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INTRODUÇÃO

APPIA – 20 Anos de História(s)
Quando em 1989, um grupo de pedopsiquiatras lançou a “primeira
pedra”, assinalando o início da construção da Associação Portuguesa de
Psiquiatria da Infância e Adolescência, talvez não imaginasse o
significado e a importância desse momento.
20 anos decorridos, entendeu a atual direção que era chegado o momento
de dar testemunho do muito trabalho desenvolvido ao longo desses anos.
E porque não seria possível encontrar melhores e mais genuínos
contributos para esse testemunho que a(s) memória(s) daqueles que ao
longo dos anos, com o seu entusiasmo, empenhamento e criatividade,
foram dando corpo a este projeto/sonho, desafiámos todos os anteriores
presidentes da APPIA, para nos relatarem a sua experiência.
Convidámos ainda, o Dr. António Coimbra de Matos que lançou a
semente/ideia da nossa Associação e que muito nos honrou ao aceitar
escrever a nota introdutória deste livro, a Dra. Magda Mendo que de
forma sentida aceitou recordar a memória da sua mãe, Dra. Margarida
Mendo primeira presidente da APPIA, e ainda a Dra. Maria Luís Borges
de Castro que personifica desde a primeira hora um dos pilares essenciais
da nossa Associação, a Revista Portuguesa de Pedopsiquiatria.
Estamos certos que os diversos testemunhos daqueles a quem
convidámos, refletem também o empenhamento de muitos outros colegas,
a quem expressamos a nossa gratidão pelo muito que deram à APPIA.
Procurámos pois que este documento para além de guardião das nossas
memórias se constitua também como um farol que possa iluminar
percursos futuros.
Ao longo de duas décadas foram muitas as ações científicas realizadas
sob a égide da APPIA. Julgamos que o contributo da nossa associação é
impar, por isso também a pertinência desta publicação.
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A história da Pedopsiquiatria portuguesa a partir de 1989, está de forma
indelével marcada pela história da APPIA. Que assim continue, pois essa
será sem dúvida a melhor garantia de que continuará a pautar-se pela
qualidade e independência.

A Direcção
Augusto Carreira

12

Paula Barrias

Carla Pinho

PREFÁCIO

O futuro sempre existe
A criação da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência (APPIA) e o sequente lançamento do seu órgão de difusão oficial,
a Revista Portuguesa de Pedopsiquiatria (RPP), tiveram como móbil e
fundamento – e têm cumprido com os seus objectivos – estruturar o corpo
e dar visibilidade à investigação científica, designadamente clínica, e ao
desenvolvimento técnico que se verificavam na área das Ciências da
Saúde Mental Infanto-Juvenil, ainda, à época, circunscritos a pequenos
núcleos de investigadores e médios grupos de técnicos a trabalharem no
terreno nas Universidades e Centros de Saúde Mental Infantil de Lisboa,
Porto e Coimbra. A expansão e diferenciação da Psiquiatria da Infância e
Adolescência e disciplinas afins evidenciavam a necessidade de reunir
todos os interessados e criar um amplo fórum para debate de ideias,
discussão de projectos e avaliação de realizações, bem como difusão de
saberes e estímulo da produção de conhecimento; sentia-se, ainda, a
utilidade de um interlocutor sistémico para o contacto e intercâmbio com
associações científicas e profissionais congéneres a nível internacional.
Assim nasceu e cresceu a APPIA.
O primeiro grande impulso para a afirmação e definição identitária da
pedopsiquiatria e disciplinas técnico-científicas associadas foi, no entanto,
a anterior criação do Internato de Pedopsiquiatria/Psiquiatria da Infância
e Adolescência em pé de igualdade com os demais internatos especializados
de medicina, designadamente psiquiatria e pediatria. Até então, eram apelidados – técnicos e departamentos –, carinhosamente mas com destaque
para uma pretensa menoridade, “os infantis”.
Hoje em dia, já ninguém tem dúvidas: assim como a criança não é uma
miniatura de gente crescida nem o adolescente um adulto desajeitado,
também a pedopsiquiatria não é um apêndice da psiquiatria nem um ramo
da pediatria; é uma forma completa e distinta, num fundo universal – o
conhecimento: na sua dupla hélice, o conhecimento explícito e implícito,
o saber e o saber-fazer.
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No primeiro Encontro da APPIA, no anfiteatro do Padrão dos Descobrimentos, falei sobre a identidade do pedopsiquiatra. Agora, posso dizer que
a Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência, pelo
trabalho que tem realizado, é, ela própria, um padrão de bons costumes:
científicos, técnicos e de cidadania. Tem história; mas tem, sobretudo,
futuro – pois motiva-a o descobrimento de novos saberes e a construção
de melhores práticas.
Se apostarmos em que a utopia não é devaneio de sonhadores mas o futuro
antecipado por gente determinada, a Saúde Mental Infantil e Juvenil
(SMIJ) deixará de ser o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde – se
este entretanto não morrer por abafamento pelos negócios com a saúde –,
talvez – é o optimismo de dar algum benefício de dúvida às intenções da
propaganda dominante –, talvez a SMIJ possa vir a ser o eficiente
catalisador de programas e acções de promoção de saúde, prevenção de
doença e tratamento atempado melhor desenhados, mais eficazes e
abrangentes, mais económicos e rendíveis, acima de tudo, mais humanos
e de melhor qualidade afectiva.
Enfim, a saúde mental da criança e do adolescente não foi, para os
fundadores da APPIA, como não é para os seus continuadores, um
namoro de férias, mas a paixão da vida. Porque não entendemos a
infância e a adolescência como passados esquecidos ou a esquecer mas
sim como fontes inesgotáveis de novos sonhos e renovada energia.
O futuro não se adivinha nem espera, inventa-se e controi-se; existe, na
medida em que estamos determinados em fazê-lo.
Comemora-se a fundação da APPIA; abrem-se novos horizontes de projecto
e realização. Ou então não valeria a pena comemorar. Não queremos ser
arquitectos de jazigos; queremos, isso sim, ser engenheiros de pontes para
o não conhecido/não explorado. Comemorar é/deve ser reactivar o desejo.

António Coimbra de Matos
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1ª DIRECÇÃO
1990-1993

1990/1991 • 1992/1993
Mesa Assembleia Geral
Presidente: Dr. Jorge Mira Coelho (Porto)
Vogais:
Dr.ª Maria Luís Borges de Castro (Lisboa)
Dr.ª Maria de Lurdes Candeias (Lisboa)
Direcção
Presidente: Dr.ª Margarida Mendo (Lisboa)
Secretário: Dr. Luís Simões Ferreira (Lisboa)
Tesoureiro: Dr.ª Maria José Vidigal (Lisboa)
Conselho Fiscal
Presidente: Dr.ª Maria de Lourdes Carvalho Santos (Coimbra)
Vogais:
Dr. Pedro Caldeira da Silva (Lisboa)
Dr.ª Joana Afonso (Lisboa)

