, 
de outro lado, o fato de que pais e filhos 
se influenciam mutuamente e de que as 
dificuldades de uns nunca explicam por si 
só as dos outros.

Por fim, diversas dificuldades obser-
vadas regularmente nas crianças, como os 
atrasos de linguagem, as crises de cóle-
ra, o medo, a angústia e a enurese, nem 
sempre são objeto de pesquisas sistemáti-
cas porque, durante muito tempo, foram 
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consideradas como fenômenos normais 
ou passageiros, como “fases” de desenvol-
vimento que tendem a desaparecer com 
o avançar da idade. Ainda que certas di-
ficuldades afetivas e comportamentais da 
primeira infância e da segunda infância* 
geralmente melhorem com o tempo, di-
ferentes estudos longitudinais mostram 
que, em certos casos, elas persistem por 
muitos anos, não porque os sintomas da 
criança permaneçam mais ou menos idên-
ticos quando ela cresce, mas porque esses 
sintomas evoluem de maneira complexa 
e, ao longo do tempo, definem um cur-
so de desenvolvimento de natureza pato-
lógica. Assim, por exemplo, as crises de 
cólera frequentes e as agressões que elas 
acarretam só se atenuam em uma peque-
na minoria de crianças, e várias pesquisas 
longitudinais permitem estabelecer carac-
terísticas afins nas condutas agressivas re-
petidas da primeira infância à idade adul-
ta (ver Capítulo 7).

Se diversos debates e pressupostos 
teóricos frearam incontestavelmente a 
conquista de informações no campo da 
psicopatologia da criança e do adolescen-
te, o mesmo ocorre com muitas limitações 
metodológicas de pesquisas disponíveis. 
Em geral, uma leitura mesmo superficial 
de trabalhos que abordam um transtorno 
específico revela que os dados científicos 
reportados podem ser difíceis de interpre-
tar, até porque costumam ter limitações 
metodológicas importantes. Por exemplo, 
muitos estudos:

n baseiam -se em amostras clínicas não 
representativas da população em geral. 
Visto que as crianças submetidas a cui-

dados clínicos apresentam, em média, 
mais dificuldades que as apresentadas 
por seus pares que têm de enfrentar 
sem ajuda um transtorno semelhante, 
as conclusões tiradas de uma amostra 
clínica podem ser muito diferentes da-
quelas obtidas a partir de uma amostra 
comunitária;

n baseiam -se em amostras cujas dificul-
dades são definidas em termos impre-
cisos. Por exemplo, várias pesquisas 
falam sobre crianças ansiosas ou de-
pressivas, ou às voltas com problemas 
de comportamento, sem precisar a na-
tureza, a frequência ou a gravidade de 
suas dificuldades, conduzindo, assim, 
mais uma vez, a conclusões diferentes 
de um estudo a outro;

n não dispõem de grupos de compara-
ção ou de grupos -controle que per-
mitam estabelecer um paralelo entre 
crianças (ou seus pais) que sofrem de 
um transtorno específico e crianças 
(ou seus pais) que sofrem de um ou-
tro transtorno ou crianças sem dificul-
dade. Por exemplo, os estudos clíni-
cos que por muito tempo apontaram 
as mães de crianças autistas como 
responsáveis por esse transtorno, na 
maior parte dos casos, jamais compa-
raram essas mães com as de outras 
crianças. As pesquisas que adotaram 
esse procedimento mostram que as 
mães de crianças autistas são muito 
parecidas com as outras mães e que, 
quando as primeiras têm problemas 
de saúde mental, suas dificuldades são 
provavelmente tanto a consequên cia 
quanto a causa do transtorno de seu 
filho (ver Capítulo 3);

n utilizam instrumentos de avaliação 
não validados, tornando as compa-
rações difíceis ou impossíveis de um 
estudo a outro. Em qualquer trabalho 
de avaliação, o instrumento utilizado 
desempenha um papel essencial e, às 
vezes, explica o fato de duas pesquisas 

* N. de R.T. Os Tratados de Pediatria conside-
ram a primeira infância como o período com-
preendido entre 0 e 3 anos; a segunda infância, 
como período pré -escolar, e a terceira infância, 
como o período escolar, com término entre 10 
e 11 anos quando se iniciaria a adolescência.
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tratando de um mesmo tema chega-
rem a conclusões diferentes;

n apoiam -se em uma única fonte de in-
formação (por exemplo, a criança, seus 
pais ou seu professor) e, com isso, igno-
ram os diferentes pontos de vista dessas 
pessoas e o fato de as dificuldades da 
criança variarem bastante de um con-
texto a outro. Por exemplo, no trans-
torno de déficit de atenção/hiperati-
vidade (TDAH), quando se apoia em 
dados obtidos apenas junto aos pais, 
as crianças identificadas têm geralmen-
te um transtorno de gravidade média, 
mas acompanhado de um nível elevado 
de sintomas de oposição e de provoca-
ção, enquanto os dados provenientes 
dos professores identificam, em geral, 
crianças com um transtorno mais gra-
ve, mas não necessariamente ligado a 
sintomas de oposição (ver Capítulo 6);

n ou, ainda, não consideram variáveis 
importantes (desenvolvimentais, so-
ciais, culturais, por exemplo) que 
poderiam influenciar a natureza ou 
a gravidade das dificuldades observa-
das. Por exemplo, na cultura chinesa, 
em que a magreza é menos importante 
que nos países ocidentais e em que o 
ideal de beleza dá mais ênfase ao rosto 
do que ao corpo, as perturbações da 
percepção do corpo são raras, e a acne, 
mais do que o excesso de peso, geral-
mente precipita os transtornos de con-
dutas alimentares, como a anorexia e a 
bulimia (ver Capítulo 10).

Assim, ao surgirem diferenças de 
um grupo ou de um trabalho a outro, sua 
importância nem sempre pode ser esta-
belecida, pois, em geral, é difícil saber se 
tais diferenças representam uma caracte-
rística da psicopatologia estudada ou se 
refletem apenas a metodologia utilizada. 
Ao longo desta obra, destacaremos essas 
dificuldades de interpretação quando elas 
forem evidentes.

Além da própria criança: considerações 
políticas, sociais e filosóficas

Se o estudo da psicopatologia avan-
çou mais lentamente em relação às crian-
ças e aos adolescentes e menos aos adul-
tos, isso ocorreu também por diversas 
razões políticas, sociais e filosóficas. As 
crianças não têm condições de influenciar 
a maneira como são vistas e tratadas pe-
los adultos; seu poder político, sua “voz”, 
é quase inexistente. Frequentemente, a 
ocorrência dos maus -tratos ilustra de for-
ma triste essa situação de fato. Embora 
nos dias de hoje a legislação das socieda-
des industrializadas supostamente prote-
ja as crianças da negligência e dos maus-
-tratos mais perniciosos, ela só é eficaz na 
medida em que os adultos em posição de 
poder zelam por seu respeito. O mesmo 
ocorre na psicopatologia. São os adultos 
que determinam se o comportamento de 
crianças à sua volta é ou não uma fonte 
de preocupação, e assim é definido – na 
família, na escola, no bairro e em outros 
âmbitos – o que distingue o patológico 
do normativo. Essa situação tende a fre-
ar a busca por novos conhecimentos, seja 
porque a maior parte dos estudos nessa 
área requer a colaboração de várias pes-
soas além da própria criança, seja porque, 
tradicionalmente, as pesquisas relaciona-
das à família ou à escola foram vistas com 
desconfiança por muitos pais e por muitos 
professores que percebem esse trabalho 
como uma intromissão em seus assuntos.

Por fim, a conquista de novos conhe-
cimentos foi bastante lenta no estudo da 
psicopatologia da criança e do adolescen-
te, em parte, porque alguns afirmam que 
os conhecimentos nesse campo são falsos 
– visto que todo ser humano é único – e 
porque outros temem que eles sirvam ape-
nas para subjugar pessoas particularmente 
vulneráveis e garantir que a maioria delas 
desenvolva -se e comporte -se “normalmen-
te”. Se tais críticas são compreensíveis, 
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elas nos parecem, assim como outras (por 
exemplo, Beillerot, 1996), não ter funda-
mento em uma perspectiva científica. De 
um lado, as pesquisas mencionadas nesta 
obra ilustram com clareza que conheci-
mentos sistemáticos são possíveis, mes-
mo reconhecendo que toda criança segue 
um curso de desenvolvimento específico. 
Esses conhecimentos estão na base de 
qualquer abordagem científica dos trans-
tornos psicopatológicos da infância e da 
adolescência, uma abordagem que, em-
bora reconheça a individualidade de cada 
pessoa, permite constatar que existem 
semelhanças, muitas vezes, marcantes na 
maneira como as dificuldades de adapta-
ção de várias crianças desenvolvem -se e 
evoluem. De outro lado, as pessoas que 
procuram subjugar seus semelhantes não 
têm jamais necessidade de conhecimentos 
sistemáticos de natureza científica para 
perseguir seu propósito (ver Capítulo 3). 
É evidente que no que se refere à psico-
patologia, como em qualquer outro cam-
po científico, os conhecimentos podem 
servir para controlar os seres humanos e 
para limitar suas liberdades, sobretudo 
quando eles são particularmente vulne-
ráveis. Isso é verdadeiro também para a 
ignorância. Portanto, postulamos que co-
nhecimentos sistemáticos baseados em 
estudos rigorosos são preferíveis a pres-
supostos não verificados, e que as crian-
ças e os adolescentes com dificuldades de 
adaptação importantes, assim como suas 
famílias, só têm a ganhar com a contri-
buição de pesquisas sistemáticas visando 
a entender as dificuldades e, se possível, 
superá -las. Bem compreendidos, esses co-
nhecimentos permitem informar correta-
mente a criança e seus próximos, ajudá-
-los a escolher entre as intervenções que 
lhes são oferecidas e, mais ainda, dar -lhes 
esperança – não de ver todas as suas difi-
culdades desaparecerem e de levá -la a se 
tornar finalmente “normal”, mas de ver a 
criança desenvolver -se no melhor de suas 

capacidades e no respeito à sua individu-
alidade.

mUdAnçAs ReCenTes

Se, historicamente, as especulações e 
os pressupostos teóricos desempenharam 
um papel mais importante que as pes-
quisas sistemáticas em psicopatologia da 
criança e do adolescente, várias mudan-
ças contribuem já há algum tempo para 
um melhor equilíbrio entre esses dois po-
los indispensáveis ao trabalho científico. 
Essas mudanças começaram nos anos de 
1970 por esforços sistemáticos de defini-
ção, de classificação e de diagnóstico, pelo 
desenvolvimento de uma série de instru-
mentos de avaliação válidos e confiáveis e 
pela organização de estudos longitudinais 
de grande abrangência.

definição, classificação e diagnóstico

Nenhum trabalho científico avança 
sem uma descrição detalhada dos fenô-
menos sobre os quais ele se debruça, nem 
sem uma classificação sistemática desses 
fenômenos (Wallace, 1994, citado por 
Jensen e Hoagwood, 1997). Em suma, é 
essencial saber sobre o que se fala e fazê-
-lo de maneira precisa, ou seja, no que nos 
interessa aqui, dispor de uma taxonomia* 
dos transtornos psicopatológicos da infân-
cia e da adolescência. Os estudos clínicos 
mais científicos em psicopatologia come-
çam no início do século XIX e voltam-
-se sobretudo para os adultos. Em 1801, 
Philippe Pinel publica um Traité médico‑
‑philosophique sur la aliénation mental 
ou la manie, no qual ele substitui uma 
abordagem indiferenciada da loucura por 

* N. de R.T. Entendido por alguns como siste-
mática, consiste em um ramo do conhecimento 
que trata da classificação lógica e científica.
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descrições de doenças diferentes. Essa pri-
meira classificação distingue

n a melancolia (ou delírio parcial);
n a mania (ou delírio generalizado);
n a demência (ou enfraquecimento inte-

lectual generalizado);
n a idiotia (ou ausência de capacidades 

intelectuais e de raciocínio).

O trabalho de Pinel contribuiu signi-
ficativamente para a aceitação da existên-
cia de doenças mentais distintas e para a 
substituição dos maus -tratos a que se sub-
metia então a maior parte das  pessoas com 
um transtorno psicopatológico por cuida-
dos mais humanos em um meio médico 
(ver Figura 1.2). Os esforços taxonômi-
cos prosseguiram ao longo do século XIX 
(por exemplo, Kraepelin, 1883; Maudsley, 
1867; Moreau, 1888), mas o primei-

ro sistema de classificação amplamente 
difundido, o DSM (Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais da 
American Psychiatric Association) só apa-
rece no início dos anos de 1950 (APA, 
1952). Esse sistema, assim como o DSM-
-II, publicado 16 anos mais tarde (APA, 
1968), terá um impacto muito limitado 
no campo da psicopatologia da criança e 
do adolescente. De um lado, essas classifi-
cações tratam, antes de tudo, da psicopa-
tologia adulta e descrevem apenas um ou 
dois transtornos específicos à infância; de 
outro lado, essas classificações refletem 
uma orientação psicanalítica que não é 
compartilhada por diversos pesquisado-
res e clínicos e que se presta pouco a um 
diagnóstico válido e confiável de diversos 
transtornos manifestados por várias crian-
ças, porque se baseia quase que exclusiva-
mente em um julgamento clínico, e não 

fiGURA 1.2 este quadro célebre de tony robert ‑Fleury presta homenagem a Philippe Pinel, que está no 
centro, à direita da mulher de branco, cuidando de pacientes ainda encarcerados na salpétrière em Paris. 
Pinel atuou como pioneiro na classificação das doenças mentais e em um tratamento humano de pessoas 
afetadas por elas.

le docteur P. Pinel faisant tomber les chaînes des alienés (tony robert ‑Fleury) (c) Photo rmn – ©bulloz.
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em observações detalhadas do comporta-
mento de uma criança em diferentes con-
textos (Mash e Dozois, 2003).

A publicação do DSM -III (APA, 
1980), assim como da CID -9 (Classificação 
Internacional de Transtornos Mentais e 
de Transtornos de Comportamento da 
Organização Mundial da Saúde; OMS, 
1979), marca uma mudança de orientação 
fundamental na taxonomia dos transtor-
nos psicopatológicos. Baseado, ao mesmo 
tempo, em diversas observações clínicas e 
– o que então é novo – em pesquisas clí-
nicas sistemáticas, o DSM -III descreve vá-
rios transtornos manifestados tipicamente 
durante a infância ou a adolescência e 
“introduz muitas outras inovações meto-
dológicas, entre as quais critérios diagnós-
ticos explícitos, um sistema multiaxial (ver 
a seguir) e uma abordagem descritiva que 
procurava ser neutra no que se refere às 
teorias etiológicas” (APA, 2000). O DSM-
-III oferece assim, pela primeira vez, uma 
ferramenta de trabalho que permite aos 
pesquisadores e aos clínicos que atuam em 
psicopatologia da criança e do adolescente 
“falar” uma linguagem comum.

