
A1
  Tiragem: 92120

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 43,13 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 63438336 05-03-2016

Texto Joana Pereira Bastos 
Ilustração Helder Oliveira 

T
êm grande dificuldade 
em acatar ordens, não 
aguentam ser contra-
riados, nem sabem ou-
vir um “Não”. Querem 
uma coisa, tiram-na 
e quando não conse-
guem tê-la, batem. Em 
pequenos, esperneiam, 

gritam ou atiram-se para o chão. Mas as 
birras vão crescendo de tom, ao ritmo 
a que eles crescem em altura. Um dia 
experimentam levantar a mão, na vez 
seguinte dão pontapés à mãe. E tudo se 
complica quando chegam à adolescência. 
Partem coisas, chamam nomes, agridem 
o colega, ameaçam o professor, desafiam 
os pais. Os jovens estão mais agressivos, 
menos contidos e sem capacidade de lidar 
com a frustração. Os problemas de com-
portamento estão a aumentar de ano para 
ano e levam cada vez mais adolescentes às 
urgências de pedopsiquiatria.

No Hospital Dona Estefânia (HDE), 
em Lisboa, onde funciona a maior ur-
gência a nível nacional — a única que 
está aberta 24 horas por dia —, o núme-
ro de atendimentos mais do que quadru-
plicou entre 2009 e 2015, disparando 
de 371 episódios para 1572. A média de 
idades dos miúdos observados está nos 
13 anos e os problemas de comporta-
mento estão na origem da maioria dos 
casos (ver gráficos ao lado). “Há mais 
situações de agressividade, de ataques 
de fúria e descontrolo”, diz o diretor do 
serviço, Augusto Carreira.

A crescente dificuldade dos pais na im-
posição de regras e limites, o “peso des-
proporcionado” que as crianças, cada 
vez mais filhas únicas e netas únicas, as-
sumem nas famílias, a troca do convívio 
da rua pelo isolamento dos videojogos e 
a maior solidão em que crescem muitos 
miúdos são alguns fatores que explicam 
o “aumento brutal” dos episódios de 
urgência que se tem vindo a registar, de 
forma consistente, nos últimos anos, ex-
plica o pedopsiquiatra: “Houve uma al-
teração das regras do jogo a nível social. 
A sociedade está a gerar crianças mais 
ansiosas, mais sofridas e com maior ne-
cessidade de exteriorizar o sofrimento 
através da agressividade.”

Um problema à escala global

O fenómeno está longe de ser exclusivo 
de Portugal. O aumento do recurso às 
urgências pedopsiquiátricas é relatado, 
de uma forma geral, por todos os países 
ocidentais. “Os estudos indicam que esta 
tendência não parece refletir um acrés-
cimo das patologias psiquiátricas gra-
ves, mas sobretudo um agravamento dos 
problemas comportamentais”,  sublinha 
Otília Queirós, responsável pelo serviço 
de  Atendimento Urgente de Pedopsiquia-
tria do Centro Hospitalar do Porto (CHP).

Vanessa Cunha, investigadora do Ins-
tituto de Ciências Sociais na área da 
Sociologia da Família, explica que  hou-
ve uma alteração profunda na forma 
como a sociedade ocidental perceciona 

o exercício da autoridade parental. Nas 
últimas décadas, abandonou-se o mode-
lo de autoridade imposto pelo medo do 
castigo físico. Os novos pais deixaram a 
“cultura do respeitinho”, mas não estão 
a saber substitui-la pela “cultura do res-
peito” (ver entrevista ao lado).

O problema é global. Em Espanha, 
por exemplo, a gravidade da situação 
levou o Estado a decidir comparticipar 
um programa de tratamento para crian-
ças e adolescentes com problemas de 
agressividade e que batem nos pais. Em 
Portugal, os médicos  também recebem 
vários casos. Como o do miúdo de 13 
anos, que desde os seis agredia a mãe 
com murros e pontapés sempre que era 
contrariado. O pai emigrara, passava 
quase todo o ano fora e, com vergonha, 
a mãe nunca reportou a situação a nin-
guém. E foi desistindo de o repreender. 
Era mais fácil fazer-lhe as vontades para 
evitar as suas explosões de raiva, que se  
tornaram cada vez mais intensas com 
a idade. Só recorreu à pedopsiquiatria 
quando viu o filho, já adolescente, a ba-
ter severamente no irmão de dois anos, 
por este ter pegado numa coisa que era 
sua. Nesse dia, teve medo do que pudes-
se acontecer. E não aguentou mais. 