Apontamento biográfico
MARGARIDA ROQUE GAMEIRO MENDO (1923-2006)
Psiquiatra Geral e Psiquiatra da Infância e da Adolescência.
Nasceu em Lisboa em 1923.
Foi bolseira do Centro Internacional da Infância, em Lyon, e bolseira da
Organização Mundial da Saúde, em Paris. Estagiou em Genève, no
Serviço Médico-Pedagógico do Professor Ajuriaguerra.
Desde a fundação do Centro de Saúde Mental Infantil até à sua
aposentação dirigiu a Clínica Infantil.
Participou, em 1965, como delegada oficial no XIV Congresso
Internacional dos Hospitais em Estocolmo, onde se discutiu a integração
dos Serviços de Psiquiatria nos Hospitais Gerais.
Médica escolar no Liceu Rainha D. Leonor (na Junqueira) e na Escola
Técnica Paula Vicente.
Foi médica Psiquiatra da Infância e da Adolescência no Colégio Eduardo
Claparède.
Proferiu conferências, palestras, comunicações.
Colaborou em numerosos cursos de aperfeiçoamento.
Membro fundadora da Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância
e da Adolescência (A.P.P.I.A.), de que foi a primeira Presidente.
Aposentou-se em 1989, após o que frequentou vários cursos de arte e de
história de arte, assunto pelo qual sempre teve muito interesse e proximidade.
Faleceu em Lisboa em 2006.
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Poema à Avó Margarida
Querida Avó!
Querida Avó Margarida!
Já sabia que a Família, os amigos e os
colegas gostavam muito de ti.
Mas, também os Senhores que fazem os dicionários?!
Imagina que no Dicionário vem que és uma “Pérola”, uma “Flor”
E que dentro das flores és uma “Bem-Me-Quer”!
Nunca me tinhas dito que vinhas no dicionário!
Quem são estas Senhores do dicionário que te
Conhecem tão bem?
Já nem me atrevo a procurar o sinónimo de “sexta-feira”.
Deve lá estar escrito com certeza “Dia dos Netos”!
Também podia estar o “Dia da Avó Margarida”...
...mas eu não Os conheço!
Vou precisar de umas décadas para organizar as
Nossas memórias, Avó! Mas temos tempo, Avó!
Agora temos tempo!
Poema escrito pelo Duarte, neto mais velho da Margarida Mendo, na
noite do seu desaparecimento a 7 de Janeiro de 2006.
Esta página deveria ser escrita por ela. Porque isso é impossível, o Dr.
Augusto Carreira sugeriu que na qualidade de filha eu tentasse escrever
algumas palavras para serem publicadas no livro comemorativo dos 20
anos da APPIA.
Margarida Mendo foi a 1ª médica pedopsiquiatra em Portugal, tendo
iniciado o seu trabalho com o Dr. João dos Santos. Profissional segura,
interessada, era de uma enorme tolerância perante os vários olhares e
diferentes conhecimentos.
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Teve sempre o empenho de fazer evoluir a especialidade, pelo que foi
com satisfação e entusiasmo que viveu a criação da APPIA, instrumento
que iria permitir reunir os pedopsiquiatras, fazer trocas de conhecimentos,
em suma, ajudar à evolução da Arte.
Aceitou formar a 1ª direcção, assumindo a presidência, acompanhada pela
Dra. Maria José Vidigal, colega e amiga de longa data como tesoureira e
o Dr. Luís Simões Ferreira como secretário e também seu discreto e
prestável “auxiliar-do-ouvido”, quando a hipoacúsia que a afectou lhe
criava dificuldades de discriminar claramente o que era dito fora dos
microfones nas assembleias em espaços grandes.
Foi desta direcção que saiu o 1º Encontro da APPIA, realizado na Torre
de Belém, semente dos encontros anuais de pedopsiquiatras e técnicos de
várias formações. Nos anos que se seguiram, as salas para a realização
dos Encontros tiveram de ser escolhidas pela maior capacidade de lugares,
tal a adesão das pessoas face à qualidade enriquecedora dos mesmos.
Nesses dias de trabalho, a sua alegria era visível nos olhos brilhantes de
satisfação.
Mais tarde, e depois da sua aposentação, a APPIA realizou-lhe uma
homenagem através de um encontro cujo tema teórico foi a transgeracionalidade.
Independentemente da patologia relacional que assim é transmitida, digo
com algum humor, que tanto o Dr. João dos Santos, como Dr. Coimbra de
Matos como Margarida Mendo “transgeracionalizaram” para a pedopsiquiatria um descendente.
Numa época em que, tanta gente pensa que nada foi feito antes de si, que
nada é preciso aprender com o passado e com quem o viveu, Margarida
Mendo pensava que se tinha de conhecer o passado para viver o presente
e perspectivar o futuro. Por isso receberia este livro de braços abertos.

Magda Mendo Jorge
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2ª DIRECÇÃO
1994-1997

1994/1995
Mesa Assembleia Geral
Presidente: Dr.ª Maria Sofia Moreira (Porto)
Vogais:
Dr.ª Magda Mendo Jorge (Lisboa)
Dr. José Alberto Garrido (Coimbra)
Direcção
Presidente: Prof. Doutor Emílio Salgueiro (Lisboa)
Secretário: Dr. Augusto Carreira (Lisboa)
Tesoureiro: Dr.ª Teresa Ferreira (Lisboa)
Conselho Fiscal
Presidente: Dr.ª Beatriz Pena (Coimbra)
Vogais:
Dr.ª Alfredina Guerra e Paz (Porto)
Dr.ª Eduarda Rodrigues (Lisboa)
1996/1997
Mesa Assembleia Geral
Presidente: Dr.ª Magda Mendo Jorge (Lisboa)
Vogais:
Dr.ª Maria Teresa Graça (Porto)
Dr. José Alberto Garrido (Coimbra)
Direcção
Presidente: Prof. Doutor Emílio Salgueiro (Lisboa)
Secretário: Dr. Augusto Carreira (Lisboa)
Tesoureiro: Dr.ª Teresa Ferreira (Lisboa)
Conselho Fiscal
Presidente: Dr.ª Beatriz Pena (Coimbra)
Vogais:
Dr.ª Alfredina Guerra e Paz (Porto)
Dr.ª Eduarda Rodrigues (Lisboa)

Breves considerações sobre a presidência da APPIA
Tenho afirmado, em diversos locais e circunstâncias, ter sido o Doutor
João dos Santos (1913-1987), a minha influência profissional principal.
Acrescento, também, ter tido uma grande influência no meu
amadurecimento como pessoa.
Aprendi com ele a olhar para os outros de um modo mais aberto e directo,
a ter diálogos próximos que me implicavam a mim e ao meu interlocutor,
fosse uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso. Aprendi a interessar-me pelo que os outros me traziam, fosse um desenho, um brinquedo, um
cumprimento, uma interpelação, uma zanga, uma angústia ou um
desespero. Deixava que ressoassem em mim, despertando sentimentos
parecidos que levavam à construção de uma resposta ajustada. Aqui situo
o início da minha aprendizagem como psiquiatra, psicoterapeuta e
psicanalista.
A minha primeira psicanálise pessoal fi-la com o Doutor João dos Santos,
e o que fui aprendendo começou a permear a minha vida pessoal e
profissional.
Comecei a trabalhar com adultos mas, em breve, me interessei em estar com
crianças e com adolescentes. De psiquiatra de adultos e, por um período
curto, neurologista, fui-me centrando, cada vez mais, na pedopsiquiatria.
A geração em que me sinto inserido foi muito influenciada pela figura,
sabedoria e exemplo do Doutor João dos Santos. O seu Centro de Saúde
Mental Infantil e Juvenil, situado na Rua João Penha, em Lisboa, tornou-se
um foco de irradiação de uma pedopsiquiatria e de uma intervenção em
Saúde Mental de alta qualidade, que se estendeu para os Hospitais de D.
Estefânia e de Santa Maria e, ainda, para o Porto e para Coimbra. Não se
pode, também, esquecer o que, a certa altura, se tornou a menina-dos-olhos do Doutor João dos Santos, a Casa da Praia, alfobre do experimentar
e pôr em prática a sua ‘pedagogia terapêutica’.
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A dimensão dinâmica e, sobretudo, a valorização do outro como um igual
de quem nos devemos aproximar para o podermos ajudar, tornou-se uma
marca distintiva para um todo um grande grupo de médicos, de psicólogos,
de enfermeiras, de assistentes sociais, de professores, de terapeutas da
fala, de musicoterapeutas e de terapeutas da psicomotricidade.
Esta evidente impregnação cultural, ocorrida, sobretudo, nos anos sessenta,
setenta e oitenta, esteve por trás da fundação em 1989, por um grupo de
pedopsiquiatras que tinham estado ligados ao Doutor João dos Santos, da
Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência.
Defendi na altura a extensão do âmbito desta Associação a “profissões
aparentadas”, como existe em Paris e que poderia englobar quaisquer
membros das equipas multidisciplinares de Saúde Mental Infantil e
Juvenil, mas esta minha ideia não teve sucesso...
A primeira presidente da APPIA foi, com todo o mérito, a Dra. Margarida
Mendo (1990-1993), tendo eu tido a honra de ser convidado para lhe
suceder (1994-1997).
Nesse mandato – cujos corpos sociais eram constituídos pelo Dr. Augusto
Carreira (Secretário da Direcção), pela Dra. Teresa Ferreira (Tesoureira);
pela Dra. Sofia Moreira (Presidente da Mesa da Assembleia Geral), pela
Dra. Magda Mendo e pelo Dr. José Alberto Garrido (Vogais da Mesa da
Assembleia Geral) e, ainda, pelas Dras. Beatriz Pena, Alfredina Guerra e
Paz e Eduarda Rodrigues (Conselho Fiscal) – procurou manter-se a
perspectiva da Saúde Mental Infantil e Juvenil, que herdáramos do
Doutor João dos Santos, temperada pela inevitável evolução social e pelas
nossas diferentes personalidades.
Foi um mandato rico, que nos permitiu conhecer melhor equipas de Saúde
Mental Infantil e Juvenil de todo o país e procurar fomentar a sua
progressiva expansão, para uma adequada cobertura de toda a população.
Fui observando uma importância crescente da Psicofarmacologia, com
uma redução no impacto das ideias do Doutor João dos Santos: os novos
técnicos já dele não tinham tido um conhecimento directo e ele tinha sido,
sobretudo, um homem de presença e de fala. Por necessidades políticas,
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secundarizou-se a importância de tratamentos psicoterapêuticos
prolongados, indispensáveis em certos tipos de psicopatologia,
considerando-os um luxo inaceitável. As razões para esta evolução, são
complexas, mas fui-me apercebendo do risco real de ‘afogamento’ da
segunda nas águas da primeira. No entanto, como sabemos, o pêndulo vai
e vem e as Políticas de Saúde também...
Foram organizados neste período quatro Encontros Nacionais da APPIA:
o primeiro em Coimbra, em 1994, com o tema “Novos Caminhos da
Psiquiatria da Criança e do Adolescente”; o segundo em Lisboa, en 1995,
sobre “Jogo e Criatividade no Desenvolvimento da Criança; o terceiro em
Beja, em 1996, com o tema “A depressão na Infância e na Adolescência”
e o quarto no Porto, em 1997, com o título “Avaliação do Risco em Saúde
Mental”.
Numa reunião da Direcção ocorrida, ainda, em 1994, o Dr. Augusto
Carreira propôs a criação do “Prémio Doutor João dos Santos”, a atribuir
anualmente à melhor comunicação apresentada em cada Encontro
Nacional, o que foi prontamente aceite, com entusiasmo, por mim e pela
Tesoureira. O primeiro prémio, referente a 1994, foi atribuído ao Dr.
Pedro Strecht.
Entretanto, já em 1990, fora fundada a Revista Portuguesa de
Pedopsiquiatria, sob a direcção do Dr. António Coimbra de Matos.
Sob a égide desta Revista iniciaram-se, também, Colóquios Anuais, o
primeiro dos quais em 1995, já no meu mandato. Todos tiveram lugar em
Lisboa: o primeiro intitulado “Continuidade/descontinuidade”, contou com
a presença de Phillipe Mazet; o segundo, em 1996, foi sobre “O Papel do
pai no desenvolvimento psicológico da criança” e teve como conferencista
convidado François Sacco e o terceiro, em 1997, intitulou-se “Família e
transgeracionalidade: o normal e o patológico” e teve a presença de
Evelyn Granjon. Houve uma clara procura no manter uma ligação com a
pedopsiquiatria francesa – hoje em dia secundarizada pela anglo-saxónica –
que, como sabemos, já tivera uma grande influência na formação do
Doutor João dos Santos, e que se manteve actualizada.
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Foram Encontros e Colóquios muito concorridos, em regra com um
público interessado, de diversas formações: a Saúde Mental Infantil e
Juvenil tem os seus fundamentos numa multidisciplinaridade.
Este mandato, que constituiu uma experiência pessoal muito rica, contribuiu para a minha convicção actual da real implantação da pedopsiquiatria
entre as especialidades médicas e de se ter tornado uma clara prioridade
em termos de Política de Saúde. A APPIA pode e deve continuar a ser um
vector dinâmico em todo este processo.

