3. Perspetiva multidimensional: fatores de risco na saúde mental da criança
e o desenvolvimento das respetivas consequências comportamentais

Doug Frey

A maior parte dos leitores tem uma compreensão de senso-comum sobre o que são populações ou indivíduos
destas populações ou indivíduos, é necessária uma definição operacional. Na avaliação psicológica, o termo
específicos ou problemas de saúde mental, tais como Depressão, Transtorno de Oposição Desafiante,
Transtorno da Conduta, Transtornos de Ansiedade, Transtorno de Deficit de Atenção/Hiperatividade, etc. O
-se em convenções no domínio da avaliação psicológica e, em
particular, refere-se a pontuações em escalas clínicas ou padrões de resposta em testes que se afastam, em
mais do que um desvio padrão, da pontuação média de sujeitos da mesma idade; um afastamento da média
superior a dois desvios padrões é considerado evidência significativa de que se está na presença de uma
síndrome clínica. Muito embora, talvez demasiado técnica, esta definição operacional, por outro lado, pode
constituir um bom ponto de partida para a investigação e para a medida de correlações e de causas de risco,
bem como para avaliar a eficácia de intervenções junto de grupos de crianças vulneráveis.
Subjacente à ideia de criança em risco está essencialmente a ideia de vulnerabilidade. Há poucas dúvidas de
que certas crianças têm maior vulnerabilidade a situações de stress e a resultados de saúde mental negativos
associados, do que outras. As crianças mais vulneráveis não só têm maiores probabilidades de vir a sofrer de
distúrbios psicológicos, como também a trajetória social dos seus padrões comportamentais e de
personalidade irá provavelmente dar origem a problemas na escola e na comunidade, bem como dificuldades
e desconforto para as suas famílias e para a sociedade em geral. Identificar as causas e as condições que
tendem a produzir crianças mais vulneráveis é um passo importante para desenvolver programas de
prevenção e de tratamento eficazes.
Com o objetivo de contribuir para a compreensão e desenvolvimento de programas de prevenção, algumas
das principais causas e condições associadas a padrões de vulnerabilidade de crianças em risco irão ser
apresentadas nas páginas seguintes. Contudo esta listagem, que é orientada para a influência que recursos
socioeconómicos empobrecidos, não é de maneira alguma exaustiva. Por exemplo, a Associação Americana
de Psicologia (APA), baseada em investigação extensiva, concluiu que a exposição a jogos de vídeo violentos
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(muitas vezes associada a recursos socioeconómicos elevados) constitui um fator de risco significativo para
o desenvolvimento de comportamentos agressivos em crianças e adolescentes; e a mesma associação afirma

É contudo claro que, independentemente dos fatores de risco prevalecentes, a prevenção e redução das
causas e condições da vulnerabilidade são de extrema importância a longo-prazo. Assim sendo, a necessidade
mais imediata e urgente é ajudar diretamente as crianças identificadas como vulneráveis. Usando um modelo
de fatores de risco adaptado da saúde pública (Mosley-Chen), o texto abaixo apresenta algumas abordagens
ao tratamento e remediação a nível do indivíduo e da família. Muito embora os modelos de interação entre
recursos e fatores de risco tenham sido originalmente desenvolvidos para serem aplicados a um gama
abrangente no domínio da saúde (especialmente em comunidades com poucos recursos) a aplicação
específica neste capítulo diz respeito ao desenvolvimento de distúrbios do comportamento em crianças
vulneráveis.