Os casos acumulam-se. Pedro (nome 
fictício), de 15 anos,  fartou-se do sermão 
da mãe por causa da descida das notas. 
Teve um ataque de fúria e atirou-lhe 
com um haltere, provocando-lhe um 
traumatismo craniano. O pai chamou a 
polícia, que levou o miúdo à urgência de 
pedopsiquiatria. “Chegou calmo e falou 
da situação com algum distanciamento. 
Disse simplesmente que se enervara por 
ter ficado farto de a ouvir”, recorda a 
médica que o atendeu.

“Os pais parecem ter mais dificuldade 
no exercício da autoridade e muitos aca-
bam por se sentir impotentes perante 
a agressividade dos filhos. Trazem-nos 
à urgência com a fantasia de que um 
comprimido resolva a situação. Mas 
muitas vezes a intervenção clínica não 
é suficiente. A situação chegou a um tal  
descontrolo que é preciso chamar outras 
entidades, como a polícia e o tribunal de 
menores”, descreve Otília Queirós. 

A agressividade pode não ser, porém, 
apenas um problema de comportamen-
to. Às vezes, esconde uma depressão. 
Como no caso de Rodrigo (nome fictício), 
de 14 anos, que a mãe levou à urgência do 
HDE, depois de vários episódios em que 

o filho foi violento na escola, partindo 
objetos ou agredindo colegas. Com os 
adultos, sobretudo com os professores e 
com a mãe, a atitude era de permanente 
desafio. Mas não foi essa a postura que 
revelou na urgência. Durante a observa-
ção, o adolescente ameaçador transfor-
mou-se num miúdo cabisbaixo e triste. 

Disse que muitas vezes era assaltado 
por sentimentos de raiva que não conse-
guia controlar e que à noite sentia uma 
ansiedade que  o impedia de dormir. Vi-
via com a mãe e com o padrasto, ambos 
desempregados, e não tinha contacto 
com o pai. À avó materna, que ajudara 
a criá-lo, tinha sido há poucos meses 
diagnosticado cancro e o rapaz sentia 
que não tinha com quem falar da sua an-
gústia. A agressividade e o conflito per-
manentes eram a forma de se expressar.

Automutilação e suicídio   

“Os jovens manifestam uma dificuldade 
cada vez maior de lidar com sentimen-
tos de insatisfação e frustração. Muitas 
vezes fazem-no através da agressivida-
de, quer seja dirigida aos outros quer 
seja dirigida aos próprios. Nos últimos 
anos, verificou-se também um aumento 
claro dos comportamentos autolesivos, 
nomeadamente dos casos de automu-
tilação e tentativas de suicídio”, alerta 
Augusto Carreira, responsável do ser-
viço de pedopsiquiatria do HDE. No 
ano passado,  estes comportamentos 
estiveram na origem de 18% de todos os 
casos atendidos na urgência. 

Os cortes autoprovocados na pele com 
facas e x-atos estão hoje disseminados 
nas escolas, junto de um “número consi-
derável” de jovens, assegura o psiquiatra 
Daniel Sampaio. “Um estudo realizado 
na Grande Lisboa indica que 7% dos 
adolescentes têm estes comportamen-
tos, que são uma manifestação de sofri-
mento e mal-estar psicológico e que se 
prestam a fenómenos de imitação.”

Segundo o especialista, os comporta-
mentos autolesivos estão associados a 
perturbações da ansiedade, que têm vin-
do a crescer junto dos mais novos. Não é, 
por isso, de estranhar que só entre 2009 
e 2015 a prescrição de tranquilizantes 
(ansiolíticos) a crianças e jovens tenha 
aumentado 47% em Portugal.

A crise vivida nos últimos anos não é 
alheia a este problema, garante Daniel 
Sampaio. José Garrido, diretor do ser-
viço de Pedopsiquiatria do Centro Hos-
pitalar e Universitário de Coimbra, cor-
robora: “A ansiedade dos adultos face 
às dificuldades económicas e à incerteza 
quanto ao futuro leva a um aumento da 
psicopatologia, dos comportamentos de 
risco nas famílias e da conflitualidade.” 