Emílio Salgueiro
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3ª DIRECÇÃO
1998-2001

1998/1999
Mesa Assembleia Geral
Presidente: Dr. Mário Jorge Loureiro (Coimbra)
Vogais:
Dr.ª Maria da Graça Figueiredo (Porto)
Dr.ª Paula Oliveira (Lisboa)
Direcção
Presidente: Dr.ª Maria José Vidigal (Lisboa)
Secretário: Dr.ª Cristina Maria Marques (Lisboa)
Tesoureiro: Dr. António Mota Coimbra de Matos (Lisboa)
Conselho Fiscal
Presidente: Dr.ª Maria Teresa Graça (Porto)
Vogais:
Dr.ª Maria Isabel Martins (Beja)
Dr. Aníbal Manuel Joaquim (Coimbra)
2000/2001
Mesa Assembleia Geral
Presidente: Dr. Mário Jorge Loureiro (Coimbra)
Vogais:
Dr.ª Maria da Graça Figueiredo (Porto)
Dr.ª Paula Oliveira (Lisboa)
Direcção
Presidente: Dr.ª Maria José Vidigal (Lisboa)
Secretário: Dr.ª Cristina Maria Marques (Lisboa)
Tesoureiro: Dr. Pedro Caldeira da Silva (Lisboa)
Conselho Fiscal
Presidente: Dr.ª Maria Teresa Graça (Porto)
Vogais:
Dr.ª Maria Isabel Martins (Beja)
Dr. Aníbal Manuel Joaquim (Coimbra)

