
 1 

 

 

 

CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO E 

PREVENÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA  
 

 

ENQUADRAMENTO 

 

Um projecto de prevenção em saúde mental na área da primeira 

infância implica sempre uma união de esforços e um trabalho em 

conjunto com vários parceiros.  

 

A união de esforços e o trabalho de equipa são também o elemento 

essencial quando se trabalha com crianças e jovens em risco. E a 

prevenção em saúde mental pode muito bem (e pertinentemente) ter 

um ponto de partida numa abordagem preventiva das situações de 

risco, sinalizadas em número crescente no nosso país.  

 

Para uma intervenção precoce é necessário que vários agentes 

estejam atentos e que possam comunicar entre si de forma fácil e 

célere.  
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Existem, na nossa comunidade, vários projectos, várias associações e 

instituições que trabalham ligadas à família e á primeira infância e 

que fazem um bom trabalho: Hospitais, Centros de Saúde, USF 

(Unidade de Saúde Familiar), Misericórdias, CPCJ, Juntas de 

Freguesia, creches, escolas e outras associações, de carácter público 

ou privado, social ou científico.  

 

As Juntas de Freguesia – pela sua proximidade com a população, pelo 

conhecimento que têm dos recursos, das redes de vizinhança e da 

cultura local – são um dos locais privilegiados para a intervenção na 

comunidade. Constituem-se muitas vezes como a primeira instância 

de procura, por parte das famílias, de apoio social e/ou psico-social e 

podem realizar os primeiros despistes de situações de 

vulnerabilidade. 

 

A Santa Casa da Misericórdia, através das suas “Equipas de Apoio a 

Famílias com Crianças e Jovens em Risco”, realiza um trabalho de 

acompanhamento sistemático junto das famílias e tem já uma longa 

experiência dos recursos e necessidades das mesmas. 

 

A CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens) funciona como 

um “recurso externo”. No caso deste projecto, a CPCJ funcionaria 

como um interlocutor privilegiado a quem se pode recorrer para 

orientar o projecto no âmbito da lei de promoção e protecção. 

Embora funcione como elemento externo, o papel desta instância é 

de extrema importância e imprescindível para o projecto que a seguir 

se propõe.  

 

Os Hospitais, os Centros de Saúde e as USF são provavelmente o 

lugar privilegiado para se fazer os primeiros despistes. Neste caso, de 

uma forma mais precoce ainda do que nas restantes instâncias.  
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Para além de um médico de família, existe já nalguns centros um(a) 

enfermeiro(a) de família que está disponível para tirar as primeiras 

dúvidas e para quem a utente (grávida ou em licença de parto) pode 

telefonar sempre que necessário. 

  

O Centro de Saúde ou USF, quando recebe do Hospital a notícia do 

nascimento de uma criança (art. 101º-D do Código do Registo Civil, 

republicado pelo decreto-lei nº 324/2007, de 28 de Setembro), telefona para 

marcar uma visita domiciliária nos primeiros 14 dias e para marcar a 

consulta de puerpério para a mãe. (Ref. Revista MCSP – Out.2008, 

pp. 25-37).  

 

Com a devida formação, o (a) técnico(a) que fará a 1ª visita 

(enfermeiro(a) de família) pode detectar imediatamente alguns 

sinais, que não devem desencadear, por si só, uma intervenção, mas 

que ficam registados para uma melhor avaliação nas consultas 

seguintes.  

 

A funcionar desde 1998, a APEPI – Associação Portuguesa de Estudos 

da Primeira Infância – é uma Associação científica sem fins lucrativos, 

que promove a formação e a investigação na área da primeira 

infância. Com vários técnicos a trabalhar nesta área, a APEPI está 

preparada para dar resposta às necessidades de formação e 

supervisão / consultoria no âmbito deste projecto. Os técnicos da 

APEPI não pretendem sobrepor-se, nem substituir-se aos técnicos 

existentes nas outras instâncias e que estão no terreno. A APEPI, 

para além de participar no esboço, estratégia e realização do 

projecto, disponibiliza os seus técnicos para todo o acompanhamento 

necessário.  
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A IDEIA 

 

Numa visita domiciliária, numa consulta de planeamento familiar, de 

ginecologia – obstetrícia, ou de medicina materno-infantil, é possível, 

com a devida preparação e formação, que o pessoal médico e não 

médico possa detectar eventuais sinais precoces de risco. Detectados 

esses sinais, o utente pode ser encaminhado para uma consulta de 

avaliação mais aprofundada com um psicólogo e um assistente social, 

consulta essa que serve, numa primeira fase, para recolher dados e 

proceder a uma observação mais sistemática. Este primeiro 

encaminhamento pode ser feito para um “gabinete de apoio pais-

bebe”. 