A necessidade de trabalhar mais ho-
ras ou, por exemplo, a emigração de 
um dos pais, que se tornou frequente 
nos últimos anos, “conduzem a uma 
maior ausência das figuras parentais, 
que leva a um sentimento de abandono, 
menos-valia e depressão”. No caso dos 
adolescentes, “as chamadas de atenção 
tornaram-se mais intensas e dramáti-
cas”. Como as tentativas de suicídio, que 
estão a aumentar em todo o país.  

jbastos@expresso.impresa.pt 

Sociedade Problemas de comportamento levam cada vez mais crianças  
e adolescentes às urgências de pedopsiquiatria. Pais não os conseguem controlar 

“ESTAMOS A GERAR 
CRIANÇAS MAIS 
SOFRIDAS  
E COM MAIOR 
NECESSIDADE  
DE EXTERIORIZAR  
O SOFRIMENTO 
ATRAVÉS  
DA AGRESSIVIDADE”

Tudo

Rapazes
Maus
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Outros (incluindo problemas 
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16
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Comportamentos 
autolesivos (automutilações  

e tentativas de suicídio)
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Problemas de humor
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Sintomas psicóticos
4
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%

PRINCIPAIS MOTIVOS DE IDA ÀS URGÊNCIAS
Dados de 2015

CINCO PERGUNTAS A

Vanessa Cunha
Investigadora do Instituto de Ciências Sociais, 
especializada em Sociologia da Família

 P Que tipo de alterações sociais 
podem justificar o aumento dos 
problemas de comportamento por 
parte das crianças e jovens? 
 R No espaço de duas ou três gerações, 

alterou-se radicalmente a perceção 
social da autoridade dos adultos sobre 
as crianças, seja dentro da família, no 
espaço escolar ou na comunidade em 
geral. Antigamente, todos os adultos 
tinham o direito e o dever de pôr uma 
criança na ordem se ela se portasse 
mal. Havia uma aceitação da ideia de 
que as crianças tinham de ser corrigi-
das se ultrapassassem certos limites. 
Os pais esperavam que os professores 
também exercessem essa autoridade. 
Se a criança chegasse a casa e dissesse 
que o professor a tinha castigado, os 
pais achavam que tinha sido mereci-
do. Mas tudo mudou, nomeadamente 
quando o castigo físico, que antes era 
visto como legítimo, passou a ser en-
tendido como maltrato.  

 P Q u a n d o  o c o r r e r a m  e s s a s 
mudanças? 
 R São mudanças muito graduais que 

ocorreram em todos os países ociden-
tais. Em Portugal, o 25 de Abril e a 
Constituição de 1976 foram um marco 
de viragem, promovendo uma maior 
democratização na vida familiar, en-
tre homens e mulheres e entre pais 
e filhos. A sociedade tornou-se mais 
sensível e vigilante em relação a qual-
quer comportamento que possa ser 
percecionado como violência e criou-
-se uma censura social relativamente 
ao uso do castigo físico sobre as crian-
ças. Se um pai bater no filho fica com 
sentimento de culpa e com a noção de 
que se excedeu.  

 P Os pais têm hoje mais dificuldade 
em exercer a autoridade? 
 R Muito mais. Criaram-se grandes 

constrangimentos em relação ao 
exercício da autoridade. Deixámos 
de confiar na forma como se educa-
va antigamente e de acreditar na au-
toridade pelo medo. Abandonou-se 
a “cultura do respeitinho”, mas não 
se está a educar para a “cultura do 
respeito“ ao próximo. Os novos pais 
ainda estão à procura da boa forma de 
educar: sabem como não querem fazer, 
mas têm poucas referências para saber 
como fazer bem. Por isso, exerce-se a 
parentalidade com insegurança, incon-
sistência e culpa. 

 P O que é que isso transmite às 
crianças? 
 R Há um centramento total nas crian-

ças, que são cada vez mais raras na 
vida das famílias. São alvo de um in-
vestimento enorme a todos os níveis, 
nomeadamente afetivo, e estão sem-
pre em primeiro lugar. Os pais tentam 
adiar ao máximo o confronto da crian-
ça com a contrariedade. Por exemplo, 
mesmo que achem que é cedo dar-lhe 
um telemóvel, acabam por ceder, por-
que têm medo que se sinta menorizada 
em relação aos colegas. O que acontece 
é que as crianças acabam por ter uma 
enorme dificuldade em gerir o “Não” 
e a frustração. Crescem a achar que 
os pais só têm deveres para com elas, 
mas não têm direitos. Veem-nos quase 
como iguais e não lhes reconhecem a 
autoridade para impor regras e limites. 