Aconteceu a APPIA...
António Coimbra de Matos, 2º Director do Centro de Saúde Mental
Infanto-Juvenil de Lisboa (Departamento de P.S.M.I.J.L do Hospital
Dona Estefânia, depois de 1992) teve a ideia, de longo alcance, de criar
em Julho de 1989, a APPIA, isto é, a Associação Portuguesa de
Psiquiatria da Infância e da Adolescência, cuja primeira Presidente foi
Margarida Mendo.
Com o decorrer dos anos, passou a entender-se a importância da sua
criação, não só porque conseguiu manter a unidade entre todos os
especialistas mas também no papel que representou para a formação e a
divulgação dos conhecimentos nesta área, com a realização de, pelo menos,
dois encontros anuais e nas diversas cidades do país, de Norte a Sul: o
Encontro da APPIA e o Colóquio da sua Revista, cujo primeiro número
saiu em 1990, prevendo-se ser bi-anual a sua publicação.
Ainda recordo que, em 1998, o Professor Emílio Salgueiro, o 2º
Presidente da nossa Associação, me abordou para que aceitasse participar,
enquanto presidente, numa lista para a nova direcção da APPIA, aquando
das eleições que se aproximavam. Em virtude de estar já na reforma,
declinei o convite porque precisava de “descansar”. O argumento que
Salgueiro utilizou, isto é, que tinha toda a “eternidade para o descanso”,
fez alterar a minha decisão inicial!
Porque rodeada de muito bons colaboradores e, apenas para falar dos
Membros da Direcção: os colegas António Mota Coimbra de Matos (1º
biénio), no 2º, o António foi substituído por Pedro Caldeira da Silva;
Cristina Marques; e a secretária Margarida Moura..., a minha tarefa foi
muito facilitada por esta excelente equipa e, por essa razão, nunca me
arrependi de estar à frente do destino da APPIA, até ao biénio de 2001.
A vida só tem sentido quando podemos continuar a sonhar e, melhor
ainda, quando os sonhadores se associam. Assim tem sido ao longo da
História da Psiquiatria e, de igual modo, também ao longo da História da
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Humanidade. O “I have a dream...” de Luther King, é uma bandeira que
muitos homens têm levantado... Foi do esforço, entusiasmo e do empenhamento do psiquiatra Adolfo Mayer que não se contentou em tratar doentes
e que, com a colaboração de um ex-doente mental Clifford Beers, fez
nascer o movimento da Saúde Mental, na primeira metade do século XX,
e que se ramificou pela Europa, em particular em França, graças a
Édouard Toulouse. Empreenderam um vasto programa de informação ao
público e do rastreio das perturbações precoces da infância, insistindo nas
perturbações afectivas, numa época em que a preocupação única era
medir a inteligência e os resultados escolares. Outros movimentos se
seguiram, tais como o da psiquiatria comunitária, da anti-psiquiatria, etc.
João dos Santos, na segunda metade do século XX, trouxe para Portugal,
vindo de França, um entusiasmo e um fulgor que levou a pedopsiquiatria
a sair do asilo e a estender-se para além das fronteiras da deficiência
mental, provocando uma viragem na concepção da prática da saúde
mental infantil, em Portugal.
Reuniu magistralmente, imprimindo um cunho muito especial, os três
movimentos: da psicologia do desenvolvimento, da psicanálise e da saúde
pública. Desta, porque mais antiga e melhor estruturada, adaptou os
métodos e aplicou-os no Centro Materno-Infantil Dona Sofia Abecassis,
permitindo a integração da saúde mental num centro de apoio à
maternidade e à infância. Uma experiencia única e perfeitamente original.
A ideia partiu da Enfermeira Rosélia Ramos, uma senhora que ainda está
viva e a quem devemos a nossa gratidão. Foi ela que procurou João dos
Santos no Hospital Júlio de Matos porque lera num Diário que “chegara
a Portugal um Psiquiatra da Infância, vindo de Paris”. Rapidamente, João
dos Santos percebeu o alcance desta colaboração.
E foi então que teve também um sonho: que havia uma educação protectora
do desenvolvimento da criança e organizou um programa de prevenção
primária para detecção das perturbações emocionais precoces e o rastreio
das famílias em risco... que a saúde mental se constrói na infância, que é no
trabalho em equipa que se aprende o prazer de funcionar, aproveitando ao
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máximo a multidisciplinaridade, e que os serviços de saúde mental infantil
se distinguissem pela qualidade dos cuidados prestados às crianças e
respectivas famílias. São estes os pilares em que assenta toda a construção
deste edifício fabuloso ao serviço da infância e da juventude. “As crianças
que vão aos serviços públicos merecem-nos tanto respeito como as que
vão ao privado”. As consultas ou outras intervenções terapêuticas tinham
que ser a horas marcadas, não aceitando que nas instituições que dirigia as
pessoas esperassem, como é tão comum acontecer nos serviços de saúde.
Mas outros também souberam continuar a sua obra: Coimbra de Matos,
Santiago Quintas, Gabriela Sales, Maria José Gonçalves, Teresa Ferreira,
Celeste Malpique, Maria Manuela Mendonça, Maria da Graça Barahona,
Arminda Namora, Manuela Cruz e tantos, tantos outros que João dos
Santos “marcou” nas áreas da saúde e da educação, que seria impossível
enumerá-los a todos...
A sua obra continua actual e, direi mesmo, exequível, além de ser menos
dispendiosa que a medicação que é hoje dada à criança que, em alguns
casos, pouco a poderá beneficiar!... Apetece-me repetir João dos Santos
“... faz bem aos calos e à queda do cabelo! Pior: ignoram-se ainda os
efeitos dos neurolépticos a longo prazo e quando administrados sem
critérios rigorosos e por longos períodos. Além disso, a psicopatologia na
infância levanta imensas dúvidas e controvérsia à volta dos conceitos de
Autismos, Psicoses, Esquizofrenia, Doença Bipolar. No chamado “espectro
autista”, em que num extremo temos o Kanner e no oposto o Asperger,
encontramos uma série de quadros clínicos, cujo diagnóstico teria que ser
rigorosamente diferenciado. O que se sabe, é que ainda não se chegou a
um consenso na definição e na limitação dos mesmos.
Esta situação não poderá ser ultrapassada com consultas feitas
apressadamente, como é actualmente exigido às equipas, dado que o que
conta é a estatística. O diagnóstico diferencial é extremamente difícil e
laborioso.
Além disso, é necessário chamar a atenção para as escolhas terapêuticas
que têm a ver com a patologia. Temos que tentar entender o sentido dos
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sintomas, o tipo do funcionamento mental subjacente, sem a preocupação
de os “limpar” com medicamentos, cujos efeitos a longo prazo se desconhecem. Os sintomas na criança têm um valor de comunicação que é
necessário descodificar. Se nos limitarmos a uma visão muito neurológica, biológica das perturbações, podemos correr graves riscos. Temos
que acreditar num modelo multifactorial e a nossa posição tem que ser
dialógica, isto é, aquilo em que eu acredito, aquilo que eu sei, neste
momento pode ser verdade mas também tu podes ter razão naquilo que tu
dizes, vamos a ver se nos entendemos... e nunca resvalarmos para uma
posição dialéctica porque não somos detentores da verdade!
A obra de João dos Santos não pode continuar a ser ignorada na prateleira
das “utopias dos anos 60”! E cabe-nos a nós estabelecer a ponte entre o
passado e o presente, para a transmissão dos conhecimentos e do saber e
das experiências da vida. E são os jovens de hoje que irão lançar a ponte
para o futuro, para que nada se perca e possa haver transformações. Não
temos que nos envergonhar nem perdermo-nos em lamentações. É obrigatório pensar no dia de hoje, nos erros que cometemos, para os poder
corrigir. Corrigir não é destruir, como é hábito do português ou lançar a
bola para o outro, como deve ser feito no futebol! Da História dos
Descobrimentos tirámos uma grande lição: tivemos um extraordinário
Império Colonial, e o país continuou pobre... Como dizia uma amiga minha
estrangeira “vocês fizeram uma colonização extraordinária pela
miscigenação das raças, como nenhum povo o conseguiu, mas... Miguel
Torga, com um sarcasmo próprio de quem está amargurado, dizia que
tínhamos descoberto o mundo em caravelas e depois regressámos em
traineiras!
Ora bem, cabe aos especialistas da nossa área uma enorme
responsabilidade e portanto não pode trabalhar sozinho e tal como não
pode trabalhar da mesma maneira, como nós o fazíamos, há 10, 20 ou 30
anos!
Vive-se numa época de fundas e espantosas transformações que se
sucedem num ritmo vertiginoso e todos os técnicos ligados à saúde
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mental infanto-juvenil têm que estar atentos a esta evolução, às mudanças
da estrutura familiar e as crianças têm que ser o objecto principal das suas
preocupações.
A própria Organização Mundial de Saúde reconheceu, em 2001, que a
saúde mental tem sido negligenciada demasiado tempo e tem que ser
encarada sob uma nova luz. Infelizmente, Portugal é um dos países mais
atrasados em termos da organização da saúde mental infanto-juvenil,
devido à falta preocupante de recursos técnicos e humanos.
Nos finais da década de 90, houve em Munich, um congresso internacional sobre Prevenção Precoce. O Ministro da Saúde esteve sempre
presente nos dois dia do Congresso e, por não ser habitual a presença de
responsáveis políticos, para além dos discursos das cerimónias de Abertura, colocaram-lhe essa questão. Evidentemente que a respostas só podia
ser a que se segue – que era sua obrigação tomar conhecimento do que se
passava nessa área da qual ele era responsável e para a qual dava verbas.
Era bom que as nossas autoridades de saúde seguissem o exemplo!
Os especialistas têm que estar integrados em equipas multidisciplinares,
tal o volume e a diversidade de trabalho que têm que enfrentar. Não
resolvem os problemas sentados em gabinetes vendo crianças
sucessivamente, apenas para aumentar a estatística dos serviços, como se
fosse esse o único objectivo. Além da vertente da prevenção secundária,
não podem descurar a prevenção primária, levando-os a trabalhar com as
instituições da comunidade que se ocupam de crianças.
Quando assumi a Presidência da APPIA, os centros de saúde mental,
nomeadamente os da infância e os da juventude, estavam a viver momentos
muito difíceis, em virtude de terem passado a ficar integrados nos