Cultura, Riqueza e Saúde Um modelo de risco sobre criança em desenvolvimento
O modelo usado baseia-se na hipótese de que é a interação entre os recursos e os fatores de risco que
determina a probabilidade do desenvolvimento saudável (ou não) da criança. Os recursos referidos englobam
recursos não só económicos (como habitação, alimentação, escolaridade, ambientes seguros), mas também
recursos socioculturais, especialmente no caso em que esses recursos podem promover os valores e normas
que sustentam o desenvolvimento seguro e saudável criança (para ambos os sexos) na comunidade. Em
ambientes nos quais valores tradicionais e culturais da família minimizam a utilização de recursos materiais
por certos membros da comunidade (educação para meninas em algumas subculturas islâmicas, por
exemplo), esses valores culturais terão que ser confrontados e desafiados para garantir a redução de risco e
a utilização equitativa dos recursos.
Podemos distinguir três níveis principais de intervenções ou abordagens de tratamento que visam atenuar
as vulnerabilidades das crianças em situação de risco. Com base no modelo de saúde pública usado por
Mosley e Chen, refiro-me a estes níveis como: a) nível comunitário, b) do agregado familiar ou nível familiar
e c) nível individual. Usando este modelo, identificamos cinco áreas de risco que são especialmente
relevantes para o desenvolvimento saudável da criança. Estas áreas de risco podem ser descritas como:
fatores maternos, défices nutricionais, contaminantes ambientais, lesões/traumas e stress psicossocial. O
diagrama na figura 1 ilustra a interação entre fatores de risco e recursos económicos e socioculturais. São
estes recursos que, em grande parte, determinam a probabilidade e/ou extensão da vulnerabilidade da
criança, quer em termos de resiliência, quer em termos da exposição permanente a fatores de risco.
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Claramente, estratégias a nível político, e especialmente a nível comunitário, serão necessárias para tornar
as melhorias nesta área de risco duradouras. No entanto, o foco principal deste capítulo é na remediação
caso a caso, usando estratégias familiares e individuais de autocapacitação e, especialmente, abordagens
psicológicas. Estas intervenções de tratamento, para remediar e reverter o desenvolvimento de distúrbios
de comportamento, podem ser desenvolvidas em clínicas ou em casa, através de programas individualizados,
ou mesmo através de intervenções de natureza comunitária, recorrendo quer a abordagens individuais ou
de grupo.

Transtornos Disruptivos, do Controlo de Impulsos e da Conduta
Foi estimado, pelo Professor Brendan Andrade da Universidade de Toronto (julho de 2016), que 5 a 15 por
cento das crianças em idade escolar sofrem Transtornos Disruptivos, do Controlo de Impulsos e da Conduta,
que incluem comportamento desafiante à autoridade e agressão, bem como bullying e relações
insatisfatórias com colegas e amigos. O Transtorno de Oposição Desafiante e o Transtorno da Conduta (uma
componente da qual é a delinquência) são as principais categorias de diagnóstico dos Transtornos Disruptivos,
do Controlo de Impulsos e da Conduta. Para além disso, dada a sua componente impulsiva, o Transtorno de
Deficit de Atenção/Hiperatividade é considerada, por vezes, como um Transtorno Disruptivo, muito embora
os riscos para a Transtorno de Deficit de Atenção/Hiperatividade não estejam bem identificados (para além
dos fatores genéticos e possivelmente fatores nutricionais). Dado que os transtornos de comportamento
disruptivo podem originar um tipo de violência contra si-mesmo e contra os outros, mais grave à medida que
a criança se desenvolve e entra na adolescência, o foco aqui será nos padrões específicos de risco associados
ao desenvolvimento de comportamento disruptivo e violento. Note-se, no entanto, que no início, os padrões
de comportamento violento em crianças surgem frequentemente em resposta à experiência de violência
parental.