O DSM -III foi revisto alguns anos 
após seu lançamento (DSM -III -R; APA, 
1987) e depois profundamente modifica-
do em 1994 com a publicação do DSM -IV 
(APA, 1994), sempre com o objetivo de re-
fletir melhor o estado dos conhecimentos e 
de incorporar críticas centradas, a maioria 
delas, na falta de precisão e na incoerência 
das descrições e dos critérios diagnósticos 
de diferentes transtornos recenseados, e 
na falta de confiabilidade do diagnóstico 
decorrente. Os editores do DSM -IV tra-
balharam em estreita colaboração com 
os editores da 10a edição do sistema de 
classificação da Organização Mundial da 
Saúde, a CID -10 (OMS, 1992), de ma-
neira a harmonizar esses dois sistemas à 
luz de vários estudos de validação reali-
zados na América do Norte (por exemplo, 
Lahey, Loeber, Quay, Frek e Grimm, 1992) 

e na Europa (por exemplo, Prendergast 
et al., 1988; Rutter e Schopler, 1992), fa-
cilitando as pesquisas científicas no pla-
no internacional. Por último, a American 
Psychiatric Association empreendeu uma 
revisão completa do texto do DSM -IV a 
partir de 1997. Esse trabalho levou à ver-
são atual dessa classificação, o DSM -IV -TR, 
o Texto revisado (APA, 2000). Os critérios 
diagnósticos dos transtornos recenseados 
nessa edição são os mesmos citados na de 
1992, mas “o trabalho consistiu em rever 
com cuidado o texto e em localizar erros 
ou omissões, e depois em fazer uma pes-
quisa sistemática e aprofundada da litera-
tura relativa a dados relevantes publicados 
após 1992” (p. XXXIV).

A CID -10 e o DSM -IV, disponíveis 
em várias línguas, são os sistemas de 
classificação mais utilizados na atualida-
de, não tanto porque são os mais capazes 
de descrever os transtornos psicopatoló-
gicos da infância, da adolescência e da 
idade adulta, mas porque fornecem uma 
linguagem comum, sem a qual a comu-
nicação e a aquisição de conhecimentos 
são quase impossíveis, sobretudo em uma 
escala internacional. Entretanto, é essen-
cial destacar que esses sistemas ainda se 
encontram em plena evolução, e que as 
descrições e os critérios diagnósticos dos 
transtornos apresentados por eles serão, 
muito provavelmente, na maior parte dos 
casos, revistos ou reformulados à luz de 
vários estudos taxonômicos, epidemio-
lógicos e desenvolvimentais em curso. É 
preciso assinalar, por último, que existe 
uma Classificação Francesa de Transtornos 
Mentais da Infância e da Adolescência, cuja 
última revisão data de 2000 (CFTMEA 
R -2000, Misès et al., 2000). Essa classi-
ficação, com ligações importantes com 
a CID -10, não será exposta, de um lado, 
porque ela raras vezes serve de referência 
para trabalhos de pesquisa e não é obje-
to de avaliações de sua validade e de sua 
confiabilidade; de outro lado, porque é 
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muito menos utilizada que a CID -10 ou 
que o DSM -IV, mesmo na França.

Uma abordagem multiaxial

Preconizada desde 1980 pelo DSM, 
a abordagem multiaxial permite descre-
ver não apenas as dificuldades específicas 
de saúde mental de uma criança ou de um 
adolescente, mas também o contexto em 
que estas se manifestam. Como resume a 
Tabela 1.2, esse contexto é levado em con-
ta apontando, em diferentes eixos diag-
nósticos, a natureza das dificuldades ob-
servadas, a presença de afecções médicas 
e/ou de fatores psicossociais e ambientais 
ligados a essas dificuldades, assim como o 
impacto geral destas últimas no funciona-
mento adaptativo da criança.

O Eixo I resume o ou os transtornos 
psicopatológicos cujos critérios diagnósti-
cos são preenchidos pela criança, com ex-
ceção do retardo mental, que, quando está 
presente, é anotado no Eixo II. (Os trans-
tornos da personalidade figuram também 
no Eixo II. Porém, como não podem ser 
diagnosticados em uma pessoa com me-
nos de 18 anos, a não ser quando suas ca-
racterísticas estão presentes há pelo me-
nos um ano, eles raramente figuram no 
quadro diagnóstico de uma criança ou de 

um adolescente.) As crises de cólera re-
petidas e os outros sintomas de oposição 
e de agressividade de Rachel, caso rela-
tado no início deste capítulo, levaram a 
um diagnóstico do transtorno oposicional 
desafiante no Eixo I. Como suas capaci-
dades intelectuais eram satisfatórias e seu 
comportamento não refletia um transtor-
no de personalidade, nenhum diagnóstico 
foi colocado no Eixo II.

O Eixo III permite destacar as afec-
ções médicas gerais que acometem a 
criança e assim completar a avaliação 
a que ela foi submetida, as dificuldades 
de saúde mental e de saúde psíquica que 
tendem a se agravar mutuamente e que 
contribuem para um prognóstico, em ge-
ral, mais desfavorável do que na ausência 
de problemas médicos. O mesmo ocorre 
no Eixo IV, no qual se registram os pro-
blemas psicossociais e ambientais ligados 
ao diagnóstico com chances de influenciar 
o prognóstico, assim como o tratamento 
visado. Esses problemas, evidentemente, 
são muitos. Durante a infância e a ado-
lescência, as dificuldades apontadas com 
mais frequência nesse Eixo são:

n os problemas familiares: por exemplo, 
superproteção e/ou disciplina paren-
tal inadequada; conflito conjugal, di-
vórcio, mudança e/ou novo casamen-

TAbelA 1.2 os cinco eixos de classificação multiaxial do dsm ‑iv

eixo i transtornos clínicos
 outras situações que podem ser objeto de um exame clínico

eixo ii transtornos de personalidade

 retardo mental

eixo iii Afecções médicas gerais
eixo iv Problemas psicossociais e ambientais
eixo v Avaliação global do funcionamento

como assinalam os editores do dsm ‑iv, a utilização de um sistema multiaxial facilita uma avaliação sistemática e global não 
apenas da psicopatologia da criança ou do adolescente, como também das afecções médicas e/ou dos problemas psicossociais e 
ambientais que a acompanham. esse sistema permite também quantificar o nível de funcionamento observado e, com isso, dá um 
aspecto dimensional à abordagem categorial do dsm ‑iv (APA, 2000).
American Psychiatric Association – dsm ‑iv ‑tr. Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, 4e édition. texte révisé 
(Washington dc, 2000). tradução francesa por J.d. guelfi et al., masson, Paris, 2003.
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to de um dos pais; negligência e/ou 
maus -tratos psíquicos, emocionais ou 
sexuais; falecimento e/ou problemas 
de saúde na família; precariedade e/
ou problemas de moradia;

n os problemas sociais: por exemplo, 
rejeição social por parte dos colegas; 
pertencimento a uma gangue; racismo, 
discriminação e/ou problemas ligados 
à imigração; falecimento ou perda de 
um amigo;

n os problemas escolares: por exemplo, 
ambiente escolar inadequado; confli-
tos com os colegas de classe e/ou com 
os professores;

n os problemas jurídicos: por exemplo, 
detenção, prisão, denúncia penal, viti-
mização.

Por último, o Eixo V permite avaliar 
o nível de funcionamento global da crian-
ça e do adolescente em uma escala de 0 
a 100: é a Escala de Avaliação Global do 
Funcionamento (escala GAS ou EGF), re-
produzida na Tabela 1.3.

Ela reflete o funcionamento psicos-
social, prevê dez níveis qualitativos distin-
tos, e cada nível tem dois componentes: 
o primeiro correspondente à gravidade 
dos sintomas observados; o segundo, à 
capacidade de funcionamento. Rachel 
não tinha problemas de saúde física; por-
tanto, nenhum diagnóstico foi destacado 
no Eixo III. Em compensação, diferentes 
problemas foram mencionados no Eixo 
IV: disciplina inadequada e, sobretudo, 
incoerência dos pais; falta de contatos 
positivos na escola, seja com colegas, seja 
com a professora. Rachel obteve um esco-
re de 55 na escala EGF porque tanto seus 
sintomas como suas dificuldades sociais e 
escolares eram de intensidade média.

Para resumir:
“A utilização do sistema multiaxial 

facilita uma avaliação sistemática e global 
levando em conta diversos transtornos 
mentais, afecções médicas gerais, pro-

blemas psicossociais e ambientais, assim 
como o nível de funcionamento, o qual 
poderia ser mal avaliado se a atenção 
se centrasse unicamente na avaliação do 
problema manifesto. O formato oferecido 
pelo sistema multiaxial é adequado para a 
classificação e para a comunicação das in-
formações clínicas, para captar sua com-
plexidade e para descrever a heteroge-
neidade dos sujeitos que têm um mesmo 
diagnóstico. Além disso, o sistema mul-
tiaxial estipula a aplicação de um modelo 
biopsicossocial” (APA, 2000, p. 33). Esse 
modelo será apresentado detalhadamente 
mais adiante.

instrumentação

O desenvolvimento de sistemas de 
classificação e de diagnóstico é acompa-
nhado desde os anos de 1970 de um es-
tudo paralelo em relação à instrumenta-
ção, com o objetivo também de aumentar 
a validade e a confiabilidade (ou fide‑
lidade) da pesquisa e do trabalho clíni-
co. Muitos questionários, testes, muitas 
entrevistas estruturadas e diferentes 
sistemas de observação direta tornaram-
-se imediatamente disponíveis e, com-
binados em geral com uma ferramenta 
diagnóstica como o DSM, permitem, pela 
primeira vez, uma avaliação não apenas 
detalhada, como também sistemática de 
crianças com dificuldades de adaptação. 
Quando são preenchidos por diferentes 
pessoas, esses instrumentos oferecem 
perspectivas complementares sobre o 
funcionamento afetivo, cognitivo e so-
cial da criança. E, quando são padroni-
zados, permitem comparar seu funcio-
namento ao de seus pares e determinar 
até que ponto esse funcionamento difere 
do que se observa em outras crianças. 
Recorrendo a diferentes fontes de infor-
mação (por exemplo, criança, pais, pro-
fessor), em vez de confiar apenas em seu 
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julgamento profissional, pesquisadores e 
clínicos diagnosticam um transtorno psi-
copatológico que reflete o comportamen-
to infantil em diferentes contextos e em 
sintonia com diferentes pontos de vista, e 
que, por isso, seja talvez mais confiável. 

Ao avaliar a mesma criança várias vezes 
com a ajuda de instrumentos compará-
veis, eles têm condições de traçar a evo-
lução de seu funcionamento ao longo do 
tempo e de circunscrever suas dificulda-
des em um contexto desenvolvimental.

TAbelA 1.3 A escala de Avaliação global do Funcionamento do dsm ‑iv

Avaliar o funcionamento psicológico, social e profissional em um continuum hipotético indo da saúde mental à doen
ça. Não considerar uma alteração do funcionamento decorrente de fatores limitantes de ordem psíquica ou ambiental.

nível superior do funcionamento em uma grande variedade de atividades. Jamais perde o controle pelos pro‑
blemas encontrados. É procurado por outro em razão de suas inúmeras qualidades. Ausência de sintomas.

sintomas ausentes ou mínimos (por exemplo, leve ansiedade antes de uma prova), funcionamento sa‑
tisfatório em todos os âmbitos, interessado e envolvido em uma grande variedade de atividades, 
socialmente eficaz, em geral satisfeito com a vida, sem maiores problemas ou preocupações, a não 
ser os aborrecimentos do dia ‑a ‑dia (por exemplo, conflito ocasional com membros da família).

se existem sintomas, eles são transitórios, tratando ‑se de reações previsíveis a fatores de estresse 
(por exemplo, dificuldades de concentração após uma briga familiar); apenas uma alteração leve do fun‑
cionamento social, profissional ou escolar (por exemplo, atraso temporário do trabalho escolar).

Alguns sintomas leves (por exemplo, humor depressivo e insônia leve) ou uma certa dificuldade no fun‑
cionamento social, profissional ou escolar (por exemplo, cabular aula episodicamente ou roubar algo da 
família), mas, de maneira geral, funciona razoavelmente bem e mantém várias relações interpessoais 
positivas.

sintomas de intensidade média (por exemplo, embotamento afetivo, prolixidade circunlocutória, ataques 
de pânico) ou dificuldades de intensidade média no funcionamento social, profissional ou escolar 
(por exemplo, poucos amigos, conflitos com os colegas de classe ou com os companheiros de trabalho).

sintomas importantes (por exemplo, ideias suicidas, rituais obsessivos graves, roubos repetidos fora do 
ambiente familiar) ou alteração importante do funcionamento social, profissional ou escolar (por 
exemplo, ausência de amigos, incapacidade de manter um emprego).

existência de uma certa alteração do sentido da realidade ou da comunicação (por exemplo, discur‑
so, às vezes, ilógico, obscuro ou inadequado) ou deficiência importante em vários âmbitos, como o 
trabalho, a escola, as relações familiares, o julgamento, o pensamento ou o humor (por exemplo, um 
homem deprimido evita os amigos, negligencia a família e é incapaz de trabalhar; uma criança bate com 
frequência em crianças menores que ela, mostra ‑se provocadora em casa e fracassa na escola).

O comportamento é sensivelmente influenciado por ideias delirantes ou por alucinações ou o indivíduo 
apresenta transtorno grave de comunicação ou de julgamento (por exemplo, às vezes é incoerente, apre‑
senta atos grosseiramente inadequados, preocupação suicida) ou é incapaz de funcionar em quase todos os 
âmbitos (por exemplo, fica na cama o dia inteiro, falta ao trabalho, afasta ‑se de amigos, ausenta ‑se do lar).

existência de um certo perigo de auto ou heteroagressão (por exemplo, tentativa de suicídio sem ex‑
pectativa precisa da morte, violência frequente, excitação maníaca) ou incapacidade de manter uma hi‑
giene corporal mínima (por exemplo, suja ‑se de excrementos) ou alteração grave da comunicação (por 
exemplo, incoerência indiscutível ou mutismo).

perigo persistente de auto ou heteroagressão grave (por exemplo, acessos repetidos de violência) ou 
incapacidade persistente de manter uma higiene corporal mínima ou gesto suicida com uma expec‑
tativa precisa da morte.

informação inadequada.