Hospitais Pediátricos. Tendo tido conhecimento prévio do que se estava a
preparar, durante meses, os psiquiatras gerais dos centros de saúde mental
iam manifestando os seus protestos. Acompanhei os colegas da psiquiatria
da Associação Portuguesa de Saúde Mental, cujo Presidente era o psiquiatra e psicanalista Jaime Milheiro, dado que a nossa Associação tinha
ainda um número muito restrito de especialistas. Assim, acompanhei-os
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nas idas aos diversos centros de saúde mental do país, a denunciar o
retrocesso previsível face às directrizes preconizadas pela futura
integração, sobretudo no que dizia respeito à acção preventiva e
multidisciplinar e à ligação com a comunidade.
Em Junho de 1992, na Assembleia da República, organizado pelo Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, realizou-se um Colóquio na Sala do
Senado. Houve intervenções, criticando as medidas que se anunciavam,
de Jaime Milheiro, Caldas de Almeida, José Silva Martins, Hugo
Meireles, eu própria e de outros.
Não se conseguiu travar as novas decisões e a 3 de Julho de 1992 foi
publicado o Decreto-Lei 127/92, que determinou a extinção dos Centros
de Saúde Mental, como entidades autónomas.
Vivi com dor e revolta tudo o que se estava a passar: ver ruir todo um
trabalho que eu tinha acompanhado desde o início da sua formação com
João dos Santos e outros. Foi-me negada a possibilidade de dar uma
entrevista a um canal da televisão, no serviço que eu coordenava, “porque
não tinha competência para falar de política de saúde mental infantil...”
Apesar de tudo, dei essa entrevista fora do serviço, e passou na televisão,
talvez uns dois segundos – nada valia a pena e afinal... quem era eu?
Para poder tolerar o que eu vivia na altura, resolvi começar a escrever
“Memórias de Utopias – Elementos para a História da Saúde Mental
Infantil em Portugal”, pedindo a colaboração dos técnicos da área da educação, lembrando-me que foram os pedagogos (professores ou médicos), nos
séculos XIX e início de XX, a procurarem exaustivamente métodos
reeducativos, nos asilos psiquiátricos. Podemos dizer que foram esses, os
primeiros pedopsiquiatras e especialistas na nossa área!
A escrita desse livro apaziguou-me e, hoje, apesar de reformada e, portanto,
fora dos serviços públicos, continuo a pensar e a assistir à decadência
progressiva dos mesmos, paulatinamente. Os técnicos da área da educação
entram na reforma e os seus lugares deixam de existir. Técnicos esses que
com tanta dificuldade e tanto esforço exigiram de João dos Santos para
poderem ser admitidos! É evidente que nos hospitais pediátricos, com
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uma cultura essencialmente médica, poderá parecer estranho a presença de
técnicos da área da educação. Com a nossa experiência de mais de trinta
anos, sabemos como esses técnicos ocuparam um lugar fundamental no
trabalho da equipa. Em primeiro lugar, por serem os técnicos mais voltados
para o lado saudável da criança e depois, por serem os que estabeleciam
a ponte com as escolas, dado serem estas que nos enviavam o maior
número de crianças à consulta. Além disso, porque estes técnicos
conseguiam manter expectativas positivas e dando-lhes a oportunidade de
poderem relacionar-se com um adulto cujos projectos a seu respeito eram
diferentes. Também seria a forma de poderem diversificar o seu sistema de
relações. Creio também ser importante, o facto de que foram os primeiros a
intervirem com grupos de crianças.
Talvez mais no passado do que actualmente, havia uma indiferença das
autoridades de saúde pelos problemas de saúde mental da infância.
Quando João dos Santos, na década de 60, foi nomeado o 1º director do
Centro de Saúde Mental Infanto-Juvenil de Lisboa, chegou-se a discutir,
segundo nos contou, se o seu vencimento não teria que ser inferior ao dos
directores dos centros de adultos! Seria por estas e por outras que ele dizia
que em psiquiatria infantil era necessário “fazer coisas clandestinas”. E
nós aprendemos bem esta “lição”.
O grande acontecimento do período em que fui Presidente da APPIA, foi
a realização, em 2001, do III Congresso da Association Européenne de
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent, que escolheu Portugal para
o efeito. E assim, pela primeira vez, se realizou em Lisboa um Congresso
Europeu cujo objectivo era promover e desenvolver intercâmbios e
investigações em psicopatologia da criança, à escala europeia. O tema era
muito actual “Psicopatologia e Parentalidades”, tema que exigia
urgentemente a atenção dos poderes públicos e da população em geral.
Foi uma oportunidade única de se ouvirem personalidades que marcaram
fortemente a teoria e as práticas em psicopatologia da criança e do
adolescente. Estiveram presentes especialistas de quase todo o mundo. Se
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bem que a língua oficial fosse a portuguesa, houve traduções simultâneas
em cinco línguas: português, francês, inglês, espanhol e italiano.
O Presidente da Comissão Organizadora, Augusto Carreira, reuniu os
colegas: Teresa Cepeda, Paula Oliveira, Juan Sanchez, Margarida
Marques, Pedro Pires; a psicóloga Isabel Soares e a enfermeira Arlete
Correia, permitindo uma excelente organização do Congresso e que teve
muito sucesso, realizado num espaço lindíssimo, no Parque das Nações,
em Lisboa!
Demos uma boa contribuição e ficou patente a nossa criatividade e
capacidade em enfrentar as dificuldades pelas quais todos passávamos.
Vêm-me à memória as tentativas de resolução de situações muito difíceis,
tal como o caso, por exemplo, de uma prostituta, que actuava no Cais do
Sodré, e que foi a mulher-mãe mais “pura” que conheci durante a minha
vida clínica no Centro.
Este caso fez-me lembrar um outro, referido por Hochmann: Carlos VI de
Valois tornou-se louco e por vezes era necessário amarrá-lo e fechá-lo. A
rainha Isabeau, considerada libertina, meteu na sua cama uma prostituta
que era a filha de um mercador de cavalos, tendo recebido, mais tarde, o
nome de “parva regina”, a pequena rainha. Pagaram-lhe pelos seus serviços
e a filha que teve do rei, foi ricamente dotada e bem casada. Pois bem,
Jacques Hochmann, considerou a Odette Champdivers, como a primeira
enfermeira psiquiátrica. Foi esta mulher-mãe, terna e solícita, que
conseguiu dar uma certa tranquilidade ao rei. Ficou eternizada num grupo
escultórico em mármore branco, guardado no museu de Dôle, em que se
percebe o sofrimento do rei, cujo olhar torturado se perde na doçura dos
olhos daquela mulher, que o envolve com os seus braços, sem qualquer
gesto de erotismo.
Pela mão do Juiz Desembargador Doutor Armando Leandro comecei a
tomar contacto com a actividade realizada pelas comissões de protecção
das crianças e jovens em risco. Trata-se de um trabalho dificílimo, na
medida em que estas comissões parecem representar o último recurso de
um verdadeiro jogo “do empurra”! Como as instituições, quer da saúde,
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quer escolares, quer comunitárias não conseguem dar resposta a casos
cada vez mais complexos, estes são “empurrados” para as C.P.C.J. Estas
comissões não têm as condições físicas nem técnicas para dar solução a
casos de tal gravidade. E a questão é esta: será que é a sua função a
resolução de algumas destas situações?
Torna-se evidente a necessidade prioritária de se estabelecerem
articulações entre as diferentes instituições da comunidade, para se
constituírem verdadeiras redes de protecção da família.
O caso da “Precious”, filme perfeitamente arrasador, que os técnicos de
uma CPCJ me pediram que o visse para o podermos discutir, levou-nos à
conclusão que nós também temos muitas “Precious” na área de Lisboa e
provavelmente por esse país fora!
A prevenção destes casos tem que começar mais cedo, nos centros de
saúde, na protecção à maternidade e à infância... Só medidas preventivas
coerentes e continuadas poderão evitar a existência das “Precious”, dos
grupos de jovens marginalizados/desenraizados, da violência nas escolas,
dos comportamentos aditivos, suicídio e um sem número de situações
inquietantes... Quando se faz um diagnóstico e um tratamento precoces
das perturbações disfuncionais das primeiras idades, está a prevenir-se o
aparecimento de quadros incapacitantes na idade adulta.
No I Encontro Nacional da Rede de Núcleos da Acção de Saúde para
Crianças e Jovens em Risco foi chamada a atenção para o facto de que a
negligência e os maus tratos representam um dos riscos psicossociais que
mais afectam o desenvolvimento psicológico da criança, com efeitos
devastadores e pela perpetuação dos comportamentos nas gerações
seguintes, levando à propagação da violência, do abuso e dos maus tratos.
Se bem que já tenham sido criados 72 Núcleos em centros de saúde e 26
em hospitais, o problema não fica apenas na sinalização dos casos. E
depois? Quem os vai seguir? Para onde orientá-los?
É necessário reflectir sobre uma outra questão: é a centralização nos
grandes hospitais, com tendência a acabarem os serviços mais próximos
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da comunidade, o que considero grave. É evidente a importância da
pedopsiquiatria nos hospitais centrais, ninguém põe isso em dúvida. Mas
as regras de “coabitação” têm que ser claras porque, caso contrário, a
pedopsiquiatria vai muito ao sabor das administrações dos grandes hospitais, já sobrecarregados com imensos problemas e, de tal modo, que os
nossos lhes parecem insignificantes.
Há desafios que hoje se colocam aos técnicos de saúde mental, impensáveis há uma dúzia de anos, que não podem ser ignorados, tais como as
funções parentais e os problemas actuais nas diferentes filiações:
1) As técnicas de procriação, medicamente assistida: fecundação in vitro e
injecção intra-citosplamática de espermatozóides;
2) Os casais homossexuais podem adoptar crianças? Os casais do mesmo
sexo podem estruturar a bi-sexualidade psíquica da criança?
3) E se houver clonagem (uma hipótese muito remota), como e o que deve
fazer o especialista?
4) Com o avanço da tecnologia, da Internet, está em curso uma outra etapa
numa sucessão interminável de portas de entrada sem portas de saída em
que passa a existir a relação virtual e a difusão da identidade, enfim, os
riscos do mau-uso destas novas tecnologias.