Risco de Transtornos Disruptivos, do Controlo de Impulsos e da Conduta a nível da díade mãe-filho
Parece que os Transtornos Disruptivos, do Controlo de Impulsos e da Conduta estão muitas vezes associados
a fator de risco materno, especificamente à díade mãe-filho na hierarquia de Mosley-Chen. Este fator pode
ser melhor designado como a díade pais-filho já que um ou ambos os pais podem desempenhar um papel
crucial no desenvolvimento de um vínculo seguro. E é precisamente esta falta de vínculo seguro entre pais e
filhos que está, na maior parte das vezes, na base de uma insegurança subjacente e na ausência de sentido
de valor que se manifesta no comportamento disruptivo. Vezes sem conta, observamos que o
comportamento disruptivo da criança é uma expressão de ressentimento, e que esse ressentimento está
ancorado numa experiência de vinculação insegura ou na ausência de apego às figuras parentais. Privação e
ausência de proteção e de cuidados parentais consistentes, especialmente durante o período inicial do
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desenvolvimento, origina adaptações disfuncionais ao nível dos padrões de comportamento da criança. A
criança sente a falta de amor, de apreço e de valorização, desenvolvendo-se nela um sentimento de zanga e
de traição acompanhado de ressentimento.
Alguns teóricos nesta área descreveram três tipos disfuncionais de vinculação insegura mãe-filho: Vinculação
insegura-ambivalente, Vinculação insegura-evitante e vinculação-insegura desorganizada. Cada um desses
tipos disfuncionais de vinculação resulta numa adaptação (uma vez que todo o comportamento é, por
natureza, adaptativo) da criança em desenvolvimento, que muito embora seja, inicialmente, auto-protetor,
torna-se desadaptado, inibindo o desenvolvimento saudável da criança.
O padrão de vinculação inseguro-evitante desenvolve-se quando a figura da mãe é consistentemente
rejeitante. O risco de adaptação disfuncional é a tendência crescente desta criança evitar o contacto íntimo
com os outros e da sua dificuldade em desenvolver relações sociais satisfatórias. Padrões de comportamento
antissociais ou associais poderão tornar-se predominantes mais tarde no desenvolvimento da criança. Uma
vinculação do tipo inseguro-ambivalente surge quando a figura parental responde às necessidades da criança
de forma inconsistente. O fator de risco associado a este tipo de vinculação é a intensificação de ações
inadaptadas pela criança, tais como um padrão comportamental intensamente manipulador e de chamada
de atenção, tais como birras constantes. O padrão de vinculação insegura-desorganizada ocorre quando o
cuidado e atenção parental é imprevisível, envolvendo por exemplo ações extremamente punitivas e
arbitrárias. Isto pode originar padrões de adaptação baseados essencialmente no medo, tal como
congelamento da autoproteção e respostas desorganizadas.
Claro que a vinculação insegura, qualquer que seja o tipo, não é o único fator de risco para o desenvolvimento
de transtornos do comportamento, quer em casa quer fora de casa. O rótulo-diagnóstico, ou síndrome
Transtorno de Oposição Desafiante é frequentemente utilizado em contextos escolares para categorizar
aquelas crianças ressentidas ou indisciplinadas que não conseguem seguir as regras e as normas definidas.
Este padrão de comportamento, muito provavelmente, não se desenvolve unicamente a partir de histórias
de vinculação inseguras; contudo pensa-se que o ressentimento subjacente a muito do comportamento
desafiante tem as suas raízes em experiências precoces de rejeição e desvalorização. Tal como acontece na
maior parte dos transtornos de conduta, o stress psicossocial bem como outro tipo de stress sistémico, tal
como défices nutricionais, contaminantes ambientais e traumas físicos, podem contribuir para o momento
em que se manifestam as disfunções comportamentais na criança, bem como para a sua severidade.

Intervenções e Redução do Risco
A um nível individual, a criança ou o adolescente pode aprender a reconhecer e a substituir a base que
suporta os seus padrões de ressentimento e insegurança através de uma psicoterapia individualizada. A
chave é ajudar a criança a desenvolver um sentimento de valor, quer no sentido de se sentir valorizado, quer
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no sentido de ser capaz de valorizar-se a si e aos outros. Dadas as adaptações que aprendeu como reação à
sua vivência de ser desvalorizada, negligenciada e ignorada, a criança adota esta forma negativa de se
relacionar consigo e com os outros como um modelo que se torna incorporado num núcleo negativo de
atitudes e comportamentos. Para começar a remediar este sentimento de valor negativo, é importante
compreender a vulnerabilidade profunda que este sentimento esconde e protege. Parece haver uma relação
inversa entre o sentimento de valor pessoal e o sentimento de vulnerabilidade. Frequentemente quanto
menor o sentimento de valor, maior o sentimento de vulnerabilidade. Assim, é fundamental primeiro
estabelecer-se um espaço de segurança e de aceitação antes de iniciar o processo de remediação.
À medida que a segurança e aceitação começam a ser integradas na experiência da criança em psicoterapia,
torna-se possível para a criança aceitar os convites a sentir-se valorizada que lhe são oferecidos no contexto
clínico. Refletindo sobre uma ampla gama de acontecimentos, atividades e cenários, o reconhecimento e
valorização das qualidades pessoais da criança pelo psicoterapeuta podem cautelosamente entrar pelo
portal bem guardado dos autoatributos aceitáveis da criança vulnerável. Receber (e dar) estima e apreciação
torna-se mais fácil com a prática, e a tarefa do psicoterapeuta é cultivar o desenvolvimento dos valores
centrais positivos da criança ou do adolescente, em particular de um sentimento global de autoestima. Uma
vez que as crianças são principalmente organismos de aprendizagem, a aprendizagem é a chave e a dimensão
educacional da terapia envolve treinar a criança a sentir-se valiosa através da aprendizagem de uma gama
de comportamentos que promovem um sentido de competência e a faz sentir-se valiosa. Para além disso, é
importante disponibilizar um conjunto suficiente de recursos ligados a diferentes atividades para que um
sentimento de valor e de competência possa ser facilitado através de experiências de sucesso numa
variedade de áreas, incluindo desporto, arte, música e claro, áreas académicas.