American Psychiatric Association – dsm ‑iv ‑tr. Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, 4a édition. texte révisé 
(Washington dc, 2000). tradução francesa por J.d. guelfi et al., masson, Paris, 2003.
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Em contrapartida, o rápido desenvol-
vimento de inúmeros instrumentos nem 
sempre foi sinônimo de qualidade. De fato, 
as propriedades psicométricas de muitos 
questionários e de outras formas de avalia-
ção jamais foram estabelecidas ou, quan-
do foram, mostraram -se inadequadas. As 
últimas décadas assistiram à publicação 
de pesquisas destinadas a estabelecer ou 
a comparar as características psicométri-
cas de diversos instrumentos disponíveis 
no campo da psicopatologia da criança e 
do adolescente (por exemplo, Jensen et 
al., 1996) e a difundir esses instrumentos 
em várias línguas. É o caso do Perfil socio‑
afetivo ou PSA, disponível em francês, em 
inglês e em espanhol (Dumas et al., 1997, 
1998; LaFreniere e Dumas, 1995). De 
modo geral, esses trabalhos levaram pro-
gressivamente pesquisadores e clínicos a 
privilegiar os mais completos desses instru-
mentos – mencionaremos alguns ao longo 
desta obra – e a limitar aqueles que servem 
como referência na avaliação de transtor-
nos. Esse desenvolvimento, assim como o 
dos sistemas de classificação e de diagnós-
tico, tem, na verdade, a vantagem de favo-
recer o surgimento de uma linguagem co-
mum às diferentes linhas de pesquisa e de 
facilitar a comparação de suas conclusões, 
mesmo que, também nesse caso, esses ins-
trumentos ainda sejam objeto de diversos 
estudos e continuem evoluindo.

Exemplo de um instrumento padronizado:  
o child behavior checklist

O instrumento mais utilizado em 
termos de pesquisa científica em psi-
copatologia da criança e do adoles-
cente é o Child Behavior Checklist ou 
CBCL, também conhecido como Escala 
de Achenbach (Achenbach e Edelbrock, 
1991). Disponível em várias línguas,* esse 

questionário é encontrado em três versões 
distintas para ser respondido ou pelo pai 
ou pela mãe ou por ambos, pelo profes-
sor e/ou pela criança (se ela tiver 11 anos 
ou mais). Cada versão compreende mais 
de cem enunciados breves, descrevendo 
diferentes comportamentos; a pessoa en-
trevistada deve responder se eles se apli-
cam à criança, escolhendo, para cada um 
deles, as proposições “não verdadeiro”, 
“às vezes verdadeiro” ou “sempre verda-
deiro”. As crianças com um escore parti-
cularmente elevado nessa escala – em ge-
ral, um escore acima de 95% ou 98% das 
crianças que fazem parte da amostra de 
padronização sobre a qual o questionário 
foi escalonado – têm uma grande probabi-
lidade de apresentar dificuldades afetivas 
ou comportamentais e, em muitos casos, 
um transtorno psicopatológico. Contudo, 
essa escala não é um instrumento diag-
nóstico e, por esse motivo, não pode ser 
suficiente por si só para estabelecer a pre-
sença de um transtorno.

O CBCL permite resumir as dificul-
dades de uma criança ou de um adoles-
cente em dois fatores globais estabeleci-
dos a partir de análises fatoriais de dados 
obtidos junto a diferentes amostras de 
padronização. O primeiro, um fator pro‑
blemas externalizantes ou “ruidosos”, 
reúne as dificuldades comportamentais 
(como o transtorno oposicional desafian-
te e o de déficit de atenção/hiperativida-
de; ver Capítulos 6 e 7); o segundo, um 
fator problemas internalizantes ou “sur-
dos”, agrupa dificuldades afetivas (como 
a ansiedade e a depressão; ver Capítulos 
8 e 9). Por sua vez, cada um agrupa dife-
rentes subescalas que permitem circuns-
crever com mais precisão os problemas 
mais característicos da criança e, quando 
o instrumento foi preenchido por duas 
ou mais pessoas, comparar as perspecti-
vas em relação à natureza e à gravidade 
desses problemas. Um número considerá-
vel de trabalhos demonstra a validade e a * N. de R.T. Inclusive em português.
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confiabilidade do CBCL, assim como sua 
aplicabilidade no estudo do funcionamen-
to adaptativo de crianças e adolescentes 
provenientes de diferentes países (por 
exemplo, Heubeck, 2000).

pesquisas longitudinais  
e epidemiológicas

Por último, deve -se destacar que os 
conhecimentos evoluíram rapidamente 
desde os anos de 1970, quadro esse que 
se mantém, em grande parte, graças a vá-
rios estudos longitudinais e epidemiológi-
cos de qualidade realizados em diferentes 
países. Na esteira de trabalhos clássicos 
como os de McCord e McCord (1959), 
Robins (1966) e Thomas e Chess (1977), 
nos Estados Unidos, e de Rutter, Tizard e 
Whitmore (1970) e Richman, Stevenson e 
Graham (1975), na Grã -Bretanha, pesqui-
sadores empreenderam estudos prospecti-
vos de grande amplitude ao longo das últi-
mas décadas, e alguns ainda prosseguem, 
enquanto outros chegam à maturidade. 
Quer se debrucem sobre a psicopatolo-
gia como um todo – o estudo longitudi-
nal de Dunedin, na Nova Zelândia (por 
exemplo, Arseneault, Moffitt, Caspi, 
Taylor e Silva, 2000) ou o Ontario Child 
Health Study, no Canadá (Fleming, Boyle 
e Offord, 1993) – quer sobre um ou dois 
transtornos em particular – por exemplo, 
a hiperatividade (Barkley et al., 2006; ver 
Capítulo 6), os transtornos de comporta-
mento (Tremblay, Pihl, Vitaro e Dobkin, 
1999; ver Capítulo 7) ou a anorexia e a 
bulimia (Kotler, Cohen, Davies, Pine e 
Walsh, 2001; Stein, Wooley, Cooper e 
Fairburn, 1994; ver Capítulo 10), esses 
estudos esboçam um retrato muito mais 
rico e complexo das dificuldades afetivas, 
comportamentais, cognitivas e sociais que 
impedem o desenvolvimento de crianças 
do que um balanço diagnóstico. Se um 
tal balanço é necessário para estabelecer 

a natureza das dificuldades observadas e 
para compará -las às de outras crianças, 
qualquer trabalho diagnóstico fornece 
inevitavelmente uma imagem estatística, 
um “instantâneo” dessas dificuldades. 
Isso é também verdade, de maneira mais 
geral, para estudos transversais em psi-
copatologia, os quais proporcionam dados 
importantes, mas obtidos em um momen-
to único e, portanto, difíceis de integrar 
em uma visão conjunta do desenvolvi-
mento da criança. Ao contrário disso, uma 
perspectiva longitudinal permite traçar o 
curso de desenvolvimento da criança e es-
tabelecer até que ponto ele difere do de 
crianças sem dificuldade, determinando, 
em diversos períodos de desenvolvimen-
to, o impacto do transtorno delimitado em 
diferentes aspectos do funcionamento.

Na verdade, é impossível resumir em 
algumas linhas os resultados dos estudos 
longitudinais publicados, nem os trabalhos 
epidemiológicos que em geral os acompa-
nham. Vários desses estudos serão descritos 
ao longo desta obra, de maneira a traçar, 
na medida do possível, as dimensões e a 
evolução do ou dos transtornos apresenta-
dos em cada capítulo. No entanto, deve -se 
assinalar que, tomados em seu conjunto, 
os dados epidemiológicos e longitudinais 
demonstram claramente – se é que é ne-
cessária uma demonstração – a amplitude 
e a estabilidade dos transtornos psicopato-
lógicos da infância e da adolescência, as-
sim como os custos que implicam.

Estima -se que atualmente, nos  países 
industrializados, um índice igual ou su-
perior a 10% de crianças e adolescentes 
preenchem os critérios diagnósticos de um 
transtorno psicopatológico crônico (Boyle 
et al., 1987; Cohen, Cohen e Brook, 1993; 
Rutter, 1989), ainda que a maior parte de-
les não receba cuidados específicos (Offord 
et al., 1987). Uma proporção semelhante 
ou até mais elevada de jovens manifesta 
um atraso desenvolvimental ou dificulda-
des comportamentais, cognitivas ou sociais 
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acentuadas, sem que com isso sejam afe-
tados por um transtorno no sentido diag-
nóstico do termo (Bird et al.). Esses índices 
costumam ser mais elevados entre crianças 
e adolescentes carentes expostos continua-
mente a diversas situações de vida bastan-
te estressantes e em geral crônicas, como 
é o caso daqueles que são maltratados ou 
vítimas de discriminação, de racismo e de 
outras injustiças sociais (Mash e Dozois, 
2003). Em geral, esses índices também 
aumentaram nos países industrializados 
nas últimas décadas, mas com mais força 
para certos transtornos (transtornos de 
comportamento, ver Capítulo 7; anorexia 
e bulimia, ver Capítulo 10) do que para 
outros (hiperatividade, ver Capítulo 6) 
(Collishaw, Maughan, Goodman e Pickles, 
2004) – e é provável que estejam aumen-
tando em escala mundial, de acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS, 
2001).

Como mostraremos ao longo desta 
obra, essas taxas escondem diferenças 
epidemiológicas importantes, segundo

n a idade;
n o sexo;
n a situação socioeconômica;
n os vínculos étnicos e culturais;
n os critérios utilizados para definir a 

presença de um transtorno;
n as pessoas entrevistadas (criança, pais, 

outros membros da família, professo-
res);

n os métodos de avaliação (entrevista 
clínica, testes psicológicos, questioná-
rios, observações da criança em casa 
e/ou na escola);

n a evolução das ideias e das atitudes 
sociais (a homossexualidade, conside-
rada como um transtorno psicopato-
lógico nas primeiras edições do DSM, 
atualmente não é mais).

Como mencionamos, por muito 
tempo considerou -se que importantes 

dificuldades de adaptação que afeta-
vam as crianças representavam fases de 
desenvolvimento normais, pois a maio-
ria tendia a desaparecer com o avançar 
da idade. A informação longitudinal, de 
modo geral, traça um retrato que vai ao 
encontro dessa noção (ver Mash e Dozois, 
2003). É verdade que muitos sintomas 
que definem os transtornos psicopato-
lógicos mais frequentes da infância e da 
adolescência desaparecem quando são 
avaliados de maneira pontual em uma 
fase específica de desenvolvimento. Isso 
é de fato verdade para os sintomas mais 
preocupantes da primeira infância e dos 
primeiros anos da vida escolar. Assim, por 
exemplo, as dificuldades de linguagem, as 
crises de provocação ou as angústias mais 
típicas por volta de 5 ou 6 anos evoluem 
rapidamente, de modo que é raro obser-
var os mesmos sintomas dois ou três anos 
mais tarde, e mais raro ainda observá -los 
na adolescência. No entanto, os dados 
longitudinais mostram que, embora esse 
“desaparecimento dos sintomas” seja real, 
geralmente é ilusório, sobretudo quando 
as dificuldades observadas já com pouca 
idade são de intensidade média ou gra-
ve. De fato, com exceção de alguns trans-
tornos cuja prevalência diminui bastante 
com a idade (enurese; ver Capítulo 11), 
as psicopatologias que afetam as crianças 
e os adolescentes costumam ser estáveis 
e geralmente crônicas, mesmo quando 
são cíclicas (transtorno depressivo maior; 
ver Capítulo 8). Isso ocorre não porque 
se constata uma homogeneidade de sin-
tomas de uma fase de desenvolvimento 
a outra, mas porque esses sintomas evo-
luem e, ao longo do tempo, traçam um 
curso de desenvolvimento típico de cada 
transtorno, distinguindo a criança afetada 
de seus colegas sem dificuldades. Rutter, 
Kim -Cohen e Maughan (2006) falam em 
continuidade heterotípica para assi-
nalar o fato de que, nas psicopatologias 
mais graves – por exemplo, o autismo (ver 
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Capítulo 3), a esquizofrenia infantil (ver 
Capítulo 4), os transtornos de comporta-
mento (ver Capítulo 7), os transtornos de 
humor (ver Capítulo 8) –, essa trajetória 
progride de maneira previsível, ainda que, 
em geral, as manifestações do transtorno 
sofram transformações consideráveis da 
primeira infância à idade adulta.

Assim, os estudos de acompanha-
mento disponíveis apontam que a maior 
parte dos transtornos que se iniciam du-
rante a infância tem repercussões às vezes 
importantes e prolongadas sobre o com-
portamento da criança e sobre o funcio-
namento afetivo, cognitivo e social, assim 
como tem um impacto negativo sobre as 
relações familiares, sociais e profissionais. 
Isso significa que essas consequências ne-
gativas podem persistir ao longo de toda 
a adolescência e, em certos casos, até a 
idade adulta – ainda que a maioria das di-
ficuldades observadas durante a infância 
tenha desaparecido depois de muito tem-
po ou assumido outras formas (Barkley et 
al., 2006; Kratzer e Hodgins, 1997; Moffitt 
et al., 2002). No âmbito dos transtornos 
de comportamento, por exemplo, há, evi-
dentemente, diferenças consideráveis en-
tre a oposição e a provocação aos 3 anos, 
as brigas aos 7, a mentira e o roubo aos 
10, o vandalismo e a crueldade aos 12, a 
violação aos 16 e o ataque à mão armada 
ou mesmo o homicídio aos 19. Contudo, 
várias pesquisas permitem, hoje em dia, 
identificar em certas  pessoas um fio con-
dutor nos comportamentos agressivos re-
correntes na primeira infância até o final 
da adolescência (Nagin e Tremblay, 2001) 
e assim descrever um curso de desenvol-
vimento típico desses comportamentos, 
o qual, em certos casos particularmente 
graves, repete -se de uma geração a outra 
(Farrington, Lambert e West, 1998).

Por fim, os transtornos psicopatoló-
gicos da infância e da adolescência impli-
cam custos que, embora não possam ser 
definidos com precisão, são exorbitantes, 

qualquer que seja o ponto de vista ado-
tado:

n custos humanos, em termos de sofri-
mento, de fracassos, de rejeição e, às 
vezes, de maus -tratos que a criança 
tem de enfrentar, muitas vezes diaria-
mente, na família, na escola e em ou-
tros lugares;

n custos sociais, em termos de desespero 
dos pais e da família, de perturbação 
na escola e na vivência social e, às ve-
zes, de vitimização;

n custos econômicos ocasionados pelas 
múltiplas intervenções (familiar, mé-
dica, educativa, social ou jurídica) a 
que a criança geralmente é submetida, 
como também pelo fato de que ela ra-
ras vezes tem condições de contribuir 
para o bem -estar econômico e social 
de sua família quando as dificuldades 
persistem além da adolescência (OMS, 
2004).