Não há respostas seguras a todas estas questões e que possam ser dadas
com contornos nítidos, por exigirem reflexão e investigação, em equipas
bem preparadas, sem preconceitos científicos, muito menos morais. O
que se sabe é que a maior necessidade da criança é ter uma relação de
amor e de segurança.
Felizmente há, apesar de tudo, um grupo de jovens especialistas que, não
ficando “esmagados” com a burocracia nem com as exigências das estatísticas pelas adminstrações, vão introduzindo um dinamismo, muito
próximo do que os mais antigos viveram em épocas passadas! Estão atentos
à necessidade de mudança e de aproveitamento dos recursos técnicos, por
exemplo, dos estagiários das várias áreas, enfim, até conseguem ter o
apoio das administrações, que passam a ficar mais sensibilizadas aos
problemas levantados por uma clínica tão difícil e laboriosa.
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Não podemos esquecer a sociedade civil que, através das IPSS (Instituição Particular da Solidariedade Social) que tem tomado muitas iniciativas
para resolver estas dificuldades mas debatendo-se com problemas
económicos. Lembro a Casa da Praia ou Centro Doutor João dos Santos
que dá uma resposta pela Pedagogia Terapêutica, metodologia usada por
João dos Santos, a crianças entre os 5 e 12 anos, referenciadas pelas
escolas do 1º ciclo do ensino básico e pelos jardins de infância que
frequentam. Todo o trabalho é desenvolvido por uma equipa
multidisciplinar, em articulação com escolas e comunidade, cobrindo os
três níveis preventivos: primário, secundário e terciário.
Actualmente, os problemas da escola avolumaram-se de forma
impressionante, na medida em que se estabeleceu a escolaridade
obrigatória para todas as crianças nomeadamente as que têm necessidades
educativas especiais.
É evidente que as situações mais preocupantes são as de comportamento
e da violência, cuja solução não passa por medidas punitivas. No caso do
bulling, tão perturbadas são as vítimas como os agressores, necessitando
ambos de cuidados, para além dos pais e dos professores.
A violência, que é um fenómeno crescente nas nossas sociedades e, para
lá das tentativas de explicações biológicas, genéticas ou outras, que tanto
seduzem certos especialistas, não impede que nos envie inevitavelmente
para as realidades sociais, familiares e políticas. Ainda não há muitos anos,
num Congresso Mundial de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, em
São Francisco, que reuniu um milhar de especialistas de 50 países de todo
o mundo, defendeu-se que era necessário os pedopsiquiatras saírem dos
seus gabinetes para trabalharem no terreno de todas as patologias
psicossociais.
A legislação portuguesa e os princípios da Educação Inclusiva tornaram
possível que as crianças com severos handicaps, incluindo o autismo,
ficassem nas escolas do sistema regular, pelo facto de Portugal ter assinado
a Declaração de Salamanca, em 1994.
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A situação é demasiado grave, obrigando-nos a reflectir sobre a necessidade
urgente de introduzir modificações na formação dos técnicos nomeadamente nos pedopsiquiatras, psicólogos e outros, de modo a intervir nas
escolas, nos ATLs e noutras instituições da comunidade, portanto, muito
longe dos modelos utilizados no passado.
Estes problemas representam também um desafio para as equipas de
saúde mental infantil (e das próprias CPCJ). Os pedopsiquiatras não se
podem alhear destes problemas. O que fazer? Como fazer? É necessário
intervir directamente no terreno, na própria escola. As únicas respostas
não devem ser as intervenções individuais, dado que nestas patologias do
“agir”, é fraca a capacidade de mentalização e de simbolização, isto é,
face a situações de tensão, vividas como feridas narcísicas e de angústia que,
não sendo elaboradas psiquicamente, tendem a ser “evacuadas” através da
acção (comportamentos disruptivos, violência, etc). O termo mentalização,
se bem conhecido, mais recentemente tem sido estudado por Bateman e
Fonagy (in J. Nathan) e associado à investigação das perturbações da
personalidade borderline. Refere-se este termo à capacidade para cada um
compreender e pensar acerca dos estados mentais de si próprio e de outras
pessoas. Esta capacidade de mentalização é essencial para um
funcionamento saudável e serve de base para a regulação do afecto, do
controle dos impulsos e da empatia.
Donde se conclui a necessidade de uma intervenção terapêutica que ajude
a desenvolver a capacidade de mentalização, não só das crianças e jovens
mas também dos próprios pais. Assim, a intervenção terá que ser em
grupo de crianças/jovens ou de pais. Vemos também a possibilidade de
grupos multifamiliares, reunindo pais e filhos até na própria escola e
provavelmente com alguns professores...
Pessoalmente nunca utilizei esta modalidade, mas considero que poderá
ser benéfica. Trata-se de uma técnica utilizada no Hospital de Dia de
Santa Maria e será um desafio para os técnicos da infância, que a terão
que a aprender. A apresentação deste trabalho (Isaura Neto, T. Fialho, P.
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Godinho e M.J. Centeno) obteve, na Sociedade Britânica de Grupo-Análise, o prémio de Jane Abercrombie, em 2008.
Nos casos de patologia mais grave é necessário introduzir técnicas de
mediação sobre o corpo, esse grande desconhecido, que constitui a via de
acesso à psique, à qual está indissociavelmente ligado. Assim temos os
banhos, as massagens, a relaxação, o chapinhar na água (o pataugeoire
dos franceses) o pack. Estas situações representam um veículo de
comunicação primitiva, em que o doente experimenta o prazer de se sentir
(re)existir.
A Terapia Musical interactiva, que tem que ser distinguida da estimulação
com música ou do simples uso instrumental para mover o corpo, pode ser
usada como suporte da comunicação. O objectivo será o de encorajar e
acentuar a expressão corporal e os gestos, como método para aumentar a
empatia, a cooperação e a aprendizagem com crianças autistas. A avaliação
desta abordagem terapêutica revela uma melhoria muito significativa.
(Trevarthen and others, 1997).
Temos que manter vivo o sentimento de continuidade, num trabalho pleno
de significação, de modo a sermos inovadores, aprendizes constantes para
melhor podermos reflectir, ajudar e prevenir, como o disse em 1994 e
agora repito.
Os horizontes não podem continuar sempre negros, talvez nos encontremos “perante o levedar de uma mudança que terá de ser para melhor”
e nunca para pior.
As perturbações mentais da criança e do adolescente não podem ser
unicamente explicadas pela genética, neurobiologia ou pelas ciências
cognitivas, com rejeição de toda a dimensão clínica e relacional, não tendo
em conta a subjectividade e a singularidade de cada história pessoal.
Por favor, não matem João dos Santos! Escrevi ou disse há uns anos, já
não me lembro. Ouçam-no:
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A criança tem angústias que descarrega partindo objectos, estragando
coisas, batendo nos companheiros, fazendo partidas, é através do
corpo e do movimento que a criança começa a exprimir o sofrimento
e o que vai no seu mundo interno, não tendo a maior parte das vezes
a noção de que aquilo pode ser dito!
“[...] Como psicanalista não podia deixar de me interessar pela
origem dos comportamentos humanos e, necessariamente, que essa
origem a procuraria ainda na infância do homem e na infância do
mundo.”
Escreveu um artigo sobre a “estupidez dos outros e a nossa” e os amigos
lhe disseram que ele tinha resolvido dizer tudo o que tinha para dizer, mas
notava-se certo azedume e amargura: “expliquei que o azedume me vem
pelo que luto para fazer no plano social e não se faz. E o azedume vem
do que eu vejo que se faz ou que se não faz pelas crianças, e que denota
falta de respeito por elas...”
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Resumo
A autora traçou em breves linhas o “acontecer” da APPIA que se inscreve na história da
saúde mental (da infância e da adolescência) e no trabalho de João dos Santos que lançou
a especialidade a nível Europeu, considerando que a sua obra não podia ser ignorada.
Todos os que são responsáveis pelas crianças e adolescentes, cuja actividade deve ser
apoiada numa equipa multidisciplinar, revelam preocupação face aos problemas existentes
na escola actual e à necessidade de mudar os modelos de intervenção.
Palavras chaves: História; Saúde Mental; Patologia Social; Formação dos Técnicos;
Terapias.

