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Introdução

Nunca é cedo demais...
Mas pode ser demasiado tarde!

Os primeiros anos de vida proporcionam ao bebé o
desenvolvimento base para a saúde mental e para o
desenvolvimento social e emocional.
A Função reflexiva (capacidade dos pais manterem no
pensamento o seu filho e serem conscientes que este tem
os seus próprios desejos e pensamentos)
A capacidade dos Pais manterem o bebé no seu
pensamento é um factor crucial para o saúde mental do
individuo.
A intervenção precoce na relação pais-bebé vai tornar a
relação mais forte e unida e no bebé um sentimento de
valor, importância, segurança e felicidade o que vai ajudar
a desenvolver uma criança com auto-confiança nas suas
capacidades.

Objectivos

Metodologia
Foi conduzido um estudo prospectivo em 204 bebés de três meses e meio de idade e follow up aos 12
meses de idade, no Serviço de Pediatria do Hospital Pedro Hispano, entre Outubro de 2009 e Junho de
2010.
Recolheram-se dados para a caracterização sócio-demográfica da amostra.
A intervenção breve (IB) foi realizada numa única sessão psicoterapêutica aos 3,5
meses.
A recolha de dados do desenvolvimento dos bebés, foi realizada através da
Escala de Desenvolvimento Mental Griffiths 0-2 (Griffiths, 1976)
, aos 3,5 e aos 12 meses idade.

Resultados
T2

•O objectivo deste estudo foi intervir preventivamente na
saúde mental dos bebés, aquando uma avaliação do
desenvolvimento de rotina.
•A intervenção precoce, seguiu as recomendações
internacionais, que apontam o trabalho ao nível do
desenvolvimento da Função Reflexiva dos Pais como
factor central.
•Orientação dos Pais a reflectirem sobre as suas
experiências emocionais internas no que diz respeito à
parentalidade.
•Aumentar a sua sensibilidade
a nível cognitivo e
emocional, de compreensão e reflexão sobre as intenções e
emoções internas dos seus bebés.
•Melhorar as suas capacidades de
adequadamente ás necessidades do bebé.

T3
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p

Locomoção

105,9

(18,1)

99,3

(13,5)

0,004**

Pessoal – Social

96,3

(21,2)

105,0

(16,2)

0,001**

Audição e
Linguagem
Coordenação
Mão - Olho

99,8

(16,3)

113,8

(11,8)

0,001**

99,1

(18,0)

112,0

(14,5)

0,001**

Realização

97,3

(17,6)

103,5

(12,8)

0,001**

GERAL

99,7

(14,6)

106,6

(11,3)

0,001**

responderem
*p< .05 **p< .01 ***p<.001

Conclusões
•O estudo revelou melhorias estatisticamente significativas no desenvolvimento global dos bebés após a intervenção.
•Existem evidências consistentes de que os primeiro ano de vida é o período de crescimento mais rápido do cérebro e que a qualidade das
interacções do bebé com seus cuidadores primários é um dos principais factores que influenciam o desenvolvimento da sua rede neuronal e
consequentemente a personalidade.
•Torna-se essencial um acompanhamento específico durante o período da primeira infância, proporcionando todas as condições para o sucesso da
relação pais-bebé.
•Reconhecimento por parte da mãe/pai da existência de uma ligação entre o seu estado mental e o comportamento do filho, vai permitir a estes
uma auto-regulação do estado emocional. Desenvolvendo uma base segura para o seu bebé na descoberta dos sentimentos e pensamentos.
•Demonstra-se também a grande eficácia da Intervenção Breve (IB), sendo possível considerar este tipo de intervenção nos serviços de rotina por
forma preventiva actuar na relação pais-bebés e por forma a poder-se o mais precocemente possível rastrear situações de transtornos mentais de
primeira infância.
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