Os TRAnsTORnOs psiCOpATOlóGiCOs:  
CATeGORiAs, dimensões  
e COnsTRUçãO sOCiAl

duas abordagens complementares

Os pressupostos conceituais subja-
centes aos esforços de classificação e de 
instrumentação em psicopatologia refle-
tem duas abordagens complementares 
da saúde mental: uma categorial e uma 
dimensional. Os sistemas de classificação 
são de natureza categorial. Eles permi-
tem determinar a presença ou a ausên-
cia de transtornos específicos definidos 
a partir de critérios diagnósticos clara-
mente formulados. Ou seja, as crianças 
e os adolescentes que preenchem os cri-
térios de um transtorno em particular 
têm esse transtorno; caso contrário, não 
o têm. Essa abordagem é essencialmente 
médica: pressupõe que cada transtorno 
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psicopatológico compõe -se de sintomas 
específicos (ou síndrome) que permitem 
identificá -lo e classificá -lo corretamente. 
A abordagem categorial é muito útil para 
organizar os dados obtidos de diferentes 
fontes (criança, pais, professor) com a 
ajuda de métodos diferentes (entrevista, 
testes, questionários, observações), e para 
facilitar a comunicação entre pesquisado-
res e clínicos. Os resultados de pesquisas 
ou de exames clínicos incidindo sobre o 
autismo (ver Capítulo 3) são comparáveis 
quando os participantes têm característi-
cas semelhantes e suas dificuldades foram 
avaliadas com a ajuda dos mesmos cri-
térios diagnósticos, o que possibilita aos 
profissionais beneficiarem -se mutuamen-
te de seu trabalho, apesar da distância e 
de outros obstáculos que frequentemente 
os separam. Do mesmo modo, uma abor-
dagem categorial permite estimar o nú-
mero de jovens com autismo em uma re-
gião específica e assim planejar, com base 
em dados objetivos, os serviços médicos, 
educativos e de saúde mental necessá-
rios para cuidar deles. É evidente que é 
difícil organizar esses serviços de maneira 
adequada na ausência de informações de-
talhadas a respeito da natureza e da pre-
valência de transtornos psicopatológicos 
que afetam as crianças e os adolescentes. 
Contudo, muitas vezes, é necessário ir 
além do diagnóstico e da epidemiologia 
de um transtorno; daí a importância de 
uma abordagem específica que permita 
quantificar as dificuldades observadas em 
um caso específico ou em uma população 
determinada, a fim de compará -las em ter-
mos de dificuldades de crianças e adoles-
centes afetados pelo mesmo transtorno.

Um exemplo simples ilustra esse pon-
to importante. Os transtornos de aprendi-
zagem têm suas origens em vários déficits 
cognitivos e neurobiológicos (ver Capítulo 
5), os quais têm como consequência dife-
rentes dificuldades, como a identificação, 
a reprodução e a compreensão das letras 

e dos números, a pronúncia, a decodifi-
cação necessária à leitura e ao cálculo, a 
atenção e a memória. Em cada um desses 
aspectos, as dificuldades observadas são 
mais ou menos acentuadas: são leves ou 
médias em certas crianças e geralmente 
limitadas a apenas um ou dois aspectos, 
enquanto em outras são graves e eviden-
tes em vários deles. Uma criança com di-
ficuldades acentuadas de identificar as le-
tras e os números, de prestar atenção e de 
lembrar o que aprende tem evidentemen-
te uma maior probabilidade de apresen-
tar um distúrbio de aprendizagem do que 
uma criança cujas dificuldades são meno-
res e cuja concentração não é comprome-
tida. Pesquisadores e clínicos especialistas 
em problemas de saúde mental em uma 
abordagem dimensional preocupam -se 
menos em determinar se uma criança tem 
um distúrbio particular do que em des-
crever suas competências e suas dificul-
dades. Essa abordagem tem a vantagem 
de evidenciar as diferenças individuais na 
psicopatologia e de mostrar que a maior 
parte dos problemas psicológicos da in-
fância e da adolescência manifesta -se em 
um continuum de frequência e de inten-
sidade. No entanto, sua desvantagem, é 
não indicar com clareza onde se encontra 
nesse continuum o limite da disfunção. 
Em outras palavras, em que ponto a falta 
de competências ou a debilidade torna -se 
um transtorno? Em que, por exemplo, os 
leitores lentos se distinguem daqueles que 
têm um transtorno específico de leitura? 
A resposta é importante não apenas para 
a definição desse transtorno, mas também 
para o desenvolvimento de serviços edu-
cativos e psicológicos de que necessitam 
os leitores com dificuldade. Um limite de 
disfunção relativamente baixo identifica-
rá, sem dúvida, uma quantidade enorme 
de crianças e rotulará algumas de maneira 
errada, enquanto um limite relativamente 
elevado não identificará muitas, e é pro-
vável que prive muitas outras de serviços 



36          Jean E. Dumas

especializados dos quais poderiam se be-
neficiar.

Nos dias de hoje, a maior parte dos 
pesquisadores e clínicos adota uma aborda-
gem ao mesmo tempo categorial e dimen-
sional, usufruindo as vantagens de cada 
uma a fim de fazer uma análise completa 
das dificuldades observadas. Em outras pa-
lavras, uma avaliação psicológica estabele-
ce habitualmente o diagnóstico do ou dos 
transtornos cujos critérios são preenchidos 
pela criança ou pelo adolescente, mas ex-
plicita a natureza e a gravidade das dificul-
dades com a ajuda de uma avaliação di-
mensional. Na prática, isso significa que os 
profissionais preocupados em descrevê -las 
com precisão e em perceber seus desafios 
para o desenvolvimento e o tratamento da 
criança não baseiam suas conclusões uni-
camente em uma entrevista diagnóstica: 
também recorrem a testes psicológicos e/
ou escalas de comportamento preenchidas 
por diferentes pessoas a fim de circunscre-
ver a complexidade e as características pe-
culiares das dificuldades observadas.

Este livro apresenta os transtornos 
psicopatológicos da infância e a da ado-
lescência em termos semelhantes aos da 
CID -10 e do DSM -IV; ou seja, sua abor-
dagem é categorial. Entretanto, essa es-
colha é unicamente descritiva, refletindo 
o fato de essa abordagem ser utilizada 
com muita frequência em psicopatologia 
e de muitas pesquisas apresentarem seus 
resultados em termos diagnósticos. Isso 
não implica de modo nenhum que ela seja 
preferível a uma dimensional. Na verda-
de, ambas coincidem a tal ponto, que seria 
inútil opô -las. O próprio DSM -IV utiliza -as 
em combinação uma com a outra, estipu-
lando os critérios a preencher para que 
um diagnóstico possa ser estabelecido e 
fornecendo uma escala quantitativa que 
permita avaliar a gravidade dos sintomas 
observados e a capacidade de funciona-
mento – a Escala de Avaliação Global do 
Funcionamento, já mencionada. Além dis-

so, existe hoje um número crescente de 
entrevistas diagnósticas estruturadas que 
combinam essas duas abordagens. Por 
exemplo, o DISC (Diagnostic Interview for 
Children) (Shaffer, Fisher, Lucas, Dulcan 
e Schwab -Stone, 2000) permite, median-
te uma série de questões sistemáticas, 
fazer um diagnóstico válido e confiável, 
conforme os critérios do DSM -IV, levando 
em conta a frequência e a intensidade das 
dificuldades observadas e os limites que 
elas impõem ao desenvolvimento adapta-
tivo da criança ou do adolescente.

Uma construção social

Ainda que os problemas de saúde 
mental sejam classificados sob diferentes 
óticas nosológicas, reconhecemos que a 
linguagem comum oferecida pela CID -10 
e pelo DSM -IV é bem mais uma constru-
ção social que a expressão formal de uma 
realidade objetiva. Essa construção não 
escapa aos julgamentos de valor ou às di-
ferentes interpretações teóricas. Todo clí-
nico prudente tem profunda consciência 
do fato de que a distinção entre o norma-
tivo e o patológico geralmente é difícil ou 
mesmo impossível de ser estabelecida, e 
que às vezes ele precisa tomar uma deci-
são, porque é esperada uma resposta dele, 
mesmo quando não a tem. Sem grande 
compaixão pelo psicólogo ou psiquiatra, 
o romancista americano Herman Melville 
(1891, p. 233) se indaga:

Quem pode traçar, em um arco -íris, 
uma linha que marca o fim do tom 
violeta e o começo do tom laranja? 
A diferença de cor é muito clara, mas 
quem pode dizer qual o lugar exato 
em que um se torna o outro? O mes-
mo ocorre com a razão e com a lou-
cura. Os casos graves são evidentes. 
Mas, em certos casos aparentemente 
menos graves, raros são aqueles que 
estão preparados para estender uma 
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linha demarcatória, a não ser alguns 
especialistas mediante pagamento... 
Em outras palavras, em certas situa-
ções, é quase impossível determinar 
se um ser humano é são de espírito 
ou se começa a não ser mais.

Mesmo quando se está seguro de que 
uma criança ou um adolescente tem difi-
culdades consideráveis, o diagnóstico não 
é necessariamente evidente. Um exemplo 
bastante conhecido de que um mesmo fe-
nômeno clínico pode ser interpretado de 
diferentes maneiras provém da hipercine-
sia ou do que é chamado hoje de transtor-
no de déficit de atenção/hiperatividade 
(TDAH). Embora seus sintomas estejam 
estabelecidos, historicamente a hiperati-
vidade foi muito mais diagnosticada na 
América do Norte do que na Europa, não 
tanto porque as crianças afetadas se com-
portem de forma distinta de um lado e de 
outro do Atlântico, mas porque suas difi-
culdades nem sempre são objeto da mes-
ma interpretação em diferentes contextos 
sociais e culturais (Prendergast et al.; ver 
Capítulo 6).

Em princípio, dizer que uma criança 
sofre de TDAH ou de qualquer outro trans-
torno implica sempre um julgamento de 
valor: a criança não está “no nível”, sejam 
quais forem as circunstâncias atenuan tes 
invocadas ou os eufemismos utilizados para 
tentar limitar o impacto negativo de tal jul-
gamento. Em qualquer idade, os transtor-
nos psicopatológicos provocam sempre o 
temor, a incompreensão, a rejeição e a con-
denação do meio – sentimentos perversos 
que, para além da criança, costumam se 
estender à sua família, aos seus próximos 
e mesmo à sua comunidade. O perigo de 
todo sistema de classificação é levar à ro-
tulação gratuita e perniciosa de certas pes-
soas, por exemplo, quando uma ou várias 
categorias nosológicas são aplicadas de ma-
neira seletiva a crianças ou a adolescentes 
carentes ou pertencentes a grupos sociais 
ou étnicos rejeitados (Alarcon, 1995, cita-

do por Jensen e Hoagwood, 1997; Dupree, 
Beale -Spencer e Bell, 1997). Ainda que 
esse perigo seja real em qualquer abor-
dagem diagnóstica que ignore o contexto 
social e cultural no qual os comportamen-
tos observados se manifestam (Cervantes 
e Arroyo, 1995; Yamamoto, Silva, Ferrari 
e Nukariya, 1997), sem dúvida seria ingê-
nuo acreditar que, na ausência de sistemas 
de classificação, uma tal rotulação não 
existiria. Os seres humanos comparam-
-se constantemente uns com os outros e 
não esperaram a publicação da CID ou do 
DSM para concluir que alguns deles têm 
dificuldades de natureza psicopatológi-
ca e, mais particularmente, para imputar 
essas dificuldades aos membros carentes, 
rejeitados ou indesejáveis da sociedade. 
De fato, esses sistemas de classificação, 
ainda que sejam utilizados no espírito ine-
rente à sua evolução, permitem evitar que 
uma criança ou um adolescente receba um 
diagnóstico arbitrário, estipulando de ma-
neira precisa as condições que devem ser 
preenchidas antes que se possa estabelecer 
um diagnóstico.

ORienTAçãO dA ObRA

Esta obra oferece um levantamento 
detalhado e crítico dos conhecimentos 
científicos disponíveis no que tange aos 
transtornos psicopatológicos da infância 
e da adolescência. Esse levantamento é 
 atual; isto é, os resultados dos vários estu-
dos reportados aqui foram publicados, em 
sua maioria, nos últimos dez anos. Dado 
que a maior parte deles está disponível 
apenas em inglês, o livro dá acesso a uma 
literatura que muitos leitores de língua 
francesa conhecem pouco ou desconhe-
cem. Mas os estudos disponíveis em fran-
cês também são recenseados e descritos, 
o que dá à obra uma perspectiva mais in-
ternacional que a maioria dos textos nesse 
campo.
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Para cada transtorno estudado, a 
obra responde, na medida do possível, 
às cinco perguntas fundamentais levan-
tadas anteriormente e, quando não dis-
põe de respostas precisas, apresenta os 
elementos estudados até agora, aponta 
as contradições regularmente observadas 
nos resultados das pesquisas publicadas e 
aponta as dificuldades e os desafios com 
que pesquisadores e clínicos se veem con-
frontados. Seguindo essas perguntas, os 
capítulos são organizados de maneira se-
melhante (a Tabela 1.4 descreve essa or-
ganização).

Tornando uma informação levan-
tada comparável de um transtorno a ou-
tro, essa organização facilita a leitura de 
quem deseja ler a obra na íntegra, assim 
como permite que o leitor interessado 
em um tema em especial (por exemplo, 
a epidemiologia) tenha acesso a ele com 
facilidade. Cada capítulo ilustra ainda a 
fenomenologia complexa e a vivência des-
ses transtornos com a ajuda de estudos de 
caso que permitem perceber o impacto 
considerável e suas consequências rele-
vantes sobre o desenvolvimento e o fun-
cionamento como um todo. O autor tra-
balhou pessoalmente com a maior parte 
das crianças e dos adolescentes que são 

objeto desses estudos, além de pais e pro-
fessores.

O leitor perceberá que a obra não 
arrola as diferentes abordagens terapêu-
ticas desenvolvidas para prestar ajuda 
às crianças e aos adolescentes (e às suas 
famílias) que apresentam um transtorno 
psicopatológico. Assim, embora alguns 
tratamentos sejam mencionados, não 
respondemos à pergunta que se coloca 
inevitavelmente sempre que pais, profes-
sores ou interventores se veem diante de 
uma criança ou de um adolescente em 
dificuldade: o que fazer? Optamos por 
não respondê -la, porque essa pergunta é 
importante demais, a nosso ver, para ser 
tratada em algumas páginas em cada ca-
pítulo: ela mereceria por si só um outro 
volume.

Em cada capítulo, o leitor reconhe-
cerá três perspectivas complementares 
– descritiva, desenvolvimental e relacio-
nal – que definem a abordagem teórica 
da obra, a qual reflete essencialmente 
os postulados da psicopatologia desen‑
volvimental (Cicchetti e Rogosch, 2002; 
Hinde, 1992; Mash e Dozois, 2003), que 
hoje desempenha um papel -chave no es-
tudo científico dos transtornos psicopato-
lógicos da infância e da adolescência.