Abstract
In a few short lines the author traces the “setting up” of APPIA which makes part of the
history of mental health (from early childhood to adolescence) and the work of João dos
Santos who introduced this speciality at European level, considering that his work could
not over looked.
All those responsible for children and adolescents in activities which should be supported
by a multidisciplinary team are concerned about the existing problems in schools today
and the need to change the models of intervention.

Maria José Vidigal
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Recordando...
O convite que me foi dirigido pelo meu amigo e companheiro de muitas
lutas, actual presidente da APPIA, Dr. Augusto Carreira, trouxe-me vivas e
agradáveis recordações de um período de trabalho intenso, mas também de
um grande entusiasmo e esperança no futuro da pedopsiquiatria em Portugal.
Trabalhávamos, dentro e fora da direcção, confiantes e animados pela
ideia de um certo renascimento da saúde mental e da psiquiatria da
infância e da adolescência apoiados pelos então responsáveis da tutela,
sensíveis ao problema da saúde mental e que gostariam, tal como nós, que
fosse extensivo a todas as crianças e jovens do nosso país.
Tivemos o apoio generoso e empenhado de grande número de colegas, de
vários pontos do país e conseguimos realizar alguns projectos em que nos
envolvemos.
Na APPIA criei novas amizades, cumplicidades e companheirismo e isso
foi muito bom.
João dos Santos tinha trazido nos anos 60 um novo olhar sobre a psiquiatria
da infância e da adolescência e também tinha tido a confiança suficiente dos
responsáveis da altura para criar novos serviços, mas a esperança morreu
cedo e depressa a pedopsiquiatria estagnou e ficou esquecida num gueto.
Esta maior abertura dos governantes permitiu que os pedopsiquiatras
participassem em grupos de trabalho junto das ARS no sentido de
implementar de forma planificada e progressiva a cobertura da população
infantil e juvenil em termos de saúde mental a nível nacional. Iniciou-se
a colocação de pedopsiquiatras em vários hospitais distritais, sobretudo
na região norte e centro do país.
A nível internacional também houve uma maior mobilização e
sensibilização para os problemas saúde mental da criança e do
adolescente, com a constatação do aumento crescente desta patologia a
nível mundial.
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Nos anos de 2002 e 2003 o dia da Saúde Mental foi dedicado pela OMS
à Saúde Mental Infantil, respectivamente “Os efeitos dos traumatismos e da
violência nas crianças e nos adolescentes” e “As perturbações emocionais e
do comportamento nas crianças e nos adolescentes”.
A realização em 2001 do 3º Congresso da Associação Europeia de
Psicopatologia da Infância e da Adolescência em Lisboa, com cerca de
1000 participantes trouxe uma visibilidade e um interesse à disciplina que
criou oportunidades para o seu desenvolvimento e que os pedopsiquiatras
não deixaram de aproveitar.
Assim, em 2002 iniciei o meu mandato como Presidente da APPIA em
condições bastante favoráveis, o que permitiu concretizar projectos novos
e dar continuidade a outros, que vinham de mandatos anteriores.
Lembro alguns que me foram particularmente caros:
– As reuniões semestrais que se realizaram na Primavera e Outono de cada
ano foram momentos importantes de reflexão da nossa prática clínica e
de um estreitamento das relações entre os colegas de várias zonas do
país, para além de nos permitirem ter conhecimento das suas realidades
concretas, para além de nos proporcionarem momentos de agradável
convívio e em geral de saborear a boa mesa de cada região.
Durante essas reuniões foi elaborado:
1) O Glossário de Termos Técnicos para Avaliação de Cuidados em Saúde
Mental da infância e da Adolescência, nas 2 reuniões de trabalho
semestrais, realizadas em Maio e Outubro de 2003, respectivamente na
Covilhã e Penafiel. Este Glossário foi enviado à Direcção Geral de
Saúde Mental, depois de ter sido debatido com o Dr. Leuchner, membro
da referida Direcção, presente na reunião realizada em Penafiel.
2) As “guide-lines” (boas práticas clínicas) sobre as perturbações do
comportamento, as dificuldades de aprendizagem e o uso de
psicofármacos nas reuniões de trabalho de Abril e Outubro durante
2004 e 2005, respectivamente em Viseu, Bragança e Coimbra Estas
“guide-lines” elaboradas foram posteriormente enviadas aos sócios
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participantes, ao Colégio da Especialidade e à Direcção Geral de
Saúde Mental.
3) A reunião de Outubro de 2005, em Lisboa, teve como tema “A Psiquiatria Forense” e teve a presença de membros do colégio de pedopsiquiatria da O. M.

– A APPIA estreitou contactos com a AEPEA (Association Européenne
de Psychopathologie de L’Enfant et de L’Adolescent), iniciados no
biénio anterior, tendo sido nomeada como Presidente da APPIA para
Membro do Conselho de Administração da AEPEA, juntamente com o
Dr. Augusto Carreira, Presidente do 3º Congresso desta Associação
que se realizou em Lisboa. Nesta qualidade participámos em 2003 no
IV Congresso da referida Organização.
Outra participação importante foi a representação da Psiquiatria da
Infância e da Adolescência no Conselho de Saúde Mental Infantil através
da Presidente da APPIA e a luta no seu âmbito para individualizar a
pedopsiquiatria e separá-la da psiquiatria de adultos
Nessa qualidade integrei o grupo de trabalho Saúde Mental, Direito de
Menores e Família que elaborou um documento intitulado “Intervenção
Integrada na Saúde Mental da Infância e da Adolescência – Contributos
para o Diagnóstico e Estratégia”. Nesse documento estabeleceram-se as
necessidades em saúde mental das crianças e jovens acolhidos em
estruturas tuteladas pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade e
foram feitas propostas concretas, nomeadamente no âmbito da formação
dos técnicos e da criação de uma unidade residencial terapêutica para
jovens institucionalizados com situações clínicas que apresentando
necessidades especiais em termos de saúde mental, não se enquadram nas
indicações clínicas para internamento m unidade hospitalar de
pedopsiquiatria.
Tratou-se dum documento importante que fez parte da brochura de
“Recomendações Finais” do Conselho Nacional da Saúde Mental e que,
finalizado em Setembro de 2005, foi posteriormente apresentado à tutela.
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Um dos momentos da minha ligação à APPIA que recordo com mais
emoção, foi a deslocação de Salvador Célia a Portugal, em 2006, a
convite da APPIA, quando já era sua presidente Beatriz Pena, para
participar no XVII Encontro Nacional da APPIA “Sair à Rua” realizado
no Carvoeiro, no Algarve.
Conheci o Salvador Célia, um eminente pedopsiquiatra brasileiro de
Porto Alegre, no âmbito da Associação Mundial da Saúde Mental do Bebé
e desde logo se estabeleceu uma relação de amizade e colaboração, o que
permitiu estabelecer os contactos para a sua vinda a Portugal.
Durante essa estadia, Salvador Célia fez uma conferência memorável e
comovente no Hospital de D. Estefânia, perante uma sala repleta de
pediatras, enfermeiros e outros profissionais de saúde sobre o seu trabalho
de prevenção nos bairros pobres da Cidade de Porto Alegre, da sua
concepção do ensino (“o bebé é o nosso professor”) e das suas
inolvidáveis “Semanas do Bebé”. O seu entusiasmo e simpatia
contagiantes foram um privilégio para quem com ele contactou.
Infelizmente deixou-nos em Julho de 2009, mas dele ficou um legado sem
preço: a esperança num futuro melhor para as nossas crianças e as
semanas do bebé que já se realizam entre nós (Covilhã e Olhão) e que
perpetuam a sua lembrança.
Termino com uma palavra de agradecimento às colegas das minhas
direcções Magda Mendo e Margarida Marques, pelo apoio, solidariedade
e empenho que sempre demonstraram e pelo carinho com que sempre me
trataram.
Agradeço também aos colegas que me fizeram sentir que alguma coisa
podia mudar na pedopsiquiatria portuguesa e que me apoiaram nas
minhas iniciativas.
... E também aos que me sucederam e não deixaram morrer a esperança.