 

É de extrema importância que o encaminhamento para esse gabinete 

não seja sentido pelo utente como uma crítica ou como uma 

“ameaça”, mas sim como um serviço que lhe é prestado e a que tem 

direito. Neste ponto, volta ter extrema importância a formação dos 

técnicos. Temos assistido, nos últimos anos, à grande dificuldade que 

existe em transmitir este tipo de informação e proceder a este tipo de 

encaminhamento. Muitas vezes, as instâncias que intervêm são 

sentidas como “intrusos” pelas famílias e até como “objectos 

persecutórios” nos casos mais patológicos.  

 

Em simultâneo, é possível que estas “situações vulneráveis” tenham 

sido já detectadas, ou venham a sê-lo, pelos outros parceiros do 

projecto. Neste caso, as reuniões de equipa (facilitadas e orientadas 

pela APEPI) com todos os intervenientes do projecto podem facilitar a 

troca de informações e uma abordagem das situações sob vários 

ângulos e com um objectivo comum. É neste contexto que o 

funcionamento em rede adquire a sua maior importância. 
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Feita a primeira avaliação, pode então proceder-se a um plano de 

apoio em que, mais uma vez, os vários intervenientes podem 

desempenhar um papel, o seu, beneficiando de uma intervenção 

conjunta e não sobreposta. Este plano de apoio está contemplado na 

regulamentação dos Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

(NACJR) (Ref. DGS-nov.2008, Documento Técnico). 

 

Frequentemente são detectados sinais precoces de risco em famílias 

que têm mais filhos, cujas idades já estão fora da faixa etária 

abrangida pelo projecto. Nesses casos, o psicólogo do centro de 

saúde pode encaminhar os outros membros da família para um apoio 

com outro técnico. Pode ainda ser feita, com o devido treino, uma 

intervenção familiar pela assistente social, no sentido de evitar a 

colocação, tantas vezes precipitada, de crianças e jovens em lares de 

acolhimento.  

 

Por outro lado, acontece também que determinados sinais de risco se 

manifestam mais tardiamente e, aqui também, fora da área de 

intervenção específica deste projecto (1ª Infância). Este trabalho já 

está a ser feito, mas pode beneficiar com o facto dos intervenientes 

estarem a funcionar em rede e em equipa para o projecto da primeira 

infância e, eventualmente, no âmbito dos NACJR.  

 

O facto deste projecto querer focar a sua atenção, os seus objectivos 

e o seu trabalho na prevenção em saúde mental na primeira infância, 

não invalida que possa vir a ter que debruçar-se sobre casos de 

crianças mais crescidas ou até adolescentes. No entanto, e uma coisa 

não exclui a outra, o objectivo é que, a médio prazo, os casos difíceis 

ou vulneráveis sejam detectados antes disso e cada vez mais cedo. 
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O PROJECTO E A LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

 

Os Centros de Saúde foram recentemente agrupados em ACES 

(Agrupamentos de Centros de Saúde).  

 

No Despacho nº 31292/2008 do Ministério da Saúde, pode ler-se, no 

ponto 3.1, que os objectivos programáticos da “Acção de Saúde para 

Crianças e Jovens em Risco” são, entre outros:  

a) “…detecção precoce de contextos, factores de risco e sinais de alarme.” 

b) “Adequar os modelos organizativos dos serviços nesse sentido, incrementar a 

preparação técnica dos profissionais, concertar os mecanismos de resposta e 

promover a circulação atempada de informação pertinente.” 

 

No ponto 3.2 pode ler-se também que: “A reforma dos cuidados de saúde 

primários, ora em curso, exige que a intervenção nesta área das crianças e jovens 

em risco seja enquadrada nos novos modelos organizativos dos agrupamentos de 

centros de saúde.” 

 

Para tal, o referido despacho informa, no seu ponto 3.3, que devem 

ser criadas equipas pluridisciplinares chamadas Núcleos de Apoio a 

Crianças e Jovens em Risco (NACJR) e acrescenta, na alínea c): “em cada 

agrupamento (ACES) deve existir, pelo menos, um NACJR inserido na unidade 

funcional considerada mais adequada... o ratio de 500 nascimentos/ano na área de 

influência do ACES constitui um importante elemento de ponderação a ter em conta 

no processo.” 