TAbelA 1.4 organização de cada capítulo conforme as questões fundamentais da psicopatologia da 
criança e do adolescente

Questões FundAmentAis orgAnizAção de cAdA cAPítulo

do que se trata? Qual é a natureza do transtorno? introdução 
 visão histórica 
 considerações diagnósticas e desenvolvimentais 
 definições, critérios diagnósticos e  
 características essenciais 
 validade científica

Quais são as dificuldades que acompanham e  outras características e transtornos associados 
geralmente agravam o transtorno em questão?

Quantas crianças em média são afetadas  epidemiologia 
por esse transtorno?

como ele evolui? curso do desenvolvimento e prognósticos

Quais são suas origens? etiologia
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Uma perspectiva descritiva

Em uma abordagem científica, não 
se tem a compreensão aprofundada de 
um fenômeno, qualquer que seja, sem 
uma descrição detalhada de suas carac-
terísticas fundamentais. Como assinalado 
anteriormente, todas as descrições dos 
transtornos que apresentamos se baseiam 
na CID -10 e no DSM -IV, não porque as 
descrições por eles fornecidas sejam ne-
cessariamente as mais adequadas ou as 
mais completas, mas porque servem hoje 
de linguagem comum a um número cres-
cente de pesquisadores – a qual permite 
avaliar e comparar os resultados de di-
ferentes pesquisas e assim estabelecer os 
parâmetros de cada um desses transtor-
nos, descrevendo suas manifestações em 
variados contextos sociais e culturais.

Embora, em cada capítulo, nos-
sa apresentação comece por uma des-
crição detalhada do ou dos transtornos 
com a ajuda da CID -10 e do DSM -IV, te-
mos consciência, assim como os editores 
desses dois sistemas (APA, 1994; OMS, 
1992; Frances, Pincus, Widiger, Davis e 
First, 1994; Jensen e Hoagwood, 1997), 
de que essas classificações são esboços 
imperfeitos e temporários. A psicopato-
logia da criança e do adolescente evolui 
constantemente, e é claro que as classifi-
cações que servem de linguagem comum 
deverão ser revisadas e, no caso de cer-
tos transtornos, inteiramente reformula-
das em breve. Destacaremos esse fato em 
diversos momentos ao longo desta obra. 
Como assinala Achenbach (1993), não é 
porque um transtorno tem um nome hoje 
em um sistema de classificação que ele 
existe realmente ou, pela mesma lógica, 
não é porque um outro transtorno não 
é descrito que ele não existe. Em outras 
palavras, utilizamos a CID -10 e o DSM -IV 
unicamente como ferramentas de traba-
lho e os criticamos várias vezes à luz de 
pesquisas científicas levantadas.

Dois elementos -chave da abordagem 
descritiva desta obra são os conceitos de 
fatores de risco e de proteção, de um 
lado, e o modelo biopsicossocial, de ou-
tro. Esses conceitos são amplamente utili-
zados para explicar as origens e a evolu-
ção dos problemas de saúde mental, além 
de responder a duas perguntas essenciais 
nesse campo: “De onde vêm os proble-
mas?” e “Como eles evoluem?”.

Fatores de risco e de proteção

As explicações sobre as origens dos 
transtornos psicopatológicos da infância 
e da adolescência são muitas, tanto en-
tre profissionais da psicologia clínica, da 
psiquiatria e da educação quanto entre o 
grande público. De fato, cada um parece 
ter sua explicação favorita. Em termos 
de problemas do comportamento, por 
exemplo, alguns estão convencidos de 
que se deve culpar a omissão dos pais; 
outros, as salas de aula superlotadas 
onde os professores não têm mais von-
tade de trabalhar; outros ainda afirmam 
que as crianças agressivas e violentas 
provêm de “sementes ruins”, porque seus 
pais têm várias dificuldades ou porque 
são apenas um reflexo de uma socieda-
de também violenta e sem limites. Todas 
essas explicações são tão interessantes 
quanto incompletas.

Os dados científicos são unânimes 
em mostrar que não existe um fator que, 
por si só, explique o porquê de certos jovens 
desenvolverem problemas de saúde mental. 
Isso significa que, como qualquer outro 
fenômeno complexo, eles não têm uma 
explicação simples e única. Vejamos o 
exemplo de acidentes de trânsito. O ex-
cesso de velocidade, o álcool, o cansaço e 
o mau tempo são fatores de risco que não 
causam esses acidentes, mas que aumen-
tam sua probabilidade de ocorrer, às vezes 
o bastante para que virem realidade. Do 
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mesmo modo, o uso do cinto de seguran-
ça, os limites de velocidade e uma boa si-
nalização são fatores de proteção que não 
impedem acidentes, mas que diminuem 
sua probabilidade (ou sua gravidade). 
A pesquisa isolou alguns fatores de risco 
pessoais, familiares, sociais e culturais 
que aumentam a probabilidade de trans-
tornos de comportamento, por exemplo, 
mas que nem por isso os causam sempre 
(ver Capítulo 7). Entre eles, encontram -se 
a imprudência e a impulsividade na crian-
ça ainda pequena, a disciplina inadequa-
da imposta pelos pais e a pobreza. Alguns 
trabalhos ilustram os fatores que serão 
objeto de uma apresentação muito mais 
detalhada ao longo desta obra.

Um estudo longitudinal de mais de 
2.400 crianças australianas, avaliadas 
pela primeira vez entre 4 e 8 meses até 
os 8 anos de idade, relata que as impul-
sivas desde a primeira infância corriam 
um risco acentuado de ter problemas de 
comportamento mais tarde. Era o caso, 
sobretudo, dos filhos criados em famílias 
sem uma disciplina clara ou com dificul-
dades financeiras (Sanson, Smart, Prior 
e Oberklaid, 1993). A importância da 
disciplina imposta pelos pais também se 
destaca nos trabalhos de nossa equipe de 
pesquisa. Foi apontado, por exemplo, que, 
em situação de controle, a relação de for-
ça entre crianças agressivas e violentas e 
suas mães geralmente favorece a criança: 
esta recorre sempre a diversos compor-
tamentos perturbadores para conseguir 
o que quer, enquanto a mãe é incoerente 
e impõe limites ineficazes, sobretudo aos 
comportamentos mais negativos da famí-
lia (Dumas, LaFreniere e Serketich, 1995). 
Por último, sabe -se que a delinquência e a 
violência são frequentes no meio urbano, 
principalmente nos bairros pobres, e que 
as crianças que neles vivem correm um 
risco maior não só de desenvolver esses 
problemas, mas também de desenvolvê-
-los mais cedo que seus pares menos ca-

rentes (Kupersmidt, Griesler, DeRosier, 
Patterson e Davis, 1995). Em contrapar-
tida, os efeitos nefastos desses fatores de 
risco são mitigados, às vezes, por fatores 
de proteção, como um bom rendimento 
escolar ou a presença de um adulto de re-
ferência quando os pais falham.

Um acompanhamento detalhado de 
cerca de 400 meninos de um subúrbio 
londrino ilustra a noção probabilística de 
risco na origem e na evolução dos trans-
tornos psicopatológicos. Essa pesquisa 
examinou cinco fatores – competências 
intelectuais fracas, disciplina inadequada 
imposta pelos pais, precedente judicial do 
pai ou da mãe ou de ambos, pobreza e 
família com muitos filhos – e mostrou que 
quanto mais esses meninos eram expos-
tos a esses fatores de risco entre 8 e 10 
anos, maior era a probabilidade de que 
cometessem um ou vários atos violentos 
durante a adolescência. Como ilustra a 
Figura 1.3, apenas 3% dos meninos que 
não se enquadravam em nenhum desses 
cinco fatores de risco haviam cometido 
tais atos, contra 8% dos que se enquadra-
vam em um, 15% em dois ou três e 31% 
em quatro ou cinco (Farrington, 1997). 
Outros estudos longitudinais relatam re-
sultados semelhantes (Shaw, Winslow, 
Owens e Hood, 1998).

De modo geral, quanto maior a inci-
dência de fatores de risco e quanto meno-
res forem os índices de fatores de prote-
ção, maiores serão as chances de que um 
transtorno desenvolva -se e, uma vez esta-
belecido, de que se prolongue mesmo com 
uma intervenção. Nós mesmos chegamos a 
mesma conclusão em relação a esse último 
ponto em um acompanhamento de 67 fa-
mílias tendo um filho agressivo com o qual 
participaram de uma intervenção psicosso-
cial (Dumas e Wahler, 1983). Esse estudo 
examinou seis fatores de risco: renda fa-
miliar baixa, baixa escolaridade materna, 
estrutura familiar monoparental, família 
com muitos filhos, residência em um bairro 
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pobre e intervenção do serviço de proteção 
da juventude. A Figura 1.4 aponta que, um 
ano após o final da intervenção, as crian-
ças e as famílias que mais se beneficiaram 
tinham apenas 0 ou 1 fator de risco. Os 
problemas de comportamento das crianças 
provenientes de famílias expostas a um nú-
mero maior de fatores de risco evoluíram 
muito menos em termos positivos.

Em suma, as pesquisas sobre as ori-
gens e a evolução dos transtornos psico-
patológicos ilustram três pontos essen-
ciais aos quais voltaremos ao longo deste 
livro. Em primeiro lugar, raras vezes esses 
transtornos são a consequência de uma ou 
duas causas diretas. Eles são muito mais 
o resultado de um acúmulo de riscos. De 
fato, a natureza dos fatores de risco tem 
menor influência que sua incidência no 
desenvolvimento desses transtornos a lon-
go prazo. Em segundo lugar, esse acúmulo 
nunca é determinante. Mais de dois terços 
dos meninos que tinham 4 ou 5 fatores 
de risco no estudo de Farrington (1977) 

não se tornaram violentos. Do mesmo 
modo, quase metade das crianças agres-
sivas expostas a 2, 3 ou 4 fatores de risco 
na pesquisa de Dumas e Wahler (1983) se 
beneficiaram da intervenção da qual par-
ticiparam com suas famílias. Muitos tra-
balhos sobre a resiliência evidenciam esse 
último ponto (Cyrulnik, 2001; Sameroff, 
Gutman e Peck, 2003). E, em terceiro lu-
gar, os efeitos de uma grande incidência de 
fatores de risco são não específicos. Como 
esses fatores são intercambiáveis, eles 
aumentam a probabilidade de transtor-
nos distintos, e não de um único. Uma 
disciplina inadequada imposta pelos pais, 
por exemplo, contribui, de igual maneira, 
para o desenvolvimento de problemas in-
ternalizantes e externalizantes – a natu-
reza das dificuldades observadas depen-
de, entre outras coisas, da maneira como 
essa disciplina manifesta -se e das reações 
que ela provoca na criança (Berg -Nielsen, 
Vikan e Dahl, 2002; Dumas e LaFrenière, 
1993; ver Capítulos 7 e 9).

fiGURA 1.3
incidência de riscos durante a infância e probabilidade de atos de violência durante a adolescência. em um 
acompanhamento de cerca de 400 meninos de um subúrbio londrino, Farrington (1997) mostrou que quanto 
mais esses meninos eram expostos, entre 8 e 10 anos, aos seguintes fatores de risco – competências intelec‑
tuais fracas, disciplina inadequada imposta pelos pais, precedente judicial do pai ou da mãe ou de ambos, 
pobreza e família com muitos filhos – maior era a probabilidade de que cometessem um ou vários atos vio‑
lentos durante a adolescência.



42          Jean E. Dumas

Portanto, é preciso desconfiar das 
explicações simplistas, aparentemente 
evidentes e, em geral, fatalistas dos trans-
tornos psicopatológicos. Dizer que uma 
criança “bate em outras sem mais nem 
menos porque a mãe é alcoólica ou por-
que o pai ficou preso e está desemprega-
do” é ignorar o fato de que a maior parte 
das crianças cujos pais têm dificuldades 
convive bem com seus pares. Dizer que 
um adolescente “é deprimido e teve vá-
rias tentativas de suicídio porque seus pais 
são divorciados” é esquecer que a maior 
parte dos jovens de família monoparen-
tal cresce sem maiores problemas. Nesse 
aspecto, como em muitos outros, é inú-
til tentar encontrar causas e, mais ainda, 
procurar reprimi -las quando se imagina 
tê -las isolado. Só tem sentido falar em fa-
tores de risco, tentar compreender como 
eles exercem sua influência e trabalhar a 
fim de diminuir a sua elevada incidência, 
à qual uma enorme quantidade de crian-
ças e adolescentes está exposta (Dumas, 
2000, 2005a).

Finalmente, os exemplos do alcoo-
lismo e do divórcio ilustram que é muito 
raro em psicopatologia encontrar circuns-
tâncias ou acontecimentos da vida que 
tenham inevitavelmente o mesmo efeito 
sobre qualquer criança ou adolescente. 
Segundo o princípio da equifinalidade, o 
alcoolismo é um dos fatores de risco que 
pode contribuir para a ocorrência de trans-
tornos de comportamento, embora eles se 
desenvolvam frequentemente em sua au-
sência. Do mesmo modo, segundo o prin-
cípio afim da multifinalidade, o divórcio 
pode ter diversas consequências nefastas 
para a saúde mental ou não ter nenhuma. 
Esses dois princípios, ilustrados na Figura 
1.5, destacam que os processos que expli‑
cam a origem e a evolução dos transtornos 
psicopatológicos são transacionais, ou seja, 
eles nunca agem sozinhos, e sua própria in‑
fluência é influenciada pelos processos que 
os acompanham. Por exemplo, o Capítulo 
2 aborda que o retardo mental pode ser 
causado por inúmeros fatores, como uma 
aberração cromossômica, sevícias físicas 

fiGURA 1.4
incidência de riscos e probabilidade de êxito de uma intervenção psicossocial. em um acompanhamento de 
67 famílias que tinham um filho agressivo com o qual participaram de uma intervenção psicossocial, dumas 
e Wahler (1983) observaram que, um ano após o final da intervenção, as crianças e as famílias que mais se be‑
neficiaram tinham 0 ou 1 fator de risco entre os seis fatores seguintes: renda familiar baixa, baixa escolaridade 
materna, estrutura familiar monoparental, família com muitos filhos, residência em um bairro pobre e inter‑
venção do serviço de proteção da juventude. os problemas de comportamento das crianças provenientes de 
famílias expostas a um número maior de fatores de risco evoluíram muito menos em termos positivos.
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fiGURA 1.5
os princípios da equifinalidade e da multifinalidade. esses dois princípios ilustram que é raro em psicopa‑
tologia encontrar circunstâncias ou acontecimentos da vida que tenham inevitavelmente o mesmo efeito 
sobre uma criança ou sobre um adolescente. nessa área, como em todas as áreas complexas, diferentes cir‑
cunstâncias podem ter a mesma consequência (equifinalidade) e a mesma circunstância pode ter diferentes 
consequências (multifinalidade).

que causam dano ao cérebro da criança 
pequena ou o fato de a mãe ter usado 
drogas durante a gravidez. Mesmo assim, 
quando um fator etiológico é claramente 
estabelecido – na trissomia 21, por exem-
plo –, o desenvolvimento e a adaptação 
observados dependem consideravelmente 
de outros fatores de risco e de proteção. 
Por último, os mesmos fatores de risco po-
dem estar envolvidos na etiologia de vá-
rios outros também abordados nesta obra. 
É o caso das péssimas condições de sobre-
vivência e dos maus -tratos, por exemplo, 
que só exercem seus efeitos nefastos em 
associação com outros fatores, de modo a 
contribuir para problemas geralmente di-
ferentes, como os transtornos de compor-
tamento (ver Capítulo 7) e os transtornos 
de ansiedade (ver Capítulo 9).