padrões de resposta habitual, mesmo quando as condições de segurança e o grau de autoestima se
estabeleceram. O esquema de autoimagem do adolescente que dá origem aos sintomas negativos
(sentimentos e comportamentos) pode eventualmente ser desconstruído e desconfirmado através da
atenção dirigida a experiências desconfirmatórias. Nessa altura, novos padrões de resposta podem ser
fortalecidos e tornar-se dominantes, à medida que as crenças prévias de baixo valor pessoal são
enfraquecidas e substituídas por atitudes e comportamentos positivos de valorização. Esta reconsolidação
pode ser conseguida de diferentes formas, mas na maior parte das vezes surge pelo desvanecimento natural
dos velhos padrões disfuncionais do adolescente à medida que vão sendo substituídos por novas formas de
compreender e de se relacionar com os outros.
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Intervenções orientadas para a família
Para reduzir o risco da díade mãe-filho, é fundamental enfatizar a importância de educar os pais (ou
cuidadores primários) para uma parentalidade eficaz positiva. Uma abordagem comprovada para educar os
pais é o programa de ACT (Adults and Children Together, [Adultos e Crianças Juntos]) desenvolvido pela
Associação Americana de Psicologia (APA). O programa ACT

Criando crianças saudáveis [ACT Raising Safe

Kids Program] foi desenvolvido pela Secretaria Prevenção da Violência da Associação Americana de Psicologia
(APA) com o objetivo de ensinar competências parentais positivas das mães/ cuidadores primários de
crianças entre o nascimento e os oito anos de idade. Este programa foca-se no papel fundamental dos pais e
cuidadores primários em moldar o ambiente precoce infantil e as experiências de aprendizagem. Ajudando
os pais a construir famílias fortes e seguras que protegem as crianças contra a violência e negligência, este
programa visa também mobilizar as comunidades, para além de educar os pais. Amplamente traduzido (em
espanhol, português, japonês e grego) com vista a facilitar a sua implementação internacional, este programa
foi desenvolvido com vários grupos linguísticos e culturais, incluindo Portugal. O aspeto mais prático deste
programa é que visa estabelecer parcerias com uma variedade de organizações e agências e pode ser
desenvolvido com grupos de pais em uma variedade de configurações, incluindo escolas, igrejas, centros
comunitários, centros de acolhimento de crianças, reabilitação e clínicas de saúde mental. Profissionais de
várias áreas, incluindo professores, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos podem ser formados para
implementar este programa, sendo os seus materiais e taxas de formação muito acessíveis em comparação
com outras intervenções.
O programa ACT, baseado em investigação empírica, consiste em oito sessões de duas horas, juntando um
grupo de pais, e recorre a atividades participatórias do tipo hands-on, que ligam os pais entre si e com
recursos comunitários de apoio. O programa destina-se principalmente às questões da prevenção de raiva e
violência, com ênfase na disciplina e estilos parentais. A eficácia deste programa, que tem uma história de
vários anos de uso, tem sido demonstrada por vários estudos, ilustrando o seu sucesso em desenvolver
competências parentais e disseminando o conhecimento sobre prevenção da violência inicial. Não só os pais
referem apreciar as sessões, interativas, nas quais não há um julgamento, e aplicar o que aprenderam em
casa, como também mostram um aumento no comportamento de tomar conta, de controlo da zanga, e na
compreensão das necessidades do desenvolvimento do seu filho. Depois de completar o programa, os pais
mostram-se menos propensos a usar disciplina física e verbal dura e os seus filhos mostram menos agressão.
Os estudos de avaliação do programa ACT, que incluem estudos de acompanhamento e em vários locais
(Portwood, Weymouth, Howe, etc.) têm sido publicados em vários periódicos profissionais, listados no final
deste artigo. Um programa semelhante de formação de pais (Formação para a Eficácia Parental; [Parent
