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INTRODUÇÃO
Os transtornos de humor (TH) em
crianças apresenta uma prevalência em
torno de 10%. A eficácia do uso de
terapia não farmacológica, como as
técnicas de meditação, tem sido,
atualmente, objeto de estudos que
avaliam a sua eficácia no tratamento
de TH, por interferirem nos aspectos
ambientais.

OBJETIVOS
Descrever os efeitos da meditação em
crianças com TH.

METODOLOGIA
Revisão sistemática utilizando dados
do PubMed, BVS e Scielo através dos
descritores "mood disorders AND
meditation", filtro etário de crianças de
0-18 anos. Foram excluídos artigos
duplicados, não concordantes com o
tema e trabalho não científico.

RESULTADOS
Dos 40 artigos encontrados, 35 foram
excluídos e 5 analisados. Um estudo
com duração de oito semanas não
evidenciou alterações nos sintomas de
ansiedade e depressão a partir da
meditação, em crianças com 9 e 10
anos de idade. Porém, foi possível
verificar que a interação de mente e
corpo, proporcionada na prática de
mindfulness pela criança, pode resultar
em benefícios no tratamento de TH , já
que auxilia no controle de estresse,
ansiedade, depressão e transtornos de
personalidade Borderline.

Observou-se ainda que a prática de
meditação é uma forma de prevenção
para o desenvolvimento de sintomas
depressivos em adolescentes. Segundo
o estudo do Centro de Trauma do
Instituto de Recurso de Justiça, a
aplicação de Hatha yoga em crianças
vítimas de trauma, desregulação
somática e afetiva crônica resulta no
desenvolvimento da habilidade de
autorregulação emocional. Observouse que a prática de mindfulness,
meditação
transcendental
e
a
meditação baseada em movimentos,
promoveram uma melhoria na
atenção,
comportamento
e
funcionamento
psicológico
das
crianças.

CONCLUSÃO
Verificou-se uma melhoria causada
pela interação entre corpo e mente,
promovidos pela meditação, nos
sintomas de TH. Torna-se evidente
também a necessidade de mais
estudos com amostras significativas
que correlacionam o uso da meditação
como terapêutica para crianças e
adolescentes com TH.
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