O modelo biopsicossocial

Os fatores de risco pessoais, familia-
res, sociais e culturais que aumentam a 
probabilidade de transtornos psicopatoló-
gicos representam os diferentes contextos 
de desenvolvimento nos quais cada pes-
soa evolui. Esses contextos são os elemen-

tos constitutivos do modelo biopsicosso-
cial preconizado pelo DSM -IV, um modelo 
que emana em grande parte dos trabalhos 
de Bronfenbrenner (1979, 1999) sobre 
a ecologia do desenvolvimento humano. 
Como ilustra a Figura 1.6, esse mode-
lo postula que toda criança encontra -se 
no centro de círculos de influências que 
Bronfenbrenner chama de microssistema, 
mesossistema, exossistema, macrossistema 
e cronossistema.

O modelo biopsicossocial é uma fer-
ramenta de pensamento bastante útil, de 
um lado, porque integra as múltiplas fon-
tes de influência que afetam o desenvolvi-
mento humano e, de outro, porque reflete 
as diferentes perspectivas que orientam 
a pesquisa em psicopatologia desenvol-
vimental – perspectivas biológica, psico-
lógica, familiar, social e cultural, conside-
radas em cada capítulo em relação com 
a etiologia dos transtornos apresentados. 
Os círculos de influência do modelo biop-
sicossocial são os seguintes:

n O microssistema compreende as  pessoas 
e os objetos que fazem parte do coti-
diano da criança. Durante os primei-
ros anos de vida, a família é o principal 
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microssistema da criança, mas, com o 
avançar da idade, esse sistema se am-
plia para incluir a escola, os pares e as 
outras atividades das quais ela partici-
pa fora de casa.

n O mesossistema reflete o fato de os mi-
crossistemas da criança serem interli-
gados e se influenciarem mutuamente. 
Por exemplo, uma criança que teste-
munha regularmente conflitos conju-
gais em casa costuma ter problemas na 
escola. Do mesmo modo, uma criança 
com dificuldades de aprendizagem ou 
rejeitada por seus pares costuma ser 
desobediente e agressiva com os pais 
e com os irmãos.

n O exossistema representa os diferentes 
sistemas sociais que influenciam di-
reta e indiretamente a criança, assim 
como o contexto ecológico no qual ela 
se desenvolve. Ela é influenciada, por 

exemplo, pelas relações sociais que 
seus pais mantêm com amigos, cole-
gas de trabalho e com os próprios pais. 
Assim, percebeu -se que as mães de 
crianças agressivas eram mais duras e 
punitivas quando tinham tido um dia 
ruim do que quando seu dia tinha sido 
agradável, independentemente da ma-
neira como as crianças se comportas-
sem (Dumas, 1996). As crianças são 
igualmente influenciadas pela mídia e 
pela publicidade, e também pela ecolo-
gia do lugar onde vivem e pelos servi-
ços que lhes são oferecidos. Um bairro 
pobre e perigoso onde os serviços de 
saúde são inacessíveis e as oportunida-
des de lazer são raras é menos propício 
a um desenvolvimento harmonioso do 
que um bairro onde os jovens sentem-
-se em segurança e dispõem de vários 
serviços.

fiGURA 1.6
o modelo biopsicossocial (segundo bronfenbrenner, 1979, 1999). o modelo biopsicossocial descreve os di‑
ferentes contextos de desenvolvimento nos quais a criança e o adolescente evoluem, os fatores de risco pes‑
soais, familiares, sociais e culturais que aumentam a probabilidade de transtornos psicopatológicos, assim 
como as diferentes perspectivas de pesquisa complementares nesse âmbito.
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n As atitudes, as crenças e as práticas 
educativas e sociais compartilhadas 
pela cultura na qual a criança se de-
senvolve representam o macrossiste‑
ma. Nas sociedades industrializadas, 
por exemplo, as dificuldades de apren-
dizagem de muitas crianças, desde 
muito pequenas, são agravadas por-
que o clima cultural enfatiza demais 
o êxito escolar e social (ver Capítulo 
5). Do mesmo modo, o ideal cultural 
de magreza que define amplamente a 
beleza feminina nessas sociedades é 
um fator de risco importante na etio-
logia da anorexia e da bulimia (ver 
Capítulo 10).

n Imbricados uns nos outros, os diferen-
tes sistemas não são estáticos. Todos 
fazem parte de um cronossistema e, 
assim, evoluem com o tempo. Isso sig-
nifica que a influência de fatores de 
risco evolui de acordo com o período 
de desenvolvimento da criança, com 
os acontecimentos históricos e com 
as mudanças sociais e culturais ocor-
ridas. Por exemplo, o divórcio tem ge-
ralmente efeitos mais nefastos durante 
a infância do que durante a primeira 
infância ou a adolescência (Amato 
e Kieth, 1991). Do mesmo modo, o 
desenvolvimento de muitas crianças 
pode ser comprometido por atos de 
violência e de guerra, ou por uma ca-
tástrofe natural traumatizante para 
um país ou para uma região (Conger, 
Elder, Lorenz, Simons e Whitbeck, 
1994; Durkin et al., 1993).

De maneira mais geral, é bastan-
te provável que o clima de insegurança 
que prevalece atualmente em um núme-
ro crescente de países aumente o risco 
de que certas crianças desenvolvam um 
transtorno psicopatológico, em particular 
um transtorno de ansiedade. As crianças 
mais vulneráveis são, é claro, aquelas que 
já têm uma natureza medrosa e angustia-

da e aquelas que carecem de afeto e de 
apoio dentro da família e fora dela – ou 
seja, as crianças cujos micro - e mesossis-
temas são igualmente perturbados. Além 
disso, deve -se destacar que a família mu-
dou profundamente nos países industriali-
zados nas últimas décadas. Em um levan-
tamento detalhado, Lazartigues (2001, p. 
264) ressalta:

Em 30 anos, as mudanças de união 
conjugal (precarizada, desinstitucio-
nalizada) e a parentalidade (tendência 
à simetrização da relação pais -filho, 
funcionamento familiar baseado no 
princípio do consenso e não mais da 
autoridade, hedonismo substituindo 
o dever, grande acessibilidade às re-
presentações de sexo, imediatismo) 
foram muito importantes.

Embora seja sempre difícil estabe-
lecer relações de causa e efeito entre es-
sas mudanças, é bem provável que várias 
delas contribuam para ampliar os riscos 
a que muitas crianças estão expostas – 
riscos que, em certos casos, aumentam 
a probabilidade de problemas de saúde 
mental.

Esta breve descrição do modelo 
biopsicossocial poderia dar a impressão 
de que a criança, em sua essência, é uma 
marionete manipulada pelas forças exter-
nas, na maioria das vezes independentes 
de sua vontade. Não é o caso, evidente-
mente. Bronfenbrenner (1999, p. 5) ob-
serva de fato:

O desenvolvimento humano é o re-
sultado de processos de interações 
recíprocas que se tornam progressi-
vamente mais complexas entre um 
organismo biológico e psicológico 
ativo e as pessoas, os objetos e os 
símbolos que ele encontra em seu 
ambiente imediato.

Esse ponto essencial, ao qual voltare-
mos mais detidamente no final do capítu-
lo, significa que, em um momento deter-
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minado, as características de uma criança 
– sejam elas normais ou patológicas – são 
ao mesmo tempo a consequência de pro-
cessos de interações recíprocas e a causa 
de novas interações que influenciarão seu 
desenvolvimento.

Para além da oposição entre  
hereditariedade e ambiente

A ferramenta de pensamento que é 
o modelo biopsicossocial tem também a 
vantagem de permitir superar de imedia-
to a oposição ainda comum entre heredi‑
tariedade e ambiente em psicopatologia. 
Em uma perspectiva multifatorial, na 
qual um transtorno psicopatológico é o 
resultado de transações complexas entre 
vários fatores de risco, a questão de sa-
ber se é a hereditariedade ou o ambien-
te que explica as dificuldades da criança 
não tem sentido. De fato, os dados da 
psicologia desenvolvimental, assim como 
os da psicopatologia, mostram que o de-
senvolvimento de cada pessoa – seja nor-
mal, seja patológico – se dá na intersec-
ção de duas realidades inseparáveis: uma 
realidade chamada, às vezes, de “endó-
gena”, a das características genéticas, 
neurobiológicas, afetivas e cognitivas da 
criança, e uma realidade “exógena”, que 
reflete seu ambiente em sentido amplo, 
isto é, as relações familiares e sociais, a 
língua, a cultura, a educação e a ecolo-
gia (por exemplo, alimentação, habita-
ção) (Bursztejn e Golse, 2006). Separar 
essas realidades pode às vezes facilitar 
sua descrição, mas logo conduz a um du-
alismo estéril, porque elas se influenciam 
mutua mente e expressam -se apenas uma 
em associação com a outra (Moffitt, Caspi 
e Rutter, 2006). Voltaremos mais detida-
mente a este ponto no Capítulo 2, em 
uma discussão sobre a hereditariedade 
da inteligência humana. Por ora, Jacob 
(1981, p. 126) resume bem o papel con-

junto de hereditariedade e ambiente no 
desenvolvimento da criança:

Toda criança normal possui ao nas-
cer a capacidade de crescer em qual-
quer comunidade, de falar qualquer 
língua, de adotar qualquer religião, 
qualquer convenção social. O que pa-
rece mais verossímil é que aspectos 
genéticos estabelecem o que poderia 
ser chamado de estruturas de acolhi‑
mento que permitem à criança reagir 
aos stimulus (sic) vindos de seu meio, 
de buscar e identificar regularidades, 
de memorizá -las e depois de recu-
perar os elementos em combinações 
novas. Com a aprendizagem, as es-
truturas nervosas aprimoram -se e 
elaboram -se pouco a pouco. É por 
uma interação constante do biológi-
co e do cultural durante o desenvol-
vimento da criança que amadurecem 
e organizam -se as estruturas nervo-
sas que promovem as performances 
mentais. Nessas condições, atribuir 
uma parte da organização final à he-
reditariedade e o resto ao meio não 
tem sentido.

Uma perspectiva desenvolvimental

As descrições e os critérios diagnósti-
cos da CID -10 e do DSM -IV permitem es-
boçar um quadro dos transtornos psicopa-
tológicos da infância e da adolescência tal 
como são entendidos hoje, sendo assim 
os fios condutores que facilitam a inter-
pretação de resultados de estudos, muitas 
vezes, díspares. É o caso também dos con-
ceitos de fatores de risco e de proteção, 
que destacam as múltiplas influências que 
contribuem para o aparecimento e para a 
evolução desses transtornos, e do modelo 
biopsicossocial, que permite integrar es-
sas influências. Contudo, uma abordagem 
descritiva não basta para captar a comple-
xidade dos problemas de saúde mental de 
crianças e adolescentes ou para impulsio-
nar a pesquisa. Em suma, ela apresenta 
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esses problemas como entidades clínicas 
estáveis, distintas uma da outra, afetan-
do certos indivíduos do mesmo modo 
como certas doenças. Com isso, ignora, 
em grande medida, o contexto desenvol-
vimental, social e cultural em que todos 
os transtornos psicopatológicos emergem 
e evoluem.

Os dados científicos mostram clara-
mente que os transtornos apresentados 
neste livro inscrevem -se sempre em um 
contexto desenvolvimental com uma forte 
influência sobre suas manifestações, ain-
da que, em um mesmo transtorno, as di-
ferenças individuais sejam, em geral, tão 
significativas quanto as de um transtorno 
a outro. Esse fenômeno, destacado em vá-
rios momentos em cada capítulo, pode ser 
exemplificado com a ajuda de variáveis tão 
corriqueiras como idade e sexo da crian-
ça. Embora a CID -10 e o DSM -IV mencio-
nem que as manifestações dos transtornos 
descritos possam diferir de forma signifi-
cativa segundo essas variáveis, é raro que 
critérios diagnósticos levem isso em con-
ta. Esse é um problema sério no caso do 
TDAH e dos transtornos de comportamen-
to, por exemplo, pois, como se sabe, os 
sintomas que os definem são, em média, 
mais característicos do comportamento 
dos meninos e mais comuns em certas 
faixas etárias do que em outras. Assim, 
é provável que as diferenças reportadas 
com frequência na epidemiologia desses 
comportamentos perturbadores sejam 
contraditórias pelo fato de suas definições 
não costumarem levar em conta essas va-
riáveis (Achenbach, 1993; Barkley, 2003; 
Zoccolillo, 1993; ver Capítulos 6 e 7). O 
mesmo ocorre com os transtornos do con-
trole esfincteriano e, mais especificamen-
te, da enurese. Sabe -se há muito tempo 
que, durante a infância, a enurese notur-
na é mais comum nos meninos que nas 
meninas (Liebert e Fischel, 1990), talvez 
porque a aprendizagem do asseio ocorre 
de maneira mais rápida com meninas. De 

acordo com um estudo epidemiológico 
holandês, só aos 8 anos de idade os me-
ninos atingem uma proporção igual à de 
meninas que já não urinam mais na cama 
aos 5 anos (Verhulst et al., 1985). Visto 
que nem a CID -10 nem o DSM -IV levam 
em conta essa diferença considerável, os 
meninos preenchem com mais frequência 
o critério de idade necessário ao diagnós-
tico do transtorno – sem que se conheça 
de fato se a preponderância de meninos 
afetados por enurese noturna representa 
uma diferença real segundo o sexo ou se 
reflete o fato de os critérios diagnósticos 
utilizados ignorarem o contexto desenvol-
vimental da aprendizagem do asseio (ver 
Capítulo 11).