 P A  i n t e r n e t  a g r a v a  e s t e s 
problemas?
 R Como revelou o estudo “Infâncias 

Digitais”, publicado em 2015 pela Gul-
benkian, a net veio substituir um espa-
ço de lazer e sociabilidade que antes as 
crianças tinham na rua com os amigos 
e que lhes foi retirado quando se enrai-
zou a ideia de que só estão seguras em 
casa. Na escola têm cada vez mais au-
las e menos recreio. E grande parte das 
crianças vão da escola para casa, onde 
na maioria das vezes não têm outras 
crianças para brincar.  Por isso, os vi-
deojogos e as redes sociais preenchem 
praticamente todo o tempo de lazer. O 
tempo intensivo que passam no mundo 
virtual pode retirar-lhes algumas com-
petências sociais, nomeadamente na 
resolução de conflitos.

Faltam camas  
para internar 
crianças e jovens

Só no ano passado, pelo menos  
50 adolescentes tiveram de ser 
internados em serviços  
de psiquiatria de adultos por não 
haver outro sítio para os acolher. 
Em todo o país, existem apenas  
20 camas de internamento  
em unidades de pedopsiquiatria 
— 10 no Hospital Dona Estefânia 
(HDE), em Lisboa, e outras 10  
no Magalhães Lemos, no Porto.  
O número é manifestamente 
insuficiente. Em Lisboa,  
o internamento está sempre cheio 
— sobretudo com miúdos  
com risco de suicídio iminente  
ou casos de anorexia grave.  
E muitas vezes há lista de espera 
para entrar. Para resolver  
a situação, a partir de 2014  
os miúdos entre os 16 e os 18 anos 
passaram a poder ser internados 
nos serviços de adultos. Mas  
a solução não agradou a ninguém.  
“A ideia de internar jovens que têm 
o seu primeiro contacto com  
a psiquiatria em unidades  
de adultos, que são pesadíssimas,  
é aterradora”, critica Augusto 
Carreira, diretor do serviço  
de Pedopsiquiatria do HDE.  
O psiquiatra Daniel Sampaio 
concorda: “É totalmente errado.” 
No ano passado, o anterior 
secretário de Estado da Saúde 
propôs a criação de uma unidade 
com 20 camas destinadas apenas  
a jovens entre os 16 e os 23 anos, 
mas a ideia nunca saiu do papel. 
Contactada pelo Expresso, a atual 
equipa do Ministério afirma não ter 
conhecimento do projeto e refere 
apenas que está previsto começar  
a funcionar, já em abril, um serviço 
de internamento na unidade  
de pedopsiquiatria de Coimbra, 
com oito camas. Se assim for, 
passarão a existir 28 camas  
a nível nacional, um número,  
ainda assim, muito baixo.  
Segundo um documento  
da Administração Central  
do Sistema de Saúde, Portugal 
necessitaria de 120 a 130 camas 
para cumprir as recomendações 
internacionais.  
A falta de pedopsiquiatras no país 
dificulta o acompanhamento  
em ambulatório, que poderia  
evitar muitos internamentos.  
O problema é que em vários 
hospitais o tempo de espera  
por uma consulta  
ultrapassa os seis meses.  
Demasiado tempo para pequenas 
vidas com grandes problemas.       

NÚMEROS

933
embalagens de psicofármacos, 
incluindo tranquilizantes, 
antidepressivos e antipsicóticos, 
são receitadas todos os dias, em 
média,  a crianças e jovens até aos 
18 anos em Portugal

50
adolescentes tiveram de ser 
internados no ano passado em 
serviços de psiquiatria de adultos, 
por falta de camas na 
pedopsiquiatria. A nível nacional 
existem apenas 20 (10 em Lisboa e 
outras tantas no Porto), um 
número manifestamente 
insuficiente 

20%
das crianças e adolescentes 
apresentam sinais de perturbação 
mental, segundo a estimativa da 
Organização Mundial da Saúde. 
Cerca de metade das doenças 
psiquiátricas persistentes têm 
início antes dos 14 anos e 75% 
antes dos 24
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URGÊNCIAS 
DISPARAM NA 
PEDOPSIQUIATRIA
Problemas de comportamento 
levam cada vez mais  
crianças aos hospitais P20
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