Maria José Gonçalves
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Reflexão sobre factos e emoções...
É sempre um desafio e também uma honra convidarem-nos para reflectir
sobre um passado recente de 4 anos. Provavelmente não voltaria ao período
da minha presidência na APPIA se não fosse o convite do meu colega e
amigo Dr. Augusto Carreira. Digo, não voltaria, porque por vezes sinto-me
como alguns escritores que mal concluem o seu último livro, já estão
totalmente direccionados para o próximo acreditando que, finalmente,
vão realizar a sua melhor obra. Neste momento o novo Departamento de
Pedopsiquiatria de Coimbra ocupa todas as minhas energias. Também ele
está intimamente ligado à APPIA e às suas duas últimas presidentes.
Repensar a minha passagem pela direcção da nossa Associação é reencontrar-me com boas memórias e com a importância que ela teve na
conquista de novos espaços na saúde mental infantil.
Sempre tive consciência que dar continuidade ao trabalho de uma
direcção cuja presidente era a Dra. Maria José Gonçalves não seria tarefa
fácil. Agradeço-lhe o apoio e a disponibilidade que sempre me dispensou,
em especial, nos momentos em que o mundo parecia desabar sobre mim
e sobre alguns projectos na área da Pedopsiquiatria. Também às colegas e
amigas Dra. Eduarda Rodrigues e Dra. Teresa Goldschmidt quero agradecer a preciosa colaboração. Com elas foi possível dar alguns passos na
área da descentralização da Pedopsiquiatria e chegar a muitos lugares,
impensáveis há alguns anos.
Assim, organizámos 4 Encontros Nacionais em pontos estratégicos cuja
missão foi apoiar e estimular os colegas que aí praticam a Pedopsiquiatria
por vezes com escassos recursos: Covilhã, Penafiel, Bragança e Algarve.
Realizámos Reuniões Regionais onde a ligação à Justiça, à Educação, à
Reorganização de Serviços de Saúde Mental em Portugal e aos Cuidados
Primários, foi uma realidade.
Conseguimos a concretização de um site mais dinâmico, www.appia.com.pt,
onde fizemos chegar mais longe as nossas mensagens e facilitámos a
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comunicação com a APPIA. Recomendo vivamente que o consultem e
utilizem no vosso dia a dia a “Informação para pais e educadores”, trabalho
realizado com a colaboração da Dra. Teresa Cepeda a quem muito
agradeço a disponibilidade.
A nível internacional demos continuidade ao trabalho já iniciado em
mandatos anteriores a exemplo do:
– XIII Congresso da European Association for Child and Adolescent
Psychiatry – Bridging the Gaps, de 25 a 29 de Agosto (2007), que se
realizou em Florença, tendo participado na reunião satélite que se
realizou no dia 24 de Agosto, para discussão de temas relativos à
Saúde Mental da Infância e Adolescência na Europa. Divulgámos a
Declaração de Florença por todos os sócios.
– Assembleia Geral da ESCAP, na qual se procedeu à eleição da nova
Direcção para o período 2008-2010, tendo sido eleita presidente Tuula
Tamminen, da Finlândia.
– No âmbito da articulação com organizações internacionais a APPIA
divulgou, a pedido da AEPEA – Association Européenne de
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent, uma solicitação para
a colaboração de pedopsiquiatras portugueses relativamente ao
estabelecimento de projectos de investigação a nível europeu, no
domínio da psicopatologia da criança e do adolescente. Os grupos que
aderiram já estão a iniciar os seus trabalhos, nas áreas das Perturbações
do Comportamento e do Autismo.
Relativamente à Revista da APPIA, consegue durante este período
manter o ritmo da publicação e a realização de alguns colóquios.
Finalmente uma breve referência às “Semanas do Bebé” em que tive a
oportunidade de participar e assistir à importante mobilização das
famílias e em especial dos jovens pais num evento dirigido para a
Promoção da Saúde Mental das nossas crianças.
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Na semana de 1 a 7 de Junho de 2009 sob o tema “A idade dos porquês”,
a Saúde Mental saiu à rua na cidade Covilhã que se envolveu
completamente à imagem do que aconteceu anos seguidos no Brasil
(Porto Alegre), cujo promotor foi Salvador Célia.
Em Olhão (Maio de 2009) pude colaborar também na “Semana do Bebé”
e ver quanto entusiasmo encontrei nos técnicos e na população que
aguardava entusiasticamente a chegada de Salvador Célia. Não chegou e
não voltará a estar connosco. O importante é manter bem vivo os ensinamentos que nos transmitiu e dar continuidade à sua obra.
A todos os que comigo colaboraram o meu reconhecimento e os meus
agradecimentos.
Para a nova Direcção votos de muita coragem e sucesso.

Beatriz Pena
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História da Revista Portuguesa de Pedopsiquiatria
A Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência
(APPIA) foi fundada em 25 de Julho de 1989 por iniciativa do Dr.
António Coimbra de Matos, que apresentando o seu projecto de estatutos
a alguns pedopsiquiatras, rapidamente sentiu a forte adesão de todos e o
enorme entusiasmo participativo por tão aliciante projecto.
Uma vez esta associação criada graças aos seus associados fundadores
como sejam António Coimbra de Matos, António Santiago Quintas,
Emílio Salgueiro, Fernando Pego, Luís Simões Ferreira, Maria Filomena
Andrade, Maria José Gonçalves, Maria José Vidigal e Maria Luís Borges
de Castro impunha-se que se constituísse um órgão científico, que
cumprisse com a finalidade de intercâmbio do conhecimento da Pedopsiquiatria em Portugal e no estrangeiro. Esta ideia nasceu de uma conversa
havida entre o Dr. Augusto Carreira e eu própria, tendo nós resolvido ir
de imediato propô-la ao Dr. Coimbra de Matos. Para isso dirigimo-nos ao
seu consultório numa tarde quente de Junho de 1989.
A aceitação não podia ser melhor!!! Mais uma vez contamos com o seu
entusiasmo e sugestões sempre muito criativas e ricas do seu saber.
Assim, A Revista Portuguesa de Pedopsiquiatria é um órgão cultural da
Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência
(APPIA) e foi publicada pela primeira vez em Dezembro de 1990 com o
subsídio da Fundação Calouste Gulbenkian.
Apresentada ao público pelo Dr. Coimbra de Matos durante o 1º Encontro
desta Associação, que se realizou na Torre de Belém, o seu lançamento
teve lugar no Grémio Literário em Lisboa e contou com a presença de
pedopsiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e
outras classes profissionais que se dedicam à Saúde Mental Infantil e
Juvenil.
O seu primeiro director foi o Dr. Coimbra de Matos, que exerceu esta
função durante 13 anos, tendo-a abrilhantado com os seus escritos
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frequentes, dignos da especial craveira, que a todos nós habituou. Cessou
a seu pedido esta função em Dezembro de 2003.
Tive, então, a honra e o prazer de o substituir nesta tarefa difícil e aliciante,
porque estimulante de aprendizagem e de relação com os colegas, que têm
ao longo dos anos participado com os seus trabalhos científicos.
Temos tentado corresponder aos desejos e porque não, exigências, de
todos aos nossos colegas. Tem sido desejo nosso, que a Revista publique
cada vez mais, trabalhos realizados fora do nosso país e, ainda, trabalhos
dos mais novos para que, a nossa especialidade continue de forma cada
vez mais robusta a crescer em conhecimento teórico e clínico.
Funcionamos em regime colegial com a Comissão Redactorial por onde
têm passado pessoas como os Drs. Augusto Carreira, Luís Simões
Ferreira, Maria José Vidigal, Cristina Marques, Pedro Pires, Maria
Antónia Silva, Raquel Quelhas de Lima, Fernando Santos, Luísa Veiga,
Maria Goretti Dias mais recentemente Filipa Ferreira, Mónica Salgado,
Neide Urbano e Sara Pedroso. Todos foram e são grandes impulsionadores da construção e desenvolvimento da revista.
Durante estes anos e até Novembro de 2010 foram publicados 28 números
da revista, alguns deles de conteúdo temático, mas sempre abrangentes da
Psicopatologia relacionada com a saúde mental infantil e juvenil.
Assim, foram publicados os mais diversos artigos de autores portugueses
e estrangeiros, sobre temas de patologia infantil e juvenil, como sejam a
psicose, a depressão, as perturbações “borderline”, a neurose, a
psicossomática e outros, sob o ponto de vista teórico e clínico.
Foram também abordados assuntos relacionados com a vida da criança e
do adolescente sob a óptica do modelo biopsicossocial, como sejam as
intervenções na família, na comunidade e psicofarmacologia. Mais recentemente temos publicado estudos de cariz epidemiológico na sua vertente
de investigação.
Não seria possível, que deixássemos esquecida a comunicação oral, que
tem o grande mérito de, a todos aproximar fisicamente.
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No ano de 1995 teve, então lugar, o 1º Colóquio organizado pela Revista
sobre o tema: Continuídade/Descontinuídade.
Até ao ano de 2010 realizaram-se 13 colóquios, incidindo o último sobre
critérios de resiliência.
O conhecimento científico da Saúde Mental Infantil e Juvenil tem na
Revista Portuguesa de Pedopsiquiatria um lugar certo e inabalável para a
sua expansão.

Maria Luís Borges de Castro
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