Tal situação se complica porque, tal 
como são definidos hoje, os transtornos 
psicopatológicos da infância e da ado-
lescência se confundem. Tipicamente, os 
transtornos são associados – ou comór‑
bidos, conforme terminologia anglo -saxã 
–, de modo que são raras as crianças que 
apresentam apenas os sintomas de um 
transtorno específico. O fenômeno de co-
morbidade reflete, ao mesmo tempo, a na-
tureza dos próprios transtornos psicopa-
tológicos e a maneira como seus critérios 
diagnósticos são definidos. Considerados 
sob uma perspectiva desenvolvimental, e 
não como entidades estáveis, os transtor-
nos são processos complexos em evolução 
constante. Em outras palavras, ao acom-
panhar a evolução da criança e do ado-
lescente, os transtornos se desenvolvem 
(às vezes rapidamente) e criam várias 
dificuldades, que se somam aos sintomas 
em particular que os definem. No caso do 
TDAH, por exemplo, as dificuldades de 
comportamento e de atenção da criança 
são sempre acompanhadas de comprome-
timento no desempenho escolar. De ma-
neira característica, elas vão se agravando 
com o aumento das exigências próprias 
das primeiras séries e podem levar, de 
forma às vezes rápida, a uma situação em 
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que a criança apresenta um atraso esco-
lar considerável (Cantwell e Baker, 1992) 
e preenche os critérios diagnósticos de 
um transtorno de aprendizagem (Weiss 
e Hechtman, 1993; ver Capítulo 6). Do 
mesmo modo, em termos de transtornos 
de comportamento, a criança que, desde 
o início do ensino fundamental, manifesta 
um nível elevado de agressividade verbal 
e física logo se verá, na maioria dos casos, 
rejeitada pelos colegas, em conflito com 
professores e em situação de fracasso nos 
estudos. Quando persistem, as dificul-
dades múltiplas contribuem para baixa 
autoestima e para sentimentos depressi-
vos, levando certas crianças a manifestar 
sintomas de um transtorno comórbido de 
humor (Paterson, Reid e Dishion, 1992; 
ver Capítulo 7).

As taxas elevadas de comorbidade 
características da psicopatologia da crian-
ça e do adolescente refletem também o 
fato de as definições de alguns transtornos 
coincidirem e de seus critérios diagnósti-
cos não serem mutuamente exclusivos. 
Nos transtornos de humor e de ansieda-
de, por exemplo, a criança resistente a ir 
à escola por temer algo terrível que talvez 
aconteça à família em sua ausência sofre-
rá de insônia e, pela manhã, não comerá 
quase nada. Com o tempo, esses temores 
poderão ser acompanhados de sentimen-
tos de desespero em face a uma situa-
ção aparentemente sem alternativas. Se 
essas dificuldades são características do 
transtorno depressivo maior, elas acom-
panham frequentemente a ansiedade de 
separação, seja porque as definições dos 
dois transtornos compartilham elementos 
comuns, seja porque uma criança nessas 
condições possa apresentar, às vezes, dois 
transtornos distintos (Klein e Last, 1989; 
ver Capítulo 9).

Por fim, e mais fundamental ainda, 
os limites de uma perspectiva descritiva 
decorrem do fato de os transtornos psico-
patológicos da infância e da adolescência 

não serem manifestações de um estado 
clínico ou somático que acompanha uma 
evolução determinada, mas sim o de pro-
cessos desenvolvimentais em que as rela-
ções afetivas e sociais e a capacidade de 
auto -organização não serem satisfatórias 
(Sroufe, 1990, 1997). Nessa perspectiva 
– que remonta aos trabalhos clássicos de 
teóricos como Anna Freud, Harry Stuck 
Sullivan e John Bowlby –, todo ser huma-
no segue um curso de desenvolvimento 
que favorece ou não sua adaptação pessoal 
e social, e os transtornos psicopatológicos 
não são entidades nosológicas estáveis, 
mas desvios desenvolvimentais em evolução 
constante. A criança não tem autismo ou 
ansiedade de separação – como pode ter 
diabete ou sarampo –, mas desenvolve um 
modo de funcionamento em que os sinto-
mas desses transtornos tornam -se cada vez 
mais característicos de seu comportamen-
to e evoluem em função de consequên cias 
múltiplas que eles acarretam.

O desenvolvimento e a evolução de 
cada transtorno descrito neste livro de-
pendem, de um lado, de fatores de risco 
biológicos, psicológicos, familiares, so-
ciais e culturais em sinergia, e, de outro, 
do período de desenvolvimento durante o 
qual eles atuam. Isso significa, em primei-
ro lugar, que os mesmos fatores podem 
ter efeitos diferentes de acordo com o mo-
mento e com a duração de sua ação, e, 
em segundo lugar, que as relações sociais 
da criança influenciam o funcionamento 
de seu sistema nervoso central ou o con-
trário (opondo -se à crença ainda bastante 
difundida de que os fatores biológicos in-
fluenciariam a adaptação pessoal e social, 
mas que o inverso não seria verdadeiro) 
(Barinaga, 1992; Greenough e Black, 
1992; Misès, 2004). Mais precisamente, 
será discutido em vários momentos que as 
diferenças individuais observáveis desde 
a primeira infância no manejo de diversas 
situações afetivas, sociais e instrumentais 
refletem a atividade complementar de três 
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sistemas neurobiológicos: um sistema de 
inibição comportamental, um sistema 
de ativação comportamental e um sis‑
tema geral de alerta e de vigilância. No 
plano cerebral, eles são associados a um 
grupo de estruturas, sendo as principais 
o eixo hipotálamo ‑hipófise ‑adrenal ou 
eixo HPA, o sistema límbico e o córtex 
pré ‑frontal (ver Figuras 1.7 e 1.8). Muitas 
pesquisas levam a crer que uma disfunção 
nessas estruturas e/ou nos neurotransmis-
sores e nos hormônios que estabelecem a 
comunicação dentro delas poderia expli-
car, em parte, diferentes comportamentos 
patológicos, como a hiperatividade e a 
desatenção (ver Capítulo 6) e certos com-
portamentos antissociais (ver Capítulo 7), 
depressivos (ver Capítulo 8) e ansiosos 
(ver Capítulo 9).

O eixo HPA desempenha um papel 
essencial na forma de lidar com a rotina 
diária e com o estresse. A corticotrofina 
(CRH ou corticotropin releasing hormone), 
produzida pelo hipotálamo, estimula as 
células corticotrópicas da hipófise na pro-
dução do hormônio adrenocorticotrópico 
(ACTH ou adrenocorticotropic hormone). 
Por sua vez, o ACTH estimula a secreção 
de cortisol (CORT), hormônio que permi-
te ao organismo gerar as demandas e os 
estímulos sempre em transformação de 
seu ambiente, agindo por um processo 
de feedback negativo sobre a produção de 
CRH e do ACTH.

Embora as pesquisas não permitam 
afirmar que uma alteração de diferentes 
sistemas neurobiológicos esteja na origem 
de vários transtornos psicopatológicos – 
pode -se aceitar, na verdade, que eles se-
jam tanto a causa como a consequência 
de uma disfunção neurobiológica – cada 
vez mais pesquisas vêm fundamentar a 
hipótese de que uma dada alteração pode 
desempenhar um papel etiológico em 
combinação com certos acontecimentos de 
vida marcantes. Sabe -se, por exemplo, que 
alguns traumas predispõem uma criança 

pequena a se tornar ansiosa, desestabili-
zando seu sistema de inibição comporta-
mental ainda em desenvolvimento, mesmo 
que frequentemente seja preciso esperar 
para que um transtorno de ansiedade se 
manifeste, mas só depois em combinação 
com outros fatores de risco (por exemplo, 
divórcio, morte parental, rejeição social) 
(De Bellis, Hooper e Sapia, 2005; Heim e 
Nemeroff, 2001; Pine, 2003; ver Capítulo 
9). Em outras palavras, assim como o nor-
mal, o psicopatológico é sempre a expres-
são de um processo de desenvolvimento 
inacabado, tendo sequência mesmo que 
as dificuldades da criança sejam avaliadas 
e que haja (ou não) um diagnóstico.

Sendo assim, nessa perspectiva de-
senvolvimental, deve -se assinalar que o 
psicopatológico aparece com frequência 
como a evolução de um processo que, 
na origem, era normal. Alguns exemplos 
ilustram essa evolução. Todo ser humano 
é incontinente durante dois ou três anos 
antes de fazer a aprendizagem do asseio. 
Os transtornos do controle esfincteriano 
manifestam -se quando essa incontinência 
se prolonga além de uma idade esperada 
e em circunstâncias não correspondentes 
ao contexto desenvolvimental da criança, 
nem às expectativas familiares, sociais e 
culturais de seu meio (ver Capítulo 11). 
Do mesmo modo, a maior parte das crian-
ças pequenas manifesta sentimentos de 
medo, angústia ou agitação quando são 
separadas de pessoas que lhe são queri-
das. A ansiedade de separação aparece 
quando esses sentimentos persistem ou 
intensificam -se a ponto de não ter mais 
qualquer relação com os perigos que a 
criança devesse enfrentar e de serem cla-
ramente excessivos em vista de sua fase 
de desenvolvimento e de seu contexto so-
ciocultural (ver Capítulo 9). As crises de 
cólera e a desobediência são frequentes 
nas crianças que, entre 2 e 4 anos, adqui-
rem a primeira independência e apren-
dem pouco a pouco a organizar seu com-
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fiGURA 1.8
representação esquemática do eixo hipotálamo ‑hipófise ‑adrenal ou eixo HPA.

o estresse a que toda pessoa é exposta nem sempre é negativo. um estresse agudo, às vezes, é necessário 
à sobrevivência e, por extensão, pode contribuir para gestos generosos, realizações e conquistas. contudo, 
quando o estresse é crônico e/ou invasivo, pode sobrecarregar o eixo HPA a ponto de perturbá ‑lo e de 
danificá ‑lo até gravemente. muitas pesquisas apontam que isso ocorre quando a criança é pequena e seu 
sistema nervoso ainda não atingiu a maturidade e quando o estresse provém de acontecimentos traumati‑
zantes ou sobre os quais se tem pouco ou nenhum controle. Há circunstâncias em que crianças pequenas 
expostas a estresse talvez estejam de forma quase permanente “em estado de alerta” e, considerando ‑se o 
efeito nocivo sobre o eixo HPA, talvez se mantenham assim mesmo após esses acontecimentos – a ponto de 
ficar agitadas, agressivas ou ansiosas de modo muito mais rápido que seus pares.

fiGURA 1.7
corte sagital do cérebro humano ilustrando diferentes estruturas envolvidas no manejo de situações afetivas, 
sociais e instrumentais.

o cérebro humano desenvolve ‑se ao longo da infância e da adolescência; assim, seu funcionamento é influencia‑
do pelos acontecimentos de vida que marcam cada pessoa durante esse período de formação. As estruturas cere‑
brais envolvidas com mais frequência na etiologia e na evolução de diferentes transtornos psicopatológicos são:

1. o hipotálamo e a hipófise (que formam, junto com as glândulas adrenais, o eixo hipotálamo ‑hipófise‑
‑adrenal; ver Figura 1.8).

2. o sistema límbico, o qual reúne diferentes estruturas subcorticais situadas em torno do tálamo, entre as 
quais o hipocampo, envolvido na formação da memória de longo prazo; a amígdala, envolvida na agressi‑
vidade e no medo; a circunvolução cingular, envolvida na gestão da atenção; e o hipotálamo, responsável 
pelo sistema hormonal.

3. o córtex pré ‑frontal, parte anterior do cérebro que desempenha um papel essencial no manejo e na ma‑
nipulação da linguagem, da memória de trabalho, do raciocínio e das funções executivas. está envolvido 
no controle da atenção, do humor e da ansiedade.

córtex pré ‑frontal
lobo frontal

tálamo

cerebelo

coluna vertebral

Hipocampo

Hipófise
Hipotálamo

Amígdala



Psicopatologia da criança e do adolescente         51

portamento e a manejar suas emoções em 
face às exigências crescentes. O transtor-
no desafiador de oposição torna -se evi-
dente quando essa etapa desenvolvimen-
tal não encontra uma solução harmoniosa 
no contexto familiar e social da criança e 
quando a oposição se prolonga e se agra-
va a ponto de impedir seu funcionamento 
adaptativo e de perturbar regularmente 
seu convívio (ver Capítulo 7). Por último, 
nos países de Primeiro Mundo, adoles-
centes seguem diversas dietas alimenta-
res a fim de manter um peso considera-
do ideal. A anorexia e a bulimia estão no 
prolongamento dessa filosofia quando a 
adolescente nega -se a ter uma alimenta-
ção equilibrada para sua saúde e segue 
comportamentos rigorosos que a compro-
metem física e mentalmente, e quando 
os familiares, assustados com seu estado, 
decidem intervir (ver Capítulo 10).

Esses exemplos mostram que, sob 
uma perspectiva desenvolvimental, uma 
compreensão aprofundada dos processos 
normativos de desenvolvimento é essen-
cial para a compreensão dos fenômenos 
psicopatológicos. O desafio da pesquisa é, 
antes de tudo, estabelecer os fatores que, 
em sinergia, podem levar a um desenvol-
vimento atípico e distinguir esse desenvol-
vimento das diferenças  individuais carac-
terísticas do funcionamento humano. Isso 
significa que as diferenças em relação à 
norma nem sempre são sinais de anorma-
lidade e que a psicopatologia desenvolvi-
mental trabalha ativamente para distin-
guir entre os cursos de desenvolvimento 
facilitadores da adaptação harmoniosa da 
criança e os que a impedem (Bullinger, 
2001a). Assim, na teoria desenvolvimen-
tal, o objetivo da pesquisa não é estabele-
cer as causas do retardo mental, do autis-
mo e de outros transtornos, mas descrever 
diferentes cursos de desenvolvimento que 
levam às diversas manifestações desses 
transtornos e explicar sua gravidade e sua 
evolução.

Uma perspectiva relacional

Ainda que sejam rigorosamente com-
preendidas, as duas perspectivas apre-
sentadas podem dar a impressão de que 
os transtornos psicopatológicos, em sua 
maioria, são condições individuais cuja 
natureza e cujas causas devem ser inves-
tigadas nas crianças em questão – seja no 
corpo, seja na mente. Em outras palavras, 
o perigo de uma perspectiva descritiva e/
ou desenvolvimental muito restrita é ig-
norar o aspecto relacional, social e cul-
tural das dificuldades de natureza psico-
patológica. Como já dito, os transtornos 
descritos não são nem entidades estáveis 
em estado “puro”, nem doenças com pa-
râmetros bem definidos que podem ser 
desvinculadas de sua “cor local” para se-
rem estudadas unicamente em laborató-
rio. Esses transtornos aparecem sempre 
em um contexto relacional e inscrevem -se 
em uma trama histórica, social e cultural, 
na qual são inevitavelmente entrelaçados 
(Jensen e Hoagwood, 1997).