 

O ponto 3.5 refere as funções atribuídas aos núcleos de apoio. Entre 

elas, e com especial relevo para o projecto que propomos, destacam-

se as alíneas:  

h) “Estabelecer a colaboração com outros projectos e recursos comunitários que 

contribuem para a prevenção e acompanhamento das situações de crianças e 

jovens em risco, …, com vista a reforçar o 1º nível de intervenção nesta matéria e a 

incrementar a aplicação do princípio de subsidariedade…” 

i) “Mobilizar a rede de recursos internos do centro de saúde e dinamizar a rede 

social, de modo a assegurar o acompanhamento dos casos…” 
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Neste contexto e tendo em conta que a prevenção em saúde mental 

na área da 1ª Infância pode e deve cruzar o seu caminho com a 

prevenção das situações que colocam crianças e jovens em risco, 

parece-nos de extrema importância dispor dos recursos existentes 

(até porque atravessamos um período de crise económica) e pô-los a 

funcionar em rede. Numa rede técnica e profissional que a APEPI tem 

condições e experiência para dinamizar através do recurso aos seus 

técnicos, a dar supervisão aos lares de crianças e jovens em risco 

desde há dois anos a esta parte (Fátima, Caldas da Rainha, Abrantes, 

Lisboa, Almada, Montijo, Barreiro e Setúbal).  

 

O Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em risco (NACJR) “composto, no 

mínimo, por 1 médico, 1 enfermeiro e outros profissionais de saúde, 

designadamente, das áreas da saúde mental e/ou do serviço social” (Despacho 

nº 31292/2008 do Ministério da Saúde, ponto 3.3, alínea b)) pode, 

como sugerem as alíneas h) e i) do ponto 3.5 (acima referidas) 

colaborar com outros projectos que contribuam para a prevenção, 

assim como dinamizar a rede social, de modo a assegurar o 

acompanhamento dos casos. 

 

Deste modo, estamos convencidos de que, aproveitando os recursos 

existentes e unindo potenciais valiosos que, pelo simples facto de não 

estarem unidos resultam em esforços demasiado grandes para os 

resultados que se obtêm, estamos convencidos, dizíamos, de que 

núcleos de apoio com estas características poderão vir a fazer toda a 

diferença. 

 

A portaria nº 965/2009, de 25 de Agosto refere, no seu artigo 2º, 

que “em caso de necessidade, os núcleos de apoio mobilizam as entidades com 

competência em matéria de infância e juventude ou, na sua falta, as comissões de 

protecção de crianças e jovens, com vista a conjuntamente tratarem 

adequadamente a situação.” Ora, no projecto que presentemente 
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propomos não só existem essas entidades, como podem, indo mais 

longe, funcionar juntas e em rede. 

 

Numa 1ª fase seria desejável que o presente projecto se centrasse 

nos núcleos de apoio (NACJR), uma vez que é neles que aparecem os 

casos mais preocupantes e a necessitar de uma intervenção mais 

urgente. A mesma portaria (965/2009) diz, no seu artigo 1º, que “as 

equipas das unidades do serviço nacional de saúde quando, na sequência de um 

nascimento, detectem eventuais sinais de risco social devem dar imediato 

conhecimento ao respectivo núcleo de apoio criado pelo despacho nº 

31292/2008…” 

 

Por outro lado, os núcleos serão um nicho privilegiado para pôr as 

equipas a funcionar, encontrar as necessidades de ajustamento e 

avaliar a sua utilidade.  

 

Feita uma avaliação do funcionamento dos núcleos e no caso dessa 

avaliação ser positiva, justificar-se-ia passar à 2ª fase, que é a fase 

de prevenção propriamente dita e que implica a organização de um 

serviço ou de uma unidade que começa no planeamento familiar e 

termina na idade escolar, passando pelas visitas domiciliárias no 

puerpério e pelas consultas de medicina infantil.  

 

O facto do projecto passar para a 2ª fase não significa que tenha de 

deixar os NACJR, antes pelo contrário, uma vez que o objectivo é, 

sem dúvida, o de ir mais longe na prevenção, mas nunca em 

detrimento das situações de risco e de perigo que possam continuar a 

existir em faixas etárias posteriores. 

 

Assim sendo e uma vez que todos os participantes deste projecto, 

pelas suas actividades, já se encontram no terreno há vários anos, 

resta-nos – aproveitando a vasta experiência de todas estas 
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instâncias – fazer a ligação de todo este trabalho e pô-lo a funcionar 

em rede, ao serviço da prevenção. 

 

 

Lisboa, 27 de Maio de 2010. 

 

A Direcção da APEPI 


