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Recomendação  

 

Escolha não usar antidepressivos (ISRS) como primeira linha de intervenção no tratamento de 

depressões ligeiras em crianças e adolescentes. 

Justificação  

 

A medicação antidepressiva é menos eficaz em crianças e adolescentes e a primeira linha de tratamento para estas faixas 

etárias deve incluir uma intervenção psicoterapêutica. Deve sempre fazer-se uma boa avaliação do meio em que as 

crianças e os adolescentes estão inseridos e da qualidade do suporte parental existente, de modo a detetar fatores externos 

que possam ter um papel na origem ou na manutenção do quadro psicopatológico. Em seguida, uma intervenção de 

primeira linha deve também ser psicopedagógica com o cuidado de uma orientação para um desenvolvimento saudável e 

adequado à idade. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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