Qualquer que seja sua orientação 
teórica, a maioria dos pesquisadores e 
dos clínicos da natureza psicopatológica 
das dificuldades reconhece que elas têm 
suas origens, pelo menos em parte, em 
relações inadequadas ou conturbadas, 
em condições sociais desfavoráveis ou 
em expectativas culturais que se cho-
cam com o bem -estar da criança. Se um 
transtorno como a anorexia, por exem-
plo, reflete diversas influências bioló-
gicas, psicológicas, familiares e sociais, 
ele se inscreve também em um contexto 
histórico que mudou muito ao longo das 
últimas décadas, no qual as expectati-
vas culturais levam atualmente muitas 
adolescentes a manter um peso que, do 
ponto de vista fisiológico, é irrealista e 
perigoso (ver Capítulo 10). Em outras pa-
lavras, uma compreensão profunda das 
psicopatologias de uma criança requer, 
na maioria das vezes, uma compreensão 
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detalhada de seu ambiente – entendido 
no sentido amplo do termo. Exceto al-
gumas patologias claramente imputáveis 
a um agente etiológico específico – por 
exemplo, a trissomia 21, traumatismo 
craniano, encefalite viral –, o transtorno 
identificado por um diagnóstico clínico é 
sempre “compartilhado”, refletindo uma 
disfunção situada não “na” própria crian-
ça, mas em suas relações com o meio 
(Dumas, 2005a).

Finalmente, na perspectiva relacio-
nal (e na desenvolvimental) desde os pri-
meiros anos de vida, uma criança afetada 
por um transtorno qualquer desempenha 
um papel ativo no desenvolvimento, nas 
manifestações e na evolução de suas difi-
culdades – das quais, em geral, ela é tanto 
o arquiteto quanto a vítima. Se, de acordo 
com a imagem feliz de Wallon (1925), “a 
infância é um canteiro”, a criança é um ar-
tesão. Em nosso trabalho clínico, resumi-
do em vários estudos de caso que ilustram 
os transtornos citados, nós a imaginamos 
como um tecelão que elabora seu desen-
volvimento com a ajuda dos materiais que 
traz consigo e daqueles que obtém em 
seu ambiente familiar, social e cultural. 
Portanto, os materiais são tanto os seus 
como os que ela toma emprestado, os que 
ela possui e os que compartilha. A pessoa 
que se constrói é, assim, o produto de 
seus genes, de sua neurobiologia, de sua 
psicologia e de sua vivência até esse mo-
mento, como também de suas múltiplas 
relações e do contexto histórico e cultural 
em que vive. Nesse sentido, mais do que 
transtornos, déficits ou alterações típicas 
da criança, as psicopatologias nesta obra 
são, em sua maioria, a expressão, em um 
momento dado, da adaptação ideal  da 
criança às condições biológicas ou am-
bientais que não o são.

Assim, sempre inacabado, o indiví-
duo que a criança tece é a expressão de 
variados fatores “endógenos” e “exóge-

nos”, embora, na realidade, jamais pos-
sam ser separados, e de circunstâncias 
históricas que, em geral, não estão mais 
em vigor, mas que continuam exercendo 
seus efeitos. Em outras palavras, normal 
ou patológico, o desenvolvimento depen-
de de fatores próprios à criança e a seu 
ambiente, como também do desenvolvi-
mento que a precedeu e para o qual ela 
tende (Pourtois e Desmet, 2004). Com 
exceção de alguns transtornos – algumas 
formas de retardo mental, por exemplo 
–, é provável que cada fator em si tenha 
uma influência limitada, no sentido de 
que só é verdadeiramente portador de fu-
turo para a criança e de informação para 
o pes quisador quando associado a outros 
fatores e quando levados em conta o mo-
mento em que intervém e o contexto des-
sa intervenção.

Costuma -se discutir fatores de risco 
e de proteção para descrever os diversos 
materiais de que a criança dispõe a fim 
de elaborar seu desenvolvimento, além 
de processos transacionais e temporais 
para explicar a maneira como esses fa-
tores entrelaçam -se e sobrepõem -se com 
o tempo. Transações e tempos definem 
um curso de desenvolvimento, o qual é 
de natureza probabilística: não tem força 
de destino. Nem características biológi-
cas da criança, nem sua família e menos 
ainda a sociedade em que vive podem, 
por si mesmos, determinar o que ela se 
tornará antes que ela se torne. Em ou-
tras palavras, ninguém pode escrever 
sua autobiografia antes de tê -la vivido, 
ou escrever a biografia de uma criança 
antes de tê -la observado (Cairns, 1991). 
Um dos objetivos essenciais da pesquisa 
atual  é identificar e compreender os fato-
res influenciadores do traçado desse cur-
so que leva certas crianças a desenvolver 
dificuldades persistentes e geralmente 
múltiplas, enquanto outras evoluem sem 
maiores problemas.
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COnClUsões

As diferentes perspectivas que se so-
brepõem nesta obra postulam que só se 
pode verdadeiramente compreender os 
transtornos psicopatológicos da infância 
e da adolescência ao se aceitar que qual-
quer criança elabora sua trajetória desen-
volvimental na mesma medida em que é 
produto dela. Isso significa que é necessá-
rio conhecer tanto seu contexto desenvol-
vimental, relacional e ambiental quanto 
ela própria para captar a amplitude de 
suas dificuldades. Raros são os transtor-
nos atribuídos a uma única causa; mais 
raros ainda aqueles que são o produto de 
causas todas com o mesmo efeito, se é que 
eles existem de fato. As influências do de-
senvolvimento de cada criança são múl-
tiplas e complexas: sobrepõem -se de ma-

neira ainda pouco compreendida. Assim 
como a própria criança, a psicopatologia 
nessa fase da vida é um canteiro no qual 
os conhecimentos crescem constante-
mente, e a incerteza continua em muitos 
aspectos, não tanto porque a criança é 
complexa demais para ser objeto de uma 
abordagem científica, mas porque nossos 
conhecimentos ainda precisam ser muito 
aperfeiçoados. Esta obra faz um levanta-
mento do estado desses conhecimentos na 
atualidade. E, assim como eles, é também 
incompleta. Contudo, ela atingirá seu ob-
jetivo se levantar tantas questões quanto 
trouxer respostas.

Nosso estudo começa pelo retardo 
mental, cujo estudo sistemático está na 
origem da abordagem científica dos fenô-
menos psicopatológicos da infância e da 
adolescência.

Resumo

1 Para ser considerado como patológico, o 
comportamento preenche habitualmente 
um ou vários dos seguintes critérios: excesso 
ou insuficiência; infração às normas; atraso ou 
defasagem desenvolvimental; entrave ao fun
cionamento adaptativo. contudo, o normal e o 
patológico são separados por fronteiras que, 
em geral, na prática, são estabelecidas com 
dificuldade.

2 o estudo dos transtornos psicopatológicos da 
infância e da adolescência progrediu lenta‑
mente até pouco tempo, por razões históricas, 
teóricas e metodológicas. Hoje em dia, esse 
estudo suscita um interesse crescente, e nas 
últimas décadas foram realizados rápidos pro‑
gressos, embora as questões em aberto ainda 
sejam muitas.

3 os primeiros sistemas de classificação e de 
diagnóstico amplamente difundidos, a cid 
(classificação internacional dos transtornos 
mentais e dos transtornos de comportamento) 
e o dsm (manual diagnóstico e estatístico dos 
transtornos mentais, da American Psychiatric 
Association) surgiram nos anos de 1950. 
entretanto, é apenas a partir dos anos de 
1970 que o desenvolvimento desses sistemas 

torna ‑se verdadeiramente científico e é acom‑
panhado de um desenvolvimento paralelo no 
campo da instrumentação, com o objetivo de 
aumentar a validade e a confiabilidade (ou fi‑
delidade) da pesquisa e do trabalho clínico.

4 os conhecimentos evoluíram rapidamente a 
partir dos anos de 1970 – e continuam se de‑
senvolvendo –, em grande parte graças aos 
estudos longitudinais e epidemiológicos de 
qualidade realizados em diversos países e, de 
maneira mais geral, à compreensão da impor‑
tância de uma perspectiva desenvolvimental 
no estudo dos transtornos psicopatológicos 
da infância e da adolescência.

5 os pressupostos conceituais subjacentes aos 
esforços de classificação e de instrumentação 
em psicopatologia refletem duas abordagens 
complementares da saúde mental: categorial 
e dimensional. os sistemas de classificação 
(de natureza categorial) têm a vantagem de 
facilitar a comunicação entre pesquisadores 
e clínicos, assim como os estudos descritivos 
e epidemiológicos de vários transtornos. de 
maneira mais geral, as descrições e os crité‑
rios diagnósticos da cid ‑10 e do dsm ‑iv – 
que servem de marco de referência para esta 
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obra – permitem esboçar um panorama dos 
transtornos psicopatológicos da infância e da 
adolescência tal como são compreendidos na 
atualidade, servindo assim de referência que 
facilita a interpretação de resultados de pes‑
quisas frequentemente contrastantes.

6 os pesquisadores e os clínicos que tratam dos 
problemas de saúde mental em uma aborda‑
gem dimensional procuram não tanto deter‑
minar se uma criança tem um transtorno em 
particular, mas descrever suas competências e 
suas debilidades. essa abordagem tem a van‑
tagem de evidenciar as diferenças  individuais 
na psicopatologia e destacar que a maior 
parte dos problemas psicopatológicos da in‑
fância e da adolescência se manifesta em um 
continuum de frequência e de intensidade.

7 Para cada transtorno estudado, a obra tenta 
responder às cinco perguntas seguintes: do 
que se trata? Quais dificuldades acompanham 
e geralmente agravam o transtorno em ques‑

tão? Quantas crianças são afetadas, em média, 
por esse transtorno? como ele evolui? Qual 
sua origem? Quando não há respostas pre‑
cisas disponíveis, são apresentados os dados 
disponíveis até o momento, destacando ‑se as 
contradições observadas nos resultados das 
pesquisas publicadas e expondo ‑se dificulda‑
des e desafios com que pesquisadores e clíni‑
cos se defrontam.

8 As diferentes perspectivas sobrepostas nesta 
obra – descritiva, desenvolvimental e rela‑
cional – postulam que só se pode verdadei‑
ramente compreender os transtornos psico‑
patológicos da infância e da adolescência ao 
se aceitar que qualquer criança elabora seu 
curso de desenvolvimento na mesma me‑
dida em que é produto dele. ou seja, é ne‑
cessário conhecer tanto seu contexto desen‑
volvimental, relacional e ambiental quanto 
ela própria para captar a amplitude de suas 
dificuldades.

Questões para aperfeiçoar o conhecimento

1  resuma o comportamento de rachel, discuti‑
do neste capítulo. destaque suas característi‑
cas patológicas e comente ‑as.

2 A que critérios deve responder o comporta‑
mento de uma criança para que seja conside‑
rado como patológico? comente ‑os e ilustre‑
‑os com exemplos concretos.

3 o que faz da infância uma descoberta recen‑
te? explique ‑a, destacando sua importância 
na área da psicopatologia.

4 Quais os sistemas de classificação e de diag‑
nóstico mais comumente utilizados na pes‑
quisa e no trabalho clínico? Quais suas vanta‑
gens e seus inconvenientes?

5 resuma a abordagem multiaxial do dsm ‑iv na 
descrição dos transtornos psicopatológicos.

6 Quais os problemas específicos que costumam 
impedir o desenvolvimento dos conhecimen‑
tos sistemáticos da psicopatologia? como é 
possível superá ‑los atualmente?

7 defina as abordagens categorial e dimensio‑
nal em psicopatologia da infância e da adoles‑
cência. Quais são suas vantagens e seus incon‑
venientes?

8 resuma e ilustre com a ajuda de exemplos o 
modelo biopsicossocial tal como se aplica ao 
estudo de crianças e de adolescentes.

9 costuma ‑se dizer dos transtornos psicopa‑
tológicos que eles são comórbidos. explique 
esse conceito e ilustre ‑o com exemplos.

10 defina o conceito de curso de desenvolvi‑
mento e ilustre sua utilidade com um ou dois 
exemplos.

11 Por que é preferível falar em fatores de risco, 
em lugar de causas, na etiologia dos transtor‑
nos psicopatológicos da infância e da adoles‑
cência?

12 Alguns fatores de risco individuais estão, às 
vezes, na origem de um transtorno patológico 
em uma criança ou em um adolescente. diga 
quais são eles, ilustrando sua afirmação com 
exemplos concretos.

13 Alguns fatores de risco familiares estão, às ve‑
zes, na origem de um transtorno patológico 
em uma criança ou em um adolescente. diga 
quais são eles, ilustrando sua afirmação com 
exemplos concretos.
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14 Alguns fatores de risco sociais e culturais estão, 
às vezes, na origem de um transtorno patoló‑
gico em uma criança ou em um adolescente. 
diga quais são eles, ilustrando sua afirmação 
com exemplos concretos.

15 este capítulo insiste no fato de que os transtor‑
nos identificados por meio de um diagnóstico 
clínico, em sua maioria, são “compartilhados”. 
explique esse conceito e ilustre ‑o com um 
exemplo.

Questões para reflexão

1 o que é que distingue um comportamento 
normal de um comportamento patológico?

2 Quais as ferramentas fundamentais que per‑
mitem aos pesquisadores e aos clínicos cir‑
cunscrever os diferentes transtornos psico‑
patológicos que afetam uma criança ou um 
adolescente?

3 Por que, a seu ver, durante muito tempo os 
loucos e os retardados foram considerados 
possuídos? É possível extrair elementos positi‑
vos de uma tal concepção da psicopatologia?

4 A criança de hoje em dia é muito diferente 
daquela de há menos de um século. explique 
essas diferenças e sua pertinência no estudo 
dos transtornos psicopatológicos da infância 
e da adolescência.

5 Por muito tempo se opôs – e às vezes ainda 
se opõe – a hereditariedade e o ambiente. 
critique ou justifique essa oposição.

6 “Querendo explicar tudo, o modelo biopsicos‑
social não explica nada.” discuta criticamente 
essa afirmação.

7 Alguns pesquisadores dizem que a continui‑
dade desenvolvimental dos transtornos psi‑
copatológicos da infância e da adolescência é 
heterotípica. explique esse conceito e ilustre‑
‑o com um conceito.

8 Por que uma compreensão aprofundada dos 
processos normativos do desenvolvimento é 
essencial a qualquer compreensão dos fenô‑
menos psicopatológicos?

9 descreva com a ajuda de um ou dois exem‑
plos o papel que a criança com um transtorno 
psicopatológico desempenha na evolução de 
suas dificuldades.
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