Effectiveness Training]) foi desenvolvido e popularizado na década de 1970 nos Estados Unidos da América
pelo Dr. Thomas Gordon. Este programa foca-se grandemente nas questões da aceitação e comunicação,
mas estrutura-se, de forma semelhante ao programa referido anteriormente, em oito sessões de formação
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para cuidadores primários. Foca-se, no entanto, de uma forma mais abrangente do que o programa ACT, na
construção de relações satisfatórias e protetoras entre pais e crianças. Além de sua aplicação direcionada a
crianças, este programa pode (ao contrário do programa ACT) ser usado igualmente bem com adolescentes.
Embora tenho uma orientação mais explicitamente psicológica e desenvolvimental, apesar de tudo este
programa é muito prático, fornecendo aos pais um sistema completo de técnicas, bem como de princípios.
De acordo com o Dr. Gordon, "os pais têm a oportunidade de tornar-se especialistas em lidar com os
problemas que, inevitavelmente, surgem entre todos os relacionamentos pais-filho". Embora seja citada
considerável evidência sobre a eficácia deste programa, na realidade os estudos são escassos.
Talvez o mais recente programa de tratamento focado em experiências traumáticas de jovens e crianças
vítimas violência seja o programa Bounce Back desenvolvido pelas Dras. Catherine Santiago e Audra Langley
do Hospital Pediátrico Lurie de Chicago e a Universidade de Loyola, em Chicago. Embora ainda num estágio
inicial, este programa destina-se a crianças que sofreram trauma e violência de uma variedade de causas,
incluindo acidentes de carro e violência no lar ou comunidade. Recorrendo a sessões de grupo e individuais
(sendo os pais convidados a vir às reuniões individuais), o programa Bounce Back está estruturado de forma
a ser administrado na escola durante um período de cerca de 10 semanas. No estudo experimental atual, é
ensinado às crianças, cujos sintomas podem variar de distúrbios do sono a pensamentos intrusivos a doenças
físicas, competências para que consigam identificar os seus sentimentos, relaxar os seus corpos e gerir as
suas reações. Resultados sugerem que os participantes experimentam uma redução significativa dos seus
sintomas.

Conclusão
É provavelmente impossível que uma criança desenvolva qualidades humanas sem encontrar algum grau de
risco. Num maior ou menor grau, o risco está sempre subjacente ao longo do caminho de crescimento e
desenvolvimento da criança, e isso nem sempre é negativo, pois lidar com situações de risco ligeiro pode
também estimular o crescimento. Contudo, em ambientes de elevado risco, esforços direcionados para a
prevenção de riscos mais prejudiciais e a gestão e modificação de riscos menos prejudiciais continua a ser
essencial para o desenvolvimento saudável. Uma vez que a prevenção está diretamente relacionada com a
disponibilidade de recursos, a ênfase dada neste capítulo aos esforços de prevenção focou-se em
providenciar os indivíduos, famílias e comunidades com recursos terapêuticos e educacionais.
Especificamente, os comportamentos revelando ressentimento, indisciplinados e violentos que se
desenvolvem em certas crianças são muitas vezes uma resposta adaptativa iniciada e perpetuada por estilos
parentais sub-ótimos, e em particular pelos efeitos prejudiciais de famílias negligentes, violentas e
disfuncionais. Estes riscos, as suas causas e condições, podem ser grandemente reduzidos e, muitas vezes
eliminados, com intervenções eficientes, providenciadas a tempo. Comparado aos riscos sociais de nada
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fazer para reduzir os riscos, recursos terapêuticos ou de remediação, precoces e eficazes não são
excessivamente caros. Mas o custo não é tudo. Muitas vezes o recurso mais importante é aquele de uma
visão mais profunda. Robert Kennedy apresentasão e perguntam: Porquê? Outros Homens sonham as coisas como elas deveriam ser e perguntam: Porque
não?

s as they could be and say,
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